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 :اذــراف األستــشإتــحــت     :إعـداد الطـالــب 

 دــمــحــزة مـــوهــد ب.أ   رــود أميــزة مسعـيـ مع 
  

   
 : ةــشــة المناقــنـلجـاء أعض

 ا  ــــــســـ ي ـــ رئ  1ف ــــــامعة سطيـــج أستــاذ التعــلي ـــم الع ـــايل ار  عـمـــمع ـــار د .أ

 مشــرفــا  ومقــــررا   1ـــامعة سطيــــــف ج أستــاذ التعــلي ـــم الع ـــايل ــح ـــمدد بـــوهـــزة م.أ

 منـــاقـــشــــــا   1ج ـــامعة سطيــــــف  أستــاذ التعــلي ـــم الع ـــايل د قطـــــاف ليلـــــى.أ

 منـــاقـــشــــــا   ج ـــامعة عنـــابـــة أستــاذ التعــلي ـــم الع ـــايل د بــن مع ـــارة منصـــور.أ

 منـــاقـــشــــــا   امعة  رو بوعرجر ج ـــ "أ " أستــاذ حمـــاضــر   ــور موســىصـن منبـ .د

 منـــاقـــشــــــا   جـــامعة بـــاتنـــة "أ " اضــر  حمـــأستــاذ  الوةخلـــوط ع ـــ .د
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مصادر متويل الاحتياجات الاستامثرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 يف ظل اقتصاد الاس تدانة

 ة حاةل المتويل ابلقروض الاستامثرية يف اجلزائردراس
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 المقـدمــة 

 
قتصادية يف العديد من الدول للتنمية اإل أساسي قطاعواملتوسطة  ةقطاع املؤسسات الصغري ميثل
وهذا من خالل مسامهتها الفعالة يف خلق مناصب  ختالف درجة منوها ومستوى تقدمها،إعلى 

يرادات اخلارجية من العملة الصعبة، مسامهتها يف تنويع مصادر اإل وكذاالشغل وحتقيقها لقيمة مضافة 
 .  قتصادها من التبعية للخارج وحمدودية مصادر دخلهاإخاصة بالنسبة للدول اليت يعاين 

أصبح  مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم، ،واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  تنافسية لنقص ونظرا
والتطور، ولقد  ستمرارحىت تستطيع اإل احلالية العمل على مساعدهتا يف ظل التغريات من الضروري

دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  زمام املبادرة من ومهية أل ستشعارهاإبأخذت الدول املتقدمة، 
ؤسسات، فسسس  هلا األجهةة املتخصصة، ووفرت هلا األرر حيث توفري الرعاية والدعم هلذه امل

، بل أهنا فقطالتشريعية واهليكلية اليت تساعدها على القيام بدورها اإلقتصادي، ومل تكتفي بذلك  
فإن هذه العناية  ،ومما ال شك فيه. سارع  بتقدمي املساعدة الفنية واملالية والتدريبية واإلدارية

تلك الدول هلذه املؤسسات قد ساهم يف تعةية بقائها ويف تنمية قدراهتا، ونتيجة الذي أولته  هتمامواإل
يف حتقيق زيادة مطردة يف معدالت النمو  لذلك كان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدور الكبري

 .هلذه الدول قتصادياإل
 قتصاداإلاملوجه مركةيا إىل  قتصاداإلالورين، فقد عرف تغريات جذرية من  قتصادلإلة بوبالنس

العاملية، هذه الوضعية جعل  من  قتصاديةاإلاخلارجية والتحوالت الداخلية و احلر، فنتيجة للضغوط
وكثرة األزمات، وقدر أدرك  اهليئات احلكومية  ستقراراإلالورين يعيش حالة من عدم  قتصاداإل

 متصاصإدعم هذا التوجه احلر، ومسامهته يف األمهية الكبرية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
 يفاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  لترقيةالقانون التوجيهي  بصدور هتماماإلالبطالة، حيث ترجم هذا 

21/21/1002. 
ة مقارنة بعد ،يتطور بالقدر الكايف مل ،إاّل أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلةائر

ويرجع هذا البطء يف النمو إىل عدة عراقيل بقي  تعاين منها املؤسسات  دول رائدة يف هذا اجملال،
 .الصغرية واملتوسطة يف اجلةائر، ومن بني أهم هذه  العراقيل جند املشكل التمويلي

ول الذي مت اجنازه من ررف حصاء اإلقتصادي األاإل يفليها إالنتائج  املتوصل  فمن خالل
هم مصدر مايل أن التمويل الذايت يعد أىل إ، مت التوصل 1022لسنة  لإلحصاءالديوان الورين 
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حصاء ن هذا اإلأحيث  ،قتصادية عموما واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاصللمؤسسات اإل
ن أيف حني  ،ساسي للتمويلترب القروض البنكية هي املصدر األمن املؤسسات تعفقط  % 3,3ن أظهر أ

فقط من   % 11,2ن نسبة أكما . قتصادية تعتمد على التمويل الذايتمن املؤسسات اإل % 23,1نسبة 
هذه الوضعية . عامل قد حتصل  من قبل على قروض بنكية 142ىل إ 00املؤسسات اليت توظف من 

هنا ستنعكس سلبا على قدرة املؤسسات الصغرية أعتبار إوهذا على  املايلمن اجلانب تعترب غري سليمة 
على تطوير حجم نشارها وزيادة استثماراهتا، نظرا حملدودية جلوئها اىل التمويل واملتوسطة يف اجلةائر 

 .ستثماريةحتياجاهتا اإلإاخلارجي خاصة عن رريق القروض البنكية لتمويل 
 :شكاليةإلا

 :إلشكالية التاليةا حناول ررحسبق  وعلى ضوء ما
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلةائر على القروض البنكية  عتمادإىل حمدودية إبالنظر  
ين متثل أن النظام املصريف اجلةائري  ميتاز بالوسارة املالية أستثماراهتا، وعلى الرغم من إلتمويل 
شكالية اليت تطرح يف هذه املصدر األساسي لتمويل املؤسسات اإلقتصادية فإن اإل البنكيةالقروض 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  عتمادإحملدودية  املفسرةالعوامل  هي مااحلالة تتمثل يف 
 ؟حتياجاهتا االستثماريةإلتمويل ( ستثماريةاإل)جل القروض طويلة األعلى 

 :الفرضيات
 : حناول بناء الفرضيات التالية ،شكالية املطروحةملعاجلة اإل

عتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلةائر إميكن تفسري حمدودية :  H1وىل الفرضية األ . أ
على القروض االستثمارية بعدم توفر النظام املايل والبنكي يف اجلةائر على اهليئات واملؤسسات املالية 

 .املالئمة لتوفري التمويل بالكمية والنوعية املناسبتني
على  واملتوسطة يف اجلةائر عتماد املؤسسات الصغريةإميكن تفسري حمدودية :  H2الفرضية الثانية  . ب

عتماد على نتائج املقاربات النظرية والدراسات امليدانية املفسرة للهيكل املايل باإل ستثماريةالقروض اإل
قتراض صائية بني نسبة اإلحإعالقة ذات داللة  ىل وجودإواليت تشري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ىل الفرضيات الفرعية إالفرضية  ههذ تتجةأدة له، حيث جل يف اهليكل املايل والعوامل احملدرويل األ
 :التالية
إىل زيادة يف حجم صول الثابتة يؤدي رتفاع يف حجم األاإل:  H2.1وىل الفرضية الفرعية األ -

 ،جل يف اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسط يف اجلةائرالقروض رويلة األ
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إىل اإلرتفاع يف حجم القروض الةيادة يف حجم املؤسسة يؤدي :  H2.2الفرضية الفرعية الثانية  -
 ،جل يف اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسط يف اجلةائررويلة األ

إىل اإلخنفاض يف حجم القروض الةيادة يف رحبية املؤسسة يؤدي :  H2.3الفرضية الفرعية الثالثة  -
 ،ة واملتوسط يف اجلةائرجل يف اهليكل املايل للمؤسسات الصغريرويلة األ

إىل اإلرتفاع يف حجم الةيادة يف فرص منو املؤسسة يؤدي :  H2.4الفرضية الفرعية الرابعة  -
 ،جل يف اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسط يف اجلةائرالقروض رويلة األ

حجم  يف خنفاضاإلىل إالرفع يف مردودية املؤسسة يؤدي :  H2.5الفرضية الفرعية اخلامسة  -
 .جل يف اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسط يف اجلةائرالقروض رويلة األ

 :البحثأسباب اختيار موضوع 
الصغرية واملتوسطة  ستثمارية للمؤسساتمت اختيار دراسة موضوع متويل اإلحتياجات اإل ولقد

متالك الباحث خللفية إ واملتمثلة يفعتبارات إستثمارية وهذا لعدة يف اجلةائر بإستخدام القروض اإل
املقدمة  من   املذكرةمعرفية هامة يف جمال متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا على اعتبار ان 

كان  يف جمال متويل املؤسسات  ،ختصص دراسات مالية ،ررف الباحث لنيل شهادة ماجستري
 ،دوليةورنية ووراق البحثية يف ملتقيات األقام الباحث بتقدمي  العديد من كما .الصغرية واملتوسطة

ىل عضوية الباحث يف وحدات إ باإلضافة ،ىل نشر مقاالت يف جمالت علمية  يف نفس اجملالإباإلضافة 
 . متخصصة يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخمربحبث 

 :أهداف البحث
مدى توفر أحد أهم عوامل اإلنتاج الضرورية ىل دراسة إمن خالل هذا العمل يهدف الباحث 

تمثل يف إلنشاء وتطوير املؤسسة االقتصادية اجلةائرية وباألخص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وامل
تشخيص املشكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املسامهة يف رأس املال، وهذا عن رريق 

ى ددة ملدى اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة علاجلةائر من خالل حماولة معرفة العوامل احمل
 .ستثماريةإحتياجاهتا اإللتمويل ( جلرويلة األ)القروض االستثمارية 

 :أهمية البحث
ملؤسسات الصغرية ن عةوف مالكي ومسريي اأمهية هذا النوع من الدراسات يف أحيث تكمن 
سلبية  نعكاساتإتكون له  ستثماراهتاإلتمويل  مصادر التمويل اخلارجية علىعتماد واملتوسطة عن اإل

جنبية افسة الشديدة للمنتجات والسلع األستمرارية والنمو يف ظل املنعلى قدرة املؤسسة على اإل
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قتصادي ملؤسسات يف حتقيق هدف التنويع اإلهلذا النوع من امهية البالغة إىل األ باإلضافة ،املستوردة
 .محروقاتواحلد من التبعية للملصادر الدخل 
متويل  هيكلدراسة  نأيف كادميي والعلمي من اجلانب األ كذلك مهية البحثأتربز كما 

 ىلإوهذا بالنظر  دارة املالية،يف ميدان اإل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعد جمال خصب للبحث
املايل  اهليكل تفسريحماولة اليت مت من خالها الكم الكبري من املقاربات النظرية والدراسات امليدانية 

 .واملتوسطةللمؤسسات الصغرية 
 :الدراسات السابقة

  :حيث جند من بني هذه الدراسات
 ;Nicos Michaelas Francis Chittenden, Panikkosالدراسةةة العائةةدة لكةةل مةةن  . أ

Poutziouris  مبجلة واليت مت نشرها 2222سنة Small Business Economics  حت  عنوان: 
“ Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K SMEs: Empirical Evidence 
from Company panel Data“ 

مؤسسة صغرية  3.000على قاعدة بيانات لعينة من  عتمادمت اإلمن خالل هذه الدراسة 
ىل إوقد مت التوصل   2220اىل غاية  2221يف اململكة املتحدة خالل الفترة املمتدة من  ومتوسطة

حتمال حتقيق إن زيادة أىل إوجود عالقة رردية بني مؤشر معدل النمو واألموال املقترضة مما يشري 
 ؤسسة صغرية ومتوسطةمعدالت منو مرتفع يف امل ص م تةيد من قدرهتا على التمويل بالقروض، امل

جل، قصرية األالتمويل عن رريق القروض عتماد على أكثر لإلاليت ترتفع فيها درجة املخاررة متيل ا
جل، وجود عالقة إعتمادها على القروض قصرية األوجود عالقة عكسية بني حجم املؤسسة ومدى 

 .جلإعتمادها على القروض رويلة األرردية بني حجم املؤسسة ومدى 
واليت مت نشرها مبجلة جامعة  1002سنة    Leonardo et Claraالدراسة اليت قام هبا كل من  . ب

Universidad Carlos III de Madrid  وهذا بعنوان: 
 “the new approaches to the analysis of the capital structure of SME´s: empirical 
evidence from Spanish firms” 

مؤسسة صغرية ومتوسطة يف إسبانيا هبةدف   420جراء دراسة ميدانية على عينة من إحيث مت 
رتكةت دراستهما إ، اين سبانياإات الصغرية واملتوسطة يف احملددة للهيكل املايل للمؤسس لحتديد العوام
ومن خةالل هةذه    .شارة يف تفسري حمددات اهليكل املايلعلى دور نظرية الوكالة ونظرية اإلامليدانية 

الموال املقترضةة  الدراسة قام الباحثني بتحديد العوامل احملددة للهيكل املايل وعالقتها املقترحة بنسبة ا
املعايري املتعلقة باحلجم املعايري املتعلقة بسمعة املؤسسةة واملعةايري    ساسية وهيأيف ثالث جمموعات 
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إرتبةاط  كما ان الدراسة تؤكد على عدم وجةود  . اخلاصة خبصائص العالقة بني املقرض واملقترض
 .شارةإلترضة كما كان مفترض حسب نظرية اموال املقواضح بينها وبني نسبة األ

 Appliedمبجلةة  مت نشةرها  والةيت   1001سةنة     Alan A. Bevan, Jo Danboltدراسة  . ت

Financial Economic كان  بعنوان : 
“Capital structure and its determinants in the UK- a decomposition analysis“ 
حيث كان اهلدف من هذه الدراسة هو البحث يف مسسلة اهليكل املايل للمؤسسات وحمدداهتا يف 

مؤسسة غري مالية يف اململكةة   211اململكة املتحدة، وقد مشل  هذه الدراسة على عينة تتكون من 
عالقة عكسية بني حجم املؤسسة والقةروض   وجوداملتحدة، وحسب هذه الدراسة مت التوصل إىل 

جل مما يؤكةد  األن هناك عالقة رردية بني حجم املؤسسة والقروض البنكية رويلة أجل واأل قصرية
ة يف احلصول علةى  يف العينة حمل الدراسة جتد صعوب ن املؤسسات الصغرية واملتوسطةأحسبهما على 

 .جلالقروض رويلة األ
 Industryة واليت مت نشرها يف جمل  1004سنة    Schafer, Werwatz, Zimmermannدراسة  . ث

and Innovation  حت  عنوان: 
 “The Determinants of Debt and (Private) Equity Financing: The Case of Young, 
Innovative SMEs from Germany” 

مبتكةرة يف املانيةا     مؤسسة صغرية ومتوسطة 112جري  هذه الدراسة على عينة من أحيث 
حيث كان  هتدف هذه الدراسةة إىل    1003إىل غاية منتصف سنة  2222خالل الفترة املمتدة من 

حتديد ربيعة العالقة بني درجة املخارر املتضمنة يف املشروعات املبتكرة ذات التكنولوجيةا التقدمةة   
الةيت   املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن وقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل .ورريقة متويلها

نفاق يف جمال البحث والتطوير تعد مؤسسات مبتكرة وترتفةع فيهةا درجةة    اإلمتتاز بارتفاع قيمة 
ر الذي جيعةل  مقدمة هلذا النوع من املؤسسات األاملخاررة مما جيعل البنوك حتد من قيمة القروض امل

على التمويل الداخلي وعن رريق اإلصدار بدرجة أكرب من التمويل عن عتماد هذه االخرية تفضل اإل
 .اضقتررريق اإل

Small واليت مت نشةرها مبجلةة    1020سنة  Maurizio La Rocca, Marc Deloofدراسة  . ج

Business Economics بعنوان:  
“Local financial development and the trade credit policy of Italian SMEs“ 

 203موزعة عةرب   مؤسسة صغرية ومتوسطة 20.040وقد أجري  هذه الدراسة على عينة من 
حيث كان  هةذه الدراسةة    1002اىل غاية  1003مقارعة يف ايطاليا وهذا خالل الفترة املمتدة من 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
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هتدف اىل التحقق من العالقة بني التنمية املصرفية احمللية وسياسات االئتمان التجةاري للمؤسسةات   
على  املؤسسات الصغرية واملتوسطةالصغرية واملتوسطة يف إيطاليا، وقد مت حسبهما التركية على دراسة 

حيث مت  ن املؤسساتساسي ومهم بالنسبة هلذا النوع مأاعتبار ان االئتمان التجاري يعد مصدر متويل 
املتواجدة يف املقارعات االيطالية اليت تتوفر على نظةام   ة واملتوسطةاملؤسسات الصغري ن أىل إالتوصل 
 .عتماد على منح االئتمان التجاري للعمالءأكثر يف اإلكثر تطورا متيل فيها للتوسع أمايل حملي 

Small يف جملةة   1020ة سةن   Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulos دراسة  . ح

Business Economics بعنوان: 
“Corporate governance, credit ratings and the capital structure of Greek SME and 

large listed firms“ 
وكةبرية احلجةم    مؤسسة صغرية ومتوسةطة  132جري  هذه الدراسة على عينة من أحيث 

ن أظهرت أحيث . 1020إىل غاية   1000خالل الفترة املمتدة من  واملدرجة يف السوق املايل اليوناين
ملدرجة، وهذا خاصة لعب دورا هاما يف حتديد اهليكل املايل للمؤسسات اليونانية ايتصنيفها اإلئتماين 
ل خةرى مثة  أعالوة على ذلك فان حمددات  . 1020-1002 زمة املالية املمتدة منخالل مرحلة األ

 .صول وفرص النمو متثل حمددات هامة للرافعة املالية للمؤسسةهيكل األ حجم املؤسسة ،الرحبية،
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاالهتمام بدراسة موضوع اهليكل املايل  فإن ،من جانب آخرو

هتمام يف إن املوضوع حمل حبث ودراسة وأقتصادية معينة بل إو منطقة أال يقتصر على دولة بعينها 
ن هذا املوضوع قد مت تسجيل فيه العديد من املسامهات واألعمال أالعامل، كما العديد من دول 

املقدمة من ررف أهم االقتصاديني واملنظرين يف جمال االدارة املالية عموما والنظريات املايل على وجه 
 .,Brigham et Gapenski, Miller, Nortonاخلصوص على املستوى العاملي من شاكلة 

 :راسةمجال وحدود الد
على مفردات من املؤسسات  تقومالدراسة احلالية فإن  ،فيما يتعلق مبجال الدراسة وحدودها

مكن احلصول على املعلومات حوهلا عن رريق الفرع الوالئي للمركة الورين أالصغرية واملتوسطة اليت 
حيث مت مجع املعلومات املالية حول املؤسسات حمل الدراسة من  للسجل التجاري  لوالية سطيف،

حسابات النتائج املعلن عنها لدى املركة الورين للسجل وخالل االعتماد على امليةانيات املالية 
 .التجاري

حسابات النتائج عتماد على امليةانيات املالية وحيث متكنا من مجع البيانات احملاسبية واملالية باال
تتكون من من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  جملموعة 1021 و 1022 و 1020سنوات متعاقبة  لثالثة
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املعلومة الذي  ىختيار هذه العينة دون غريها هو فقط معيار إمكانية احلصول علإمعيار ، مؤسسة 02
تعترب من الواليات الرائدة ورنيا يف جمال  ن والية سطيفأكما  .كان ممكنا فقط يف والية سطيف
من حيث عدد املؤسسات  هنا حتتل املرتبة اخلامسة ورنيا،أ عتبارإعلى  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

يف  السببيرجع  كما. 1023ول من سنة إحصائيات السداسي األوهذا حسب الصغرية واملتوسطة 
حيث يضمن ذلك إضعاف تسثري أي  ،سنوات 3 حساب متوسط عن متختيار ثالثة سنوات إىل أنه إ

باملؤسسات توفر البيانات املتعلقة  باإلضافة اىلعوامل مؤقتة عند إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات، 
 .حمل الدراسة  الصغرية واملتوسطة

 :منهج البحث
شكالية املوضوع واإلملام إ عنواإلجابة ختبار فرضياته إوحىت نتمكن من  ،بالنسبة ملنهج البحث

التحليلي وهذا من خلال حماولتنا وصف وحتليل  واملنهج عتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفيإ ،به
وهذا هبدف الوصول اىل حصر العوامل احملددة  ،النتائج املتعلقة بالدراسات امليدانية واملقاربات النظرية

إحتياجاهتا جال لتمويل جلةائر على القروض رويلة األيف ا ملدى اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 .ستثماريةاإل

 :البحث خطة
 : ربعة فصول على الشكل التايلأىل إوقد مت تقسيم البحث احلايل 

ول حت  عنوان عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي جةء بدوره الفصل األ
املؤسسات الصغرية والذي هو بعنوان ماهية  ،وليف املبحث األ سيتم التطرقحيث اىل ثالثة مباحث 

أومن خالل  ما بشكلهاإواملتعلقة اىل خمتلف املعايري املستخدمة يف تصنيف املؤسسات  واملتوسطة،
خري اىل تلك املتعلقة بالتصنيف حسب احلجم ومعرفة القطاع اإلقتصادي الذي تنشط فيه لنصل يف األ

ن الدول يف العديد م ةاملعتمدف ن خالل سردنا وحتليلنا للتعاريم خمتلف معايري احلجم املعتمدة، وهذا
 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املفاهيميرار هبدف التمكن من حتديد اإل

 ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةبعنوان جتارب دول رائدة يف جمال  والذي ،ما يف املبحث الثاينأ
حتديد خصائصها وأمهيتها واملكانة  لاملؤسسات من خالمهية دراسة هذا النوع من أ توضيحنحاول س

حصائيات املتعلقة مبسامهة وهذا بالتطرق اىل جمموعة من اإل ،قتصاديات الدول الرائدةإاليت حتتلها يف  
 .قتصادية الكليةيف دعم املؤشرات اإل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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 ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةنشاء وتنمية إوالذي بعنوان معوقات  ،مث ويف املبحث الثالث
هبدف  ستمراريتهاإتها ووتنمي ئهانشاإن حتد من أنواع العراقيل اليت ميكن أنحاول التطرق  ملختلف س

 .هلذا النوع من املؤسسات بعاد املشكل التمويليأىل حتديد إخري الوصول يف األ
ستثمارية للمؤسسةات الصةغرية   اإل متويل اإلحتياجاتمصادر يف الفصل الثاين والذي عنوانه 

  ،واملتوسطة
قتراض يف هيكلها املايل موحدة إمتالك املؤسسات الصغرية واملتوسط لنسبة خصص ملعرفة مدى إفقد 

 ،ولاملبحث األ سيخصصثالثة مباحث، حيث  خرى من خاللأنواع املؤسسات األمتيةها عن بقية 
خمتلف مصادر التمويل  عرض ىلإ، صغرية واملتوسطةاملؤسسات الوالذي هو بعنوان مصادر التمويل يف 
واليت قد تكون موجهة لةيادة األموال اخلاصة او املقترضة وحةىت   ،املتاحة هلذا النوع من املؤسسات

انب األموال املقترضة املوجهة لتمويل جبكثر أ هتماماإل، مع قدراهتا التمويليةساليب املبتكرة لدعم األ
 .ستثماريةاإلحتياجات اإل

رار النظري املفسر هليكل متويل االحتياجات االسةتثمارية  والذي هو بعنوان اإل ،ما يف املبحث الثاينأ
وهةذا   ،ىل اجلانب النظري للعالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسةة إللمؤسسات سنحاول التطرق 

مةتالك  إمكانيةة  إشةكالية مةدى   إ عنجابة لى خمتلف النظريات اليت حاول  اإلهبدف التعرف ع
موال املقترضة متكنها من تعظيم قيمتها السوقية، حيةث تعتةرب هةذه    نسبة مثلى من األلاملؤسسات 
اعداد الدراسات امليدانية واملقاربة النظرية املفسرة للهيكل املايل  ساسهأعلى الذي مت  املرجعالنظريات 

 .على وجه اخلصوص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
الدراسات املفسرة هليكل متويل اإلحتياجات والذي سيكون بعنوان  ،ثهلذا ويف املبحث الثال 
ىل سرد وحتليل خمتلف املقاربات النظرية إفسيخصص  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةستثمارية اإل

 .هلذا النوع من املؤسساتوالدراسات امليدانية اليت مت من خالهلا حماولة تفسري اهليكل املايل 
فقد مت  ،الذي عنوانه واقع متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلةائرو ،الفصل الثالثما أ

واملؤسسات املالية املالئمة لتوفري  للهيئاتالنظام املايل والبنكي يف اجلةائر متالك إعرفة مدى ختصيصه مل
 ،وهذا من خالل ثالثة مباحث ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالسيولة بالكمية والنوعية املناسبة 

ول والذي هو بعنوان النظام البنكي واملايل اجلةائري ودوره يف متويل املبحث األحيث خصص 
وهذا مبعرفة نوعه هل هو  ،من خالله على دراسة النظام املايل والبنكي اجلةائري للعملاملؤسسات 

سارة املالية ثل الالوين متأسواق مايل أقتصاد إنه أو أطغى عليه التمويل البنكي يقتصاد استدانة أي إا
قتصادي، وهذا من خالل التعرف على خمتلف اهليئات واملؤسسات املالية املمول األساسي للنشاط اإل
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املكونة للنظام املايل والبنكي اجلةائري، باإلضافة اىل التطرق حلجم وربيعة الكتلة النقدية املوجهة 
 .لتمويل النشاط االقتصادي وربيعة مصدرها

ىل إفسيخصةص   ،يف اجلةائةر  املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملعنون بواقع و ،ما املبحث الثاينأ
يف اجلةائر من خالل سردنا وحتليلنةا  املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتليل النسيج املؤسسايت لقطاع 

ودورها يف حتسني املؤشرات االقتصادية الكلية من خالل مةدى  غرافيتها املتعلقة بدميو لإلحصائيات
، التنويع يف مصادر الناتج الداخلي اخلةام والصةادرات   لتوظيف، حتقيق القيمة املضافة امسامهتها يف

 .خارج قطاع احملروقات
املؤسسات نشاء ومتويل إجهةة دعم أوالذي هو بعنوان  ،املبحث الثالثخصص يف حني 
جهةة احلكومية املوجهة لدعم وحتليل لنشاط خمتلف األ للقيام بسرد ،يف اجلةائر الصغرية واملتوسطة

ومدى مسامهتها يف توفري التمويل من املصادر اخلارجية هلذا  املؤسسات الصغرية واملتوسطةقطاع 
 .النوع من املؤسسات

والذي عنوانه القروض اإلستثمارية كمصدر لتمويل اإلحتياجات  ،الفصل الرابع حني ان يف
 العوامل احملددة واملؤثرة فقد خصص لدراسة  ،اجلةائرستثمارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإل

تثمارية عن سإحتياجاهتا اإلمتويل  اجلةائر على يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة عتمادإعلى مدى 
 .وهذا من خالل ثالثة مباحث ،جلرريق القروض رويلة األ

ستثمارية يف اإلإستخدام القروض والذي هو بعنوان حمددات  ،ولحيث ومن خالل املبحث األ
ة يف تفسري نسبة ، سنعمل على حصر املتغريات املستخدمللمؤسسات الصغرية واملتوسطةاهليكل املايل 

عتماد على النتائج املتوصل باإل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةجل يف اهليكل املايل القروض رويلة األ
 . هليكلها املايلرة ليها يف خمتلف الدراسات امليدانية واملقاربات النظرية املفسإ

سنقوم مةن خاللةه    ،ختيار املتغريات املفسرةإصياغة الفرضيات وواملعنون ب ،ما املبحث الثاينأ
يف اجلةائةر، هلةذا    للمؤسسات الصغرية واملتوسةطة ستثمارية دراسة حمددات التمويل بالقروض اإلب

املتغريات بناءا على النتائج املتوصل اليها مةن خةالل    ختيارإسنعمل على صياغة بعض الفرضيات و
للمؤسسةات  سةتثمارية  مليدانية املفسرة هليكل متويل اإلحتياجات اإلاملقاربات النظرية والدراسات ا

 .الصغرية
ختبةار  إفسيتم من خالله  ،واملعنون بتقدير النموذج وحتليل النتائج ،ومن خالل املبحث الثالث

امليةانيات املاليةة وحسةابات   واملتمثلة يف ستخدام البيانات املالية واحملاسبية اب وهذافرضيات البحث 
 .للمؤسسات حمل الدراسة 1021 حىت 1020النتائج لثالثة سنوات متعاقبة بني 
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 :البحث جراءإعراقيل 
هو نقص املعلومات املتعلقة بالبيانات  البحث اذهل ناعدادإيف  واجهتناراقيل اليت هم العأومن 

عتمادنا على املركة الورين للسجل إكان  قدو ،املالية واحملاسبية اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة
أي مصدر أخر من شسنه توفري  راجع اىل عدم حصولنا علىجل مجع بيانات الدراسة أالتجاري من 
ك معلومات اجلةائرية، حيث ال تتوفر اجلةائر على بنو للمؤسسات الصغرية واملتوسطةبيانات مالية 

عكس ما هو احلال بالنسبة للدول للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مالية و أتضم بيانات حماسبية 
ستعمال هذه البيانات ال ميس مببدأ السرية الذي إ، وقد متكنا من ذلك بعد أن تعهدنا بسن ااملتقدمة

سم املؤسسات يف نتائج إظهار إعتبار أنه ال يتم إالتجاري على  حيرص عليه املركة الورين للسجل
 .الدراسة امليدانية
نارق تتركة جغرافيا يف امل ،حمل الدراسة احلاليةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة مجيع  أن كما

يضم عدد كبري من  سطيفلوالية نسيج املؤسسات  أن ىلإباإلضافة  الصناعية لوالية سطيف،
وبالنظر  ،حتالل مكانة رائدة على املستوى الورنيةاألمر الذي أهلها إل ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

هلا  أن عتبارإعلى على املستوى الورين  متشاهبةة اقتصادية مجيع هذه املؤسسات تعمل يف بيئ ىل أنإ
للنتائج املتوصل اليها من خالل الدراسة مهية اكرب أيعطي س األمر الذي وقيود مشتركة خصائص 
  .احلالية
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 األولالفصل  
 عموميات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 
 :مقدمة الفصل

كقطاع ( املؤسسات الصغرية واملتوسطة/       )     لقد برز يف اآلونة االخرية قطاع  امل
وهذا  ،يف العديد من الدول على اختالف درجة منوها ومستوى تقدمها ةاالقتصاديرئيسي داعم للتنمية 

اىل مسامهتها يف تنويع  باإلضافةمضافة  الفعالة يف خلق فر  للشغل وحتقيق قيمة خالل مسامهتها من
 التبعيةالعملة الصعبة، وخاصة بالنسبة للدول اليت يعاين اقتصادها من  مصادر االيرادات  اخلارجية من

 .دخلها كما هو احلال بالنسبة لالقتصاد الوطين مصادرللخارج وحمدودية 
لنوع من املؤسسات ميتاز خبصائص ختتلف عن باقي املؤسسات االخرى وعلى اعتبار ان هذا ا

عمدت الكثري من الدول اىل  فلقد احلجم،املؤسسات كبرية  قدرهتا التنافسية اما  من حيد االمر الذي قد
 .هذا النوع من املؤسساتاستمرارية وتطوير ودعم  نشاءإخاصة بقوانني ووضع برامج  سن

حتديد املعايري الواجب توفرها   خالل املؤسسات  من في  هلذا النوع منالطار التعريبدءا بوضع ا
ومتوسطة والذي سيسمح بالتايل من حتديد فئة  يف أي مؤسسة حىت يتم تصنيفها كمؤسسة صغرية

 .القطاع ج الداعمة هلذاممن الربا املؤسسات املستفيدة
نشاطها  اىل متابعة      ء املتكوينية واستشارية حول كيفية انشا وع من برامجنواليت قد  تت

 .والتشغيلية االستثمارية والضروري لتلبية احتياجاهتا املالية املايل املالئم وتوفري الدعم
وعليه ومن خالل هذا الفصل االول والذي سنقو  بتقسيمه اىل ثالثة مباحث حيث سنتطرق يف 

ايري املستخدمة يف تصنيف املؤسسات اىل خمتلف املع ،     بعنوان ماهية امل هو املبحث االول والذي
 خالل القطاع االقتصادي الذي تنشط من او حسب طبيعة امللكية،واملتعلقة اما بشكلها القانوين أي 

خمتلف معايري احلجم املعتمدة،  تلك املتعلقة بالتصنيف حسب احلجم ومعرفة فيه لنصل يف االخري اىل
حتديد االطار  الدول هبدف التمكن من من يف العديد مدةعتف املمن خالل سردنا وحتليلنا للتعاري وهذا

 .م    التعريفي لل
حناول ابراز امهية دراسة      بحث الثاين والذي بعنوان جتارب دول رائدة يف جمال املاما يف امل

واملكانة اليت حتتلها يف  اقتصاديات الدول  وأمهيتهاخال حتديد خصائصها  هذا النوع من املؤسسات من
م عيف د     من االحصائيات املتعلقة مبسامهة امل ئدة يف  هذا اجملال وهذا بالتطرق اىل جمموعةالرا
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االكثر تقدما يف العامل، والسبب يف  ااقتصادياهتاالقتصادية الكلية للدول الرأمسالية اليت تعترب  املؤشرات
ة عن مؤسسات ذات  ملكية عبار  هي     اغلبية امل نهو من منطلق ا الرأمساليةالرتكيز على الدول 

 .خاصة
حناول التطرق  ملختلف انواع      ويف املبحث الثالث والذي بعنوان معوقات انشاء وتنمية امل مث

 هبدف الوصول يف االخري اىل حتديد     واستمرارية امل ةمن انشاء وتنمي العراقيل اليت ميكن ان حتد
 .م    خمتلف مصادر التمويل لل املتاحة من يولةعلى حجم الس تأثريهابعاد املشكل التمويلي ومدى 

 
 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :األولالمبحث  

، هبدف هلذا القطاع والتشريعات املناسبة عامل اساسي لوضع السياسات     يعترب تعريف امل
مباشرة بقطاع  قةكل االطراف املعنية واليت هلا عال معلومات دقيقة وقابلة للتحليل، ملساعدة قواعد بناء
 .على وضع السياسات املناسبة ملختلف القضايا اليت تواجهه     امل

 من بني التحديات  الكربى اليت تواجه اقتصاد أي بلد، م    كما يبقى وضع تعرف موحد  لل
 .احلجم نظرا لتنوع  املعايري اليت يتم االعتماد على اساسها يف تقسيم املؤسسات حسب

املؤسسات إىل  حجم على اساسها حتديد ميكن حصر اهم املعايري اليت يتمولكن على العمو  
حجم  املوجودات او ، قيمة(رقم االعمال)يعات بامل العمال،حجم عدد: وهي ثالثة مؤشرات رئيسية

 تالقطاعالديها باختالف  م    كما ان هناك بعض الدول اليت ختتلف تعريفها لل. االصول
 . 1مؤشر يف  آن واحد  منها تستعمل اكثر منقتصادية، كما ان  الكثرياإل

االمريكية ودول االحتاد االورويب قامت  ان الكثري من الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة إال
 .زات اقتصادياهتايمالئم ملم م    بوضع تعريف رمسي لل

ملعتمدة يف تصنيف  اتطرق يف املطلب االول  إىل اهم املعايريلا ويف معاجلتنا هلذا املبحث حناول
معايري  من ركمعياقتصادية، هبدف الوصول إىل التقسيم على اساس احلجم والذي يعترب  املؤسسات اإل

حماولة منا  م    حناول يف املطلب الثاين التطرق إىل اهم التعاريف املعتمدة لل تصنيف املؤسسات، مث
رب خمتلفة للعديد من الدول الرائدة يف للوصول إىل حتديد اطار تعريفي واضح وهذا باالعتماد على جتا

 .هذا اجملال

                                           
 . 7  ، 2001عبد الغفور عبد السال ، ادارة املشروعات الصغرية، طبعة أوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،.  1
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حبكم االسباب  االقتصادية لدول االحتاد االورويب ةبالتبعييتصف  ونظرا الن اقتصادنا الوطين
 خالل املطلب الثاين الرتكيز اكثر على التعريف الرمسي واملعتمد اللتارخيية واملوقع اجلغرايف، سنحاول من

إىل التطرق بنوع من التفصيل  وباإلضافة .  قطاع امل   ورويب فيما خيصمن طرف دول االحتاد اال
 .يف العامل ا ثمثل القوة االقتصادية االوىليف الواليات املتحدة االمريكية على اعتبار اهناملعتمد للتعريف 

عن غريها من  اليت ثمتاز هبا امل     اهم اخلصائص كما سيخصص املطلب الثالث لتحديد
نب امن اجل     امهية امل اىل نفس املطلب التطرق ومن خالل الخرى لنحاول فيما بعداملؤسسات ا

وضوع م تا يف بعض الدراسات امليدانية اليت تناولهعلى النتائج املتوصل الي االقتصادي وذلك باالعتماد
 .    امهية امل

 
 معايير تصنيف المؤسسات  :األولالمطلب  

على املعايري املختلفة، سواء   باالعتمادإىل عدة أنواع وهذا  االقتصاديةميكن تصنيف املؤسسات 
حسب الطبيعة االقتصادية  كانت تتعلق باجلانب القانوين للمؤسسة والذي يتلخص يف طبيعة امللكية، او

 للمؤسسة والذي يأخذ بدوره ثالثة اصناف للتقسيم وهي التقسيم القطاعي، التقسيم حسب طبيعة
 . تقسيم حسب فروع النشاطإىل ال وباإلضافةالنشاط 

على  باالعتمادوهذا  االقتصاديةعليها يف تصنيف املؤسسات  االعتمادكما أن هناك معايري ميكن 
 .متوسطة أو كبرية احلجم ما أن تكون مؤسسة مصغرة أو صغرية أوإاحلجم، ف

 
 تصنيف المؤسسات االقتصادية حسب المعيار الق انوني :األولالفرع  

على املعيار القانوين إىل قسمني رئيسيني مها  باالعتماد االقتصاديةات ميكن تقسيم املؤسس
املؤسسات اخلاصة واملؤسسات العمومية، حيث أن هذه األخرية ميكن أن تأخذ عدة أشكال سواء  

املسؤولة عنها، أو مؤسسات  واليت ختضع مباشرة إلحدى الوزارات الوصية أو وطنيةكانت مؤسسات 
ية أو مؤسسات خمتلطة،  أي نصف عمومية واليت تتكون من شريكني األول يتمثل تابعة للجماعات احملل

يف اجلانب احلكومي، سواء كانت وزارة أو مؤسسة عمومية، أما الطرف الثاين فيتمثل يف القطاع اخلا  
 .األجنيب  أو احمللي
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 :1تايلكال  هناك شكل آخر لتصنيف املؤسسات االقتصادية حسب امللكية وهو كما ان
 ملؤسسات الفردية؛ا . أ

 .مؤسسات الشركات . ب

وهي أبسط أشكال امللكية، حيث تعود ملكية املشروع لشخص واحد يكون  :المؤسسات الفردية .1
نشككككاط  هككككذا النككككوع مككككن  واتسككككاعاملالككككك واملككككدير واملسككككتثمر واملسككككتفيد يف آن واحككككد، إال  انككككه نظككككرا لتطككككور 

لالز  من املصادر اخلارجية كالبنوك، ومنه فإن املؤسسات، أصبح صاحب املشروع يتحصل على التمويل ا
  .2يوجه جزء منها للمولني اخلارجني كفوائد على رأس املال املستثمر االستثمارالعوائد من 

ان نالحظ بان هذا الشكل القانوين  ميكن ومن خالل التعريف السابق للمؤسسات الفردية
ة يف البداية يف شكل مشاريع فردية مصغرة مث عاد واليت تكون     امل إلنشاءللمؤسسات يعد مالئما 

 .خالل توسع نشاطها وتأخذ بذلك احجا  اكرب صغرية لتتطور فيما بعد من
وهذا ما يفسر ان اكثر من نصف حاملي املشاريع يفضلون انشاء مؤسسات فردية، ويرجع السبب 

اىل مالئمتها  وباإلضافةة ادارية بسيط وإجراءاتالرئيسي يف ذلك اىل سهولة انشائها بالتزامات اقل 
 .3جلميع النشاطات مهما كانت طبيعتها جتارية، حرفية، حرة او فالحية

 اكثر يلتز  او تعرف  الشركات على اهنا عبارة عن مؤسسات تعود  ملكيتها اىل شخصني :الشركات  .2
 . 4خسائر عمل القتسا  ما قد ينشأ عن هذه املؤسسة من ارباح او من مال او كل منهم بتقدمي حصة

من طرف اكثر  واإلدارةوبناءا على هذا التعريف فان هذه املؤسسات ثمتاز باملشاركة يف رأس املال 
من شخص واحد، وهذا بتوفر بعض الشروط طبقا للقانون التجاري، واليت تتمثل خاصة يف موضوع 

ب ان تب ى على كحصة يف رأس املال كما ان هذه الشراكة جي ما يقدمه كل شريك نشاط الشركة وقيمة
 .حمل ملمارسة النشاط الشامل والدقيق، وذات واإلفصاحالصراحة 

 :5رئيسية وهي وميكن تقسيم الشركات اىل ثالثة اقسا 
 شركات اشخا ؛. أ

 شركات ذات املسؤولية احملدودة؛ . ب

                                           
 . 44،   1991احملمدية العامة للنشر، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، ناصر دادي عدون،  اقتصاد املؤسسة، الطبعة الثانية، دار .  1
 .44نفس املرجع السابق،   .  2

3 VERONIQUE CHAMBAUD, réussir son activité en SARL : guide juridique , fiscal, social et patrimonial, 2 eme 

édition, éd DUNOD, Paris, France. 2005, .p.9. 
 .27،   2007ي، اقتصاد املؤسسة، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، عمر صخر .  4
 .44ناصر دادي عدون، مرجع سابق،   .  5
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 (.املسامهة)شركات االمول  . ت

 سسة ثمتاز بكرب حجماكثر الجناز مؤ  او عبارة عن ارتباط بني شخصني هي: شركات االشخاض. 1.2
 .وبالتايل احتالل اكرب جمال اقتصادي مقارنة باملؤسسات الفردية رأمساهلا

التضامن، شركة  شركةويقسم القانون التجاري اجلزائري شركات االشخا  اىل ثالثة انواع وهي 
 .1التوصية، شركة احملاصة

من احلصص الغري متساوية  رأمسال الشركة عبارة عن جمموعة وهنا يكون: شركة التضامن. 1.1.2
حيث أن تسيري وإدارة املؤسسة ميكن أن يكون من طرف  ،واملوزعة بني الشركاء املتضامنني فيما بينهم

شخص أو أشخا  من الشركاء أو أجنيب عنهم، كما أهنا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة ويتم تسيريها 
، وغالبا ما (فالن وشركائه) جود شركاء له بإسم جتاري معني أو إسم أحد الشركاء مع اإلشارة إىل و 

 . تكون هذه املؤسسات ذات أحجا  صغرية ومتوسطة
توزع األرباح على الشركاء حسب نسبة حصة كل شريك من رأس املال وبنفس النسبة يتم حتمل 

مل بواجبات املؤسسة حنو املتعاملني معها تتعدى ما يقدمونه من حصص لتش التزاماهتماخلسائر، إال  أن 
 .ممتلكاهتم اخلاصة

ينقسم رأمسال الشركة إىل قسمني، جزء يتكون من شركاء متضامنني أما  وهنا :شركة التوصية .2.1.2
 التزاماهتمحيث أن الشركاء املتضامنني يشاركون يف . اجلزء اآلخر فهو مكون من طرف شركاء موصني

املوصني فمسؤوليتهم  ءامن، إال  أن الشركابواجبات املؤسسة  حنو املتعاملني كما هو احلال يف شركة التض
الشركة، ويتم تقسيم األرباح بينهم  اسمتتحدد بقدر حصصهم يف الشركة، وال يتم إظهار أمسائهم على 

 .بقدر ما ميلكونه من حصص يف الشركة
 : 2ومها كما منيز بني نوعني من شركة التوصية  

 شركة التوصية العادية؛. أ

 .باألسهمشركة التوصية . ب

                                           
 .45ناصر دادي عدون، مرجع سابق،   .  1
 .47نفس املرجع السابق،   .  2
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ويف هذا النوع من الشركات ال ميكن للشركاء املوصني تداول حصصهم  :شركة التوصية العادية  .أ
 .يف الشركة

ويف هذه احلالة ميكن للشركاء املوصني تداول حصصهم يف الشركة واليت  :باألسهمشركة التوصية  . ب
  .تكون على شكل أسهم

ثكككر يتفقككككان علكككى إنشككككاء مشككككروع هكككي عبككككارة عكككن شككككركة بكككني شخصككككني أو أك :ش   ركة المحاص    ة 2.1.2
مكا حيققكه املشكروع مكن أربكاح  اقتسكا يتم تنظيمه على أساس الذمة املاليكة للشكركاء، وهكذا هبكدف  اقتصادي

ولكككن مككا . وتعككود إدارة الشككركة إمككا للشككركاء نفسككهم أو تسككري مككن طككرف شككخص أجنككيب عككنهم. أو خسكائر
وال ختضكككع ألحككككا   االعتباريكككةتكككع بالشخصكككية مييكككز هكككذه الشكككركة عكككن بقيكككة األصكككناف األخكككرى أهنكككا ال تتم

 .وإجراءات التسجيل املتبعة يف إنشاء الشركات األخرى
وثمتكككاز هكككذه الشكككركة بكوهنكككا جتمكككع بكككني خصكككائص شكككركة  :ش   ركة  ات المس   ؤولية المح   دودة. 2.2

 األشخا  وخصائص شركة األموال أو املسامهة، حيث تعترب شركة أشخا  نظرا لقلة الشكركاء هبكا وعكد 
جواز تبادل حصصهم، كما أن البعض يعتربها شركة أموال من ناحية حتديد املسؤولية على قيمة احلصص 

 .الشخصية لالعتباراتوفقا  احنالهلااملكتتبة وعد  
ومن خصائص هذه الشركة، حسب القانون التجاري اجلزائري فإن رأمساهلا مقسم إىل حصص  

وفيما يتعلق بإدارة الشركة . ة، كما أهنا غري قابلة للتداولذات قيم متساوية حمددة بقيمة أدىن لكل حص
ميكن أن تكون من طرف أحد الشركاء أو أكثر أو من طرف شخص أجنيب عن الشركة، والتصويت يف 
مجعية الشركاء حسب عدد احلصص لكل شريك وبنفس الطريقة يتم توزيع األرباح أو حتمل اخلسائر 

 .   على الشركاء إذا حتققت
يقسم رأمسال الشركة إىل حصص متساوية على شكل أسهم قابلة   : (المساهمة)شركة االموال   .2.2

ويقو  بإدارة املؤسسة جملس اإلدارة والذي ختتاره مجعية املسامهني ويكون . للتداول على مستوى البورصة
ني على رأسهم املدير الذي يعني سواء من ضمن املسامهني أو شخص أجنيب، كما ميكن للمسامه

املشاركة يف إدارة املؤسسة وذلك عن طريق حضور اجلمعية العامة للمسامهني والتصويت على القرارات 
وقد حيدد القانون التأسيسي للشركة عدد األسهم , بقدر ما ميتلكه كل مشارك من أسهم يف هذه الشركة

 . األدىن الذي يسمح على أساسه حلاملها بالتصويت
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يف حني أن األرباح , اخلسارة إال  مبقدار قيمة األسهم اليت يشارك هبا كذلك فإن املساهم ال يتحمل
احملققة يتم توزيعها على الشركاء أو املسامهني مبقدار ما ميتلكه من أسهم يف الشركة، وهذا ما جيعل من 

 .عوائد األسهم غري ثابت ومرتبط بالتغريات يف نتائج هذه الشركة وخاصة يف حالة األسهم العادية
 

 تصنيف المؤسسات حسب الطبيعة االقتصادية:  فرع الثانيال
معايري اما إىل مؤسسات انتاجية  فقا لعدةو ميكن تصنيف املؤسسات حسب الطبيعة االقتصادية 

 .بتأدية اخلدمات مؤسسات غري انتاجية تقو  ذات طابع اقتصادي او
وهي القطاع سية كما ميكن ان تقسم املؤسسات حسب قطاع النشاط إىل ثالثة قطاعات رئي

االول والذي ميثل القطاع الفالحي مث القطاع الثاين والذي ميثل القطاع الصناعي فالقطاع الثالث والذي 
 .1عن قطاع اخلدمات عبارة هو

النشاط حيث منيز بني  كما ان هناك تصنيف آخر للمؤسسات االقتصادية حسب طببيعة
 .2ت التجارية مث اخلدمية مث املؤسسات املاليةالحية واملؤسسات الصناعية فاملؤسسافاملؤسسات ال

 تاملؤسساإىل املعايري سابقة الذكر هناك معيار آخر يتم على أساسه تصنيف  وباإلضافة
هنا بني  املؤسسات   منيز االقتصادية وهذا وفقا للفرع االقتصادي الذي يغلب على نشاطها اذ

 .3 ...ومؤسسات املواصالتالصناعية، منشآت بناء املساكن، املؤسسات التجارية 
وبناءا على التصنيفات السابقة للمؤسسات االقتصادية سنحاول من خالل هذا الفرع تصنيف 

 : املؤسسات حسب طبيعتها االقتصادية باالعتماد على املعايري الثالثة التالية
 ،حسب قطاع النشاط. أ

 ،حسب طبيعة نشاطها. ب

 .حسب فروع النشاط. ت

حسب معايري تصنيف املؤسسات االقتصادية   يتم :النشاطتصنيف المؤسسات حسب قطاع   .1
حيث يعد هذا التصنيف مفيدا  Classification sectorielleخمتلفة ومن بينها حسب قطاع النشاط 

كل قطاع من القطاعات  مسامهة مدى االقتصاد الكلي، والذي يسمح بتحديد املستوى احمللي او على

                                           
 .70ناصر دادي عدون، مرجع سابق،   .  1
 .30ع سابق،  عمر صخري، مرج.  2
 .44،   1912صمويل عبود، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، .  3
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اد، االمر الذي يساهم بشكل كبري وأساسي يف رسم الربامج ي اقتصألاالقتصادية يف خلق الثروة 
 .بلد ألياالقتصادية الكلية املستقبلية 

 :1ووفقا هلذا املعيار تصنف املؤسسة االقتصادية اىل ثالثة قطاعات رئيسية وهي
 ، Le secteur primaireالقطاع االول  . أ

 ،  Le secteur secondaireالقطاع الثاين  . ب

 .  Le secteur tertiaireالقطاع الثالث  . ت
، تربية ةهذا القطاع يف االساس املؤسسات اليت تنشط يف جمال الفالح يضمحيث  :القطاع االول .1.1

 .املواشي، الصيد البحري، استغالل الغابات والصيد مبختلف انواعه
ووفقا هلذا التعريف فان القطاع االول يشمل كل املؤسسات اليت هلا عالقة متينة ومباشرة مع 
الطبيعة، وهو يعد اقد  قطاعات النشاط اليت عرفها االنسان اين كانت االرض والطبيعة ثمثالن املصدر 

 .االساسي للثروة
ال  ان إاالقتصاد العاملي  تغري يف مالمح الصناعية والتكنولوجية من الثورةوعلى الرغم من ما حققته 

من الدول، حيث انه حسب احصائيات  يزال ميثل مصدر اساسي للثروة يف العديد القطاع االول ال
باملائة  30على ان  القطاع االول يساهم بنسبة ترتاوح بني  املتحدة تأكد لألمممنظمة االغذية والزراعة 

 .2االقل تقدما اخلا  للدول باملائة من الناتج الداخلي 50اىل 
لتحويلية مهما كانت ا باألنشطةاليت تقو   كل املؤسسات والذي يشمل على  :القطاع الثاني. 2.1

 .مصنعة للمواد االولية نصف صناعية او كانت حرفية او طبيعتها سواء
حتويل املواد االولية احملصل عليها من  يعترب هذا القطاع مكمل للقطاع االول حيث يتم وكثريا ما

اعات استخدامها يف صن نشاطها بالطبيعة اىل منتجات اولية او نصف مصنعة يتم املؤسسة اليت يرتبط
 .اخرى او منتجات تامة الصنع

 الرئيسي لالقتصاد مجيع الصناعات التحويلية مبختلف انواها احملرك والذي يضم الثاين ويعد القطاع
باملائة من الناتج الداخلي اخلا  للدول الصناعية وهذا حسب تقرير  70تقارب  العاملي حيث ميثل نسبة

  .3منظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية

                                           
1 . FRANCIS L. GAMSORE, cours d économie de l entreprise, éd L Harmattan, Paris, France, 2006, p. 30. 
2  . www.fao.org/docrep/003/y04917/y0491701.htm  . 
3
.ONUDI/ Organisation des Nations Unis pour le Développement Industriel, Rapport sur le développement 

industriel, 2009. p.11  
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بنشاط التوزيع للسلع واملنتجات  كل املؤسسات اليت تقو  وهو القطاع الذي يضم :القطاع الثالث. 2.1
اىل االنشطة اليت هتتم بتوفري منتجات غري مادية وتقدمي اخلدمات، كمؤسسات  وباإلضافةاملادية، 

 .االشهار والتسويق ومؤسسات اللنقل مبختلف انواعها والتامني والبنوك
هذا القطاع مكمل ايضا للقطاعني السابقني االول والثاين، حيث يهتم هذا القطاع كما يعترب 

بتوزيع املنتجات احملصل عليها من النشاطات املرتبطة بالطبيعة واليت يتم حتويلها على مستوى املؤسسات 
 .التحويلية باألنشطة اليت تقو 

لنشاط االقتصادي للمؤسسة ووفقا ملعيار طبيعة ا :تصنيف المؤسسات حسب طبيعة نشاطها .2
 : 1بني مخسة اصناف اساسية للمؤسسات وهي فيمكن ان منيز

 ،  Les enterprises industriellesاملؤسسات الصناعية  . أ

 ،  Les enterprises agricolesاملؤسسات الفالحية  . ب

 ،  Les enterprises commercialesاملؤسسات التجارية  . ت

 ، Les enterprises de prestation de serviceمؤسسات تقدمي اخلدمات   . ث

 .  Les enterprises financiersاملؤسسات املالية  . ج

والككيت  االقتصككادالثككاين مككن  القطككاعيف  وهككي تلككك املؤسسككات  الككيت تنشككط :المؤسس  ات الص  ناعية .1.2
ات  تنقسم بدورها إىل جمموعتني اساسيتني وهذا حسب اسرتاتيجية االنتاج املعتمكد، ومهكا مؤسسك ان ميكن

والكيت  مواصكفات موحكدة، منتجاهتكا ذات على االنتاج بكميكات كبكرية وتككون املكثفة واليت تعتمد الصناعة
كبككرية مككن املسككتهلكني يف العديككد مككن االسككواق وهككذا خاصككة بالنسككبة للسككلع واسككعة  موجهككة إىل فئككة تكككون

 .االستهالك مثل العجائن الغذائية
على انتاج سلع بكميات  لطلب واليت تعتمدت الصناعة حتت اومن جانب آخر جند مؤسسا

 .2تكون موجهة لفئة حمددة من املستهلكني ومبواصفات معينة خمتلفة عن بعضها البعض كما اهنا حمددة
 الصناعات الثقيلة او تقسيم آخر للمؤسسات الصناعية وهو مؤسسات كما ميكن ان جند 

اخلفيفة   فهي مؤسسات الصناعة التحويلية اووالصلب، اما النوع اآلخر  ستخراجية كمؤسسات احلديداإل
 .3كمؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات اجللود

                                           
 .30عمر صخري، مرجع سابق،   .  1

2
. PHILIPPE KNEIPE, Tresorerie et financement d enrteprise, ed DE BOECK, Bruxelles, Belgique, 1997, p.p. 28-

29.  
 .30، مرجع سابق،   عمر صخري.  3



 

 10 

 بالفالحككة، أي تلككك املتعلقككةاملرتبطككة  باألنشككطةاملؤسسككات الككيت تقككو   وهككي :المؤسس  ات الف يحي  ة. 2.2
ملتعلقكككة بزيكككادة إىل االنشككطة ا افةوباإلضكككاحليوانيككة،  بككالتحكم او االسكككتغالل للككدورات البيولوجيكككة النباتيكككة او

  .1انتاجية االرض او استصالحها
 واإلنتاجوحسب هذا التعريف للمؤسسات الفالحية فان هذه االخرية تتخصص يف االنتاج النبايت 

 .احليواين
 اجلملةب البيع تكمؤسساوهي املؤسسات اليت هتتم بالنشاط التجاري   :المؤسسات التجارية  .2.2

واملستهلكني  بدور الوسيط بني املنتجني و قعلى املؤسسات اليت ت وبالتايل تعرب .2ومؤسسات التجزئة
 .حيث تقو  بشراء وبيع السلع دون القيا  بعملية التحويل

خدمات معينة كمؤسسات النقل  وهي املؤسسات اليت تقد : مؤسسات تقديم الخدمات .2.2
 .3ة، مؤسسات االحباث العلمياجلامعيةواملواصالت املؤسسات  ومؤسسات الربيد

ومؤسسات التامني  وهي املؤسسات اليت تقو  بالنشاطات املالية كالبنوك : المؤسسات المالية  .2.2
 .4االجتماعي الضمانومؤسسات 

يف  ووفقا هلذا التعريف ميكن القول ان املؤسسات املالية هي منشآت اقتصادية متخصصة، تعمل
التقاء عرض االموال بالطلب عليها، وقد  اماكن ي، فهوشراءادارة االموال حفظا واقرتاضا او بيعا 

وصناديق التوفري، بيوت االستثمار وشركات وهيئات التأمني  إىل البنوك باإلضافةتتضمن هذه املؤسسات 
 .والبورصات

ويتم وفقا هلكذا املعيكار تصكنيف املؤسسكات حسكب فكرع  :تصنيف المؤسسات حسب فروع نشاطها .2
مكن طكرف  الذي يطغكى علكى طبيعكة املنكتج املقكد   classement en fonction de la brancheالنشاط 
 .املؤسسة

اليت تشرتك يف  تلك ويتكون الفرع من املؤسسات اليت تنتج وتصنع نفس السلعة ولنفس السوق او
  .1معينة خالل مجيع مراحل تصنيعها لعةسانتاج 

                                           
1
. MADELEINE ASDRUBAL et autres, comprendre et utiliser la comptabilité des exploitations agricoles, 2 eme 

édition, ed EDUCAGRI, Paris, France, 2003, p. 13. 
 .30عمر صخري، مرجع سابق،   .  2
 .31،   نفس املرجع سابق.  3
 .31  نفس املرجع سابق، .  4
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اخلدمة اليت  ج اوعلى حسب نوع املنتوبناءا على هذا التعريف فان املؤسسات يتم تصنيفها 
املؤسسات املصنعة للسيارات  كل تقدمها، على سبيل املثال فرع صناعة السيارات والذي يضم

 .ار اخلاصة بالسياراتيقطع  الغ بصناعة إىل املؤسسات املناولة اليت تقو  وباإلضافة

 
 تصنيف المؤسسات حسب الحجم: الثالثالفرع  

املتوسككطة،  تصككنيفنا أو تعريفنككا للمؤسسككات الصككغرية و عليهككا يف االعتمككادهنككاك عككدة معككايري ميكككن 
علككى مككزيج بككني   االعتمككادعلككى معيككار دون غككريه مككن املعككايري أو  اعتمككادههنككا للباحككث يف  االختيككارويبقككى 

 .معيارين خمتلفني أو أكثر لتحديد حجم املؤسسات وهذا حسب نوع البحث الذي يريد إجنازه
فهناك مثال  يعكس كذلك البعد االقتصادي لكل بلدكما ان تصنيف املؤسسات حسب احلجم 

معايري تصنيفها للمؤسسات حسب حجم راس  بعض الدول اليت ثمتاز بكثافة يف رأس املال فنجد ان
 دبكثافة يف الي ان الدولة اليت ثمتاز داقل من رأس املال، كما جن بكثافة ختلف عن تلك اليت ثمتازياملال س
خيتلف عن باقي الدول اليت ثمتاز  العمالة صنيف املؤسسات حسب حجمعلى معايري ت تعتمدالعاملة 

 .بكثافة اقل
ومن خالل  تصنيف املؤسسات حسب احلجم يعتمد على معايري ختتلف من بلد آلخر، فانوعليه 

املطلب الثاين سنحاول توضيح اكثر هلذا التباين من خالل التطرق إىل التعاريف املعتمدة يف العديد من 
 .م    الدول لل

اما من خالل الفرع احلايل سنحاول التعرف على املعايري املعتمدة بشكل عا  يف تصنيف 
 .املؤسسات حسب احلجم

 االنتاج،املعيكار القكانوين، معيار العمالة، رأس املال، معيار حجم او قيمة: ومن بني هذه املعايري جند
 ات االداريكةينولوجيا املستخدمة، معيار املسكتو داخل املؤسسة، معيار التك واإلداريمعيار النمط التنظيمي 

 .2باملؤسسة حجم ونوعية الطاقة املستخدمةمعيار واملهارية داخل املؤسسة، 

                                                                                                                                        
1   .  RITA-MARIA ZUGER, gestion d entreprise notions de base en matière de gestion, éd EDU BOOK AG, Zurich, 

Suisse, 2005,  p. 69. 
ة االقتصادية يف سلطنة عمان، جملة االداري، العدد طلعت الدمرداش ابراهيم، اقتصاديات منشآت االعمال الصغريةواملتوسطة ودورها املرتقب يف التنمي.  2

 .3-2،   1995، سلطنة عمان، 54
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 SSIS/La base deواخلدمات  هياكل الصناعة إلحصائياتيف حني انه وحسب قاعدة البيانات 

donnees des  statistiques des structures de l industrie et des services اىل  وباإلضافة
 BSC/la base de donnees desاملؤسسات حسب احلجم  إلحصائياتقاعدة البيانات 

statistiques d enterprises par class de taille اللتان توفران املعلومات واملعطيات حول النسيج 
 OCDE/ Organisation de cooperation et deاملؤسسايت لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

developpement economiques  فهي تعتمد يف تصنيفها للمؤسسات حسب احلجم على متغريات
 .1املضافة ورقم األعمال وعدد العمال مقسمة حسب قطاعات النشاط اقتصادية مثل القيمة

ايري يف تصنيفها للمؤسسات حسب احلجم على اربعة معان دول االحتاد االورويب تعتمد  كما جند
 .2اىل درجة االستقالل الذايت وباإلضافةوهي عدد العمال، رقم األعمال السنوي، امجايل امليزانية  رئيسية

 SBA/Smallادارة األعمال الصغرية  للواليات املتحدة االمريكية وحسب هيئة اما بالنسبة

business administration  سب احلجم واليت تعتمد على معايري خمتلفة لتصنيف املؤسسات ح فإهنا
 .3اىل قيمة العوائد السنوية وباإلضافةتتمثل يف معيار عدد  العمال 

ومما سبق نالحظ ان هناك عدد كبري من املعايري املستخدمة يف تصنيف املؤسسات حسب احلجم 
 : واليت ميكن حصرها يف ثالثة اصناف اساسية وهي

 ،املعايري النقدية . أ

 ،املعايري غري النقدية . ب

 .لنوعيةاملعايري ا . ت

كل املعايري اليت يتم حساهبا نقدا لتصنيف املؤسسات حسب احلجم،  وهي  :المعايير النقدية  .1
 .مة يف تصنيف املؤسسات حسب احلجماملستخد اهم املعايري النقدية من حيث جند

 ،قيمة املبيعات . أ

 ،القيمة املضافة . ب

 ،قيمة االصول الثابتة . ت

                                           
1  . NADINE LEVRATTO, les PME définition rôle économique et politiques publiques, 1 ère édition, éd De Boeck, 

Bruxelle, Belgique, 2009, p. p. 76-77. 
 (.01)ملحق رقم .  2

3  . JORGE CARLOS, VEGA AGUIRRE, study of small business leadership as result of the north American free 

trade agreement, ed, UMI microform, university of phoenix, USA, 2008,  p. 15. 
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 ،قيمة االنتاج . ث

 .راس املال قيمة . ج

من املعايري مثل نسبة رأس املال إىل العمل او  تستخد  يف هذا النوع مؤشرات مركبة اككما ان هن
 .1نسبة املبيعات إىل راس املال نسبة املبيعات إىل العمل او

تكون عرضة للتغيري وعد  االستقرار  فإهناونظرا الن هذه املعايري تعتمد يف حساهبا على قيمة النقد 
الصرف، وهذا ما جيعل  وأسعارقتصادية كالتضخم والتغري يف اسعار الفائدة نتيجة للتغري يف الظروف اال

والظروف  من الزامية حتديث  تصنيف املؤسسات حسب احلجم وفقا هلذا النوع من املعايري مبا يتماشى
 .االقتصادية السائدة يف أي فرتة

 تصنيف املؤسسات حسب وهي كل املعايري اليت هتتم باجلانب العددي يف :المعايير غير النقدية  .2
 : من بني اهم هذه  املعايري احلجم، حيث جند

 ،عدد العمال . أ

 ،حجم املبيعات . ب

 .حجم االنتاج . ت

تكون اكثر  فإهنااي غري نقدية  يف حساهبا على العدد واحلجم ونظرا إىل ان هذه املعايري تعتمد
عمليات  وإجراءد الدراسات امليدانية استقرارا وثباتا مقارنة باملعايري النقدية، االمر الذي يساعد يف اعدا

 .املقارنة بني خمتلف الدول
إىل  وباإلضافةاملقارنات بني املؤسسات  إلجراءهذه املعايري عادة بالبساطة والسهولة  كما ثمتاز

 .وسهولة احلصول عليها من مالكي املؤسساتتوفر البيانات 
للمؤسسات حسب احلجم على د يف تصنيفها سبب جند ان اغلب دول العامل تعتموهلذا ال

 .2معيارين اساسيني مها عدد العمال ورقم االعمال
عكن بقيكة      بكه امل ثمتكاز هي املعايري الكيت هتكتم بتحديكد طبيعكة امللكيكة الكيت  :المعايير النوعية  .2

 .االنواع االخرى

                                           
، 2000لعلو  االدارية، اجمللد السابع، العدد الثاين، مؤشرات العمل والكفاءة، اجمللة العربية ل: عباس علي املخزن، الصناعات الصغرية يف الكويت.  1

 232. 
2 OLIVER TORRES, les PME, ed Dominos Flammarino, Paris, France, 1999 . p. 14. 
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الغري نقدية، و  إىل تصنيف املؤسسات حسب احلجم وهذا باالعتماد على املعايري النقدية فباإلضافة
، حيث اهنا جيب ان تتوفر على بعض اخلصائص م    لل ددتعريف حم عال  ان هذا يعترب غري كايف لوضإ

 :1ومن اهم هذه املعايري جند األخرىباقي املؤسسات  واملميزات النوعية اليت ثميزها عن
 ،واإلدارة وجود فصل بني امللكية عد  . أ

 ،شكل امللكية مشروع فردي او شركة اشخا  . ب

 ،لصاحب املشروع واإلدارية االستقاللية املالية . ت

 ،مالكه باملشروع بشخصية القرارات اخلاصة تأثر . ث

 .مرونة اكرب يف تغيري جمال النشاط . ج

مستقلة  مؤسسة كما اعتمد بنك االحتياط الفدرايل االمريكي يف تعريفه للمشروع الصغري على انه
 .2السوقوتستحوذ على نصيب حمدود من  واإلدارةيف امللكية 

ناك العديد من املعايري املستخدمة يف تصنيف املؤسسات حسب ومما سبق ميكن القول ان ه
م االختالف يف حتديد تعريف موحد لل يأيتومن هنا احلجم وهذه املعايري ختتلف من دولة إىل اخرى، 

 والدميوغرافية منوالكبرية احلجم، وهذا التباين نابع عن اختالف االوضاع االقتصادية واالجتماعية     
حيث املساعدات  هذه املعايري يتم حتديد التعامل مع تلك املؤسسات من دولة إىل اخرى، وبناءا على

 .ومعامالهتا الضريبية والتسهيالت احلكومية
وهلذا سنحاول من خالل املطلب املوايل التطرق إىل خمتلف التعاريف املعتمدة يف العديد من 

 .الدول
 

  عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت: المطلب الثاني

تصنيف املؤسسات حسب  توصلنا اليه يف املطلب السابق من ان املعايري املستخدمة يف انطالقا مما
قد ختتلف من دولة إىل اخرى يف اطار املقارنة الدولية، كما اهنا قد ختتلف من قطاع إىل آخر يف  احلجم

 .االطار احمللي لكل دولة

                                           
راه االكادميية العربية يوسف خملد الثنيان، حمددات طلب املشروعات الصغريةواملتوسطة لالستثمار يف املصارف اإلسالمية دراسة حالة األردن اطروحة دكتو .  1

 .34   ،2001للعلو  املالية واملصرفية، األردن 
 .15   ،2002توفيق عبد الرحيم يوسف، ادارة االعمال التجارية الصغرية، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، .  2
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 بعض التعاريف خالل املطلب احلايل التطرق اىل ختالف سابقة الذكر حناول مناوجه اال ولتوضيح
العديد من دول العامل، وهذا من خالل التمييز بني خمتلف انواع  كتجارب يف  م    املعتمدة لل

 .وماهية املعايري املعتمدة م    التعاريف املستخدمة لل
على املستوى الدويل ومها التعريف      مهمني يف تعريف امل منوذجني على مث حناول الرتكيز

منا  وهذا كمحاولة األمريكيةاالورويب والتعريف املعتمد يف الواليات املتحدة  يف دول االحتاد املستخد 
  .هبدف االستفادة من جتارب دول العامل الرائدة يف هذا اجملال     يف املر لوضع اطار حمدد لتع

 
  تمدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةانواع التعاريف المع  :األولالفرع  

يف      يف تعريف امل من خالل هذا الفرع حناول ابراز اوجه االختالف يف املعايري املعتمدة
الغرض من وضع هذا التعريف، واليت ميكن حصرها يف الدوافع  العديد من الدول حسب الطبيعة او

 :الثالثة التالية
 ،ريةلألغراض  االدا     تعريف امل . أ

 ،االحصائية لإلغراض     يف املتعر  . ب

 .حسب قطاع النشاط     تعريف امل . ت
على  يتم وهو عبارة عن االطار العا  الذي :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاالداري لتعريف  ال .1

 .من خالل النصو  والقوانني التشريعية لكل بلد م    اساسه التعريف الرمسي لل
االقتصادية، لوضع االطار النظري  واملنظماتول مبادرات من طرف بعض الد ظهرت عدة ولقد

 .وهذا حسب االختالف يف التوجه االقتصادي     للتعريف بامل
 :خالل هذا العنصر سنتطرق إىل التعاريف التالية ومن

 ،يف اجنلرتا     تعريف امل . أ

 ،يف فرنسا     تعريف امل . ب

 .يف كندا     تعريف امل . ت

ذل الكثري من اجلهد يف اجنلرتا لقد مت ب :طة في  انجلتراتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوس 1.1
 يف اطكككار جلنكككة 1971املقكككد  سكككنة  Boltonوحسكككب مكككا جكككاء يف تقريكككر بولتكككون  م    ضكككع تعريكككف للكككلو 

اهنككا تلككك املؤسسككات الككيت  االسككتعال  حككول املؤسسككات الصككغرية، قككد مت تعريككف املؤسسككات الصككغرية علككى
يري هككذه املؤسسككات يككتم مككن طككرف مالكهككا، امككا اخلاصككية الثالثككة صككغرية يف السككوق وان تسكك حصككة ثمتلككك
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فتتمثل يف اهنا ثمتاز دائما باالستقاللية حيث اهنا ال ثمثل فرعا ملؤسسكة كبكرية احلجكم وان املالكك الكذي هكو 
  .1مستقال يف قراراته االساسية عن أي رقابة خارجية املسري يف نفس الوقت جيب ان يكون

قككا  ليككون جككاجنومرب  1944يف سككنة   :الص  غيرة والمتوس  طة ف  ي فرنس  ا  تعري  ف المؤسس  ات. 2.1
Leon Gingembre م    والكككذي يعتكككرب مكككن اهكككم املؤسسكككني لالحتاديكككة العامكككة للككك CGPME/La 

Confederation Generale des PME املؤسسكة  علكى ان مالكك الفرنسكية م    بتحديكد تعريكف للك
 راملباشكككيري االداري والتقكككين الفعلكككي هلكككا، مكككع ضكككمان االتصكككال هكككو املسكككتثمر لرأمسالكككه اخلكككا  ويقكككو  بالتسككك

 .2واملستمر مع العمال
م لقد مت وضع العديكد مكن التعكاريف للك :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كندا  3.1.
 Leالصكككغرية  ةالكنديكككة ومكككن بكككني هكككذه التعكككاريف جنكككد التعريكككف املعتمكككد مكككن طكككرف أمانكككة املؤسسككك    

secretariat de la petite enterprise باسككتقاللية  والككيت عرفككت املؤسسككات الصككغرية علككى اهنككا ثمتككاز
 .3ثمتاز هبا الشركات الكبرية اليت امللكية وال ثمتلك هياكل التسيري املتطورة

 La federation canadienne de l enterpriseحسب الفدرالية الكندية للمؤسسة املستقلة اما 

independante   ومسرية من طرف مالك  مملوكة على اهنا مؤسسة فت املؤسسات الصغريةفقد عر
 .4مستقل واليت ال حتتكر جمال نشاطها

عن  واإلدارةالتسيري  ثمتاز باستقاللية     ومن خالل التعاريف السابقة ميكن ان نستنتج ان امل
نفسه  هو املؤسسة لكاملؤسسات الكبرية احلجم، كما تعود يف معظمها اىل امللكية الفردية أي ان ما

دارهتا، كما اهنا ثمتاز ببساطة هيكلها إا و املدير املكلف بتسيريه صاحب راس ملال ويف نفس الوقت هو
 .والعمال التنظيمي مما يسمح باالتصال املباشر بني املالك

وضككع  لقككد ثمكككن العديككد مككن الككدول مككن :التعري  ف االحص  الي للمؤسس  ات الص  غيرة والمتوس  طة  .2
 .والنوعية معا خالل االعتماد على جمموعة من املعايري الكمية من     قانوين للتعريف باملاالطار ال

 يتمثل يف مكدى مالئمكة هكذه املعكايري او التعكاريف بصكفة ولكن االشكال الذي يطرح يف هذه احلالة
 .    عامة للقيا  بالدراسات والبحوث يف جمال امل

                                           
1
   GERALD D AMBOISE, la PME canadienne: situation et défis, éd les presses de l université LAVAL, Québec, 

Canada, 1989  . p. p. 19-20 
2   . OLIVER TORRES, Op. Cit, p.16. 

3   . GERALD D AMBOISE, Op. Cit, p.22. 

4
.  ibid, p.23. 
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الدول، نالحظ ان  بعض التطرق اليها سابقا من خالل جتارب فبالتمعن يف املفاهيم االدارية اليت مت
وندرة املعلومات  هاقياسها وحتديد بصعوبة يد بسبب استعمال معايري نوعية ثمتازقبالتع معظمها ميتاز

 .حوهلا
قامت العديد من الدول بوضع تعريف  واملعلوماتوهبدف تسهيل مجع وتصنيف البيانات 

 .وبوفرة املعلومات املتعلقة باملعايري احملددة له تطبيقه بسهولة ميتاز م    احصائي لل
 نظرا األعمال،معيارين اساسيني مها عدد العمال ورقم  ف يف معظمها علىيهذه التعار  وتعتمد

   . العامل واملعطيات املتعلقة هباذين املعيارين يف معظم احناء لوفرت املعلومات ما وكذلكهبحسا لسهولة
اعتمدت جلنكة االمكم املتحكدة للتنميكة   :مد من طرف هيئة االمم المتحدةالتعريف المعت. 1.2

، حيكث م    يف تعريفها للك الصناعية للمؤسسات الصغرية يف الدول النامية، على معيار اليد العاملة
 20 عامل واملتوسطة هي اليت يعمل هبا من 19ىل  14توظف ما بني  اعلى اهن عرفت املنظمة الصغرية

 .1عامل 100 يف حني ان الكبرية يعمل هبا اكثر منعامل  99اىل
من خالل دراسة على القطاع الصناعي  :دول جنوب شرق آسياالتعريف المعتمد من طرف  . 2.2

نوب شرق آسيا، استخد  كال من الث لقارة آسيا، واليت مست دول جيف دول العامل الث م    لل
Bruch et Hiemenz  للمؤسسات حسب احلجم يف اطار الدراسة معيار عدد العمال يف تصنيفهما 

 Association of Southeast Asian Nationsاليت اجراها احتاد شعوب دول جنوب شرق آسيا 
 : 2التعريف على الشكل التايل حيث جاء

 ،عمال 9اىل  1 توظف من مؤسسة مصغرة . أ

 ،عامل 49 اىل 10توظف من  صغرية مؤسسة . ب

 ،لعام 99اىل  40توظف من  مؤسسة متوسطة . ت

 .عامل فما اكثر 100 كبرية احلجم توظف من مؤسسة . ث

خال اجلدول املوايل حناول عرض جمموعة  ومن :تعاريف أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2.2
 .كتجارب لبعض الدول   م    تعاريف للالمن 

 
 

                                           
حول ثمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها يف حممد عبد احلليم عمر، التمويل عن طريق القنوات التمويلية غري الرمسية، الدورة التدريبية الدولية .  1

 .2،   2003االقتصاديات املغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
 .111،   1991جالن سبنسرهل، ترمجة صليب بطرس، منشآت األعمال الصغرية، الطبعة الثانية، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، .  2
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 م ص متجارب بعض الدول في تعريف ال(: 10)الجدول رقم  
 التعريف البلد

 عامل 200 واقل من 20توسطة احلجم توظف ما بني مؤسسة م - اسرتاليا

 عامل 20مؤسسة صغرية احلجم توظف حىت  -

 بروناي دار السال 
 عمال  4توظف حىت  مؤسسة مصغرة -

 عامل 40إىل  5توظف من  مؤسسة صغرية -

 عامل 100اىل  41 توظف من مؤسسة متوسطة -

 كندا

 عمال  4إىل  1توظف من  مؤسسة مصغرة -

 عامل 99إىل  1توظف من ( يةانتاج)مؤسسة صغرية  -

 عامل 49إىل  1 توظف من( خدمية)مؤسسة صغرية  -

 عامل 499إىل  100متوسطة توظف من  مؤسسة -

 التشيلي

 1 دوالر امريكي وعدد العمال من 11.000املبيعات السنوية حىت   قيمة)مؤسسة مصغرة  -
 (عمال 9إىل 

دوالر امريكي حىت  11.000اكثر من  قيمة املبيعات السنوية من)مؤسسة صغرية  -
 (عامل 49إىل   10دوالر امريكي وعدد العمال من  144.000

 دوالر امريكي حىت 144.000قيمة املبيعات السنوية اكثر من )مؤسسة متوسطة  -
 (عامل 199إىل  40دوالر امريكي وعدد العمال من  3.310.000

 مليون أورو 5770لسنوية اقل من العوائد ا عامل وقيمة 40هي اليت توظف اقل من      امل كر الدمنا

 عامل 100الصناعية توظف اقل من      امل - (الصني)هونغ كونغ 

 عامل 40 غري الصناعية توظف اقل من     امل -

 اندونيسيا

مبيعاهتا اقل  مليون روبية اندونيسية وقيمة 200امجايل اصوهلا اقل من )املؤسسة الصغرية  -
 (مليار روبية اندونيسية1من 

 1مليون روبية اندونيسية واقل من  200امجايل اصوهلا حمصور بني )املتوسطة  املؤسسة -
 (مليار روبية اندونيسية

 السويد
 عمال  10 توظف اقل من املؤسسة املصغرة -

 عامل 40 إىل اقل من 10 املؤسسة الصغرية توظف من -

 عامل  240 إىل اقل من 40 املؤسسة املتوسطة توظف من -

 سويسرا
 عمال 9إىل  1ة توظف من املؤسسة املصغر  -

 عامل 49اىل  10من  توظف املؤسسة الصغرية -

 عامل 249إىل  40 املؤسسة املتوسطة توظف من -
 .مليون لرية تركية 24عامل وحتقق عوائد اقل من  240 هي اليت توظف اقل من     امل تركيا

Source: OECD, removing barriers to SME access to international markets, oecd publishing, 2008, p p. 126-130 
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على معيار  م    من خالل التعاريف السابقة نالحظ ان اغلبية الدول اعتمدت يف تعريفها لل
إىل  وباإلضافةاساسي وهو عدد العمال وهذا راجع إىل سهولة احلصول على املعلومات حول هذا املعيار 

يد املسجل يف التعاريف السابقة يكمن يف درجة او سلم انه ميتاز نوعا ما بالثبات، واالختالف الوح
 .دولة إىل اخرى التصنيف املعتمد من

قد ختتلف املعايري  :ت االقتصاديةاتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع .2
 حالةاخذنا على سبيل املثال  فإذات االقتصادية، باختالف القطاعا     املستخدمة يف تعريف امل

يف حتديد حجم املؤسسات يف يف اسرتاليا، اين مت االعتماد على مؤشر عدد العمال      امل تعريف
ما عدا القطاع الزراعي حيث يتم فيه االعتماد على القيمة التقديرية  االقتصاديةمجيع القطاعات 

ية حسب تصنيف املؤسسة الزراع هبدفاملبيعات  وقيمة لالستثمارات انطالقا من حتديد الكمية املنتجة
 .1احلجم

يف كل القطاعات  م    للتجربة اليابانية يف هذا اجملال فهي تعتمد يف تعريفها لل اما بالنسبة
 : 2معيارين مها امجايل االستثمارات او راس املال وعدد العمال على الشكل التايل على االقتصادية

 او االستثمارات اقل من الوإمجعامل  300يتعدى  العمال ال قطاع املقاولة، البناء والنقل، عدد . أ
 ،مليون ين 300يساوي 

 بأقلعامل يف حني ان امجايل االستثمارات حمدد  100قطاع التجارة باجلملة، عدد العمال ال يتعدى  . ب
 ،مليون ين 100 يمن او يساو 

عامل كما ان امجايل  100قطاع اخلدمات، جيب ان ال يزيد عدد العمال يف املؤسسة الواحدة عن  . ت
 ،مليون ين 40ات ال يفوق االستثمار 

 كإمجايلمليون ين   40عامل كحد اقصى و  40، مت حتديد عدد العمال بك بالتجزئةقطاع التجارة  . ث
 .االستثمارات

م وجود تعريف موحد دوليا لل ا ميكن التوصل اليه من خالل التعاريف السابقة الذكر، هو عد وم
 .وضع التعريف املناسب لبنيته التحتيةان كل دولة او تكتل اقتصادي يسعى ل على اعتبار    

 
 

                                           
1   . OCDE, les statistiques sur les PME: vers une mesure statistique plus systématique de comportement des PME , 
2eme conférence de l OCDE des ministres en charges des PME, Istanbul, Turquie, 2002.  p. 11. 
2
. OCDE, Op. Cit, p.11. 
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   تجربة االتحاد االوروبي في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني  
والذي صعب بدوره من القيا  بالدراسات على  م    تعريف دويل موحد لل وجود نظرا لعد 
ظهور مبادرات لوضع تعريف إىل هذا الدولية مابني خمتلف االقتصاديات يف العامل، ادى  مستوى املقارنة

دوليا، ومن بني التكتالت االقتصادية اليت عملت على توحيد التعاريف جند  موحد معرتف به اقليميا او
يالئم خصائص البنية االقتصادية لكل الدول  م    دول االحتاد االورويب اليت وضعت تعريف موحد لل

 .االعضاء
ويف اطار توصية االحتاد  :1991حسب توصية   سطةتعريف المؤسسات الصغيرة والمتو . 1

من طرف الدول  م    واليت  تعترب اول حماولة لوضع تعريف موحد لل 30/04/1995االورويب لك 
 :2على اهنا     ، مت تعريف امل 1االعضاء لالحتاد

 ،عامل 240 كل مؤسسة توظف اقل من . أ

 ،مليون اورو 40حتقق رقم اعمال سنوي ال يتعدى  . ب

 ،اورو مليون 27مليزانية السنوية ال يتعدى جمموع ا . ت

 24 كما اهنا ثمتاز باالستقاللية، أي ان رأس مال املؤسسة جيب ان ال يكون مملوك بنسبة أكرب من . ث
 .باملائة من طرف مؤسسات كبرية احلجم

واليت  2004دول اضافية سنة  عشرة 10ولكن نتيجة للزيادة يف عدد دول االحتاد االورويب بدخول 
إىل بعض دول  باإلضافةد السوفيايت سابقا، ال خاصة يف دول اوروبا الشرقية واليت كانت تابعة لالحتتتمث

مما  األورويب،، هذا ما ادى إىل التغيري يف البنية االقتصادية لدول االحتاد 3املتوسط حوض البحر االبيض
 .االقتصادية املستجدة يالئم الوضعية م    جعلها تفكر يف وضع تعريف جديد لل

د اويف اطار توصية االحت :2002حسب توصية   تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2
رقم والذي ميتاز بالتغري يف مستويات  م    وضع التعريف اجلديد لل ، مت4 2003لسنة  االورويب

حسب اجلدول      مليف اطار هذه التوصية ا األورويب امليزانية، وقد عرف االحتاد وإمجايلاالعمال 
 : التايل

                                           
بلجيكا، الدمنارك، فرنسا، املانيا، بريطاين، اليوننان، ايرلندا، ايطاليا، لكسمبورغ، هولندا، الربتغال، : 1995يب لسنةالدول االعضاء يف االحتاد االورو .  1

 .اسبانيا، السويد، فنلندا، النمسا
2   . OLIVER TORRES, Op. Cit, p.14. 

 . .ا، لتوانيا، اجملر، مالطا، بولندا، سلوفينيا، سلوفاكياتشيكيا،استونيا،، قرب ، لتفي: 2004الدول االضافية يف االحتاد االورويب لسنة .  3
 ( .01)ملزيد من التوضيح ميكن الرجوع اىل امللحق رقم .  4
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 0112 حسب توصيت االتحاد االوروبي لسنة   م ص متعريف ال(: 10)الجدول رقم  

جمموع امليزانية  الشكل القانوين
 (€)السنوي 

رقم األعمال السنوي 
 (€) 

 عدد العمال
 (عدد األجراء) 

 حجم املؤسسات

مؤسسة ثمتاز 
يف  باالستقاللية
 التسيري

Entreprise 

autonome 

 مؤسسة مصغرة 9إىل  1من  مليون 2 ≥ مليون 2 ≥

 مؤسسة صغرية 49إىل  10من  مليون 10 ≥ مليون 10 ≥

 مؤسسة متوسطة 249إىل  40من  مليون 40 ≥ مليون 43 ≥

 مؤسسة كبرية عامل 240 ≤ مليون 40 < مليون 43 < 

 Source : recommandation de la commission des communautés européennes du 6 mai 2003 
 

 1995والتعريف السابق لسنة  2003حسب توصية  م    وعند مقارنتانا للتعريف احلايل لل  
  .نالحظ ان املستويات املعتمدة لتصنيف املؤسسات حسب احلجم قد تغريت من معيار إىل آخر

 249ال يتجاوز جيب ان       ان عدد العمال الالز  يف  للمعيار غري النقدي نالحظ فبالنسبة
تغيري يف احلد االقصى لعدد  العمال املطلوب يف أي  وجود معا، أي عد  ب التوصيتنيسعامل وهذا ح

 .من هذا احلجم مؤسسة
 تأثرتالنقدية االخرى واليت قد  ه فان املعيار غري النقدي ميتاز بالثبات نسبيا مقارنة باملعايريومن

معيار رقم االعمال  حيث نالحظ ان ادية لالحتاد االورويب،االقتص بالتغري احلاصل على مستوى البنية
اين مت رفع احلد االعلى لرقم االعمال الذي جيب  1995بسنة  مقارنة 2003ارتفع يف سنة  السنوي قد

 مليون اورو حسب توصية 40إىل  1995 مليون اورو حسب توصية 40من       ات حتققه كل 
مليون اورو  27رفع احلد االعلى له من  فقد مت السنوية امليزانية جملموع ، ونفس املالحظة بالنسبة2003
 .2003سنة  مليون اورو 43إىل  1995سنة 

 
تجربة الواليات المتحدة االمريكية في تعريف المؤسسات الصغيرة  : الفرع الثالث

  والمتوسطة
لواليات املتحدة املبادرة االوىل يف ا  SBA/Small Business Actاملؤسسات الصغرية  ميثل فانون

وقد ثمت املصادقة على هذا القانون من طرف الكونغرس االمريكي      االمريكية للنهوض بقطاع امل
على امهية االسراع يف توجيه مشاريع  التأكيدخالل هذا القانون االطار مت  ، ومن 30/07/1943يو  

 .ميكية يف االقتصادعلى اعتبار اهنا العنصر االكثر دينا     القوة العمومية حنو امل
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 وحسب هذا القانون فقد مت تعريف املؤسسة الصغرية على اهنا مؤسسة ثمتاز باستقاللية امللكية
 A small business is independently owned "والتسيري وال ثمتلك السيطرة على جمال نشاطها 

and operated and is not dominant in its field of operation ".
1 

وهذا باالعتماد على      مت يف وقت الحق دعم هذا التعريف مبعايري كمية لضبط حجم امل وقد
 .معيارين اساسيني مها عدد العمال وقيمة العوائد السنوية

املالحظ ان هذه املعايري كانت عرضة  للتغيري يف الكثري من املراحل، وهذا من طرف مكتب  ومن
 NAICS/North Americanالصناعة  لتصنيفيكا الشمالية امليزانية والتسيري التابع لنظا  امر 

Industry Classification  والبيانات حول القطاع الصناعي  لإلحصائياتوالذي يعترب املصدر الرمسي
 .    لتوجيه الربامج احلكومية يف الواليات املتحدة االمريكية لدعم امل

 01/07/2012ؤسسات الصغرية بتاريخ يف آخر تعديل من طرف هذا املكتب لتعريف امل وقد جاء
 :على الشكل التايل

 
 

 ملخص عن تعريف المؤسسات الصغيرة حسب نظام اميركا الشمالية لتصنيف الصناعة(: 12)الجدول رقم  
 ، عدد العمال(مليون دوالر)قيمة العوائد السنوية 

 قطاع النشاط وفروعه
 الفالحة الغابات، الصيد والقنص

 (مليون دوالر) ,0,7 ...................ياء املائية ربية االحاالنتاج احليواين وت 

  (مليون دوالر) 7... ...........................الغابات وقطع االشجار 

 (مليون دوالر) 4... ..............................صيد االمساك والقنص 

  (ون دوالرملي) 7... .................االنشطة الداعمة للزراعة والغابات 
 التعدين واستغالل احملاجر، واستخراج النفط والغاز

  (عامل) 400...... .........................استخراج النفط والغاز 

  (عامل) 400...... (......................والغاز دون النفط)التعدين 

  (رمليون دوال) 7...... .......................االنشطة الداعمة للتعدين 
 اخلدمات
  10 4..... .................................توليد الكهرباء

5 MW/H 

  (عامل) 400..... ............................توزيع الغاز الطبيعي 

  (مليون دوالر) 7..... ......................املياه  وإمداداتنظا  الري 

                                           
1 . GERALD D AMBOISE, Op. Cit, p.18. 
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 البناء
  (مليون دوالر) 33,4..... ...................................تشييد املباين 

  (مليون دوالر) 14. .............................. املقاولنيختصص جتارة 
 التصنيع
 (عامل) 10000 -400..... .................................الصناعة الغذائية 

 (عامل) 10000 -400.... ...........................منتجات اخلشب صناعة 

  (عامل) 10000 -400.... ............................انتاج  املعادن االولية 
 (عامل) 100................................................. جتارة اجلملة
 (مليون دوالر) 4474-7................................................ جتارة التجزئة

 النقل والتخزين
  (عامل) 10400.... .....................................اجلويالنقل 

 (عامل) 10400 – 400.... ............................احلديدية النقل بالسكك 

 (عامل) 400 ...........................................النقل املائي 

  (مليون دوالر) 24,4... .................................النقل بالشاحنات 

 (مليون دوالر) 7... ....................................اخلدمة الربيدية 
 إعال 
 (عامل) 400... ......................................صناعة النشر 

 (مليون دوالر) 3474... ....................................طة اذاعية حم 

 (عامل) 10400... .........................................اتصاالت 
 التمويل والتامني

  10 174... ......................................بنوك جتارية
 دوالر كأصول 5

 (مليون دوالر) 7... ................امللحقة  واألنشطة االستثمارات املالية 

  (مليون دوالر) 7. .............................امللحقة واألنشطةالتأمني 
 (مليون دوالر) 3474 – 7........................... العقارات والتأجري والتأجري التمويلي

 (مليون دوالر)7.................................. ادارة الشركات واملؤسسات
 (ن دوالرمليو ) 2474 – 7............................................ اخلدمات التعليمية

 (مليون دوالر) 3474 – 7........................... واخلدمات االجتماعية الرعاية الصحية
 (مليون دوالر) 7........................................ الفنون، الرتفيه والتسلية

 (مليون دوالر) 7..................................... واإلسكان خدمات االطعا 
 (مليون دوالر) 7............................................... دمات اخرىخ

Source : US small business administration, table of small business size standards north American industry 

classification system codes, 2013, p. p. 2-22.  
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 يف الواليات املتحدة     املعايري املعتمدة يف تعريف امل ننالحظ ا ومن خالل هذا اجلدول
االمريكية ختتلف حسب طبيعة النشاط فهناك بعض االنشطة اليت يتم فيها حتديد حجم املؤسسة 

احلال بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية وبعض انشطة  الصغرية باالعتماد على عدد العمال كما هو
معيار العائد السنوي بالنسبة لقطاع الفالحة،  االعتماد على جند انه يتمالتعدين واالستخراج، يف حني 

البناء واخلدمات مبختلف انواعها، كما جند يف بعض احلاالت يتم استخدا  معايري اخرى مثل امجايل 
 .البنوك التجارية وباألخصاالصول كما هو احلايل بالنسبة للقطاع املايل  قيمة

جيب ان      صه من هذا التعريف ان املعايري احملددة لفئة املوعلى العمو  ما ميكن استخال
ختضع للتعديل الدوري وهذا لكي تتماشى والظروف االقتصادية السائدة يف البلد خاصة فيما يتعلق 

 .بشكل كبري بالتغري يف املؤشرات الكلية لالقتصاد تتأثرباملعايري النقدية واليت 
 

  والمتوسطة ؤسسات الصغيرةالم  وأهميةخصالص  : المطلب الثالث
يف الدول النامية، نظرا ملا حتققه من جناح كبري على      زاد االهتما  يف اآلونة االخرية بامل

 .املستوى الدويل، خاصة يف ما تعلق بزيادة الدخل القومي وخلق فر  العمل
من املؤسسات يف  ودور هذا النوع بأمهيةولقد اعرتف العديد من السياسيني واملنظمات االقتصادية 

اعرتفت منظمة العمل الدولية من ان العدد  حتقيق معدالت منو مرتفعة، نظرا النتشارها السريع، حيث
 .1    ميكن ان يطلق عليه بامل الذياالكرب من املؤسسات يف العامل هي من النوع 

ي من يف ما " Ronald Reagan"" رونالد ريقن "االمريكي السابق  كما كان خلطاب الرئيس
قال  الذي ابرز فيه االمهية اليت توليها الواليات املتحدة االمريكية للمؤسسات الصغرية، حيث 1914سنة 
الراهن من دائرة  تأيت اعظم ابتكارات األعمال اجلديدة، والتقنيات والقوة االقتصادية يف الوقت: " 

 .2..."صغرية صغرية، ولكن آخذة يف النمو، من األبطال الذين هم رجال األعمال ال
اليت ثمتاز هبا عن بقية املؤسسات  يف العامل للخصائص     املتزايد بامل ويرجع هذا االهتما 

 .الكربى
يف بعض  م    لل بالتطرق اىل خمتلف التعاريف املعتمدةوهلذا وبعد ان قمنا يف املطلب السابق 

خري التوصل اىل ان اهم املعايري اىل حتديد املعايري املستخدمة يف ذلك مت يف اال وباإلضافةالدول 

                                           
، 1999-1991درية، مصر، فريد راغب النجار، ادارة املشروعات واألعمال الصغرية واملشروعات املشرتكة اجلديدة، مؤسسة شباب اجلامعة، اسكن.  1

  11. 
 .44،  1991صليب بطرس، منشآت األعمال الصغريةاجتاهات يف االقتصاد الكلي، الطبعة الثانية، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، .  2
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فيها العديد من الدول مها معيار عدد العمال والعائد  واليت يشرتك     املستخدمة يف تعريف امل
 .     ودور امل وأمهيةخصائص  وكخطوة موالية سنحاول من خالل هذا املطلب احلايل ابراز السنوي،

 

 خصالص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع االول
فيما  بعدد من اخلصائص اليت ثميزها عن غريها من املؤسسات كبرية احلجم، سواء     تتصف امل

والتنظيم او مبحيطها اخلارجي واملتمثل يف  واإلدارةيتعلق باحمليط الداخلي للمؤسسة واملتمثل يف امللكية 
 .عالقة املؤسسة بالعمالء واملوردين واملقرضني

يف  م    احمليط الداخلي لل وتتمثل خصائص:واإلدارة والتنظيم  الخصالص المرتبطة بالملكية  .1
  :1قاط التاليةنال
 ،حمدودية حجم رأس املال املطلوب إلنشائها او تشغيلها مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم . أ
صغر القروض الالزمة لتمويل االستثمارات، باعتبار ان هيكلها املايل يعتمد على املصادر الداخلية  . ب

مالية اقل  نسبة اكرب، نظرا لعد  توفرها على مصادر ثمويل خارجية، وهلذا فاهنا ثمتاز برافعةللتمويل ب
 ،ة باملؤسسات الكبريةنمقار 

 ،نقص حجم اليد العاملة املطلوبة للتشغيل، وإمكانية حتقيق روح الفريق واألسرة العاملة الواحدة . ت

سمح بتخفيض تكاليف التسيري وجود سياسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وخمطط واضح، مما ي . ث
 ،والتنظيم الداخلي للمؤسسة

القدرة على تغيري تركيبة اليد العاملة أو السياسات اإلنتاجية والتسويقية والتمويلية، بسرعة أكرب من  . ج
 ،املؤسسات الكبرية، مما يساعدها يف التغلب على العقبات اإلقتصادية

املؤسسات كبرية احلجم، نظرا لصغر حجم رأس املال رأس املال املستثمر مقارنة ب اسرتدادقصر فرتة  . ح
 ،مردوديتها على العمو  وارتفاعاملستثمر 

 ،القرارات مقارنة مع املؤسسات الكبرية اختاذالسرعة والدقة يف  . خ

 ،    على تكنولوجيا غري معقدة وبساطة العمل يف امل االعتماد . د

 حد ممكن من خالل التخصص يف القدرة على التحكم يف تكاليف اإلنتاج، وختفيضها إىل أدىن . ذ
 ،املهارات الالزمة يف إجنازها بأقل وقت ممكن واكتسابإنتاج سلعة أو خدمة معينة 

                                           
1  .Olivier Torres, op cit , p. p.43-45 ،  ،أبو ناعم، إدارة املشروعات الصغرية،  ، و عبد احلميد مصطفى7و فريد راغب النجار، مرجع سابق

، و ماجدة العطية، إدارة املشروعات الصغرية، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع 24-22،    2002دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 ..19،   2002والطباعة، عم ان، األردن، 
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جتاري وشهرة  اسموجود حوافز على العمل واإلبتكار، التجديد، التضحية والرغبة يف اإلجناز وحتقيق  . ر
 ،وأرباح وحتمل املخاطر

سؤول األول على كل الوظائف الداخلية امل باعتبارهرية زيادة املسؤولية على مالك  املؤسسات الصغ . ز
القرارات   اختاذلتحمل خماطر نامجة عن عد   تمما يعرض هذا النوع من املشروعا. واخلارجية هلا

 ،السليمة

، نظرا لصغر حجم رأس املال وتأثرها الشديد م    خماطر اإلفالس تكون أكرب بالنسبة لل احتمال . س
 ،من طرف مالك املشروع، والذي يكون غالبا غري مؤهل لتسيريها املتخذةبالقرارت الغري سليمة 

نقص الكفاءة على مستوى إدارة املؤسسات الصغرية بالنظر إىل ضعف اخلربة التنظيمية واإلدارية من  . ش
 .طرف املالكني ملثل هذا النوع من املؤسسات

مع      زة لعالقة املونقصد هبا اخلصائص املمي :بالمحيط الخارجيالخصالص المرتبطة    .2
 : 1املتعاملني معها يف حميطها اخلارجي، وتتمثل هذه اخلصائص يف

 ،وجود سوق حمددة وعدد معني من املستهلكني . أ

جمموعة مميزة من  باكتسابعلى إنتاج السلع واخلدمات الغري منمطة، وهذا ما يسمح هلا  االعتماد . ب
 ،املستهلكني

سات الصغرية واملتوسطة نسبيا،  وهذا راجع للتحكم اجليد يف أسعار السلع املنتجة يف املؤس اخنفاض . ت
 ،واملتعلقة باملصاريف اإلدارية والتنظيمية على مستوى املؤسسة ةالثابتالتكاليف 

والتنويع يف السلع وطرق التعبئة والتغليف بالسرعة اليت تسمح هلا  واالبتكارالقدرة على التجديد  . ث
 ،بتلبية متطلبات السوق

 ،الدخول واخلروج من السوق، نظرا لصغر حجم اإلستثمارات سهولة وحرية . ج

إمكانية التكامل مع املؤسسات الكبرية يف توفري سلع وخدمات مكملة وبتكلفة أقل من أن يتم  . ح
 ،إنتاجها على مستوى املؤسسة الكبرية

 ،يف مثل هذه املشروعات الصغرية مقارنة مع املؤسسات كبرية باالستثمارخماطرة أكرب  احتمال . خ

 .االقتصاداألكثر قدرة بصفة عامة على رفع مستوى املشاركة الشعبية يف      تعترب امل . د

عن بقية األشكال األخرى من      التطرق إليه يف خصائص ومميزات املمن خالل ما مت 
 . املؤسسات، نالحظ أهنا ثمتاز خبصائص إجيابية وأخرى سلبية

                                           
 .111  مرجع سابق، جالن سبنسر هل، .  1
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سهولة إنشائها والقدرة على تسيريها وتشغيلها بأقل  حيث تنحصر على العمو  مميزاهتا اإلجيابية يف
التكاليف، نظرا لصغر حجمها وكذلك إمكانية توفريها لسلع وخدمات غري منمطة تضمن للمستهلك 

 . تالوفرة يف خمتلف أنواع املنتجا
 االقتصاديالظرف  توفرتإذا ما  االنتشارومن بني أهم اخلصائص اإلجيابية أهنا ثمتاز بسرعة 

ار القانوين املالئم، الذي يضمن هلا اإلستمرارية واملسامهة يف توفري مناصب العمل عرب خمتلف واإلط
 .القطاعات

كما ميكن تلخيص أهم اخلصائص السلبية هلذا النوع من املؤسسات يف ضعف قدرهتا التنافسية 
 وارتفاعحجمها  والتفاوضية مقارنة باملؤسسات الكربى أمما املوردين واملؤسسات املالية نظرا لصغر

 .تاملخاطرة يف مثل هذا النوع من املؤسسا
 

 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
احلجم الكبري، أظهرت املؤسسات الضخمة القدرة على  باقتصادياتبالنظر إىل  التجارب املتعلقة 

 . معاتختفيض تكاليف اإلنتاج وتوفري مناصب العمل ألعداد كبرية من أفراد اجملت
ويرجع العديد من الباحثني أمهية املؤسسات كبرية احلجم إىل توفرها على ثالثة عوامل رئيسية 

من خالل الزيادة يف   les économies d’échelle  احلجم اقتصادياتعلى  اعتمادها، 1واملتمثلة يف
 .ليف الثابتةحجم اإلنتاج والذي سيسمح بتخفيض تكاليف اإلنتاج عن طريق التوزيع األمثل للتكا

واليت  Les économies de champ   اجملال أو احلقل اقتصادياتأما العامل الثاين فيتمثل يف  
 االختالف، ويرجع هذا     تعترب أن املؤسسات كبرية احلجم هلا شهرة وقوة تنافسية أكرب مقارنة بامل
إنتاج أنواع خمتلفة من السلع يف إىل إسرتاتيجية التنويع املعتمدة من طرف املؤسسات الكبرية من خالل 

نفس الوقت وبأحجا  كبرية وهذا ما يسمح هلا جبلب أكرب عدد ممكن من املستهلكني والتقليل من 
 . الطلب على أي نوع من السلع املنتجة اخنفاضخماطر 

واليت   les économies d’expérienceاملهارة  وااخلربة  اقتصادياتأما العامل الثالث فيتمثل يف 
ترتكز على فكرة النمطية يف اإلنتاج حبيث أن املؤسسات كبرية احلجم تعتمد على إنتاج سلع منمطة، مما 

خربة يف إنتاج هذه السلع نظرا لتكرار العملية لعدة مرات متتالية مما جيعلها   اكتسابيسمح هلا من 
 .تقلص مدة اإلنتاج وبالتايل ختفيض التكاليف

                                           
1   . OLIVIER TORRES, Op. Cit, p.40.. 
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يف      اغفال أمهية امل ال  انه ال ميكنإققها املؤسسات كبرية احلجم ولكن رغم كل املزايا اليت حت
على االبتكار والتجديد، توفري فر   حيث تتمثل امهيتها يف قدرهتا دفع عجلة التنمية االقتصادية،

 العمل، تعظيم الناتج الصناعي، تنمية الصادرات، تكوين الكوادر احمللية، حتقيق التنمية االقليمية، امهيتها
 .بالنسبة للمؤسسات كبرية احلجم واملسامهة يف تنشيط وتطوير املنافسة

حيث تتوفر املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مناخ مناسب للتجديد  :االبتكار والتجديد  .1
والتطوير، نظرا لطبيعة العمل هبا والذي يكون على شكل فريق متكامل يف إطار هيكل  واالبتكار

 .وسهولة التسيري تنظيمي ميتاز بالبساطة 
يف زيادة      عبارة عن أدوات وتقنيات إنتاج فردية تعتمد عليها امل االخرتاعاتكما أن معظم 

منتجات جديدة، لتتمكن من التغلب على  وابتكارمبيعاهتا،  من خالل ختفيض تكاليف اإلنتاج 
 .الذي ثمارسه عليها املؤسسات كبرية احلجم على مستوى السوق االحتكار

هم  للمؤسسات كبرية احلجم بالنسبةاحلال  ان مالكي ومسريي املؤسسات الصغرية كما هوكما 
مع زبائنهم ومورديهم ومنافسيهم، هلذا جيب العمل املستمر  تفاعلهم يف حاجة إىل اعادة حتديد كيفية

ضاع على ترتيب االو  واعادة األخرىوالتفاعل مع االطراف املؤثرة  على مراجعة االسرتاتيجية التنظيمية
يسمح بتعزيز عمل املؤسسة، وسرعة تدفق املعلومات واختاذ القرارات، ويف هذا اجملال تقد   حنو

االدارة الفعالة  لضمان تكنولوجيا املعلومات جمموعة واسعة من وسائل الدعم والبدائل الضرورية
 .1للمؤسسات

منتجات  قدرهتا على عرضيف االبتكار و      امل وأمهيةراسات دور دمن ال ولقد اظهرت العديد
 Dodgson 1994ومن بني هذه الدراسات جند دراسة ، إىل طرق تسيري مبتكرة وباإلضافةجديدة 
يتعلق  فيما م    واضخة لل خالل دراستهما ميزة اللذان اظهرا من Rothwell 1978ودراسة 
ية يف التسيري الناجتة عن اعلية مع احمليط، مرونة االتصال الداخلي والديناميكوقدرهتا التف باالبتكار
 .2البريوقراطية يف هذا النوع من املؤسسات اخنفاض

االقتصادية واالجتماعية  مستويات التنمية يف حتسني     تساهم امل :توفير مناصب العمل .2
قا  العديد من الباحثني  كبرية، وقد  بأعدادمن خالل توفريها ملناصب العمل  البطالة واخلفض من حدة

                                           
، 2007 نبيل جواد، ادارةوتنمية املؤسسات الصغريةواملتوسطة، الطبعة االوىل، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،.  1

 214-214. 
2   .  DOROTA LECZCZYNSKA, management de l innovation dans l'industrie aromatique cas des PME de la région 

de Grasse, éd L HARMATTAN, Paris, France. 2007, p.17. 
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يف توفري مناصب العمل ومن هذه الدراسات      مدى امهية امل دراسات من اجل ابراز دةع بإجراء
يف الواليات املتحدة االمريكية وكذلك   Davis, Haltiwanger, Schih 1996دراسة كال من  جند

هي اظهرت هاتني الدراستني رغم االختالف يف املكان يف اململكة املتحدة،  Konings 1995دراسة 
معدل توفري مناصب  عالقة عكسية بني خالل وجود املتوصل اليها، من ائهما تشابه يف النتائجر اج وفرتة

 .وحجم املؤسسات من جهة اخرى جهة العمل من
معدل  ، كما انماكرب بالنسبة للمؤسسات صغرية احلج مما يعين ان فر  توفري عمل جديدة تكون

يكون      أي ان معدل تسريح العمال يف امل ل كلما كان حجم املؤسسات اصغر،قتسريح العمال ي
 .1اقل مما هو عليه يف املؤسسات كبرية احلجم

 من توفري فر  العمل يف العديد يف     امل كما تشري العديد من االحصائيات اىل مدى امهية
 :وامللخصة يف اجلدول التايل دول العامل

 
 في بعض الدولفي توفي فرص العمل    م ص ممساهمة ال(: 10)الجدول رقم  
 نسبة فر  العمل اليت توفرها املؤسسات الصغرية البلد
 % 33 كندا
 % 4477 اليابان
 % 14 غانا
 % 71 اهلند

 % 11 اندونيسيا
 % 74 الفلبني
 % 74 نيجرييا
 % 53 تنزانيا

 .23  ، مرجع سابق، توفيق عبد الرحيم يوسف: املصدر 

 
باملائة  59تساهم يف توفري مناصب العمل مبتوسط      ومن خالل هذا اجلدول نالحظ ان امل

 لكل الدول املتقدمة     يف الدول حمل الدراسة، وبالتايل نستنتج من هذه االحصائيات مدى امهية امل
خالل املسامهة الفعالة يف  النامية واليت تعترب من اهم الدعائم االساسية للنهوض باالقتصاد، من منها او

 .توفري فر  العمل
                                           

1  . M.M. DAVID et all, les PME en Europe en 2003, office des publications officielles des communautés 

européennes, Luxemburg, 2004, p. 16. 
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تؤدي دورا هاما يف جمال زيادة الناتج      عامة ان امل صفةب يالحظ :تعظيم الناتج الصناعي .2
للعمل نسبيا  انتاج مكثفة وأساليب نسبياتستخد  تقنيات انتاجية بسيطة      والدخل، وملا كانت امل

هي  تكون بذلك افأهنرة العمل وندرة راس املال يف البلدان النامية، فيتماشى مع ظاهرت و  ايضا، مبا
 .1باملقارنة باملؤسسات كبرية احلجم وذللكاالقدر على تعظيم الناتج الصناعي، 

حول  االورويب وامريكا الشمالية كما اظهرت العديد من الدراسات اليت اجريت يف دول االحتاد
الشمالية دراسة  جند يف امريكا  واالستمرارية، ومن بني هذه الدراسات حجم املؤسسة والتنمية العالقة بني
 ,Mansfield 1962, Hall 1987, Roberts et Dunne et Samuelson 1989: كال من 

Audretsh 1991.  دراسات على مستوى دول االحتاد االورويب على المن  جمموعة كما اجريت كذلك
صت يف املانيا، وكل هذه الدراسات خل  Wagner 1994يف الربتغال ودراسة   Mata 1994غرار دراسة 
 : 2يف من النتائج واملتمثلة اىل جمموعة

 ،معدالت النمو  هي االعلى يف املؤسسات الصغرية . أ

 ،هي االعلى بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة معدالت النمو . ب

ويف القطاعات كثيفة  النشأةوحديثة  للمؤسسات الصغرية هي االعلى بالنسبة النمو معدالت . ت
 .التكنولوجيا

ت السابقة الذكر ميكن ان نستنتج املؤسسات الصغرية وحديثة النشأة خالل نتائج الدراسا ومن
كبرية على حتقيق معدالت منو مرتفعة مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم مما يعطي هلا االمهية  ثمتاز بقدرة

 .والدور احملوري يف دفع عجلة التنمية االقتصادية
رنة باملؤسسات كبرية احلجم وهذا ما جيعل مقا مبعدالت فشل مرتفعة اال  اهنا يف نفس الوقت ثمتاز

 .حكومية امر ذو امهية بالغة متابعة هذا النوع من املؤسسات بربامج دعم من عملية
ثمت دراسة مدى فاعلية جناح املؤسسات على مستوى السوق الدويل من  لقد :الصادرات تنمية .2

اين مت استخدا  قاعدة     Wagner 1994خالل مسامهتها يف الصادرات، على سبيل املثال دراسة 
حجم املؤسسة   ارتفعمؤسسة صناعية املانية اين اظهرت هذه الدراسة انه كلما  7.000بيانات تضم 

 .3كلما زاد احتمال قيامها بالتصدير

                                           
  .43،   2009ويل املشروعات اصغرية، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات ثم.  1

2   . M.M. DAVID et all, Op. Cit, p. p. 17-19. 
3   . ibid, p.23. 
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هبا  اخلارجية ثمتاز لألسواق التصديرميزة  ان نستنج نا ميكننا  Wagnerخالل دراسة  وبالتايل من
ال ميكنها التصدير      امل اال  ان هذه النتيجة ال تعين ان.     جم اكثر من املاملؤسسات كبرية احل

اليت حققت جناح كبري يف التصدير كما هو احلال بالنسبة      من امل اخلارجية فهناك العديد لألسواق
يف املقاطعات الصناعية يف      ان امل Nicolini 2001يف ايطاليا حيث اظهرت دراسة  م    لل

 .1ايطاليا حققت فعالية كبرية يف التصدير
وتنمية الصادرات بطريقة غري مباشرة، ويتمثل  املسامهة يف زيادة     امل بإمكانومن جانب آخر 

باملؤسسات كبرية احلجم وذلك من خالل عالقة      ربط امل ما اذا مت الدور غري املباشر يف حالة
 . Subcontractingاملناولة  التعاقد من الباطن او

تامة  احلجم مبا حتتاج اليه من اجزاء ريةن تزود املؤسسات كبم   مفمن خالل ذلك ميكن لل
الصنع او سلع نصف مصنعة واليت تستخدمها املؤسسات الكبرية كمدخالت للمنتج النهائي، وذلك 

   .2تنافسية ثمكنها من املنافسة يف االسواق اخلارجية بأسعار
خالل ما  االثر االجيايب يف توفري مناصب العمل من م    رغم ان لل :تكوين الكوادر المحلية .2

مت توضيحه سابقا يف العنصر الثاين من الفرع احلايل اال  انه ينبغي عد  اغفال عامل اساسي ومهم يف 
 .    نوعية هذه الوظائف اليت توفرها امل العمل هو

سنة  Brown, Hamilton, Medoffمن  كال قا حالة الواليات املتحدة االمريكية   وانطالقا من
اجور وامتيازات اقل مقارنة مبا تقدمها مثيالهتا  تقد      ميدانية تشري اىل ان امل بتقدمي امثلة 1990

 .3من املؤسسات كبرية احلجم للعمال
     العمال، اال  ان قدرة امل وأجورحول العالقة االجيابية بني حجم املؤسسة رغم هذه النتائج 

توضيحه  خالل ما مت مرتفعة مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم وهذا من عالية، قيق معدالت منوعلى حت
فيها اجور  اليت ثمتاز     امل بإمكاننصر الثالث من الفرع احلايل جيعلنا نستخلص انه عسابقا يف ال

اكرب وبأجور ان تصبح يف املستقبل باحتمال كبري مؤسسات ذات حجم  بإمكاهناالعمال باالخنفاض انه 
 .عمال اعلى

                                           
1   . M.M. DAVID et all, Op. Cit, p. 23. 

 .41عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق،   .  2
3   . M.M. DAVID et all, Op. Cit, p. 23. 
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هارات املو  يف تدريب االفراد واكتساب اخلربة     مما يؤكد على الدور اجلوهري الذي تلعبه امل
ذلك ان ينتقلوا لتويل مها  اكرب يف  مث ال يلبث االفراد  بعد واإلنتاجوالتسيري  لالدارةالفنية الالزمة 

 .1مؤسسات كبرية احلجم
مرحلة انتقالية ثمهيدية لتدريب الكوادر احمللية  تعد     ا سبق ان املوبالتايل ميكن ان نستنتج مم

بالعمال ذوي  مقارنة أو االنتاج وحيث ثمتاز فيها اجور العمال بالتدين باإلدارةسواء يف ما يتعلق 
 .املهارات والكفاءات االعلى على مستوى املؤسسات كبرية احلجم

باملؤسسات كبرية احلجم واليت  بانتشارها جغرافيا مقارنة     املثمتاز  :تحقيق التنمية االق ليمية .1
يف بعض املدن واملناطق الصناعية، مما ميكنها من القيا  بدور ها  يف حتقيق اهداف التنمية  ترتكز

 .2واإلقليميعلى املستوى احمللي  واالجتماعية االقتصادية
 لى املستوى احمللي من خالل توفريع     كما جيب التنويه اىل الدور التنموي الذي تلعبه امل

 .ثل للموارد احملليةمناصب العمل واالستغالل االم
وقد اكدت العديد من الدراسات على العالقة االجيابية بني معدل انشاء املؤسسات ومعدل النمو 

بارتفاع  زثمتايف املانيا على ان املناطق اليت  Adretch, Fritch 2002حيث اكدت دراسة كال من 
   .3الت انشاء املؤسسات فيها، ثمتلك نسب مرتفعة للنمومعد

من خالل حتفيز انشاء  واإلقليميةيف حتقيق التنمية احمللية  م    مما يؤكد على الدور احملوري لل
تفع فيها معدالت البطالة والتخلف والفقر هبدف دفع وحتفيز من املؤسسات يف املناطق اليت تر  هذا النوع

 .فيهاعجلة التنمية 
يف امداد املؤسسات الكبرية مبدخالت االنتاج من      تساعد امل  :ضرورية للمؤسسات الكبيرة .7

هي صناعات       نصف املصنعة الضرورية لالنتاج، فهناك من يرى ان امل السلع تامة الصنع او
 .4مكملة للصناعات الكبرية يف خمتلف القطاعات

ن خالل توفري هذه االخرية ملستلزمات االنتاج    ممكما قد تستفيد الشركات الكربى من امل
مالحظة اعتماد شركة  وقطع الغيار والتجهيز مبا حتتاج اليه من مواد، ففي االقتصاد االمريكي ميكن

 مؤسسة صغرية 320000جنرال موتورز لصناعة السيارات يف جتهيزها باملستلزمات على ما يزيد عن 

                                           
 .49بد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق،   ع.  1
 .50،   نفس املرجع السابق.  2
 .54،   نفس املرجع السابقعبد .  3
 .34،   2009اهلا  فخري طمليه، التسويق يف املشاريع الصغرية مدخل اسرتاتيجي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، .  4
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كما ان البعض من احتياجات الزبائن بسبب .وكيل وسيط 120000وتعتمد يف مبيعاهتا على اكثر من 
دورا هاما لتلبية هذا النوع من  م    حمدودية الطلب ال تستطيع الشركات الكبرية تلبيتها، وهنا يكون لل

 .1االحتياجات
يف تطوير الصناعات الضخمة من      ميكن استنتاج الدور اجلوهري الذي تلعبه امل ومما سبق

 لفئة اىل املسامهة يف تلبية احتياجات وطلبيات خاصة باإلضافةة وتوفري منتجات وسيطة خالل املناول
يف  يف تقنيات االنتاج كما اهنا تساهم نةبه هذه املؤسسات باملرو  من املستهلكني نظرا ملا ثمتاز معينة

 .    ملتطوير املنتجات والسلع ذات التكنولوجيا العالية،ومنه تعد املناولة جمال خصب لنشاط ا
واملؤسسات كبرية احلجم فيما بينها يف العديد من      تتنافس امل :تنشيط وتطوير المنافسة .8

وباالضافة اىل حتسني  اجملاالت واليت من شأهنا ان تكون هلا آثار اجيابية على االسعار واخلدمات املقدمة
ركية االقتصاد وتشجيع االبداع لضمان استمرارية حنوعية املنتوج، وتعترب املنافسة العامل االساسي 

 .2اجلديدة واخلربات واجلهود الريادية واألفكار
يف كافة القطاعات االقتصادية  جانب آخر نظرا لالنتشار الواسع هلذا النوع من املؤسسات ومن

واالنتاجية، وكذلك يف قطاع الزراعة  وتواجد هذه املؤسسات يف الصناعات االستخراجية واالنشائية
 .3املعاصرة تاالقتصادياجعل منها فاعلة يف املنافسة وتنشيط  واخلدمات

وسرعة انتشارها قطاعيا وجغرافيا، ميكن ان يكون عامال اجيابيا      وعليه فسهولة انشاء امل
واملؤسسات كبرية      هذه املنافسة بني امل وميكن ان تكون من اجملاالت، لزيادة املنافسة يف كثري

له االثر  ان يكون وهذا ما ميكن. ذاهتا يف حد     كون املنافسة بني املاحلجم، كما ميكن ان ت
 .االجيايب على حتسني املنتجات واخلدمات املقدمة للمستهلك

لقد مشل املبحث احلايل على ثالثة مطالب، حيث حاولنا من خالل املطلب االول التطرق اىل 
الفصل  اء تعلق االمر باجلانب القانوين،اين متعتمدة يف تصنيف وتعريف املؤسسات سو ملاملعايري ا خمتلف

ما تعلق بالطبيعة االقتصادية، اين مت التمييز بني  والشركة مبختلف انواعها او بني املؤسسة الفردية
اىل فروع النشاط، ليتم الوصول يف  وباإلضافة املؤسسات حسب قطاع النشاط وحسب طبيعة النشاط

                                           
، 2009اسرتاتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغرية، الطبعة االوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االردن، طاهر حمسن منصور الغايل، ادارة و .  1

  34. 
 .24،   2004ماجدة العطية، ادارة املشروعات الصغرية، الطبغة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، االردن، .  2
 .34غايل، مرجع سابق،   طاهر حمسن منصور ال.  3
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     يف املؤسسات حسب احلجم وهذا هبدف الفصل بني املمعايري تصن هناية املطلب االول اىل
 .والنوعية وكبرية احلجم اين مت التفرقة بني املعايري النقدية وغري النقدية

خالل املطلب الثاين  حيث من     هذه االخرية تعترب املعايري االكثر استخداما يف تعريف امل
الفصل بني التعاريف املستخدمة  اين مت م    لالتعاريف املعتمدة ل عقمنا بالتطرق اىل خمتلف انوا 

اىل التمييز بني  وباإلضافةاالحصائية  لألغراضاالدارية والقانونية والتعاريف املستخدمة  لألغراض
 .حسب قطاعات النشاط م    التعاريف املعتمدة لل

تلف من بلد قد خت     تعاريف سابقة الذكر ان املعايري املعتمدة يف تعريف امللحيث اتضح من ا
واملستخدمة يف كل بلد  من قطاع اقتصادي اىل آخر وذلك حسب كثافة عوامل االنتاج املتوفرة اوآلخر 

 .او قطاع اقتصادي
املتحدة  والوالياتكل من االحتاد االورويب  لنقو  فيما بعد بالتطرق بنوع من التفصيل اىل جتربة

وضع هذه  العتماد على ثالثة معايري اساسية يفووجدنا انه قد مت ا م    االمريكية يف تعريفها لل
 .اىل جمموع امليزانية السنوية وباإلضافةالتعاريف وهي عدد العمال، قيمة رقم األعمال  

واليت      اليت تتصف هبا امل هذا املبحث قمنا حبصر اهم اخلصائص ويف املطلب الثالث من
عديد من الدول املتقدمة حيث وكما اظهرت نتائج اقتصادية كبرية يف ال وأمهيةمكانة  مكنتها من اعالء

خالل توفريها لفر   امهية كبرية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية من م    الدراسات امليدانية ان لل
 .التغريات االقتصادية عاىل قدرهتا على التكيف م وباإلضافةالعمل وسهولة انشائها 

بحث االول سنحاول من خالل املبحث الثاين يف هذا آخر امليف التوصل اليه  وهلذا كتكملة ملا مت
يف االقتصاد العاملي وهذا من خالل سرد وحتليل العديد من      الفصل التطرق اىل واقع امل

اىل اهم الربامج  وباإلضافةيف العديد من الدول      االحصائيات والتجارب املتعلقة بدور ومكانة امل
من املؤسسات وهذا على اعتبار اهنا جتارب رائدة يف اجملال وميكن  احلكومية املوجهة لدعم هذا النوع

 .االستفادة من نتائجها
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 والمتوسطة تجارب دول رائدة في مجال المؤسسات الصغيرة: الثانيالمبحث  
 هبا امل من خالل املبحث االول من الفصل احلايل مت التوصل إىل حصر اهم اخلصائص اليت متتاز

ريادية  مكانة الكبري واليت مكنتها من اعتالء املؤسسات ذات احلجم بقية االنواع االخرى  من عن ص م
هو سهولة انشائها وسرعة انتشارها، القدرة على   ص من دول العامل ومن اهم ما متتاز به امليف العديد م

 هذه اخلصائص ،يف حتقيق التنمية االقتصادية بشكل عام واملسامهةاالبتكار والتجديد، توفري فرص العمل 
حيث . دولاهتمامات حكومات العديد من ال من هذا النوع من املؤسسات يأخذ حيزا كبري من جعلت

يف   ص محكومية لدعم انشاء وتنمية وتطوير امل عمدت الدول املتقدمة إىل سن قوانني ووضع برامج
 .العديد من القطاعات االقتصادية

هو العدد الكبري املكون للنسيج   ص مما يدل على اهتمام هذه الدول بقطاع امل ولعل ابرز
 م ص مبية الساحقة من املؤسسات هي عبارة عن يف اقتصاد هذه الدول حيث جند ان الغالاملؤسسايت 

 .وتوظف اكرب نسبة من اليد العاملة
ما ميتاز بارتفاع نسبة الفشل فيه مقارنة باملؤسسات   ونظرا إىل ان هذا النوع من املؤسسات عادة

العوامل من بينها صعوبة احلصول على املوارد  حيث يرجع سبب ذلك إىل العديد من، كبرية  احلجم
هذا . نقص اخلربة االدارية ملالكي املؤسسات، واخنفاض مستوى املهارات والكفاءات لليد العاملة ،املايل

 .جتد صعوبة يف استمراريتها خاصة يف املراحل االوىل من نشأهتا  ص مما جيعل من امل
حكومية للمسامهة يف توفري  وهلذا السبب جند ان يف العديد من الدول املتقدمة يتم وضع برامج

والتقين والفين هلذا النوع من  خالل تقدمي الدعم املادي، املايل وهذا من  ص مملناخ املالئم إلنشاء املا
 .املؤسسات خاصة يف مراحل نشأهتا االوىل

يف الدول الرائدة من خالل   ص ممكانة امل وعليه سنعمل من خالل املبحث احلايل على ابراز
ومسامهتها يف توفري فرص العمل وحتقيق القيمة   ص مفية املراليل االحصائيات املتعلقة بدميو عرض وحت
 . املضافة

االورويب والواليات املتحدة  يف دول االحتاد  ص ممكانة امل إلبرازحيث سيخصص املطلب االول 
يف   م ص ميف املطلب الثاين التطرق إىل اهم الربامج احلكومية املوجهة لدعم  االمريكية على ان يتم

بني االقتصاديني يف حني يكون املطلب الثالث خمصص لعرض جتارب اخرى رائدة يف جمال هاذين القط
 . ص مامل
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المكانبببة اصاتصبببادؤة للمؤسسبببات الصبببغيرة والمتوسبببطة فبببي دول اصتحببباد    :األولالمطلببب   
 روبي والوصؤات المتحدة اصمرؤكيةو اص

وحتليل  عرضب وهذا مم ص من خالل املطلب احلايل سنحاول ابراز الوزن االقتصادي لل
 .االحصائيات املتعلقة ببعض املؤشرات الكلية

ان يتحدد باالعتماد على جمموعة من املعايري ومن بينها  فهناك من يرى ان الوزن االقتصادي ميكن
 .1وباالضافة لالستثمارات يف التشغيل والنشاط املعرب عنه برقم االعمال والقيمة املضافة املسامهة

لتحديد الوزن او  معايري على ثالثة  ص مد يف دراسات ميدانية اخرى حول املكما مت االعتما
  .2االعمال والقيمة املضافة رقم املكانة االقتصادية هلا وهي التشغيل،

يف دول االحتاد  م ص مخالل هذا املطلب إلبراز املكانة االقتصادية لل وسنحاول بدورنا من
 عرض وحتليل االحصائيات املتعلقة بدميو رافية امل على االعتماد االورويب والواليات املتحدة االمريكية

 .مدى مسامهتها يف التشغيل وحتقيق القيمة املضافة مث حمددة منحىن تطورها خالل فرتة زمنيةأي ، ص م
على جتربيت االحتاد االورويب والواليات املتحدة االمريكية على اعتبار اهنما ميثالن  وقد مت الرتكيز

العامل وهذا حسب تقرير صندوق النقد الدويل حيث قدر  االقتصاديني االكثر انشاءا للثروة يف القطبني
لكل مليار دوالر امريكي  1,20...03مليار دوالر و  0.81.80.33بـ  2102الناتج الداخلي اخلام لسنة 

 .3من االحتاد االورويب والواليات املتحدة االمريكية على التوايل

 
 كانة اصاتصادؤة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اصتحاد اصوروبيالم األولالفرع  

وهذا من خالل  4يف االحتاد االورويب  ص مختصيص الفرع احلايل للتطرق إىل مكانة امل سيتم
إىل مدى مسامهتها يف التشغيل مث دورها  وباإلضافة  ص معرض وحتليل احصائيات حول تطور عدد امل

م ة على اعتبار اهنا متثل العناصر الثالثة االكثر امهية لتحديد الوزن االقتصادي للالقيمة املضاف يف حتقيق
 .ص م

                                           
1 B. DUCHENAUT, enquête sur les PME française, éd Maxima, Paris, France, 1995, p. 52. 
2  . B. DUCHENAUT, les dirigeants des PME enquête chiffres analyses, éd Maxima, Paris, France, 1996, p. 14. 
3   . imf.org/external/pubs/ft/web/2011/01/weodata/index.aspx  2105/.01/1املوقع الرمسي لصندوق النقد الدويل شوهد يوم.  

وبالتايل فاإلحصائيات املعتمد عليها  10/11/2105دولة وقد مت اقصاء كرواتيا على اعتبار اهنا انظمت حديثا يوم  .2عدد دول االحتاد االورويب هو .  4
 .ال تأخذ بعني االعتبار هذه  الدولة
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بنـاءا علـى توصـية  :دؤموغرافية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة في اصتحاد اصوروببي .1
مـن انشـاء االحتـاد االورويب  والذي حدد اهلدف االساسي 2111سنة  اجمللس االورويب املنعقد بلشبونة

 .ديناميكية يف العامل واألكثر اقتصاد املعرفة االكثر تنافسية الكتالم هو
"L' économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 

monde
1
"  

يف  لتوفري معلومات وبيانات حمددة ومتجانسة خاصة EUROSTATولتحقيق هذا اهلدف مت انشاء 
 ظو ظاملؤسسات من حيث عدد املؤسسات املنشأة وح افيةر وهذا ملتابعة دميو االورويب  دول االحتاد

 .اىل عدد املؤسسات املفلسة وباإلضافةعماهلا أورقم  ،استمراريتها، مسامهتها يف التوظيف
مت احصـــاء  2102يف ســـنة  :حسببب  الحجبببال فبببي اصتحببباد اصوروببببي توزؤبببل المؤسسبببات. 1.1

من هذا النسـيج   ص ماالحتاد االورويب وقد كان نصيب املمؤسسة  ري مالية يف دول  21811082.0
 :مؤسسة وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 21.121.321املؤسسات الضخم يقدر بـ 

 
 2502 توزؤل المؤسسات غير المالية حس  الحجال في اصتحاد اصوروبي لسنة(: 50)الجدول راال  

 البيانات
 حجم المؤسسات

 اجملموع بريةك م ص م متوسطة صغرية مصغرة
 21811082.0 858338 2181218321 2238315 085318355 0280858320 عدد املؤسسات
 011 102 .220 000 303 2202 النسبة املئوية

Source : Paul WYMENGA and all, EU SMEs in 2012 at the crossroads, annual report on SMEs in the EU 

2011/2012, ed ECORYS, Rotterdam, the Netherlands, 2012, p. 15. 

  

يفوق بكثري عدد املؤسسات   ص معدد امل ان( 13)من خالل اجلدول السابق رقم  من املالحظ
 .من امجايل النسيج املؤسسايت % .220متثل نسبة  كبرية احلجم يف دول االحتاد االورويب اين

عود للمؤسسات املصغرة اليت توظف النسبة االكرب ت نالحظ ان  ص موعند التدقيق يف تشكيلة امل
مليون مؤسسة تليها املؤسسات املصغرة  02مناكثر  2102 عامل واليت بلغ عددها يف سنة 011اقل من 

اىل  31 منمليون مؤسسة مث املتوسطة اليت توظف  005من  بأكثرعامل  82اىل  01واليت توظف من 
 .الف مؤسسة 223من  بأكثرعامل  282

                                           
1   . MERJA HULT, démographie des entreprises dans 9 états membre statistique en bref, thème 4-9/2003, Eurostat, 

2003, p. 1. 
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 وباألخص  ص مل االحتاد االورويب يغلب عليه طابع املو لنسيج املؤسسايت لدمما يدل على  ان ا
 .منها املصغرة

خالل  من :التطور التارؤخي لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اصتحاد اصوروبي 1.1
املؤسسات املنشأة  ةاستمراريقدر معدل  .211فانه يف سنة  EUROSTATاالحصائيات اليت توفره 

يف حني انه يف املتوسط فان املؤسسات حديثة  % 31سنوات حبوايل  8االحتاد االورويب لعمر  حديثا يف
موالية يصبح عدد  سنوات االوىل من نشاطها وعند استمرارها لسنة 8عمال خال  2النشأة توظف 

 .عمال 5الواحدة هو  ةاملؤسسالعمال املتوسط يف 
سنوات حبوايل  8املنحلة واليت فاق عمرها   ص مقدرت نسبة امل .211-2118وخالل الفرتة  كما انه

 .1االورويب االحتادمن بني امجايل املؤسسات املنحلة يف  % 33
يف االحتاد االورويب متتاز بارتفاع معدل   ص مفيمكن القول ان امل اإلحصائياتوبناءا على هذه 

حديثا تعرف  ةأاملنش  ص مملالفشل فيها مقارنة باملؤسسات الكبرية، إاّل انه يف نفس الوقت تبقى ا
 :هذا ما يوضحه الشكل التايلو ارتفاعا مستمرا من سنة إىل اخرى 

 
 (2550سنة اصساس  ) 2502-2550في اصتحاد اصوروبي خالل الفترة من    ال ص متطور ال نسبة(: 50)الشكل راال  

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.9. 

 

يف االحتاد االورويب  م ص مان التطور النسيب لعدد  نالحظ( 10)من خالل الشكل السابق رقم 
يف   ص ميف عدد امليأخذ اجتاه عام تصاعدي مما يعين الزيادة املستمرة  2102 – 2113خالل الفرتة 

                                           
1
.  JAN DE KOK and all, do SMEs create more and better jobs? , ed EIM Business and policy research, Zoetermeer, 

The Netherlands, 2011, p. 52. 
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للنسيج املؤسسايت يف هذا  كعنصر اساسي   ص ممدى امهية امل االحتاد االورويب االمر الذي يؤكد على
 .التكتل االقتصادي
-2113 منكانت خالل الفرتة    ص ماملنحىن جند ان اكرب نسبة زيادة يف عدد امل وعند تقسيم

يف االساس اىل االنعكاسات  جعوهذا را 2112-.211 مع تسجيل اخنفاض طفيف خالل الفرتة 2111
تدرجييا  ، لتعاود بعد ذلك االرتفاع  ص مالسلبية لالزمة االقتصادية العاملية على انشاء واستمرارية امل

 .يف التأقلم مع التغريات االقتصادية  ص ممما يؤكد على قدرت امل.  2102-2101 خالل الفرتة من
ما يتم  عادة: والمتوسطة في التوظيف في اصتحاد اصوروبي مساهمة المؤسسات الصغيرة. 1

م هذا الدور لتقيي وتوفري فرص العمل، لكن على اهنا عنصر مهم يف امتصاص البطالة  ص ماعتبار امل
م هذه االمهية التشغيلية لل إلبراز مقاييس معينة على معايري او من الضروري االعتماد بشكل دقيق كان

 .ص م
فرص العمل  إلنشاءاملقياس االكثر استخداما يتمثل يف املعدل الصايف  ويف هذا السياق فان

عدل الصايف خللق فرص حيث ان امل. حسب خمتلف احجامها وباألخصحسب خمتلف انواع املؤسسات 
العدد االمجايل لليد العاملة، كما  رص العمل اىلفمتثله املكاسب الصافية ل ام العمل هو عبارة عن نسبة

بني فرص  العمل اليت مت انشاؤها والوظائف  ان املكاسب الصافية لفرص العمل تعرب عن الفرق
 .1املفقودة

سنحاول االعتماد على جمموعة من فرص العمل  إلنشاءاىل املعدل الصايف  وباإلضافة
االورويب حسب حجم املؤسسات، مع االعتماد  االحصائيات  املتعلقة بتوزيع اليد العاملة يف دول االحتاد

 .لدول االحتاد االورويب  ص معلى الرسوم البيانية لتوضيح التطور النسيب لليد العاملة يف امل
 خالل سنة: ؤسسات  في اصتحاد اصوروبيتوزؤل اليد العاملة الموظفة حس  حجال الم. 1.1

لدول االحتاد االورويب وقد   عامل يف املؤسسات االقتصادية  ري املالية 02281238033احصاء  مت 2102
 عامل وهذا ما يوضحه 188118500.حجم هذه العمالة الضخمة يقدر بـ  من  ص مكان نصيب امل
 :اجلدول التايل

 
 

                                           
1
.  OCDE, les PME a forte croissance et l emploi, OECD publishing, 2002, p. 10. 
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لعاملة في القطاعات اصاتصادؤة غير المالية في اصتحاد اصوروبي حس  حجال  توزؤل اليد ا(: 50)الجدول راال  
 2502سنة  المؤسسات ل

 حجم المؤسسات البيانات
 اجملموع كبرية م ص م متوسطة صغرية مصغرة

 02281238033 82850.8.38 188118500. 2285018213 23811082.1 5.85238.02 عدد العمال
النسبة 
 011 5203 3108 0102 2103 2203 املئوية

عدد 
عدد /العمال

 املؤسسات
2010 02012 2.081 8022 232082 3023 

Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.15. 

  
هي املساهم االكرب يف التوظيف، حيث   ص منالحظ ان امل( 13)ومن خالل اجلدول احلايل رقم 

من امجايل اليد العاملة املوظفة يف  % 3108ة تقدر بـ قتصادياال سبة العمالة املوظفة يف املؤسساتان ن
ان املؤسسات كبرية احلجم توظف ما نسبته  يف حني األورويب ري املالية يف االحتاد  املؤسسات االقتصادية

 .امجايل اليد العاملة من % 5203
 خالل نفس اجلدول ميكن ترتيب االمهية التشغيلية للمؤسسات حسب احلجم على الشكل نوم

مليون  .5من  بأكثرمليون عامل مث املصغرة  82من  بأكثراملؤسسات الكبرية  التايل يف املرتتبة االوىل جند
 .مليون عامل 22من  بأكثرمليون عامل مث متوسطة احلجم  23من  بأكثرعامل فالصغرية 

 كل مؤسسة كبرية اما اذا اعتمدنا على احصائيات متوسط عدد العمال يف كل مؤسسة جند ان
م عمال، مما يعين ان كل  8معدله  توظف ما  ص معامل يف حني ان امل 211احلجم توظف ما يقارب 

احلجم، أي ان  واحدة كبرية العمالة املوظفة يف مؤسسة حجم من % 108توظف ما نسبته حوايل  ص م
م  285 حوايلاليد العاملة املوظفة يف  الواحدة يقدر مبا يعادل حجم الكبريةحجم العمالة يف املؤسسة 

 .جمتمعة ص م
يف التوظيف وتوفري فرص العمل تكمن يف اعدادها الكبرية مقارنة   ص موعليه فان امهية امل

املصدر االساسي  جيعلهاباملؤسسات كبرية احلجم وهذا راجع لسهولة انشائها وانتشارها السريع مما 
 .للتوظيف يف االحتاد االورويب
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والمتوسطة في اصتحاد   ليد العاملة في المؤسسات الصغيرةلحجال ا  التارؤخيالتطور  . 1.1
اىل  2113 خالل الفرتة املمتدة من فانه EUROSTATمن خالل االحصائيات اليت توفرها  :اصوروبي

 882.28.82. االورويب من  ري املالية لدول االحتاد  ص مارتفع حجم اليد العاملة املوظفة يف امل 2102
 .عامل 288.18832امل أي بزيادة قدرها ع 188118500.عامل اىل 

يف املؤسسات كبرية احلجم خالل نفس الفرتة بـ  يف حني ارتفع حجم اليد العاملة املوظفة
يفوق املعدل احملقق يف   ص مجعل من املعدل الصايف للتوظيف يف امل عامل وهذا ما 3.38352
 .1توايلعلى ال % 0052و  % 20.8احلجم والذي قدر بـ  كبريةاملؤسسات  

 2113 اهنا خالل كل السنوات املمتدةمن يف توفري فرص العمل هو  ص مومما يؤكد على امهية امل
دوما عدد العمال يف هذا النوع من املؤسسات يفوق عدد العمال يف املؤسسات الكبرية  كان  2102اىل 

 :وهذا ما يوضحه الشكل التايل

 
وروبي حس  حجال المؤسسات  اصاصاتصادؤة غير المالية لالتحاد    في المؤسساتتطور عدد العمال  (: 52)الشكل راال  

 (عامل 050) 2502-2550 خالص الفترة من

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.17. 

  

حجم  ان 2102إىل  2113 انه يف كل سنوات الفرتة من نالحظ( 12)ومن خالل الشكل رقم 
املوظفة يف املؤسسات الصغرية واملؤسسات متوسطة  فوق تلكاليد العاملة يف املؤسسات املصغرة ي

                                           
العتماد على االحصائيات اليت يوفرها املوقع الرمسي للمديرية العامة للمؤسسات والصناعات االوروبية وامللخصة يف امللحق رقم مت حساب هذه النسبة با.  1
(15 )DG enterprises et industries. 
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املؤسسات  تعود يف االساس لصغر حجم م ص معلى ان االمهية التوظيفية لل احلجم،وهذا ما يؤكد
 .انشائها وسهولة

 ىوقدرهتا عل  ص ممالحظة مدى مرونة امل ميكن( 12) نفس الشكل رقم ومن خالل كما انه
 2101إىل  .211 من انه يف الفرتة خالل هذا الشكل جند حيث ومن. دية التكيف مع الظروف االقتصا

عدد اليد العاملة املوظفة يف  اليت امتازت باالنعكاسات  السلبية لالزمة االقتصادية العاملية على
املؤسسات، كان مقدار االخنفاض يف عدد العمال يف املؤسسات كبرية احلجم يفوق االخنفاض املسجل 

 . ص ميف امل ليف عدد العما
 توفري فرص العمل مقارنة باملؤسسات الكبرية وهذا متتاز بقدرة اكرب على  ص مان امل يؤكد على مما

 : خاصة يف فرتة االزمة االقتصادية وهذا ما يوضحه الشكل التايل

 
إلى    2550 ترة منالف  ر المالية لالتحاد اصوروبي خاللغي  ال ص مالتطور النسبي لعدد العمال في ال(: 50)الشكل راال  

 (2550اصساس   سنة) 2502

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.9. 

 
 يف االحتاد  ص مالعمال يف امل ان التطور النسيب لعدد نالحظ( 15)خال الشكل السابق رقم  ومن

دد العمال يأخذ إجتاه عام تصاعدي مما يعين االرتفاع يف ع 2102إىل  2113االورويب خالل الفرتة من 
  .2101إىل  .211 الفرتة، ر م االخنفاض الطفيف املسجل خالل الفرتة منخالل   ص ميف امل

والمتوسبببطة فبببي تحقيبببا القيمبببة المابببافة فبببي اصتحببباد   مسببباهمة المؤسسبببات الصبببغيرة .3
تقـديرها  االورويب يـتم يف االحتـاد م ص مفان االمهيـة االقتصـادية للـ EUROSTATحسب  :اصوروبي

والـيت تعـرف علـى اهنـا  (GVA/ Gross Value Add)مضافة امجالية  سامهتها يف حتقيق قيمةمبدى م
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...( مثــــل املــــواد االوليــــة، الســــلع)الفــــرق بــــني قيمــــة االنتــــاس مطروحــــا منهــــا االســــتهالكات الوســــيطية 
 .املستخدمة  يف العملية االنتاجية

املسامهة االضافية يف الناتج الداخلي ووفقا هلذا التعريف فان القيمة املضافة االمجالية تعرب على 
 .1اخلام من طرف منتج معني او قطاع نشاط معني

االورويب يف حتقيق القيمة  يف االحتاد  ص موعليه سنحاول من خالل هذا العنصر حتليل دور امل
حسب حجم  املضافة وهذا باالعتماد على االحصائيات املتعلقة بتوزيع القيمة املضافة االمجالية

خالل الفرتة من   ص ماىل التطور التارخيي للقيمة املضافة االمجالية احملققة يف امل وباإلضافةسسات املؤ 
 .2102اىل  2113
خـالل  :ة الماافة اصجمالية حسب  حجبال المؤسسبات فبي اصتحباد اصوروببيمتوزؤل القي. 1.3
 املاليـة لالحتـاد االورويب بــ قدر امجايل القيمة املضافة احملققة يف املؤسسـات االقتصـادية  ـري 2102سنة 

ـــــ  ن ص مــــمليــــون اورو وقــــد كــــان نصــــيب امل 38012821008 هــــذه القيمــــة املضــــافة االمجاليــــة يقــــدر ب
  :موضح يف اجلدول التايل كما هو. مليون اورو  .583.1.45

 
ة في اصتحاد  الماافة اصجمالية المحققة في القطاعات اصاتصادؤة غير المالي توزؤل القيمة(: 50)الجدول راال  

 2502اصوروبي حس  حجال المؤسسات لسنة  
 

 البيانات
 حجم المؤسسات

 اجملموع كبرية م ص م متوسطة صغرية مصغرة
01)إ .م.ق

3 
 38012821008 28320815003 583.18381 08053828503 08085825301 08511853101 (اورو

 011 8002 3.00 0.08 0.03 2002 النسبة املئوية
 عدد/إ.م.ق

املؤسسات 
(01

 (اورو 5
3.05 .8201 3810802 01500 32853202 22103 

Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.15.  

 

                                           
1
 . OCDE, comptes nationaux  des pays de l OCDE, volume 2, 1994-2005 tableaux détailles, OECD publishing, 

2007, p. 880. 
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هي املساهم االكرب يف خلق الثروة   ص ميتضح جليا ان امل( 11)ومن خالل اجلدول السابق رقم 
ا النوع من املؤسسات يف حتقيق وبالتايل حتقيق قيمة مضافة امجالية اكرب، حيث ان نسبة مسامهة هذ

من امجايل القيمة املضافة االمجالية احملققة يف املؤسسات االقتصادية  ري  %3.00املضافة يقدر بـ  القيمة
 . %8002املالية يف االحتاد االورويب، يف حني ان املؤسسات كبرية احلجم تساهم مبا نسبته 

من قيمة مضافة امجالية جند ان كل  كل مؤسسةاما اذا اعتمدنا على احصائيات متوسط ما حتققه  
حتقق ما   ص ممضافة امجالية يف حني ان امل مليون اورو كقيمة 3208كبرية احلجم حتقق حوايل  مؤسسة
 من القيمة املضافة االمجالية احملققة % 1022حتقق نسبة  م ص مألف اورو مما يعين ان كل  05100يقارب 

امجالية حلوايل  مضافة كبرية احلجم الواحدة حتقق قيمة ي ان املؤسسةواحدة كبرية احلجم، أ يف مؤسسة
 .تمعةجم م ص م 585

باملؤسسات   يف حتقيق القيمة املضافة تكمن يف اعدادها الكبرية مقارنة  ص موعليه فان امهية امل
 .االورويب كبرية حلجم مما جيعل منها املصدر االساسي للثروة يف دول االحتاد

لتارؤخي للقيمة الماافة اصجمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فبي اصتحباد  التطور ا .1.3
اىل  2113 واملمتدة مـنة الفرت  فانه خالل EUROSTATمن خالل االحصائيات اليت توفرها  : اصوروبي

مــن   ــري املاليــة لالحتــاد االورويب  ص ميف امل مت تســجيل ارتفــاع يف القيمــة املضــافة االمجاليــة احملققــة 2102
مليون اورو، يف  .3158.330قدرها  مليون اورو أي بزيادة 583.18381,0مليون اورو اىل  581.5831805

ــــــ  حـــــني ارتفعـــــت القيمـــــة ـــــرية احلجـــــم خـــــالل نفـــــس الفـــــرتة ب املضـــــافة االمجاليـــــة احملققـــــة يف املؤسســـــات كب
2113 مقارنة بسنة % 08مليون اورو أي مبعدل حوايل  520832308

1. 
  ص ماملضافة االمجالية احملققة يف امل تماد على التمثيل البياين للتطور النسيب للقيمةكما انه وباالع

اجتاه عام تصاعدي   تبني ان هذا التطور يأخذ 2102إىل  2113 مناالورويب خالل الفرتة  لدول االحتاد
 :الشكل التايل موضح يف كما هو

                                           
 امللحق رقم مت حساب هذه النسبة باالعتماد على االحصائيات اليت يوفرها املوقع الرمسي للمديرية العامة للمؤسسات والصناعات االوروبية وامللخصة يف.  1
(15 )DG enterprises et industries. 
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غير المالية لالتحاد اصوروبي خالل الفترة من   ال ص مية في الالتطور النسبي للقيمة الماافة اصجمال(: 50)الشكل راال  
 (2550سنة اصساس  ) 2502إلى    2550

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.9. 

  

 ر م االخنفاض خالل الفرتةص و  االرتفاع يف  القيمة املضافة االمجالية احملققة يف امل مما  يعين
وهذا االخنفاض راجع إىل  2101عاود االرتفاع مرة اخرى يف السنة املوالية مث ت 2112سنة  املسجل خالل

االعمال احملقق من طرف  رقم االنعكاسات السلبية لالزمة االقتصادية العاملية اليت اثرت على قيمة
 .املؤسسات االقتصادية االوروبية
يف دعم التنمية  م  صصائيات يتأكد جليا الدور اجلوهري الذي تلعبه املومن خالل هذه االح

مما يفسر ارتفاع اعدادها  ،انشائها انتشارها الكبري وسهولة االورويب من خالل االقتصادية يف االحتاد
تفوق ما توفره املؤسسات   إىل توفريها ملناصب العمل باعداد باإلضافة. باملؤسسات كبرية احلجم مقارنة
بطالة،كما اهنا يف نفس الوقت تعترب املساهم اساسي يف امتصاص ال عنصراجيعل منها  مااحلجم  كبرية

الرئيسي يف خلق الثروة من خالل حتقيقها لقيمة مضافة امجالية اعلى مقارنة مما حتققه املؤسسات كبرية 
 .احلجم يف االحتاد االورويب

 
المكانة اصاتصادؤة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصؤات المتحدة  :  الفرع الثاني
 اصمرؤكية

حادة يف  العشرية االخرية حيث قدر املكتب الوطين  ركود لقد عرف االقتصاد  االمريكي فرتة
ركود لا مرحلةان  (NBER/ the National Bureau of Economic Research) االقتصاديةللبحوث 

ة ومع بداي.  .211واستمرت يف التدهور حىت هناية  2111أ نشأة  يف بداية ديسمرب من عام .م.يف الو
ملواجهة اخنفاض الطلب الكلي يف القطاع  اوباما لتقدمي حزمة حتفيزات ضخمة سعت ادارة باراك 2112
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 SBA/ Small)األعمال الصغرية  إلدارةالتمويل املخصص  زيادةاخلاص، ومن بني هذه االجراءات 

Business Administration)  دوالر امريكي وهذا هبدف ختفيض الرسوم على مليون151بقيمة 
التنمية االقتصادية  لدعم م ص مطرف هيئة ادارة األعمال الصغرية واملوجهة لل القروض املضمونة من

 .1الريادية خاصة يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية منخفضة الدخل واألعمال
يف الواليات املتحدة االمريكية ودورها يف   ص ممكانة امل وسنحاول من خالل الفرع احلايل ابراز

 .سني مؤشرات االقتصادية الكليةحت

لقد مت يف  :دؤموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصؤات المتحدة اصمرؤكية .1
 The federal statistical system of the U.Sأ .م.أ استحداث النظام االحصائي الفدرايل للو.م.الو

 .أ .م.البنية التحتية للوو  دواالقتصاهبدف توفري البيانات حول اجملتمع االمريكي 
اهم هذه الوكاالت اليت هتتم  ومن ،شبكة المركزية من الوكاالت الفدرالية نالنظام مويتكون هذا 

 Bureau of التعدادمكتب  خاصة هو  ص مامل بتوفري احصائيات حول االقتصاد االمريكي عامة و

census  و مكتب احصائيات العملBureau of labor statistics االقتصادي  لالتحليكتب وم
Bureau of economic analysis    وتوجيه الربامج  العداد كأساسواليت يتم االعتماد على بياناهتا

 . SBAيف اطار هيئة ادارة األعمال الصغرية   ص ماحلكومية الداعمة لقطاع امل
االعتماد  تمأ ي.م.يف الو :توزؤل المؤسسات حس  الحجال في الوصؤات المتحدة اصمرؤكية .1.1

عامل اكثر املعايري  311ويعد معيار عدد العمال واحملدد باقل من   ص م خمتلفة لتعريف املعلى معايري
بعنوان جتربة لمبحث االول من املطلب الثاين لالثالث  الفرعتوضيحه سابقا يف  مت كما استخداما

 .الواليات املتحدة االمريكية يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ما  طرف مكتب التعداد االمريكي فانه عادة كما انه وحسب االحصائيات الرمسية املعلن عنها من

 .توظف أي عامل واملؤسسات االخرى يتم الفصل بني املؤسسات الفردية اليت ال
على اهنا تلك املؤسسات اليت ال متتلك يعرف مكتب التعداد االمريكي هذا النوع من املؤسسات 

اخلاص يف مؤسسات مصغرة و اليت  حلساهبميعملون  حيث ان يف  البيتها عبارة عن افرادأي عامل اجري 
 .2قد ال تكون املصدر الرئيسي لدخل املالك

                                           
1 . Small Business Administration, the small business economy a report to the president, united states government 

printing offices,  Washington, USA, 2009, p. p. 6-7.  
2 . census.gov/epcd/non employer/view/define.html  12/2105/.0املوقع الرمسي ملكتب التعداد االمريكي شوهد يوم.  
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بـ  2101 سنة  ص مكي للتعداد فقد قدر عدد امليوحسب االحصائيات  اليت يوفرها املكتب االمر 
موضح يف اجلدول  أ كما هو.م.مؤسسة خاصة يف الو .38158835من بني  1مؤسسة 381018512

 :املوايل
 

 2505أ لسنة  .م.توزؤل المؤسسات الخاصة حس  الحجال في الو(: 50)الجدول راال  

 (عدد العمال في المؤسسة)حجم المؤسسات  البيانات
 اجملموع فأكثر 311 311اقل من  822-011 22-21 21أقل من 

 .38158835 018253 381018512 08115. 8138023 380318818 عدد املؤسسات
 011 105 2201 0082 .02. .202. النسبة املئوية

 (.18)من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات امللحق رقم : املصدر

 
 أ هي عبارة.م.من املؤسسات اخلاصة يف الو % 2201 نسبة جليا ان خالل هذا اجلدول يبدو ومن

 . عامل 21 حقة هلذه املؤسسات توظف اقل منعامل وان الغالبية السا 311 مناقل  توظف م ص معن 
  ص مأ يغلب عليه طابع امل.م.للقطاع اخلاص يف الومما يدل على ان النسيح املؤسسايت 

 .عامل 21اقل من  توظفاليت  وباألخص
التطور التارؤخي لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصؤات المتحدة  . 1.1

الدورية  ري، فحسب التقار  ص ماخنفاض حاد يف عدد امل 2112ة أ سن.م.لقد شهدت الو :اصمرؤكية
يف   National federation of independent businessاملستقلة  لألعمالاليت يعدها االحتاد الوطين 

الصغرية يشري اىل بداية ارتفاع طفيف خالل سنة  لألعمالفإن مؤشر التفاؤل   ص مأ حول امل.م.الو
مما جعل بعض احملللني االقتصاديني يربطون ضعف  أخرىيعاود االخنفاض مرة  قبل ان 2100اىل  2101

 ص راجع يف االساس اىل ضعف أداء امل 2101اىل  2112األداء يف االقتصاد االمريكي من منتصف 
  .2م

أ .م.يف الو  ص موبسبب االنعكاسات السلبية لالزمة االقتصادية العاملية عرف أداء امل هحيث ان
 :موضح يف الشكل املوايل  مما أثر سلبا على اعدادها كما هوتذبذب كبري

                                           
عامل دون احتساب املؤسسات  الفردية اليت ال توظف أي عامل اجري واليت قدر عدد هذه االخرية  311هي املؤسسات اليت توظف اقل من   ص مامل.  1

 .مؤسسة .228001832ب  2101أ سنة . م. يف الو
2 . Paul WYMENGA and all, are EU SMEs recovering from the crises? Annual report on EU SMEs 2010/2011, ed 

ECORYS, Rotterdam, the Netherlands, 2011 , p. p. 18-19. 



 

 8. 

 (2550سنة األساس  ) 2500 – 2550أ خالل الفترة من  .م.في الو  ال ص مالتطور النسبي لعدد ال(: 50)الشكل راال  

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.21. 

 

إىل  2113 اعا خالل الفرتة منشهدت ارتف  ص مومن خالل هذا الشكل نالحظ ان أعداد امل
ذلك ارتفاع  لتعرف بعد 2101إىل  اية  2111 من  ص متسجيل اخنفاض حاد يف عدد امل مث مت 2111

نتيجة حلزمة االجراءات   ص م، وقد جاء هذا االرتفاع الطفيف يف أعداد امل2100طفيف خالل 
 الصغرية لسنة لألعمالالتوظيف إلنعاش هذا القطاع، ومن امثلة ذلك قانون   ص ماملعتمدة يف امل

وعاء خمصصات  طريق زيادة االموال لرجال االعمال عن ، والذي يهدف لضخ املزيد من2101
 .1القروض

هبدف اعادة النهوض  م ص معلى االمهية الكبرية اليت توليها االدارة االمريكية لل مما يؤكد
 .باالقتصاد االمريكي

 :طة في التوظيف في الوصؤات المتحدة اصمرؤكيةمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوس .1
إىل  31 توفر ماال يقل عن  ص ممنتصف التسعينات كانت امل فيما يتعلق بتوفري فرص العمل فمنذ

مليون  500كانت هناك خسائر كبرية يف الوظائف بـ   .211 من الوظائف اجلديدة ولكن يف سنة 1%.
نتيجة   ص مع يف االساس إىل االخنفاض يف عدد املوهذا راج ، ص ممنها يف امل % 31منصب عمل 

االقتصاد االمريكية مما جعل املؤسسات االقتصادية تسعى إىل التخلي عن  ةالزمة الركود اليت ضرب
  .2التوظيف وخفض مناصب العمل

                                           
1 . Paul WYMENGA and all, 2011, Op. Cit, p.19. 
2   . Small Business Administration, Op. Cit, p.9. 
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 خـالل سـنة: األمرؤكيبةتوزؤل اليد العاملة حس  حجال المؤسسبات فبي الوصؤبات المتحبدة   .1.1
مليـــون مؤسســـة متتلـــك  301وأكثـــر مـــن مليـــون مؤسســـة فرديـــة  22أ اكثـــر مـــن .م.ء يف الـــومت احصـــا 2101

 .عمال اجراء
عامل يف املؤسسات االقتصادية اخلاصة يف  00082118123ويف خالل نفس السنة مت احصاء 

 38822383.1عامل يقدر بـ  311 واليت توظف كال منها اقل من  ص مأ وقد كان نصيب امل.م.الو
 :يف اجلدول التايل موضح هوعامل كما 

  
في الوصؤات المتحدة اصمرؤكية   الموظفة في المؤسسات الخاصة حس  الحجال توزؤل اليد العاملة(: 50)الجدول راال  

    2505 لسنة

 (عدد العمال في المؤسسة)حجم المؤسسات  البيانات
 اجملموع فأكثر 311 311اقل من  822-011 22-21 21أقل من 

 00082118123 3382158803 38822383.1 038.3.8381 0.83388512 .218315813 عدد العمال
 011 3102 8200 0802 0303 0.08 النسبة املئوية

عدد 
عدد /العمال

 املؤسسات
502. 52013 028013 2032 5851308. 02035 

 (13) اعداد الباحث باالعتماد على معطيات امللحق رقم من: املصدر

 
تقدر بـ   ص منالحظ ان نسبة العمالة املوظفة يف امل( 12) لسابق رقمومن خالل اجلدول ا

ان املؤسسات كبرية  أ ، يف حني.م.املوظفة يف املؤسسات اخلاصة يف الو من امجايل اليد العاملة 8200%
امهية بالغة يف توفري فرص العمل يف  م ص موبالتايل نستنتج ان لل.  % 3102احلجم توظف ما نسبته 

 .أ .م.الو
 حسب احلجم على النحو التايل م ص منفس اجلدول ميكن ترتيب االمهية التشغيلية لل خالل ومن
مليون عامل مث املؤسسات اليت  21 من بأكثرعامل  21 جند املؤسسات اليت توظف اقل من يف املقدمة

 822اىل 011 توظف بني مليون موظف فاملؤسسات اليت .0من  بأكثرعامل  22إىل  21توظف ما بني 
 .عامل نمليو  03 من بأكثر عامل

 وهذا نظرا لسهولة م ص مالتوظيفية لل االمهيةومنه فكلما صغر حجم املؤسسات كلما زادت 
 .انشائها وانتشارها الواسع
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ل احصائيات متوسط عدد العمال يف كل مؤسسة ان املؤسسات اخلاصة يف المن خ كما جند
جند ان متوسط عدد العمال يف املؤسسة اخلاصة حوايل  أ يغلب عليها طابع احلجم الصغري حيث.م.الو
 .عامل 21

والمتوسبطة فبي   التطور التارؤخي لحجال اليد العاملة الموظفبة فبي المؤسسبات الصبغيرة. 1.1
أ .م.يف الــو SBAخــالل احصــائيات هيئــة ادارة االعمــال الصــغرية  مــن :الوصؤببات المتحببدة اصمرؤكيببة

 8182088125 مــن  ص ماملوظفــة يف امل حجــم اليــد العاملــة قفــز 2101اىل  ..02فانــه خــالل الفــرتة مــن 
عامل، وقد كانت اكرب زيادة يف حجم اليد  181.08231قدرها  عامل أي بزيادة 38822383.1عامل اىل 

 .1عامل 3182258181العمال  اين بلغ عدد 2113 يف سنة  ص مالعاملة املوظفة يف امل
 كما هو   ص مم اليد العاملة املوظفة يف املحجض يف مت تسجيل اخنفا 2113من سنة  وابتداء

 :موضح يف الشكل التايل
 

 سنة) 2500الى    2550 من  الفترةأ خالل  .م.في الو  ال ص مفي ال  الموظفةنسبة تطور العمالة  (: 50)الشكل راال  
 (2550اصساس  

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.20. 

 
مت تسجيل اخنفاض حاد  .211 و 2111حمدودة خالل السنوات بعدما كانت نسبة االخنفاض 

على االقتصاد االمريكي  االقتصادية العاملية وهذا راجع النعكاسات االزمة 2101و  2112يف سنيت 
 .وتسريح العمال  ص مالذي ادى إىل تقليص يف عدد امل

                                           
 small businessمت حساب هذه االحصائيات باالعتماد على البيانات اليت يوفرها املوقع االلكرتوين الرمسي هليئة ادارة األعمال الصغرية .  1

administration   (.13)واليت مت تلخيصها يف امللحق رقم 
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يف  انظريهترب من العاملية كانت اك بانعكاسات االزمة  ص مومن املالحظ ان درجة تأثر امل
يالحظ ان حجم اليد ( 13)وباالعتماد على احصائيات امللحق رقم  املؤسسات كبرية احلجم حيث انه

عامل أي  382218131بـ  2113مقارنة بسنة  2101قد اخنفض يف سنة   ص ماملوظفة يف امل العاملة
ؤسسات كبرية  احلجم فقد يف حني انه بالنسبة للم 2113 سنةمقارنة حبجم العمالة يف  % 01.بنسبة 

ان نستنتج  ومنه ميكن % 803عامل أي بنسبة  281218101بـ  2113بـ  مقارنة 2101 سنةاخنفضت يف 
وهذا خاصة يف   ص مأ للمؤسسات كبرية احلجم قدرة اكرب يف توفري فرص العمل مقارنة بامل.م.انه يف الو

 .فرتات االزمات االقتصادية

والمتوسطة في تحقيا القيمة الماافة في الوصؤات المتحدة   مساهمة المؤسسات الصغيرة .3
يف حتقيق القيمة املضافة إىل ان هذه   ص مأ تشري االحصائيات املتعلقة مبسامهة امل.م.يف الو :اصمرؤكية

وهــــذا بســــبب تــــأثري االزمــــة  .211إىل  2111مــــن  املســــامهة قــــد اخنفضــــت بشــــكل واضــــح خــــالل الفــــرتة
 :يف الشكل التايل موضح كما هواالقتصادية  

 
أ خالل الفترة من  .م.نسبة تطور القيمة الماافة اصجمالية المحققة في المؤسسات حس  الحجال في الو(: 50)الشكل راال  

 2505الى    2550

 
Source : Paul WYMENGA and all, Op. Cit, p.22. 

 

االمريكية يف ان مسامهة املؤسسات االقتصادية  نالحظ( 11) خالل الشكل السابق رقم ومن
اخذت نفس االجتاه العام مهما كان حجم املؤسسة، مما  2101 اىل 2113القيمة املضافة خالل الفرتة 

فبعدما كانت نسبة تغري القيمة  األمريكي،يؤكد تأثره بالوضعية االقتصادية اليت يشهدها االقتصاد 
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اىل  2113مبعدالت متزايدة من لوحظ  اخنفاض  2113 املضافة االمجالية تأخذ منحا تصاعديا حىت سنة
 . 2112 من سنة مث انتعاش تدرجيي ابتداء .211

يف كانت مالحظة ان نسبة االخنفاض يف القيمة املضافة االمجالية   خالل نفس الشكل ميكن ومن
اخرى على ان  اكرب مما كانت عليه بالنسبة للمؤسسات كبرية احلجم، االمر الذي يؤكد مرة  ص مامل

 مضافة مقارنة بامل أ مسامهة اكرب يف دفع عجلة التنمية وحتقيق قيمة.م.ة احلجم يف الوللمؤسسات كبري 
 .وهذا خاصة يف مراحل االزمات االقتصادية ص م

 

الببببرامل الموجلبببة لبببدعال المؤسسبببات الصبببغيرة والمتوسبببطة فبببي اصتحبببباد  : المطلببب  الثببباني
 اصوروبي والوصؤات المتحدة اصمرؤكية

من قدرهتا  تعاين من العديد من العراقيل والعوائق اليت حتد  ص مىل ان املتشري بعض الدراسات ا
على االستمرارية والنمو مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم، فحسب الدراسة اليت قامت هبا الشبكة 

وهذا من خالل استجواب اجرته  2115اىل  0222للفرتة املمتدة من   ص ماالوروبية للبحوث حول امل
عراقيل اساسية حتد من قدرهتا  8تعاين من اربع   ص ميل املؤسسات، توصلت اىل ان املمع بعض مسؤو 
والنمو واليت تتمثل نقص القدرة الشرائية للزبائن، نقص العمالة املؤهلة، عدم القدرة على  على االستمرارية

 .1لالجراءات االدارية وباإلضافةاحلصول على التمويل 
العامل اىل سن قوانني  دول ملؤسسات عمدت العديد منالنهوض هبذا النوع من ا وهبدف

امام املؤسسات   م ص موتطوير القدرة التنافسية لل وآليات لدعم اىل وضع برامج وتشريعات باإلضافة
 .كبرية احلجم

تطرق اىل جتربة االحتاد االورويب والواليات املتحدة االمريكية لومن خالل  املطلب احلايل سنحاول ا
 .خالل الفروع املوالية من م  صيف دعم امل

 
  برامل دعال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اصتحاد اصوروبي :األولالفرع  

وهذا  .211لسنة  خاصة بعد االزمة املالية العاملية  ص ملقد زاد اهتمام االحتاد االورويب اكثر بامل
 .جلة  التنمية االقتصاديةالعتبارها احملرك االساسي لع

                                           
1  .  MARJORIE LECERF, les petites et moyennes entreprises face a la mondialisation, éd L harmattan, Paris, 

France, 2006, p. p. 143-145. 
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" واملؤسساتية  ح نائب رئيس املفوضية االوروبية للصناعةيا التوجه جليا من خالل تصر هذ وقد برز
 "  Antonio Tajaniأنتونيو تاجاين 

"Les PME constituent un élément clé de la relance économique de l union 

européenne. C est pourquoi il est essentiel de les soutenir autant que possible. Telle 

est la vocation du SBA: aides les PME a accéder plus facilement au financement et 

au marches tout en allégeant leurs charges administratives ". 

متثل عنصر اساسي يف اعادة بعث   ص مفحسب تصريح نائب رئيس املفوضية االوروبية فان امل
قانون  اهلدف من وهو ،اإلمكانوهلذا يعد من الضروري دعمها قدر  اد االورويب،االقتصاد يف االحت
بسهولة اكرب وهذا باحلد من  واألسواقعلى الولوس اىل التمويل   ص ممساعدة امل :األعمال الصغرية
   .االعباء االدارية

 ضـية االوروبيـةبعـد مناقشـات واسـعة، قامـة املفو  : ابانون اصعمبال الصبغيرة لالتحباد اصوروببي .1
اخلـــاص باالحتـــاد  SBA/Small Business Actقـــانون االعمـــال الصـــغرية  بـــإطالق .211ســـنة 

لمؤسسات واليت هتدف جلعل املناخ لاالورويب والذي يشتمل على جمموعة متنوعة من التدابري املالئمة 
 . م ص ماالستثماري اسهل بالنسبة لل

، احلد من االجراءات  Le test PME  ص مبامل مجلة هذه التدابري جند االختبار اخلاص ومن
 .االدارية وتبسيط اجراءات الفوترة اخلاصة بالضريبة على القيمة املضافة 

حيـث انـه  وفقـا لقـانون االعمـال  الصـغرية االورويب   :اختبار المؤسسات الصبغيرة والمتوسبطة 1.1
القــوانني التشـريعية يف االحتــاد  كـأول االهتمامــات يف سـن  ص مصــلحة املموضـع  فانـه يــنص علـى ضــرورة

ليـــه مت صوصـــيات هـــذا النـــوع مـــن املؤسســـات وعاالورويب، حبيـــث جيـــب ان تتماشـــى هـــذه القـــوانني مـــع خ
 ص ملـدى تـأثري أي سياسـة او تشـريع جديـد علـى امل وإجبـاريكاختبار ضروري   ص ماعتماد اختبار امل

 .1م
 :2من اخلطوات االربعة التالية  ص متألف اختبار امليو 

 ،يف صيا ة القوانني والتشريعات م ص ماملمثلة لل استشارة املنظمات. أ

 ،التقييم االويل للمؤسسات اليت حيتمل ان تتأثر بالقوانني والتشريعات اجلديدة . ب

                                           
1
 . Commission européenne. De grands projets pour les petites entreprises ce que fait l UE pour les PME , office des 

publication de l union européenne , Luxemburg, 2011, p. 5.  
2
 . ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-test/index_en.htm  املوقع الرمسي للمفوضية االوروبية شوهد يوم

10/00/2105  
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 ،جراء اعتماد أي قانون جديد من  ص مالعوائد والتكاليف املتوقعة ان تتحملها امل تقدير قيمة . ت

 .ت الفرصة لذلكحكلما مس  م ص مالنسبة للاعتماد على قوانني اكثر ليونة ب . ث

مــن  حيــث عملــت املفوضــية االوروبيــة علــى تعيــني جمموعــة  اصدارؤببة  تاإلجببرا االحببد مببن  . 1.1
اخلـــرباء واملتعـــاملني االقتصـــاديني املســـتقلني واملتخصصـــني يف االجـــراءات االداريـــة هبـــدف العمـــل علـــى 

يف حــدود  % 23ض مــن العراقيــل االداريــة بنســة متابعــة مــدى التقــدم يف التــدابري املتخــذة هبــدف اخلفــ
والـيت مـن شـأهنا ان ترفـع مـن النـاتج الــداخلي   ص ميل عمليـات انشـاء املوهـذا يف سـبيل تسـه 2102

 .1% 008اخلام بنسة 
 Guichetالنافذة الواحدة  من العراقيل االدارية هي استخدام ومن بني التدابري املعتمدة للحد

Unique املؤسسات بإنشاءكل االجراءات االدارية املتعلقة  مل على مركزيةالع وهذا من خالل. 
دولة داخل االحتاد االورويب واليت مكنتها من  .0على هذه الفكرة من طرف  وقد مت فعليا االعتماد

مؤسسة  كانت املدة الضرورية النشاء  2111املؤسسات، حيث انه يف سنة انشاء  وتكلفة ختفيض مدة
 2اىل  2101 أورو يف حني تقلصت هذه املدة سنة 8.3يوم بتكلفة  02تقدر بـ  حمدودة ذات مسؤولية
 .أورو 522ايام وبتكلفة 

وهـذا مـن خـالل   :المابافة تبسبي  اجبرا ات الفبوترة الخاصبة بالابرؤبة علبى القيمبة  3.1.
القبــول مــن الدرجــة االعتمــاد علــى الفــوترة االلكرتونيــة للضــريبة علــى القيمــة املضــافة والــيت تلقــى نفــس 

 .االورويب االعضاء يف االحتاد للدولاخلاص بالفواتري الورقية لدى املصاحل الضريبية 
من حتصيل  من تأجيل دفع الضريبة على القيمة املضافة إىل ان تتمكن م ص موهذا ما سيسمح لل

 .2مبيعاهتا لدى العمالء والذي يعترب جد مهم لتقليص قيمة العجز يف خزينة املؤسسة قيمة
على تسهيل املناخ  د التمعن يف هذه التدابري سابقة الذكر نالحظ اهنا يف جمملها تعملوعن

انشائها وتطويرها، والذي من املتوقع ان ينعكس بشكل اجيايب على  لتحفيز م ص ماالستثماري لل
 ةخالل حتقيقها لقيم االورويب من االقتصادية يف دول االحتاد يف دفع عجلة التنمية  ص ممسامهة امل

 .وتوفريها ملناصب عمل جديدة مضافة
لقد  :آليات الدعال المالي الموجلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اصتحاد اصوروبي .1

على ان ضمان استقرار النظام املايل ليس  .211 امجعت دول االحتاد االورويب بعد االزمة العاملية لسنة

                                           
1   . Commission européenne, Op. Cit, p.5. 
2   . ibid, p.5. 
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احلقيقي  مل هذا النظام على متويل االقتصادذاته، بل اهلدف االساسي هو ان يعدف حبد هو اهل
 .شاء مناصب العملإناملؤسسات اليت هي يف حاجة إىل متويل هبدف دعم االستثمار و  وباألخص

ان  2112 لسنة  ص مولقد اظهرت الدراسة اليت قامت هبا الشبكة االوروبية للبحوث حول امل
    .1م املايلمن الدع تستفيد االوروبية مل  ص ممن امل % 1. ر منأكث

على   ص ملدعم قدرة امل املوجهة واألجهزةمن اآلليات  وعليه فقد مت العمل على وضع جمموعة
 .التمويل من املصادر اخلارجية واليت يتم التطرق اليها يف العناصر املوالية

 – Programmeوالتنافسية الربنامج االطار لالبتكار  : والتنافسيةبتكار  لالاصطار    البرنامل. 1.1

cadre pour l innovation et la competitivite  مليـون  08051رصـدت لـه  ـالف مـايل قـدره
خمتلفــة يــتم تســيريها مــن آليــات  5ويعتمــد هــذا الربنــامج علــى ثالثــة  2105 – 2111أورو للفــرتة مــن 

 :FEI/Fonds Europeen d Investissement 2وق االورويب لالستثمار طرف الصند
يف االموال  املسامهةاملبتكرة وذات معدالت منو مرتفعة هتدف اىل زيادة  ص مم آلية موجهة لل . أ

املخاطر  طريق تقاسم املبتكرة يف مراحل نشأهتا االوىل ومراحل التوسع، وهذا عن م ص ماخلاصة لل
اصة والعوائد مع املستثمرين اخلواص من خالل انشاء اثر للرفع املايل لزيادة مقدار املسامهة يف االموال اخل

 ،املبتكرة م ص ملل

على التمويل   ص ممن قدرت امل واليت تقدم ضمانات اضافية للرفع م ص مآلية الضمان لل . ب
 ،بالقروض البنكية

 .لزيادة قدرت الدعم للوسطاء املاليني يف بعض الدول االعضاء جهاز . ت
يف  ر ترتكزنشاطات الصندوق االورويب لالستثما :استثمارات الصندوق اصوروبي لالستثمار. 1.1

 :3جمملها على آليتني مها
تعمل على  للصندوق االورويب لالستثمار وهذه اآللية Capital-risqueآلية رأمسال املخاطر  . أ

خاصة تلك حديثة النشأة واليت   ص ماالستثمار يف صناديق ومؤسسات رأمسال املخاطر اليت تدعم امل
 ،يرتكز نشاطها حول اجلانب التكنولوجي

                                           
1
 . Commission européenne. l accès au financement pour les PME , bureau des publications officielles des 

communautés européennes, Luxemburg, 2003, p. 41. 
2
 . Commission européenne. Programme de soutien de l union européenne pour les PME , office des publication de l 

union européenne , Luxemburg, 2012, p. 14. 
3.  Commission européenne, 2012,  Op. Cit, p.16.  
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اليت تعمل على تقدمي ضمانات للمؤسسات املالية و للصندوق االورويب لالستثمار آليات الضمان  . ب
 .م ص متقوم بتغطية القروض املقدمة لل

 BEI/ Banqueاالورويب لالستثمار  يقوم البنك :اروض البنك اصوروبي لالستثمار .3.1

europeenne d investissement التجارية،  لبنوكطريق الوسطاء املاليني كا على تقدمي قروض عن
 .م ص مموجهة لدعم االستثمارات املادية و ري املادية لل واليت تكون

، أي ان م ص ممن طرف البنك االورويب لالستثمار مصادر متويل دائمة لل ومتثل القروض املمنوحة
 02اىل  2حيث ترتاوح مدة القروض عادة بني   ص مة االستثمار يف املر هذه القروض توجه لتمويل دو 

 .1مليون أورو 0203ال يفوق  حبيثسنة، كما مت حتديد سقف القرض 
 االحتاد االورويب انشأ اآللية االوروبية اجلديدة للقرض املصغر :اآللية اصوروبية للتموؤل المصغر. 2.1

واليت متنح قروض مصغرة للمؤسسات الصغرية  ،طريق البنك االورويب لالستثمار اليت يتم تسيريها عن
، وقد خصص هلذه الذين فقدوا مناصب عملهم وهلم الر بة يف انشاء مؤسساهتم اخلاصة واألشخاص

  .2مليون أورو 211 قدر بـرأمسال أويل  اآللية
اخلاص  SBAومن بني اهم احملاور اليت جاء هبا قانون املؤسسات الصغرية  :تعزؤز روح المقباوصتية .3

وضع العديد من الربامج  اجملتمع االورويب، وقد متروح املقاوالتية لدى  هو العمل على دعم بأوروبا
 .اجملتمع االورويب اهلادف اىل توفري املعلومات حول امكانية انشاء مؤسسات لكل شرائح

ان الدول االوروبية تعرف تأخر يف جمال املقاوالتية مقارنة  2101وقد أظهر استطالع اجري سنة 
 املتبقيةمستقلة يف حني ان النسبة  من االوروبيني ميتلكون مهن % 83أ والصني حيث مت احصاء .م.بالو

 .أ والصني على التوايل.م.يف الو % 13و  % 33سجلت نسبة ، ويف املقابل أجراءعبارة عن 
" ومن بني الربامج االوروبية الداعمة للروح املقاوالتية جند اجلائزة االوروبية للروح املقاوالتية، وبرنامج 

 .االعمال الشباب لرواد"  Erasmusأيرامسوس 
 Le prix europeen deاجلائزة االوروبية للروح املقاوالتية   :الجائزة اصوروبية للروح المقباوصتية. 1.3

l esprit dentreprise  من طرف املفوضية االوروبية هبدف احصاء ومكافأة  2113مت انشاؤها سنة
اختيار  يف كل سنة ، حيث يتمم ص مالروح املقاوالتية لل يف السياسة العامة املوجهة لصاحل دعم التميز
 .على املستوى احمللي واجلهوي والوطين  ص مالتية واملو املقا الروح لدعم اهم األعمال املنجزة وتكرمي

                                           
1 Commission européenne, 2012,  Op. Cit, p.16. 
2 ibid, p.16. 
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اىل املشروع  الفرنسي  2101 املقاوالتية لسنة وعلى سبيل املثال منحت اجلائزة االوروبية للروح
التابعة للوكالة اجلهوية لتطوير "  Residences d entrepreneursرجال األعمال  إقامات" املتمثل يف 

 .1بفرنسا Auvergneوظيفة يف منطقة  311، حيث مسحت هذه املبادرة من توفري  Auvergneمنطقة 
املوجه للشباب رواد األعمال  الربنامجيهدف هذا   :برنامل اؤراسموس لرواد اصعمال الشباب. 1.3

 الشباب احلاملني للمشاريع من االحتكاك برجال األعمال ذوي اخلربة للسماح هلم من تطوير اىل متكني
من الدول  مكان اقامتهم يف أي دولة خارس  ص ممهاراهتم التجارية، وهذا من خالل العمل يف امل

 .االوروبية
نامج عمل اشهر ليعود بعد ذلك الشاب احلامل للمشروع برب  3فرتة الرتبص هذه  ما تدوم وعادة

إىل امتالكه لشبكة مهمة من االتصاالت مع الفاعلني واملتعاملني االقتصاديني  وباإلضافةحمدد وواضح 
 .2يف امليدان

ولكن عدد قليل من  مليون مستهلك، 311يب بـ يقدر السوق الداخلي االورو  :الولوج إلى السوق .2  
ة اليت تنتمي اليها، وهلذا عمدت املفوضية لولوس إىل اسواق خارس حدود الدولا اليت ميكنه  ص مامل

إىل وضع قانون السوق املوحدة والذي حيتوي يف طياته على اجراءات  2101 االوروبية يف اكتوبر من سنة
جديدة، الوصول بسهولة إىل  مناذس جتارية ، انشاءرمن االبتكا م ص مخاصة يسمح من خالهلا لل

إىل ضمان منوها وتقدمها يف حميط  باإلضافةدها الوطنية، التمويل وتسويق السلع واخلدمات خارس حدو 
 .اقل بريوقراطية

ن مزاولة نشاطها داخل كل تراب االحتاد م ص مومن بني االجراءات املعتمدة واليت تسمح لل
 دول االحتاد االورويب هي اعتماد كل دولة من  مؤسسات منفصلة يف االورويب دون اللجوء إىل انشاء

 La societe priveeالشركة اخلاصة االوروبية "  ة من املؤسسات وهي صيغة قانونية خاص

europeenne  "3داخل السوق االورويب  ص مواليت ستسمح برفع احلواجز والعراقيل على نشاط امل. 

 
 والمتوسطة في الوصؤات المتحدة اصمرؤكية برامل دعال المؤسسات الصغيرة: الفرع الثاني

ق والربح الذي تولده، فاجمرد االن كبرية، اكرب من مسامهة األمريكيد يف االقتصا  ص متساهم امل
قدرة  وأكثراكثر ابداعا من الناحية االقتصادية من الشركات الكربى  تكون ومتيل هذه املؤسسات إىل ان

                                           
1 Commission européenne, 2011,  Op. Cit, p.13. 
2 ibid, p.14. 
3 . ibid,  p.16. 
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نشطة يف االات اكرب لتوفري الفرص و باإلضافة اىل امكانيعلى االستجابة لطلب املستهلكني املتغرية، 
 .االقتصادي طق اليت تعاين من الركوداملنا

 ضعف براءات اخرتاع بالنسبة 08اىل  05تنتج   ص متشري بعض االحصائيات إىل ان امل حيث
 .1اكثر من الشركات الكربى للشركة الواحدة

مجيع االعمال تقريبا يف  يف اهلوية االمريكية حيث ان مهم جزء  ص ماملوال تزال متثل  مثلت وقد
أ إىل الثمانينات من القرن التاسع عشر، .م.الو القرن االول من وجود من الفرتة املمتدة أ خالل.م.الو

توفر  عامل،ويرجع سبب ذلك إىل عدم 21توظف  اقل من  مؤسسات صغرية حيث كانت عبارة عن
  مؤسسات بإنشاءجدا حبيث مل تسمح  ابقى االسواق متباعدة الفرتة، مما يف تلك التحتية املالئمة البنية

 عن متويل مؤسسات كبرية جدا مما جعلها عاجزة كانت صغرية كبرية احلجم، كما ان املؤسسات املالية
ت واملاء كانت مصدر الطاقة اواحليوان إىل حمدودية القدرة االنتاجية الن طاقة الرياح باإلضافة. احلجم
 .الوحيدة

 لتلغراف وتطوير احملركات البخاريةااّل انه يف اواخر القرن التاسع عشر، وبتوفر السكك احلديدية وا
والنمو السكاين السريع هذه الوضعية اجلديدة مكنت بعض املؤسسات اخلاصة اليت حتتاس إىل رؤوس 

 اكرب، ومن اآلالت والكيمياويات ان تصبح عةالغذائية وصنا اموال كبرية واملواد االولية ومعاجلة املواد
العمال واالخنفاض يف االسعار  شكل اجيايب على اجورنعكس باان تصبح اكثر كفاءة مما  كخالل ذل

 .اليت رافقت املشاريع التجارية الكربى
على احملك بسبب املنافسة  ري العادلة   ص مبح مستقبل املصووفقا للظروف اجلديدة ا ااّل انه

جارة يقر قانون الت 1..0 االمر الذي جعل الكونغرس االمريكي سنة امام احتكار املؤسسات الكبرية،
مما كان يعترب احتكارا   ص مجزئية حلماية امل ديدية وذلك بصفةبني الواليات لتنظيم السكك احل

 .للمؤسسات الكربى
 ملكافحة االحتكار سنة"كلينتون" وقانون 0.21ملكافحة االحتكار سنة " شريمان" سعى قانون مث

خالل منع االساليب  عمل منمفرطة يف سوق ال طةلسة الشركات الكربى لسر للحيلولة دون مما 0208
 .2 ري العادلة للمنافسة

                                           
، 0، العدد 00مواقف اقتصادية، املشاريع التجارية اخلاصة واألعمال الصغرية، منشورات وزارة اخلارجية االمريكية، اجمللد  journal USAجملة .  1

 .8، ص 2113
 ..نفس املرجع السابق، ص .  2
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 51أ حيث قام الكوجنرس االمريكي يف .م.يف الو م ص ماحلقيق لل املنعرس 0235وقد مثلت سنة 
الذي يعترب  Small Business Actباملصادقة على قانون االعمال الصغرية  0235 سنة جويلية من

ادارة األعمال الصغرية   ، والذي مت من خالله انشاءص مم أ الداعمة لل.م.املؤسس لسياسة الو النص
فدرالية تقدم التدريب وتساعد املشاريع التجارية اخلاصة الصغرية على احلصول على التمويل  كوكالة

 .وعقود األراضي واحلصول على رأس املال مع الوكاالت احلكومية
 SBA/ Small Businessغرية تأسست وكالة ادارة األعمال الص  :ادارة اصعمال الصغيرة .1

Administration  وانشاءة مستقلة للحكومة الفدرالية انيطت هبا مهمة مساعد كوكالة 0235سنة 
مهمتها االساسية   ري ان ،احلني منت  هذه اهليئة وتطورت االعمال الصغرية، ومنذ ذلك ومحاية مصاحل

خالل شبكتها املرتامية  ومن املشاريع،االمريكيني على تأسيس وبناء وتوسيع  تتغري، فهي تساعد مل
 تعمل والعام، االطراف يف املكاتب امليدانية والشراكات اليت تقيمها مع منظمات يف القطاعني اخلاص

 .أ وسائر االقاليم التابعة هلا.م.اجملتمع يف مجيع احناء الو خدمة هذه الوكالة على
ليون قرض باالضافة اىل ضمانات قروض م 21حوايل  أهتا قدمت ادارة األعمال الصغريةومنذ نش
 .الصغرية واملشاريعمن اشكال املعونة لألعمال  اىل تنظيمها ملتقيات توجيه والعديد وعقود باالضافة

واليت . 2111 مليار دوالر سنة 83 فقد بلغت قيمتها حوايل القروض التجارية اما حقيبة اهليئة من
هيئة  قدم برنامج .023أ، كما انه ومنذ سنة .م.يف الو جتعل منها اكرب داعم مايل ملؤسسات األعمال

وتنمية  لتمويل  ص مامل ألصحابمليار دوالر  51ادارة األعمال الصغرية لرأس مال املخاطر اكثر من 
 .1وتوسيع مؤسساهتم

 منذ انشائها سنة يف كل عام :اصعمال الصغيرة برامل الدعال المقدمة في اطار هيئه ادارة .1
شركائها على الصعيد احمللي ملساعدة  أ مع شبكة.م.ادارة األعمال الصغرية يف الو يئةه تعمل 0235

 .املاليني من مالكي األعمال الصغرية احلاليني واحملتملني يف بدء وتطوير أعماهلم
ر و يف احملا  م ص مدعم الذي تقدمه ادارة األعمال الصغرية للوال ويتمثل برنامج املساعدات

 :2الرئيسية التالية
 ، Loan guaranty programبرنامج ضمان القروض . أ

 ، The certified development company loan programشركة التطوير املعتمدة  برنامج قروض. ب

                                           
 .www.sba.orgاملوقع الرمسي هليئة ادارة األعمال الصغرية . 1

2 CARLOS W. MOORE and all, managing small business an entrepreneurial emphasis, 14 edition, ed south western 

cengage learning, USA, 2008, p. 318. 
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 ، Micro loan programبرنامج القرض املصغر . ت

 ، Small business investment companiesشركات االستثمار يف األعمال الصغرية . ث

 .Small business innovative research programاملبتكرة  الصغرية لألعمالث برنامج االحبا. س
وفقا هلذا الربنامج تقوم هيئة ادارة االعمال الصغرية بتقدمي ضمانات  :برنامل ضمان القروض. 1.1

عن طريقها تقاسم  اليت سيتمو االمريكية،  م ص مالذين يقومون بدورهم مبنح القروض لل للمقرضني
م على ان ال يتم السماح لل.بني هيئة ادارة االعمال الصغرية واملؤسسة املقرضة م ص مقراض للخماطر اال

احلصول على قرض آخر من أي مؤسسة مالية أخرى، كما انه جيب ان يكون  املقرتضة من ص م
 .اكثر من قيمة ضمان القرضو أ % 21للمؤسسة املقرتضة القدرة على تسديد 
ورسم  عوائد تتمثل يف رسم اخلدمة هيئة ادارة االعمال الصغرية على ومبوجب هذه اخلدمة تتحصل

إىل  % 2املقرتضة، وعادة ما يرتاوح رسم الضمان بني   ص مالضمان اللذان يتم تسديدمها من طرف امل
 : 1حسب نسبة املسامهة يف قيمة القرض كالتايل 503%
من قيمة  % 3.ضمان تصل إىل دوالر أمريكي نسبة ال 0318111يف حالة قيمة القرض اقل من  . أ

 املقرتضة؛  ص ماملتبقية تتحملها امل % 03القرض و 

من قيمة  % 13دوالر امريكي نسبة الضمان تصل إىل  0318111يف حالة قيمة القرض اكثر من  . ب
 املقرتضة؛  ص ماملتبقية تتحملها امل % 23القرض و 

ضمان  وأقصىدوالر امريكي  مليون 2تغطيتها جيب ان ال يتعدى  احلد االعلى للقروض اليت يتم . ت
 .مليون دوالر امريكي 003تقدمه ادارة االعمال الصغرية يقدر بـ 

م هذا الربنامج بتوفري قروض طويلة االجل لل يقوم :برنامل اروض شركة التطوؤر المعتمدة. 1.1
جتديد  لتمكينها من احلصول على استثمارات دائمة، كشراء اآلالت واملعدات هبدف توسعت او ص م

 .نشاطها
 واليت يتم املعتمدةعلى هذه القروض من طرف شركة التطوير   ص مووفقا هلذا الربنامج تتحصل امل

 .2االعمال الصغرية متويلها هي االخرى من طرف هيئة ادارة

                                           
1 BRAIN . P. LANCASTER and all, structured products and related credit derivatives, ed john wiley and sons inc, 

New jersey, USA, 2008,.p. p. 149-150. 
2 CARLOS W. MOORE and all, managing small business an entrepreneurial emphasis, 13 edition, ed thomson, 

USA, 2006,. P. 257. 
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دارة االعمال الصغرية لدعم ا من طرف هيئة معتمدة ومتثل شركة  التطوير املعتمدة شركة خاصة
إىل  وباإلضافةي احمللي، وتعمل هذه الشركة بالتعاون بني هيئة ادارة االعمال الصغرية االقتصاد النمو

 .م ص مري التمويل للفاملؤسسات اخلاصة املقرضة، لتو 
سنة لتمويل االصول  21نوعني من القروض طويلة االجل واليت تستحق بعد  ويقدم  هذا الربنامج

 : ومها  ص ميف امل الثابتة
 ،تكلفة املشروع من امجايل % 31ل قروض توجه لتموي . أ

 011بنسبة ضمان  مدعمة إىل اهنا باإلضافةامجايل تكلفة املشروع  من % 81قروض توجه لتمويل  . ب

 .مقدمة من طرف هيئة ادارة االعمال الصغرية %

 003كما تقدر قيمة الدعم املايل املقدم من طرف هيئة ادارة االعمال الصغرية وفقا هلذا الربنامج بـ
ما اذا كانت هذه  عامة، اما يف حالة بصفة م ص مون دوالر امريكي كحد أقصى بالنسبة ألي ملي

 العامة للدولة يف هذه  احلالة اهداف السياسة اكثر من على حتقيق واحدة او املؤسسات الصغرية تعمل
 .مليون دوالر امريكي 2املالية ان تصل إىل حدود  لإلعانة ميكن

 :1أ يف.م.العامة للو حيث تتمثل اهداف السياسة

 ،املناطق التجارية تنشيط . أ

 ،زيادة الصادرات . ب

 ،التوسيع يف تطوير االعمال الناشئة . ت

 ،التنمية احمللية . ث

 ،واالنتاجية الرفع من التنافسية . س

 ،من طرف سيدات االعمال اململوكة  ص مانشاء امل . ح

 ، % 01الطاقة على االقل  من استهالك احلد . خ

 ،ةاستعمال مصادر الطاقة املتجدد . د

 .اليد العاملة يف اجملال الصناعي حتفيز . ذ

قروض مصغرة تصل قيمتها حىت  يعمل هذا الربنامج على تقدمي :برنامل القرض المصغر. 3.1
من خالل منح هيئة ادارة االعمال الصغرية موارد مالية ملؤسسات  ذلك امريكي، ويتم دوالر 538111

، حيث قدر متوسط قيمة م ص ماملصغرة لل لقروضوسيطية  ري رحبية اليت تقوم بدورها بتقدمي هذه ا
                                           

1 . CHARLES H. GREEN, the SBA loan book the complete guide to getting financial help through the SBA, 3
rd

 

edition, ed adams media, USA, 2011,.p. p. 18-19. 
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اعدادها  دوالر امريكي، كما ان اجراءات احلصول على هذه القروض املصغرة يتم 018311هذه القروض 
 .تتعدى مدهتا االسبوع الواحد ىل ان على  من طرف املؤسسات الوسيطية

فاهنا يتم  % 8عدل فائدة سنوات ومب 3ونظرا الن مدة استحقاق هذه القروض  املصغرة تقدر بـ 
 .1ميكن استعماهلا لتمويل رأس املال العامل استخدامها عادة يف شراء التثبيتات كما

 مال  الصغرية هواالعبرنامج شركات االستثمار يف  :شركات اصستثمار في اصعمال الصغيرة .2.1
وهذا هبدف  .023ات منذ سنة مبليارات الدوالر  ااحلكومة االمريكية صناديق لالستثمار تدعمه عبارة عن

 .سد الفجوة بني حاجة رجال االعمال لرأس املال ومصادر التمويل التقليدية
ويقوم الربنامج  على اساس استثمار رأس املال طويل االجل يف شركات االستثمار اململوكة للقطاع 

 : يلاخلاص واملعتمدة كشركة لالستثمار يف االعمال الصغرية، كما يوضخه الشكل التا
 

 ملخص عن آلية عمل برنامل شركات اصستثمار في اصعمال الصغيرة(: 50)الشكل راال  

 
Source : SBA, the Small business investment company program, ed SBA  office of investment and innovation, 

USA, 2012, p. 3. 

  

                                           
1
.  LINDA PINSON and JERRY JINNETT, steps to small business start up, 6

th
 edition, ed kaplam publishing, USA, 

2006,. P. 140. 
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مال الصغرية دوما تستثمر بضعف املبلغ يالحظ ان هيئة ادارة االع( .1)ومن خالل الشكل رقم 
هذه االخرية بدورها  الصغرية، حيث تقوم لطرف اخلواص يف شركات االستثمار يف  املستثمر من

 .على شكل قروض ومسامهات يف رأس املال للمساعدة على تطويرها وتنميتها  ص مباالستثمار يف امل
 لألعمالمت انشاء برنامج  االحباث  االبتكارية  :الصغيرة  لألعمالبرنامل اصبحاث اصبتكارؤة   .2.1

توجهيه لتمويل البحوث يف املؤسسات الصغرية لتعزيز التطور التكنولوجي  والذي مت 02.2 الصغرية سنة
 .واالبتكار وتسويق املنتجات

امج هذا الربن ميزانية أ فان.م.وتطوير االحباث واالبتكارات يف الو هذا الربنامج يف دعم ألمهيةونظرا 
مليون  011منها عن  واليت ال تقل مسامهة الواحدة الوكاالت الفددرالية طرف العديد من متويلها من يتم

 .1دوالر امريكي

 
 تجارب أخرى في دعال وتطوؤر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطل  الثالث

رائد يف هذا من خالل املطلب احلايل سنحاول ابراز الوزن االقتصادي للم ص م يف بعض الدول ال
اجملال على  رار التجربة اليابانية وجتربة اململكة املتحدة وهذا بعرض وحتليل االحصائيات املتعلقة 

ومنه فقد مت تقسيم املطلب احلايل على الشكل . بدميو رافية امل ص م ومدى مسامهتها يف التشغيل 
 : التايل

فيخصص لتحليل املكانة الفرع الثاين ا الفرع االول املكانة االقتصادية للم ص م يف اليابان ام
 .االقتصادية للم ص م يف اململكة املتحدة

 
 :في اليابان  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمكانة اصاتصادؤة  : الفرع اصول

يف اليابان وهذا من خالل عرضنا وحتليلنا   ص مسيتم ختصيص الفرع احلايل للتطرق اىل مكانة امل
 .لالتشغياىل مدى مسامهتها يف  وباإلضافةتطور عدد امل ص م املتعلقة ب لإلحصائيات

مؤسسة  ري  0.152.850مت احصاء  2105يف سنة  :توزؤل المؤسسات حس  الحجال في اليابان .1
مؤسسة وهذا  081588253مالية يف اليابان وقد كان نصيب امل ص م من هذا النسيج املؤسسايت يقدر بـ 

 : ما يوضحه اجلدول التايل

                                           
1 . NATIONAL RESEARCH COUNCIL, venture funding and the NIH SBIR program, ed the national academies 

press, Washington DC, USA, 2009, p. 108. 



 

 38 

 2500-0000توزؤل المؤسسات حس  حجال رأس المال  في اليابان خالل الفترة من  (: 05)جدول راالال 

 السنوات
 عدد المؤسسات حسب الحجم راس المال

 مليار ين0اكثر من  مليار ين 0مليون الى 011من مليون ين 011الى 01من 
كل 

 المؤسسات
1999 1.149.791 26.252 5.402 1.181.445 

2000 1.156.152 26.552 5.520 1.188.224 

2001 1.175.140 27.464 5.635 1.208.239 

2002 1.173.101 28.146 5.736 1.206.983 

2003 1.142.236 28.487 5.766 1.176.489 

2004 1.149.142 28.490 5.761 1.183.393 

2005 1.144.365 27.878 5.700 1.177.943 

2006 1.137.685 28.029 5.699 1.171.413 

2007 1.126.676 27.969 5.598 1.160.243 

2008 1.111.671 28.980 5.579 1.146.230 

2009 1.092.511 28.115 5.519 1.126.145 

2010 1.070.533 27.285 5.407 1.103.225 

2011 1.049.536 26.826 5.324 1.081.686 

2012 1.027.232 26.331 5.254 1.058.817 

2013 1.008.520 25.715 5.196 1.039.431 
1
source : http://www.mof.go.jp/english/pri/reference/ssc/historical.htm  

 

يفوق بكثري عدد املؤسسات   ص مان عدد امل( 01)من املالحظ من خالل اجلدول السابق رقم 
ات املتحدة االمريكية كبرية احلجم يف اليابان وهي نفس امليزة املالحظة يف دول االحتاد االورويب والوالي

 .لتطرق اليها سابقا يف املطلب االول من املبحث حلايلواليت مت ا
من امجايل النسيج املؤسسايت خالل كل  % 2293حيث نالحظ ان امل ص م يف اليابان متثل نسبة 

كرب نالحظ ان النسبة اال   ص ماملوعند حتليلنا يف تشكيلة   2 2105اىل   0222الفرتة املمتدة من سنة 
بـ  2105مليون ين واليت بلغ عددها يف سنة  011تعود للمؤسسات اليت يقل حجم رأس ماهلا عن 

مليار ين  0مليون اىل  011مؤسسة تليها املؤسسات اليت يكون حجم رأمساهلا حمصور بني  0811.8321
النسيج  من امجايل % 2أي ما نسبته حوايل  2105مؤسسة سنة  238103ياباين واليت قدر عددها بـ 

 .املؤسسات 

                                           
 .23/13/2108احصائيات ربع سنوية للقوائم املالية للشركات حسب الصناعة من املوقع االلكرتوين الرمسي لوزارة املالية اليابانية شوهد يوم .  1
 .مليار ين ياباين 0رأس ماهلا عن هي تلك املؤسسات اليت يقل حجم   ص مامل. 2
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 . ص ماملمما يؤكد على ان النسيج املؤسسايت يف اليابان يغلب عليه طابع 
من خالل االحصائيات اليت  :التطور التارؤخي لعدد المؤسسات في اليابان حس  الحجال  .1

الفرتة  اليابانية حول توزيع املؤسسات حسب احلجم خالل اللكرتوين الرمسي لوزارة املاليةيوفرها املوقع ا
فقد متكنا من حتديد معدل النمو السنوي يف عدد ( 01)واملوضحة يف اجلدول رقم  2105-0222الزمنية 

 : املؤسسات اليابانية حسب احلجم وامللخصة يف الشكلني التاليني

 
 2500-0000حس  في اليابان خالل الفترة من  نسبة التطور السنوي لعدد الال ص م  (: 50)راال  الشكل

 
 (01)من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

 

 في اليابان خالل الفترة مننسبة التطور السنوي لعدد المؤسسات كبيرة الحجال  (: 05)راال  الشكل
0000- 2500 

 
 (01)من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر
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ان تطور عدد امل ص م واملؤسسات كبرية   نالحظ( 01)و( 12)ومن خالل الشكلني السابقني 
يف حني متيزت الفرتة  20احلجم يف اليابان أخذ اجتاه عام تصاعدي خالل بداية العشرية االوىل من القرن 

باخنفاض مستمر يف عدد املؤسسات، ااّل انه من املالحظ  2105املمتدة من منتصف  هذه العشرية اىل 
كان بدرجة اكرب مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم مما يؤكد على أن معدل االخنفاض يف عدد امل ص م  

ارتفاع درجة خماطر االفالس يف هذا النوع من املؤسسات مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم يف حالة التغري  
 . يف الظروف االقتصادية

مت  2105خالل سنة   :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف في اليابان.3
عامل يف املؤسسات االقتصادية  ري املالية يف اليابان وقد كان نصيب امل ص م  52.181.322اء احص

 : عامل وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 23.181.382من حجم هذه العمالة الضخمة يقدر بـ 

 
حس  حجال    اليد العاملة الموظفة في القطاعات اصاتصادؤة غير المالية في اليابان  توزؤل  (: 00)الجدول راال

 2500المؤسسات لسنة  

 البيانات
 توزيع المؤسسات حسب الحجم راس المال

مليون  011 الى 01من 
 ين

 0مليون الى  011من 
 مليار ين

مليار  0اكثر من 
 ين

 المجموع

 1.039.431 5.196 25.715 1.008.520 عدد المؤسسات

 32.040.622 6.999.973 5.640.351 19.400.298 عدد العمال

 100 21,8 17,6 60,5 %بة العمالة نس

متوسط عدد 
 31 1.347 219 19 العمال

 (02)ورقم ( 01)من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدولني رقم : املصدر

 

نالحظ ان امل ص م تساهم بنسبة اكرب يف توفري التوظيف، ( 00)ومن خالل اجلدول السابق رقم 
من امجايل اليد العاملة املوظفة  %.1من املؤسسات تفوق هذا النوع  يف حيث ان نسبة العمالة املوظفة 

 % 22يف املؤسسات  ري املالية يف اليابان يف حني أن املؤسسات كبرية احلجم توظف ما نسبته حوايل 
 .من امجايل اليد العاملة

حسب احلجم على الشكل تيب االمهية التشغيلية للمؤسسات ومن خالل نفس اجلدول ميكن تر 
من  %60,5مليون عامل واليت متثل نسبة  02التايل يف املرتبة االوىل جند املؤسسات الصغرية بـأكثر من 
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فاملؤسسات    % 21,8ماليني عامل أي بنسبة    1اليد العملة مث املؤسسات كبرية احلجم حبوايل 
 .% 17,6ماليني عامل أي ما نسبته   3املتوسطة احلجم بأكثر من 

كل مؤسسة كبرية  على احصائيات متوسط عدد العمال يف كل مؤسسة جند ان اما اذا اعتمدنا
عامل يف كل مؤسسة، مما يعين  28عامل يف حني ان امل ص م توظف ما معدله  08581احلجم توظف 

. من حجم العمالة املوظفة يف مؤسسة واحدة كبرية احلجم  % 2ان كل م ص م توظف ما نسبته حوايل 
 33 املؤسسة الكبرية الواحدة يقدر مبا يعادل حجم اليد العاملة املوظفة يف حوايل أي ان حجم العمالة يف

 .م ص م
وعليه فان امهية امل ص م يف التوظيف وتوفري فرص العمل تكمن يف كثرة عددها مقارنة 
باملؤسسات كبرية احلجم وهذا عائد يف االساس اىل سهولة انشائها مما جيعل منها املصدر االساسي  

 .وظيف يف اليابانللت
التطور التارؤخي لحجال اليد العاملة الموظفة في المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة في    .2

من خالل االحصائيات اليت يوفرها املوقع الرمسي لوزارة املالية الياباين فانه خالل الفرتة املمتدة   :اليابان
م  ري املالية لليابان من   اخنفض حجم اليد العاملة املوظفة يف امل ص 2105اىل  0222من 

 .عامل  0.332.020عامل أي باخنفاض قدره  23.181.382عامل  اىل  81..23.312
يف حني اخنفض حجم اليد العاملة املوظفة يف املؤسسات كبرية احلجم خالل نفس الفرتة من 

 . عامل   0528838عامل أي بـ  3.222.215عامل اىل   1.052.821
 : التايلوهو ما يوضحه اجلدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 3. 

 2500-0000في اليابان خالل الفترة من  التطور التارؤخي لحجال اليد العاملة  (: 02)الجدول راال

 السنوات
 حجم اليد العاملة حسب الحجم راس المال

جميع   مليار ين0اكثر من  مليار ين 0مليون الى 011من مليون ين 011الى  01من 
 المؤسسات

1999 21.643.268 4.959.572 7.132.427 33.735.267 

2000 20.426.236 4.634.014 7.104.669 32.164.919 

2001 21.054.694 4.556.986 7.022.889 32.634.569 

2002 19.199.733 4.720.981 6.803.923 30.724.637 

2003 20.130.789 4.941.025 6.677.099 31.748.913 

2004 21.061.749 5.255.074 6.755.059 33.071.882 

2005 21.659.279 5.548.384 6.820.442 34.028.105 

2006 23.411.977 5.469.789 6.863.689 35.745.455 

2007 24.386.548 5.380.658 6.769.643 36.536.849 

2008 22.547.698 5.292.274 7.099.539 34.939.511 

2009 21.366.649 5.700.884 7.261.346 34.328.879 

2010 21.444.249 5.815.055 7.314.335 34.573.639 

2011 21.548.955 5.806.668 7.279.031 34.634.654 

2012 20.428.653 5.728.101 6.946.576 33.103.330 

2013 19.400.298 5.640.351 6.999.973 32.040.622 

source
1 : http://www.mof.go.jp/english/pri/reference/ssc/historical.htm  

 
نالحظ ان اليد  العاملة املوظفة يف امل ص م تفوق دوما ( 02)ومن خالل اجلدول السابق رقم 

اىل  0222اليد العاملة املوظفة يف املؤسسات كبرية احلجم وهذا خالل كل الفرتة الزمنية املمتدة من 
س اجلدول انه وهذا ما يؤكد على االمهية التشغيلية للم ص م ، كما نالحظ كذلك من خالل نف 2105

مت تسجيل اخنفاض ملحوظ ومستمر يف حجم العمالة يف املؤسسات  2105اىل  .211ابتداء من سنة 
االقتصادية  ري املالية اليابانية ويرجع سبب ذلك اىل االخنفاض يف عدد املؤسسات املكونة للنسيج 

ورقم ( 12)شكلني رقم مت توضيحها من خالل حتليل الي الياباين خالل هذه الفرتة واليت االقتصاد
(01). 

 

                                           
 .23/13/2108احصائيات ربع سنوية للقوائم املالية للشركات حسب الصناعة من املوقع االلكرتوين الرمسي لوزارة املالية اليابانية شوهد يوم  . 1
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 :في المملكة المتحدة  للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطةالمكانة اصاتصادؤة  : الفرع الثاني
يف اململكة املتحدة مكانة اقتصادية هامة يف التوظيف   ص مكغريها من الدول املتقدمة حتتل امل

ل حتليل املعطيات والبيانات اخلاصة وهذا ما سنحاول ابرازه يف الفرع احلايل من خال. وحتقيق قيمة مضافة
بعدد املؤسسات  ومسامهتها يف التشغيل وحتقيق القيمة املضافة يف اململكة املتحدة حسب حجم 

 .املؤسسة املعرب عنه بعدد العمال
 8.225.521مت احصاء  2112يف سنة  :توزؤل المؤسسات حس  الحجال في المملكة المتحدة .1

عامل من هذا  231اليت توظف اقل من   ص ماملة املتحدة وقد كان نصيب مؤسسة  ري مالية يف اململك
 :مؤسسة وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 882038031النسيج املؤسسايت يقدر بـ 

 

 2550لسنة   توزؤل المؤسسات غير المالية حس  الحجال في المملكة المتحدة(: 00)الجدول راال

 البيانات
 توزيع المؤسسات حسب عدد العمال

 عمال 01اقل من 
إلى اقل من  01من 

 عامل 01
إلى اقل من  01من 

 عامل  001
عامل  001من 

 المجموع فما اكثر

 882258521 8.170 30.850 181.755 4.702.545 عدد المؤسسات

 100 0,2 0,6 3,7 95,5 %النسبة 

source
1 : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://stats.bis.gov.uk/ed/sme     

 

ان عدد امل ص م  يفوق بكثري عدد املؤسسات كبرية ( 05) من اجلدول احلايل رقم املالحظمن 
من امجايل املؤسسات االقتصادية  ري املالية ، وعند  % .,22احلجم يف اململكة املتحدة اين متثل نسبة 

 01ات مصغرة اليت اوظف اقل من حتليلنا لتشكيلة امل ص م نالحظ ان النسبة االكرب تتمثل يف مؤسس
توظف من  مليون مؤسسة تليها املؤسسات الصغرية اليت  801اكثر من  2112بلغ عددها يف  عمال واليت

اىل اقل  31الف مؤسسة، فاملتوسطة احلجم اليت توظف من  0.0عامل بأكثر من  31اىل اقل من  01
 .ايل النسيج املؤسسايتمن امج % 103الف مؤسسة أي نسبة  50عامل حبوايل  231من 

مما يؤكد على ان النسيج املؤسسايت يف اململكة املتحدة يطغى عليه طابع املؤسسات املصغرة 
 .والفردية

                                           
 .23/13/2108املوقع االلكرتوين الرمسي لألرشيف الوطين للملكة املتحدة شوهد يوم . 1
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خالل سنة  :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف في المملكة المتحدة .1
ية للملكة املتحدة وقد كان عامل يف املؤسسات االقتصادية  ري املال 5181328111مت احصاء  2112
 :عامل وهذا ما سيربزه اجلدول التايل 0883308111من حجم هذه العمالة يقدر بـ   ص ماملنصيب 

 
توزؤل اليد العاملة الموظفة في القطاعات اصاتصادؤة غير المالية في المملكة المتحدة حس  حجال  (: 00)الجدول راال

 2550المؤسسات لسنة  

 البيانات
 ةحجم المؤسس

إلى اقل من  01من  عمال 01اقل من 
 عامل 01

إلى اقل من  01من 
 عامل  001

عامل  001من 
 فما اكثر

 المجموع

 882258521 8.170 30.850 181.755 4.702.545 عدد المؤسسات

 30.062.000 15.511.000 3.074.000 3.528.000 7.949.000 عدد العمال

 100 51,60 10,23 11,74 26,44 %نسبة العمال 

متوسط عدد  
 6,11 1898,53 99,64 19,41 1,69 العمال

Source
1 : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://stats.bis.gov.uk/ed/sme   

 

متقاربة  بنسبةنالحظ ان  امل ص م تساهم يف التوظيف ( 08)و من خالل اجلدول السابق رقم 
من امجايل  اليد  % 30031ث جند ان هذه االخرية توظيف ما نسبته مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم حي

من امجايل اليد العاملة املوظفة يف املؤسسات   % 8.08العاملة يف حني ان امل ص م توظف نسبة 
 .االقتصادية  ري املالية يف اململكة املتحدة
حسب حجمها  ميكن ترتيب االمهية التشغيلية للمؤسسات( 08)ومن خالل نفس اجلدول رقم 

عامل حيث تقدر حجم  231على الشكل التايل، يف املرتبة االوىل جند املؤسسات اليت توظف اكثر من 
عامل  182828111عمال بـ  01عامل مث املصغرة اليت توظف اقل من  0383008111اليد العاملة هبا بـ 

عامل اىل اقل  31ظف من عامل مث املؤسسات اليت تو   31اىل اقل من  01فاملؤسسات اليت توظف بني 
 .عامل على التوايل 581818111عامل و  5832.8111عامل بـ  231من 

اما باالعتماد على احصائيات متوسط عدد العمال يف كل  مؤسسة جند أن كل مؤسسة كبرية 
عامل أي اهنا مؤسسات متتاز بضخامة احلجم يف حني ان امل ص م  08211احلجم توظف ما يقارب 

                                           
 .23/13/2108الباحث باالعتماد على املعطيات اليت يوفرها املوقع االلكرتوين الرمسي لألرشيف الوطين للملكة املتحدة شوهد يوم  من اعداد.  1
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مما يعين انه يغلب عليها طابع صغر احلجم وان كل م ص م توظف  عمال، 5له حوايل توظف ما  معد
من احلجم الكبري، أي ان حجم العمالة يف  واحدة حجم العمالة املوظفة يف مؤسسة من %1003نسبة 

 .م ص م جمتمعة 355املؤسسة الكبرية الواحدة يقدر مبا يعادل حجم اليد العاملة املوظفة يف حوايل 
ه فإن أمهية امل ص م يف التوظيف وتوفري فرص العمل تكمن يف اعدادها الكبرية مقارنة وعلي

باملؤسسات كبرية احلجم وهذا راجع لسهولة إنشائها وإنتشارها السريع مما جيعل منها مصدرا مهما 
 .للتوظيف يف اململكة املتحدة

 :في المملكة المتحدة  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيا القيمة الماافة .3
حسب االحصائيات اليت يوفرها املوقع االلكرتوين لألرشيف الوطين للملكة املتحدة يتم تقييم مدى قدرة 

  Turnoverامل ص م يف حتقيق القيمة املضافة باالعتماد على مدى مسامهتها يف حتقيق رقم االعمال 
 BIS/Business)واملهارات واملعرفة باختصار بـ حيث تعرفه مديرية املشاريع إلدارة األعمال واالبتكار 

Innovation and Skills)  كالتايل" :the value of sales, work done and services rendered. 

excludes VAT " أي ان رقم األعمال يعرب عن قيمة املبيعات والعمل املنجز واخلدمات املقدمة مع
 .1استبعاد الضريبة على القيمة املضافة

عليه سنحاول من خالل هذا العنصر ابراز دور امل ص م يف اململكة املتحدة يف حتقيق القيمة و 
املتعلقة بتوزيع رقم األعمال حسب حجم املؤسسات يف سنة  االحصائيات املضافة وهذا باالعتماد

2112. 
يف اململكة االعمال احملقق يف املؤسسات االقتصادية  ري املالية  قدر امجايل رقم 2112 سنةفخالل 

مليون  083528858اسرتليين وقد كان نصيب امل ص م منها يقدر بـ مليون جنيه   3.458.993املتحدة بـ 
 :  جنيه  اسرتليين وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

 

 

 

 

 

                                           
1 . DEPARTMENT FOR BUSINESS INNOVATION AND SKILLS, small and medium sized enterprises statistics 

for the UK and regions, published by BIS, UK, 2010,. P. 4. 
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  توزؤل راال األعمال المحقا في القطاعات اصاتصادؤة غير المالية في المملكة المتحدة حس  حجال(: 00)الجدول راال
 2550المؤسسات لسنة  

 البيانات
 حجم المؤسسة

 عمال 01اقل من 
إلى اقل من  01من 

 عامل 01
إلى اقل من  01من 

 عامل  001
عامل  001من 

 المجموع فما اكثر

 882258521 8.170 30.850 181.755 4.702.545 عدد المؤسسات

 30.062.000 15.511.000 3.074.000 3.528.000 7.949.000 عدد العمال

 016)رقم األعمال 
£) 695.598 485.331 451.505 1.826.558 3.458.993 

 100 52,81 13,05 14,03 20,11 %النسبة 

عدد / أ .ر
 المؤسسات

 0,1501
3£  2,6701

3£  14,6401
3£ 

      

223,5701
3£ 

 0,7001
3£ 

0,0901 عدد العمال/ أ .ر
3£  0,1401

3£  0,1501
3£  0,1201

3£  0,1201
3£ 

Source
1 : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://stats.bis.gov.uk/ed/sme  

 

يتضح جليا ان امل ص م تساهم بشكل كبري يف خلق الثروة ( 03)ومن خالل اجلدول السابق رقم 
من امجايل رقم األعمال احملقق  % 81002يقدر بـ  2112حيث ان نسبة مسامهتها يف رقم  األعمال لسنة 

يف املؤسسات االقتصادية  ري املالية يف اململكة املتحدة، يف حني ان املؤسسات كبرية احلجم تساهم 
 . % 320.0بالنسبة االكرب واليت تقدر بـ 

اما اذا اعتمدنا على احصائيات متوسط ما حتققه كل مؤسسة من رقم األعمال فنجد أن كل 
يف حني  2112اسرتليين كرقم أعمال حمقق لسنة  مليون جنيه 225031مؤسسة كبرية احلجم حتقق حوايل 
مليون جنيه كمتوسط،  مما يعين ان  1055عامل حتقق ما يقارب  231ان امل ص م واليت توظف اقل من 

م ص م جمتمعة، مما يؤكد على طابع  311املؤسسة الكبرية الواحدة حتقق رقم أعمال امجايل حلوايل 
 .عامل يف اململكة املتحدة 231 منضخامة املؤسسات اليت توظف أكثر 
حيققه العامل الواحد من رقم اعمال جند ان النسب  متقاربة بني  حسب احصائيات متوسط ما

عمال حيث جند  01املؤسسات اال اهنا تنخفض اىل ادىن حد يف املؤسسات املصغرة اليت توظف اقل من 
راجع اىل الطابع الذي مييز هذا النوع مليون جنيه سنويا وهذا  1012مردودية العامل الواحد فيها يقدر 

                                           
 .23/13/2108من اعداد الباحث باالعتماد على املعطيات اليت يوفرها املوقع االلكرتوين الرمسي لألرشيف الوطين للملكة املتحدة شوهد يوم .  1
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من املؤسسات على اعتبار ان ا لبيتها مؤسسات فردية وان مالكي املؤسسات هم يف الغالب مسريي 
املؤسسات وبالتايل سيؤثر ذلك بالتبعية على الكفاءة االنتاجية يف هذا النوع من املؤسسات نظرا لنقص 

 .خربة  اليد العاملة
ص م يف حتقيق القيمة املضافة تكمن يف كثرة عددها مقارنة باملؤسسات كبرية وعليه فإن أمهية امل 

   .احلجم مما جيعلها من املصادر االساسية للثروة يف اململكة املتحدة
حيث حاولنا من خالل املطلب  لقد مشل املبحث الثاين من الفصل االول على ثالث مطالب،

يب والواليات املتحدة و يف دول االحتاد االور  م ص ملل االقتصادية املكانةاالول والذي جاء بعنوان 
من خالل عرض وحتليل االحصائيات املتعلقة  م ص مللاالمريكية التطرق اىل الوزن االقتصادي 

فرتة زمنية حمددة مث مدى مسامهتها يف التشغيل  خاللأي منحىن تطور عددها   ص ماملبدميو رافية 
ت كل االحصائيات للدور االساسي الذي تلعبه امل ص م يف التنمية وحتقيق القيمة املضافة ، وقد اشار 

امهية  كربى يف توفري مناصب الشغل يف كال من   م ص مللاالقتصادية يف هذه الدول حيث تبني ان 
على التوايل من امجايل اليد   % 8200و  % 3108املتحدة االمريكية  بنسبة  والوالياتيب و االحتاد االور 
ظفة يف القطاعات االقتصادية  ري املالية، كما لوحظ االنتشار الكبري للم ص م حيث قدر العاملة املو 
م ص م يف  381018512ومت احصاء  2102م ص م لسنة  2181218321االورويب بـ  االحتادعددها يف 

ة امل ، اما فيما يتعلق مبسامهتها يف خلق الثروة فقد قدرت مسامه2101الواليات املتحدة االمريكية لسنة 
 . 2102لسنة  % 3.00ص م يف حتقيق القيمة املضافة يف االحتاد االورويب بـ 

وبعد ابرازنا للمكانة االقتصادية اليت متتاز هبا امل ص م يف دول االحتاد االوريب والو م أ مت ختصيص 
والو م أ مت  ورريبدعم امل ص م يف دول االحتاد االاملطلب الثاين والذي جاء بعنوان الربامج املوجهة ل

ختصيصه لعرض جتارب هذه الدول  يف دعم وتطوير امل ص م  من خالل خمتلف الربامج املوجهة هلذا 
الغرض وقد كانت التجربة االمريكية هي الرائدة والسباقة يف هذا اجملال مث تبعتها دول االحتاد االورويب 

ن هذا القانون يف الو م أ سنة وهذا من خالل انشاء ما يسمى بقانون األعمال الصغرية حيث مت س
وعلى اختالف مضمون القانونني  .211يف حني  مل يتم اعتماده يف االحتاد  االورويب االّ يف سنة  0235

والتجربتني اال ان  كالمها يشتمالن على جمموعة متنوعة من التدابري املالئمة للم ص م واليت هتدف جلعل 
 . اىل دعم االبتكارات وباإلضافةواستمرارية املؤسسات  إلنشاءاملناخ  االستثماري اكثر سهولة 

ويف املطلب الثالث من هذا املبحث والذي جاء بعنوان جتارب اخرى يف  دعم وتطوير امل ص م مت 
االقتصادية للم ص م يف كل من اليابان واململكة املتحدة ومل  باألمهيةعرض وحتليل احصائيات متعلقة 

ني ختتلف كثري عن سابقتها حيث متيز نسيجهما املؤسسايت بالعدد الكبري تكن احصائيات هاتني الدولت
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على  2112م ص م سنة  882038031و 2105م ص م سنة  081588253للم ص م اين مت احصاء 
 8.08يف اليابان و  2105سنة  % .1التوايل يف حني كانت  مسامهة امل ص م يف التوظيف بنسبة فاقت 

كما كانت مسامهة امل ص  م يف خلق الثروة جد معتربة يف اململكة   2112ة يف اململكة املتحدة لسن %
من امجايل رقم األعمال احملقق يف املؤسسات االقتصادية  ري  % 81002املتحدة حيث ساهم بنسبة 

 .2112املالية لسنة 
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 نشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ العوامل المؤثرة في: المبحث الثالث
سواء يف البلدان النامية أو املتقدمة، أهنا تعاين من      املتشري عدة أحباث ودراسات حول 

 . إىل أخرى دولة،  بدرجة ختتلف من وتنميتها إنشائها عراقيل ومشاكل تعيق
كما مت توضيحه يف املبحث الثاين من يف حتقيق التنمية اإلقتصادية،     املفرغم أمهية ومكانة 
إاّل أن ومسامهتها يف حتقيق قيمة مضافة،  مناصب عمل إضافية ا توفره منم الفصل احلايل، من خالل

بقائها  احتمالما سريهن  وهو طويل،الهذا النوع من املؤسسات ميتاز بضعف أدائها يف األجل 
إنشائها اليت حتد من  من ختطي خمتلف العراقيل تمكينهاوإستمراريتها مبدى توفر العوامل واملناخ املالئمني ل

 . وتطويرها
 : فمن خالل الدراسات اليت قا  هبا كل من

(Mensfield 1962, Hall 1987, Dunne, Roberts, Samuelson 1989, Audretche 

موجب  ارتباطاملؤسسة حديثة النشأة ضعيف، كما أن هناك  استمرارية احتمال، واليت أثبتت أن  (1991
معرضة خلطر  م    هذا ما يؤكد أن الـ. 1املؤسسة وبني حجمها وأقدميتها استمرارية احتمالما بني 

اإلفالس والفشل بنسبة أكرب من املؤسسات كبرية احلجم، نظرا ملا تواجهه من مشاكل وعراقيل حتد من 
  .ومنوها إنشائهاإمكانية 

 ENSR/ European Network for SME     كما قامت الشبكة األوروبية للبحوث حول امل

Research  جمموعة من العوامل  مبدى توفر ومنو املؤسسات حديثة النشأة استمراريةبتحديد مدى
 : 2كالتايلهذا على املستويني الكلي واجلزئي  و السلبية احلد من العوامل  االجيابية و

مالئمة، ظروف حملية  اقتصاديةعلى املستوى الكلي جند العوامل االجيابية تتمثل يف وضعية 
مالئمة، جناعة مقبولة للقطاع، التطور التكنولوجي، خدمات الدعم واإلستشارة، خدمات عامة لدعم 
املؤسسات، أما العوامل السلبية فقد مت حصرها يف نقص الطلب على مستوى السوق، املنافسة على 

 .املايلمستوى السوق، عراقيل إدارية، التشريعات الضريبية، عد  كفاءة سوق العمل، طبيعة النظا  
على املستوى اجلزئي جند العوامل االجيابية التالية اخلربة ومؤهالت املالكني والعمال حول قطاع 

أما العوامل السلبية السوق، التنويع يف اإلنتاج،  توسيعمصادر التمويل،  النشاط ، املهارة يف التسيري، توفر

                                           
1 .  MM. David et all, Les PME en Europe 2003, office des publications officielles des communautés européennes, 

Luxembourg,  2004, p.17 
2 . Commission européenne, La démographie des entreprises en Europe, Observatoire des PME européennes, rapport 

2002/n°5, p. 48 
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املال، صغر حجم رأس املال من طرف صاحب رأس  للمؤسسةفقد مت حصرها يف امللكية الفردية 
 .املستثمر

 على عينة من Shiffer et Weder (2001)ومن خالل الدراسة امليدانية اليت قا  هبا كل من 
مقارنة      املان للتضخم انعكاسات كبرية على  تبنيدولة  01عرب  ةمؤسسة منتشر  010101

على اعتبار      املباملؤسسات كبرية احلجم كما ان تطور اسعار الصرف يؤثر ايضا بشكل كبري على 
 . غطية ضد التغري يف اسعار صرف العمالتتان املؤسسات صغرية احلجم جتد صعوبة اكرب لل

فقد مت ترتيب العراقيل اليت تعاين منها  Shiffer et Weder (2001)وحسب نفس الدراسة 
 : 1املؤسسات حسب احلجم كالتايل

 بالنسبة للمؤسسات الصغرية جند يف املرتبة االوىل مشكل التمويل، مث يليها التضخم، النظا 
املنظمة، ممارسات  سعر الصرف، اجلرميةالضرييب، نقص املرافقة احلكومية، اجلرمية العادية، الفساد، 

 .يف الرتتيب االخري عاتاملنافسة غري الشريفة، اهلياكل القاعدية، و التشري
الضرييب،  أما بالنسبة املؤسسات املتوسطة فنجد يف الرتتيب االول مشكل التمويل، مث يليها النظا 

العادية، اجلرمية املنظمة، ممارسات  احلكومية، سعر الصرف، الفساد،  اجلرمية التضخم، نقص املرافقة
 .ات يف الرتتيب االخرياملنافسة غري الشريفة، اهلياكل القاعدية، و التشريع

ومن خالل نتائج هذه الدراسة نالحظ ان للمشكل املايل االثر االول واألساسي على انشاء 
تليها يف ما بعد جمموعة من املعوقات الكلية اليت حتكم احمليط اخلارجي للمؤسسة      املاستمرارية و 

 .واليت خيتلف درجة تأثريها من مؤسسة اىل اخرى
 املوتنمية حصر وحتليل اهم العوامل املؤثرة على إنشاء بحث  احلايل خالل امل وهلذا سنحاول من

واليت نقسمها إىل ثالث عناصر اساسية حيث سيتم يف املطلب االول التطرق  بشكل عا ،    
للعوامل اخلارجية املميزة للمحيط االقتصادي على املستوى الكلي الذي تنشط فيه املؤسسة واليت  ال 

ن واليت م م    للمتتلك القدرة على التحكم فيها، اما املطلب الثاين فيتم فيه التطرق للعوامل الداخلية 
شأهنا ان حتد من قدرات منوها وإستمراريتها يف حني يتم ختصيص املطلب الثالث لدراسة أبعاد إشكالية 

 .    املالتمويل يف 

                                           
1 . OCDE/Organisation de coopération et de développement  économiques, promouvoir l’entreprenariat et les pme 

innovantes dans une économie mondiale, 2ème conférence de l’ocde des ministres  en charge des des pme, Istanbul, 

Turquie, 2004,p.18. 
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 في إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعوامل الخارجية المؤثرة  : المطلب األول
واملتوسطة نتيجة للتوجهات احلكومية، خاصة يف  تظهر العراقيل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية

 . حديثا الرأمسايل هالدول النامية ذات التوج
يف مثل هذه الدول إىل عدة عراقيل وقيود جعلتها حتد من نشاطها وال       وقد تعرضت الـ 

يج تعتمد على مبدأ حتقيق املنفعة اخلاصة لصاحب املشروع، بل أصبحت عبارة عن مؤسسات تابعة للنس
 . احلكومي والذي يتم التحكم به مركزيا

تابعة للقطاع اخلا ، فإن املعوقات اليت حتد من تطور وحرية نشاط هذا       ومبا أن معظم الـ 
 . القطاع ستؤثر مباشرة يف أداء هذا النوع من املؤسسات

 ة يف تنميةالعوامل اخلارجية املؤثر التطرق إىل أهم احلايل ومنه سنحاول من خالل هذا املطلب 
 .    امل وإنشاء
 

 نشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإل المعرق لةالخارجية    العوامل:  الفرع األول
مثل غريها من املؤسسات االخرى من جمموعة من العراقيل اخلارجية اليت تؤثر سلبيا      املتعاين 

أن اثر هذه العراقيل يكون اكثر حدة وتأثريا  إالإىل تنميتها،  وباإلضافةها ريتعلى حظوظ انشائها واستمرا
مقارنة باملؤسسات   وإفالسهاواليت متتاز عادة بارتفاع معدالت فشلها  غريصذات احلجم اليف املؤسسات 
 .كبرية احلجم

قــد تعمــد العديـد مــن دول العــامل الثالــث إىل : عل  م مس  توس الس  و غي  ر المتواةن  ة  المنافس ة   .1
لصادرات من بعض األنواع من السلع عن طريق وضع رسو  مجركيـة مبـال  فرض قيود على الواردات وا
 .الطلب الداخلي للسلع حملية الصنع استقرارفيها، هبدف احملافظة على 

 أي سلعة، استريادكما أن هذه السياسات تفرض على املستوردين طلب تراخيص حكومية قبل 
وكنتيجة حتمية لكثرة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة . وهذا ما جيعل السلع املستوردة ختضع لرقابة شديدة

بالتجارة اخلارجية سيؤدي بطبيعة احلال إىل تضييع الكثري من اجلهد والوقت واألموال واليت سيتم حتملها 
األكثر عرضة ملثل هذه  واليت تكون     املمباشرة من طرف أصحاب املشاريع اخلاصة وباألخص 

 .القيود

تواجه امل     يف االسـواق اخلارجيـة العديـد مـن العراقيـل  :معوق ات دخول السو  العالمية .1.1
 ةسعوالشرحية  واكتساهباي املؤسسات االخرى وهذا ما حيد من قدرهتا على تنويع االسواق قنة ببار مقا
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هــو ارتفــاع تكلفــة  م    للــالتوســع اخلـارجي  ولعــل اهــم هــذه العراقيـل الــيت حتــد مــن ،مـن املســتهلكني
حيـث تتمثـل هـذه التكـاليف يف تكـاليف  ،مما سـيحد مـن القـدرة التنافسـية ملنتجاهتـا، العملية التوسعية

واق اخلارجية ،اللجوء إىل االستشارات القانونية، ترمجة الوثـائق، تكييـف املنتجـات وطبيعـة سدراسة اال
باخلارج،  وباالضافة إىل األخطار التجارية واملالية املرتفعة،   إلقامةواالسوق اخلارجي، مصاريف التنقل 

اخلارجيــة  لألســواقيف الــدخول      املكمــا ان هنــاك عــدة عوامــل خارجيــة ايضــا قــد تــرهن حظــوظ 
واملتمثلـــة يف القـــوانني والتشـــريعات الـــيت متيـــز أي دولـــة، املعـــايري املطبقـــة علـــى املنتجـــات،  ايـــة حقـــوق 

رافقة، واالختالف يف الثقافـات واللغـات ، غياب الدعم او املالفكرية، حمدودية مصادر التمويلامللكية 
 .وباالضافة إىل نقص املعلومات

مقارنة  م    للكل هذه العوامل جمتمعة قد تؤدي إىل ارتفاع تكاليف االنتاج بالنسبة 
العملية االنتاجية، وهلذا جند أن ف بالتكثيف من باملؤسسات كبرية احلجم اليت تعتمد على خفض التكالي

من امجايل الصادرات الصناعية العاملية، كما ان  % 57إىل  % 57سبة ترتاوح بني نتساهم ب     امل
 الصناعية لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية      امل 0/7حوايل مخس 

(OCDE/Organisation de cooperation et de developpement  economiques)  حتقق ما
اخلارجية، يف الواليات املتحدة االمريكية  لألسواقمن رقم اعماهلا من التصدير  % 01إىل  % 01بني 

 . 1% 71، يف حني اليابان قاربة نسبة  % 51يف التصدير تقدر حبوايل      املمسامهة 
اين متتاز بنقص  الناميةعامل تربز بشكل كبري يف دول ال اجلرمية االقتصادية :الجريمة االقتصادية. 1.1

فت منظمة رافقة احلكومية للمؤسسات االقتصادية ونشاطها على مستوى السوق، وقد عرّ املتابعة وامل
الغري عدائية واليت تؤدي اىل بأهنا كل شكل من أشكال اجلرمية  االمم املتحدة اجلرمية االقتصادية واملالية

االحتيال، التهرب  على غرارم جمموعة كبرية من االعمال غري القانونية تضخسارة مالية، هذه اجلرمية 
 . 2الضرييب وتبيض االموال

فإن االحتيال الضرييب يعرب  WIKIPEDIAحسب موسوعة : ينالضريبيو التهرب  االحتيال  . 1.1
التهرب الضرييب  عن التحويل غري القانوين للنظا  الضرييب حىت ال يتم املسامهة يف االقتطاعات العامة، اما

 .3فيعرف على انه استعمال الوسائل القانونية والثغرات يف النظا  الضرييب للحد من قيمة الوعاء الضرييب

                                           
1.  OCDE/Organisation de coopération et de développement  économiques, Perspectives de l OCDE sur le PME et l 

entrepreneuriat, OECD Publishing, Paris, France, 2005, p. 42. 

2 . ONU. Office contre la drogue et le crime, délinquance économique et financière, la fiche d information du 

Onzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 18-25 avril 2005, Bangkok , 

Thaïlande, 2005. 
3 . http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscale 
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 كل الوسائل الغري قانونية  ني مهاومن خالل هذا التعريف نستنتج ان االحتيال والتهرب الضريبي
وحىت النظامية اليت هتدف اىل اخلفض من قيمة الوعاء الضرييب للمؤسسات واألفراد على حد سواء، 

حبيث تستفيد من هذه املمارسات مؤسسات  ل من املنافسة داخل السوق غري عادلةعوهذه املمارسة جت
وبالتايل  النتاجا فمما ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية اكرب من خالل اخلفض يف تكالي ،دون غريها معينة

 .اسعار منتجاهتا مقارنة باملؤسسات النظامية االخرى اخنفاض
او ختضع  حمظورةفإن التهريب هو هتريب لبلد ما سلع  LA ROUSSEحسب موسوعة  : التهريب. 1.1

ية اليت تقو  بانتهاك القوانني واللوائح اليت فها على اهنا تلك التجارة املواز لدفع رسو  مجركية، كما تعر 
 . 1حتكم الدولة 

أو القوانني /كما تعرفها االمم املتحدة على ان التجارة غري املشروعة هي جتارة ضد قوانني الدولة و
 .2العاملية

غري  عرب حدود أي دولة ومن خالل هذه التعاريف نستنتج ان التهريب يعرب على حركة جتارية  
واألسلحة  للمخدرات مثال بالنسبةميكن ان متس سلع ممنوعة التسويق يف بلد ما كما هو احلال قانونية 

 .واملعدات احلربية جبميع أنواعها او سلع ختضع للدعم او احلماية اجلمركية من طرف حكومة البلد
االجنبية  ولكل هذه املمارسات االثر السليب املباشر والكبري على املنافسة يف السوق احمللية وحىت

 .النظامية م    للمما سيؤثر سلبا على القدرة التنافسية 
الفكرية  امللكية على انه انتهاك حلقوق التقليديعرف  WIKIPEDIAحسب موسوعة  :التق ليد .1.1

، دون ان يكون هلم احلق أو التصريح او التلميح اىل ان أي شيءوهذا عن طريق اعادة انتاج او تقليد 
 .3النسخة اصلية

وتشري االحصائيات  اخلاصة بدول االحتاد االورويب ان قيمة احملجوزات من السلع املقلدة لسنة 
 اهم السلع اليت حيث كانت ،منتج مقلد 5000050007واليت متثل  اورو 00700000507بلغت   5105

ات اخرى مث من قيمتها االمجالية تليها منتج % 51منها نسبة  دةالسجائر اين متثل املقل هيمت تقليدها 
 0، % 00مواد التعبئة والتغليف مث االلبسة فألعاب األطفال مث العطور ومواد التجميل بالنسبة التالية 

 .4على التوايل من قيمتها االمجالية % 5، % 0، % 0، %
                                           

1 . http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contrebande/18717  

2 . David Fongang, La criminalité économique et ses conséquences sur la PME africaine: Cas de fraude, la 

corruption et l'arnaque, ed LHrmattan,Paris, France, 2011, p.21. 

3 . http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefaçon 

4 . European Union, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border 

2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2013, p.7. 
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حناول التطرق إىل أهـم العراقيـل الـيت تفرضـها السياسـات  العنصرمن خالل هذا : القيود الحكومية   .1
احلكوميـــة علـــى القطـــاع اخلـــا  واملعـــرّب عليـــه يف هـــذه احلالـــة باملؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، هبـــدف مـــا 

 .يسمى حبماية اإلقتصاد القومي وحتقيق التوزيع األمثل للثروات
، قيود على النقد األجنيب، قيود على ومن أهم هذه العراقيل جند القيود على الواردات والصادرات

 .  1التسعري وقيود على اإلستثمارات
نظــرا ألن معظــم املؤسســات اخلاصــة هلــا عالقــات مباشــرة ودائمــة :  القي  ود عل  م النق  د األجنب  ي2.1

فـإن تـوفري  مبؤسسات أجنبية عن طريـق التبـادل التجـاري للمـواد األوليـة والسـلع واىتالت وحـىت رأس املـال،
  .النقد األجنيب يعترب شرط أساسي لضمان سري مثل هذه األنشطة بالشكل املطلوب

وهبدف  اية قيمة العملة احمللية يف الدول النامية تعمد معظم حكومات هذه الدول إىل وضع 
سياسات وإجراءات لتنظيم الطلب على العمالت األجنبية، وهذا من خالل حتديد سقف كمية العملة 

األمر الذي سيؤثر بدوره على كمية النقد األجنيب املطلوب من طرف . جنبية اليت ميكن تداوهلااأل
للجوء إىل  يضطرهامع املتعاملني األجانب، مما  االقتصاديةاملؤسسات احمللية اخلاصة إلجراء الصفقات 

 يتم حتملها مباشرة من السوق املوازية لتوفري إحتياجاهتا من العملة األجنبية ولكن بتكلفة  أكرب، واليت
 . طرف مالكي املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية

هبـدف  ايـة املؤسسـات احلكوميـة مـن املنافسـة املفروضـة مـن طـرف :  القيود علم اإلستثمارات. 1.1
املؤسسات اخلاصة، تلجأ العديد من الدول النامية إىل وضع سياسات وإجراءات تقيـد مـن خالهلـا حجـم 

كمـا أهنـا تقـو  . ت اخلاصة يف القطاعات اليت ترغب فيها احلكومات على إبقاء سـيطرهتا عليهـااإلستثمارا
بتحديــــد بعــــض القطاعــــات الــــيت ال ميكــــن للمتعــــاملني اخلــــوا  اإلســــتثمار فيهــــا  مثــــل قطاعــــات التعلــــيم 

  .والصحة
اصة، من طرف املؤسسات اخل االستثمارهذه اإلجراءات املختلفة وغريها تؤدي إىل ضيق جمال 

وباألساس، الصغرية واملتوسطة منها، مما جيعلها تضيع فر  لتحقيق األرباح وتعظيم املنفعة ألصحاب 
رؤوس األموال، واليت ستؤدي بطريقة غري مباشرة لتحسني األداء العا  واخلدمات املقدمة يف عدة 

 .قطاعات
أفـراد اتتمـع، قامـت العديـد مـن  على املوازنة يف القـدرة الشـرائية لكـل للعمل: قيود علم التسعير. 1.1

اكية سابقا باإلعتماد على سياسات وإجراءا تضبط من خالهلا اإلختالالت يف أسعار بعض رت الدول اإلش
                                           

1
  .075 جالن سبنسر هل، مرجع سابق،  .  
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الواســـع، عـــن طريـــق حتديـــد أســـعار أقـــل مـــن  االســـتهالكالســـلع األساســـية مـــن املـــواد الغذائيـــة واملـــواد ذات 
  .اقتنائهامن أسعارها احلقيقية، ليتمكن كل أفراد اتتمع  

ومن خالل هذه السياسات احلكومية تكون املؤسسات اخلاصة  والصغرية واملتوسطة منها جمربة 
على إعتماد تسعريات منخفضة جتعلها غري قادرة على املوازنة ما بني اإليرادات والتكاليف، مما يبقيها 

 .   معرضة خلطر اإلفالس يف أية حلظة

املختلفـة الـيت تعـاين منهـا املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة يف  العراقيـلمن بـني  : أخرس  عقبات مختلفة .1
  :إطار السياسات اإلقتصادية احلكومية جند

الكبري الذي حتظى به املؤسسات ذات احلجم الكبري خاصة بالنسبة  باالهتما مقارنة      املإمهال  . أ
  ،للدول النامية اإلشرتاكية سابقا

 ،1البريوقراطية اليت متتاز هبا اإلدارات احلكومية يف منح الرتاخيص إلنشاء املؤسسات الصغرية . ب

 ،يف اإلدارات احلكومية املسئولنيأما  كبار      املضعف القدرة التفاوضية ألصحاب  . ت

الدراسات الدقيقة يف  النعدا يف دفع عجلة التنمية، وهذا      املعد  وجود الوعي بأمهية ودور  . ث
 ،2هذا اتال

 املالئم لتشجيع إنشاء امل واالجتماعي االقتصاديعد  وجود إطار قانوين يعمل على توفري املناخ  . ج
   ، 

عد  وجود التنسيق ما بني رجال األعمال الصغرية وأجهزة الدولة فيما يتعلق بتوفري املعلومات  . ح
وترجع هذه الوضعية إىل نقص . لصغرية واملتوسطةحول احمليط اخلارجي للمؤسسات ا واالستشارات

 ،احلكوميةمن املؤسسات على مستوى األجهزة  اخلرباء املختصني يف جمال هذا النوع

املؤسسات الصغرية  واستمراريةعد  وجود املنشآت القاعدية الالزمة لتوفري املناخ املالئم لتطوير  . خ
ري مصادر الطاقة وخمتلف اخلدمات املتعلقة باحمليط واملتوسطة، خاصة فيما يتعلق بطرق املواصالت وتوف

 ،اخلارجي للمؤسسة

العاملة يف الدول النامية إىل عدة ضغوط من طرف متعاملني أجانب عن      املتعرض بعض  . د
طريق حكومات هذه الدول، هبدف تقييد حرية تعاملها يف السوق اخلارجية من خالل التحديد ملصادر 

 .1ب التبعية املوجودة من طرف هذه الدول لبعض األنظمة األجنبيةوالتصدير، بسب االسترياد

                                           
1
 . 51،  0007عبد الر ان يسري أ د، تنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها، الدار اجلامعية للطباعةوالنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، .  

2
  .001،  0000قسنطينة، ، جامعة منتوري 00املفهو  والدور املرتقب، جملة العلو  اإلنسانية، العدد : حممد اهلادي مباركي،  املؤسسة املصغرة.  
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 نشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإل الداعمةالخارجية    العوامل:  الفرع الثاني

بالنظر إىل خمتلف  العراقيل سابقة الذكر واليت حتد من قدرة انشاء وتطوير املؤسسات االقتصادية 
    على وجه اخلصو ، فقد كان من الضروري اجياد آليات وسياسات للتذليل من  بصفة عامة وامل

هذه العقبات وتوفري العوامل اخلارجية للمحيط االقتصادي احملفزة على انشاء وتطوير مثل هذا النوع من 
 . املؤسسات

 يفعامليا تعد رائدة  OCDEولعل  جتارب حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
لها على توفري احمليط وهذا من خالل عم م    للدعم القدرة التنافسية دفع عجلة التنمية و جمال 

 . واالبتكار     اخلارجي املالئم للتحفيز على انشاء امل
الذي استضافته  ،    امل عن املسئولنيللوزراء  األول منظمة التعاون والتنمية مؤمتر فخالل

غري و  األعضاءدولة  71حنو  وزراء من، والذي ضم 5111سنة يف جوان  ايف بولوني احلكومة االيطالية
حوار للبداية يعترب ك والذي،     امل السياسة جتاهحول  بولونيا ميثاق اعتمدت نظمة،املاألعضاء يف 

 مع السهر املستمر على متابعة مدى  منظمة التعاون والتنمية بلدان يف اقتصاديات تطبقاليت سياسات لل
2بولونيا ميثاقتنفيذ 

. 
يف العمل على تسهيل  م    للومتثلت اهم االجراءات املعتمدة لتوفري البيئة االقتصادية املالئمة 

 وهذارية ط االجراءات االدااالدارية لرواد األعمال، تبسي واإلجراءاتاملنتجات  بأسواقالقوانني اخلاصة 
. بات االنرتنت والشباك الوحيد على اخلطابو  الت استخدا اواالتص باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات

 . اعطاء املزيد من االهتما  من طرف احلكومات للتعليم والتدريب املهنيني يف جمال املقاوالتية
اولت  و األعمالللنساء رائدات  روح املبادرة جدا لتعزيز بعض اخلطوات اهلامة كما اختذت

وتعزيز قاعدة املعرفة  م    للعلى التمويل حكومات هذه الدول امهية كبرية لتسهيل احلصول 
 .3اخلارجية لألسواق  على الدخول  تشجيع امل   .واالبتكار
 
 
 

                                                                                                                                        
1
 .0فريد راغب النجار، مرجع سابق،   .  

2 . OCDE/Organisation de coopération et de développement  économiques, 2004 , Op. Cit, p.3. 

3 . OCDE/Organisation de coopération et de développement  économiques, 2005, Op. Cit, p.51. 
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 وتطوير من اهم العراقيل اليت حتد من انشاء تعد االجراءات االدارية :تبسيط االجراءات االدارية .1
االورويب بوضع اسرتاتيجية وهلذا قامت دول االحتاد  على اخلصو ،     عامة وامل بصفةت املؤسسا

   .باملائة 57 هتدف اىل احلد من االجراءات االدارية املوضوعة اما  املؤسسات بنسبة
الفعاليات من اخلرباء و  رفيع املستوى فريقا املفوضية األوروبية وضعت 5115يف سنة حيث و 
هذه  .باروسو مانويل ضية خوسيهباشرة لرئيس املفو ، وحتت االدارة املاألعباء اإلدارية يف جمالاالقتصادية 

ختفيض  هدف لتحقيق للمفوضية حول االجراءات الواجب توفريهاتقدمي املشورة  على عكفت اتموعة
الرفع من الناتج الداخل اخلا  لدول االحتاد االوريب االجراءات االدارية واليت من شأهنا ان  تؤدي اىل 

 . 1باملائة 0,0بنسبة 
ويف نفس السياق من بني االجراءات اليت عملت على توفريها دول االحتاد االورويب للحد من 
العراقيل االدارية هي تبسيط عمليات الفوترة املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة حيث انه بصفة متزايدة 

ا  وزراء مالية دول تعمل املؤسسات الصغرية احلجم على تسيري حماسبتها بصفة الكرتونية وهلذا السبب ق
باملوافقة على القواعد اجلديدة املتعلقة بتبسيط الفوترة اخلاصة بالرسم على  5101االحتاد االورويب يف سنة 

لدول االحتاد  الناتج الداخلي اخلا  هذه االجراءات من املتوقع ان تساهم يف زيادة. 2القيمة املضافة
 .مليار اورو 00,0 االورويب بقيمة

ت املعتمدة لتسهيل وتسريع عملية انشاء املؤسسات امن اهم اىتليالشباك الواحد  مبدأكما يعترب 
خاصة نشاء شركة الالزمة إل اإلجراءات ضم كافةيف  املبدأ، حيث يتمثل هذا اجلديد حلاملي املشاريع
مكنت هذه اىتلية من خفض مدة وتكلفة انشاء  وقد، على مستوى مكتب واحدذات مسؤولية حمدودة 

 .3اورو  500بتكلفة ايا   0اورو اىل  007وبتكلفة يو   05مؤسسة خاصة ذات مسؤولية حمدودة من 
 /CIP) واالبتكار من أجل املنافسة الربنامج اإلطار :المق اوالتية  ودعم روحالتعليم والتدريب    .1

Le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation )القدرة التنافسية للشركات يعزز 
، فر  احلصول على االئتمان، وحيسن االبتكار ودعم م    لل وهو موجه يف املقا  األول .األوروبية
  واالتصاالت استخدا  تكنولوجيا املعلومات وتشجع. يف األقاليم خدمات الدعم للمؤسساتويوفر 

كفاءة  وتعزيز الطاقة املتجددة زيادة استخدا  كما تشجع. جمتمع املعلومات منمساعدات التنمية و 
 .الطاقة

                                           
1. Commission européenne, 2011, Op. Cit,  p. 5  
2 . ibid. p. 5 

3 . ibid,. p. 6 
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.  5105 – 5115من اورو للفرتة املمتدة رمليا 5,750خصص هلذا الربنامج ميزانية تقدر بـ  وقد
 : 1تنفيذية وهي مج ثالثة برامجاحيث يتفرع من هذا الربن

 PIE/ Programme pour l'innovation et l'esprit)برنامج لالبتكار وريادة االعمال  . أ

d'entreprise) 

 TIC/ Programme d'appui)برنامج الدعم االسرتاتيجي لتكنولوجيات االعال  واالتصال  . ب

stratégique en matière de technologies de l'information et de la communication) 

 (EIE / Programme Énergie intelligente pour l'Europe)نامج الطاقة الذكية ألوروبا ر ب . ت

مليار اورو  5,0حيث خصص هلذا الربنامج ميزانية قدرها  :برنامج لالبتكار وريادة األعمال .1.1 
 : 2موزعة على الشكل التايل

املبتكرة ذات  م    مليار اورو لوسائل التمويل واملتمثلة يف آليات رأمسال املخاطر املوجهة لل 0,07 . أ
 ،م    النمو السريع و آلية ضمان القروض لل

مليون اورو للشبكة املؤسساتية االوروبية لتسيري عقود الشراكة يف اتال  التجاري والتكنولوجي  507 . ب
 ،االوروبية     والبحث بني امل

 ،    للعمليات املوجهة لتطوير بيئة االبتكار يف امل مليون اورو 051 . ت

 .    وامل اورو لعمليات خمتلفة موجهة لدعم التنافسية للصناعةمليون  051 . ث
 من هذا الربنامج هواهلدف و  :برنامج الدعم االستراتيجي لتكنولوجيات االعالم واالتصال .1.1

تكنولوجيات االعال  واالتصال من طرف  التوسع يف استخدا التنافسية عن طريق االبتكار و  لتحفيز
دعم االنشطة ي الربامج وبالتايل فإناالفراد واحلكومات واملؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها، 

 . 3تكنولوجيات االعال  واالتصال استعمالو االبتكار  لتسريع املوجهة
تكنولوجيات االعال  استعمال  بإدخالوهلذا فالربنامج ميول بشكل رئيسي العمليات املتعلقة 

 :4االتصال يف اتاالت التالية
 ،تكنولوجيات االعال  واالتصال يف جمال الصحة،وكبار السن، واالدماج . أ

                                           
1 . http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm 

2 .  Denis Randet. Jacques Lesourne, la Recherche et l'Innovation en France; éd Odile Jacob, Paris, France, 2012,  

p.267. 

3 . Information Resources Management Association, Small and Medium Enterprises: Concepts, Methodologies, 

Tools, and Applications, ed Idea Group Inc (IGI), USA, 2013,  p. 1877.  

4 . http://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_fr.htm 

http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-4666-3673-6&buylink=true
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 ،املكتبات الرقمية . ب

 ،واالتصال لتحسني اخلدمات العامة ات املعلوماتيتكنولوج . ت

 ،تكنولوجيات املعلومات واالتصال لكفاءة الطاقوية والتنقل الذكي . ث

 ،شبكة انرتنت متعددة اللغات وتطوير االنرتنت . ج

يف  املبتكرة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبادل اخلربات دعم العمليات يف اطار شبكي . ح
 ،هذه امليادين

 .والتحليل والقيا  بعمليات التوعية املقارنة من خالل الدراسات جمتمع املعلوماتية رصد فضال عن . خ
أثر االحتباس يقو  هذا الربنامج على حتقيق هدف ختفيض  :ذكية ألوروبابرنامج الطاقة ال. 1.1

باملائة  51جعل  من خالل 5151حىت الطاقوية لدول االحتاد االورويب  احلراري واحلد من التبعية اخلارجية
. باملائة من الوقود املستعمل يف النقل من الوقود احليوي 01ومن االنتاج باستخدا  الطاقات املتجددة 

 : 1بية ثالثة اهداف فرعية واملتمثلة يفيق هذه اهلداف وضعت الدول االورو ولتحق
 والبناء؛ الكفاءة الطاقوية واالستعمال العقالين ملصادر الطاقة خاصة يف قطاعات الصناعة دعم . أ

 جيع التنويع يف الطاقة يف انتاج الكهرباء و التسخنيتعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة وتش . ب
 يف املناطق احلضارية؛ مصادر الطاقة اجلديدة والتجددة وإدخالوالتربيد، 

 .دعم الكفاءة الطاقوية واستعمال الطاقات اجلديدة والتجددة يف جمال النقل . ت
الشبكة األوروبية  جرهتاا بناءا على نتائج الدراسة اليت :التشجيع علم ولوج األسوا  الخارجية  .1

ال يعطون امهية كبرية  احمللية     امل مالكي باملائة من 71ان ما نسبته ف ENSR     للبحوث حول امل
تعترب عد  توسعها      باملائة من هذه امل 57 ةللتوسع يف االسواق اخلارجية، يف حني  ان نسب

 : 2التايلجمموعة من العراقيل وامللخصة يف  اخلارجي بسبب وجود
 ،رؤوس االموال والتمويل التكلفة املرتفعة لعملية التوسع لالسواق اخلارجية، ونقص . أ
 ،لية التوسع اخلارجيمواضحة وحمددة االهداف للقيا  بع وجود اسرتتيجية عد  . ب
 .مع االسواق اخلارجي ملسريي ومالكي امل     الكفاءة واخلربة يف التعاملنقص  . ت

على      امل وضع اجراءات وآليات لدعم وحتفيز االوروبية على العديد من الدول وهلذا عملت
 :3اخلارجية،ومن أمثلة هذه االجراءات جند لألسواقالتوسع 

                                           
1 . Jaki Louage, Environnement : taxes et subsides, éd  Kluwer, Belgium, 2007,  p. 492-494 

2
.Commission européenne, L'internationalisation des PME, Observatoire des PME européenes, rapport 2003/n° 0 ; 

Bureau des Publications Officielles des Communautés européennes. Luxembourg. 2004. p. 53. 
3 . Commission européenne, 2004, Op. Cit . p. 54 
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  ،وسائل االعال  من خالل وضع مصاحل موحدة لالعال  التكثيف من . أ

 ،املسامهة يف املشاركة يف املعارض التجارية الدولية . ب

 ،الضرييب  عن املخاطر، االعفاءالدعم املايل مثل قروض التصدير، تأمني . ت

 ،لالستثمار اخلارجيدعم  . ث

 .التوجيه . ج

 
 العوامل الداخلية المؤثرة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني

وهذا من خالل ما تعكسه من  واملسريينتعترب املؤسسة كمجال إلبراز املهارات التنظيمية للمدراء 
 . لداخلي واخلارجي لكل مشروعآداء جيد على مستوى احمليط ا

ونتيجة لإلدارة والتنظيم احملكم على  انعكاسومما الشك فيه أن األداء اجليد للمؤسسة ما هو إاّل 
مستوى خمتلف دوائرها، واليت تبقى هي األخرى مرتبطة مبدى توفر املؤسسة على نظا  معلومات فّعال 

ارجي هلا، والذي يضمن هلا تدفق الكم الالز  من جلمع ومعاجلة البيانات املتعلقة خاصة باحمليط اخل
 . املؤثرة على أدائها تاملعلوما

اخلربة واملهارة الالزمني يف حتليلها، سيؤدي بطبيعة  انعدا ولكن توفر الكم اهلائل من املعلومات مع 
 . فشلها احتمال وارتفاعاحلال إىل ضعف مردودية املؤسسة 

، حاولنا تقسيم هذا املطلب إىل     امل الداخلية املؤثرة يف تنميةللعوامل وهلذا يف معاجلتنا 
املتعلق مبدى توفر املعلومات على مستوى هذا النوع من  لحبيث سنتناول يف الفرع األول املشك. فرعني

 . املشروعات ومن خالل الفرع الثاين نتطرق إىل إشكالية نقص اخلربة واملهارة

 
 نقص المعلومات: الفرع األول

تعاين معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عد  توفرها على نظا  معلومات جيد يضمن هلا 
احلصول على كل املعطيات املتعلقة مبحيطها اخلارجي، هذا النقص يفسره احلجم القليل من السوق 

مات الذي حيتله  هذا النوع من املؤسسات مقارنة باملؤسسات الكبرية احلجم، واليت متتلك نظا  معلو 
يسمح هلا جبمع كل البيانات املتعلقة باملتعاملني على مستوى السوق، سواء فيما يتعلق بأسعار املواد 

 . األولية لدى خمتلف املوردين أو السلع واملنتجات املتعلقة باملؤسسات املنافسة
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ما يرتبط مبفهو  نظرية  ح عد   متاثل املعلومات عادةمصطل :تماثل المعلومات تعريف عدم.1
امتالك بعض االطراف داخل املؤسسات الوكالة، حيث ان عد  متاثل املعلومات تكون يف حالة 

ملعلومات تكون غري متاحة ملتعاملني آخرين وهذا ما سيؤدي بالضرورة إىل حالة عد  الثقة بني املتعاملني 
 . 1االقتصاديني وبالتايل ينتج عنه عد  الكفاءة يف التسيري

      كما أن نقص املعلومات املتعلقة مصادر التمويل وباألخص اخلارجية، جتعل من مسريي الـ 
يتحفظون يف تعاملهم مع البنوك واملؤسسات املالية، نظرا للتخوف من عد  القدرة على حتمل املخاطر 

خاصة        هذا النوع من التمويل، وهو األمر الذي جعل من معظم مالكي الـ استخدا املرتتبة من 
على التمويل العائلي الذي يعترب أكثر أمانا، ولكن يف نفس الوقت  االعتماديف الدول النامية يفضلون 

حيد من توسع نشاط املؤسسة وعد  قدرهتا على منافسة املؤسسات الكبرية نظرا حملدودية حجم التمويل 
 . العائلي يف معظم األحيان

يف سعيها لتعظيم ثروة املالك تعمل ادارة  :قرارات االدارة    وإثرها علمالمعلومات    نقص .1
املؤسسة على اختاذ القرارات االستثمارية املثلى من خالل املفاضلة بني املشاريع االستثمارية املتاحة، وهذا 

 .على اساس ما حيققه كل مشروع من تدفقات نقدية متوقعة
،     املوتقديره من طرف مالكي ومسريي اال ان هذا النوع من البيانات يصعب احلصول عليه 

ميتاز بعد  توفره على سوق فعلي منظم، هذا الضعف يف عادة ما تنشأ يف حميط غالبيتها حيث أن  
 . 2االسواق يؤدي بالضرورة إىل االرتفاع يف تكاليف املعامالت واحلد من مصادر التمويل

يعيق إجراء دراسات اجلدوى إلجناز  عد  توفر املعلومات املتعلقة مبحيط املؤسسةفوبالتايل 
واليت ستتحمل نسبة   االستثماريةمما سيرتك أثره السليب على القرارات  و املفاضلة بينها، االستثمارات

وبالتايل       معدالت اإلفالس والفشل على مستوى الـ  ارتفاعكبرية من املخاطرة، وهو ما يفسر 
 . حمدودية املبادرات اجلديدة إلنشائها

ا ان حالة عد  متاثل املعلومات يف السوق قد تؤدي إىل ظهور تعامالت غري النظامية واليت قد كم
 .مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم م    للتؤدي بدورها إىل خلق حميط غري تنافسي 

                                           
1 . Linda Rouleau, Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l avant- garde, éd presse 

de l université de Québec,  Québec, CANADA, 2007, p. 233. 

2 . Aly Diadjiry Coulibaly, La défaillance des PME belges: Analyse des déterminants et modélisation statistiques, éd 

presse universitaires de louvin, France, 2004,  p. 11.  
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نقص  ان ت االستثمار بلاعلى اختاذ قرار  تأثريهاقتصر فقط يكما ان نقص املعلومات ال 
اليد العاملة املاهرة،  اختيارتصعب مهمة قد       املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية على مستوى الـ 

وهذا ما سينعكس سلبيا على نوعية اخلدمات أو السلع املقدمة من طرفها مقارنة مبا يتم تقدميه من 
 . طرف املؤسسات الكبرية

ب املشروعات الصغرية أما  مؤسسات الدولة نظرا لضعف القدرة التفاوضية ألصحاكما انه و 
احلكومية املمنوحة، إن وجدت،  باالمتيازاتوعد  قدرهتم  من احلصول على املعلومات الالزمة واملتعلقة 

مرحبة لصاحل املؤسسات   استثماريةجتعل من هذه املؤسسات تضيع فر  . معني اقتصاديلتنشيط قطاع 
 .  كبرية احلجم
ؤسسات الصغرية واملتوسطة هي مؤسسات فردية وعائلية فعادة ما تكون الن اغلبية املونظرا 

املعلومات الداخلية متاحة لعدد حمدود من االفراد الذين ميثلون يف غالبية االحيان املالكني، وهذا ما يزيد 
 .1من حدة مشكل عد  متاثل املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 
 رة  مشاكل نقص الخب: الفرع الثاني

إاّل أهنا يف نفس الوقت تفتقر للخربة      امل تعاين منه يتباإلضافة للنقص يف املعلومات ال
واملهارة الالزمة يف التعامل مع خمتلف األوضاع احمليطة هبا، نظرا لعد  توفرها على إدارة مؤهلة ويد عاملة 

 .ذات خربة، خاصة بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة
قيل املتعلقة بنقص اخلربة و املهارة على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن حصر أهم العرا

 : 2خاصة حديثة النشأة يف النقاط التالية
عد  وجود خربة ومهارة يف إحداث طرق وسياسات تسويق جديدة، تسمح هلا بزيادة نصيب  . أ

مالء، مما جيعلها عرضة لعد  توفر املعلومات الالزمة املتعلقة باملوردين والع. املؤسسة يف السوق
لإلختالالت الكبرية يف األسعار وعد  متكنها من تعظيم منفعتها من خالل املفاضلة ما بني خمتلف 

   ؛املتعاملني على مستوى السوق احمللي أو اإلقليمي وحىت الدويل

                                           
1 . Josée St-Pierre, La Gestion Financière des Pme: Théories et Pratiques, éd press de l université de Québec,  

Québec, CANADA, 1999,  p. 167. 

2
 .0، و فريد راغب النجار،  مرجع سابق،   50عبد الر ان يسري أ د، مرجع سابق،    . 



 

 00 

 جتنب التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية من طرف أصحاب األعمال الصغرية نظرا لعد  وجود . ب
األكرب على التمويل  االعتمادوبالتايل يبقى .  خربة كافية يف التعامل مبثل هذا النوع من مصادر التمويل

العائلي الذي يعترب من مصادر التمويل األفضل واألقل خماطرة ولكن يف نفس الوقت األقل وفرة أي أنه 
  ؛يعيق تطور املؤسسة

معدالت الفشل فيها،  الرتفاعوجود اخلربة الالزمة للمبادرة يف إنشاء مؤسسات صغرية جديدة  عد  . ت
 مما جيعل البعض يتخوف من حتمل املغامرة واملخاطرة يف إجناز مثل هذه املشروعات، 

يم واليت تعتمد يف معظمها على امللكية الفردية، والتسيري والتنظ     املبالنظر إىل طبيعة اإلدارة يف  . ث
.  حيث يتكفل بكل أنشطة املؤسسة من متوين، إنتاج، تسويق ومتويل. من طرف صاحب املشروع نفسه

ومن املستحيل أن يتمكن أي شخص من اإلملا  بكل طرق وتقنيات التنظيم املعتمدة على مستوى 
 . مما أدى إىل ضعف األداء يف مثل هذه املؤسسات. املؤسسات الصغرية يف هذه احلالة

خربة اليد العاملة على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة يرجع يف األساس إىل عد  نقص 
حيث أنه من خالل . تكلفتها بارتفاعواليت متتاز عادة  1وجود احملفزات املالية الالزمة جللب العمالة املاهرة

 ENSR / European Network)     املدراسة أجريت من طرف الشبكة األوربية للبحوث حول 

for SME Research)  أثبتت أن نقص اليد العاملة املؤهلة يعترب . 5115للمؤسسات األوربية سنة
 . ، وهذا ما يتم توضيحه من خالل الشكل التايل    املالعائق األكرب واألهم أما  حتسني أداء 

 األوروبية المتأثرة سلبيا بنقص اليد العاملة المؤهلة  م ص منسبة ال(: 22) الشكل رقم
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Source : Commission européenne, Le développement des compétences dans les PME, Observatoire des PME 

européennes, rapport 2003/n° 
 

                                           
1
. Angélo Michelson, PME, grande entreprises et rôle des acteurs publiques dans la région de Turin les dynamiques 

de PME, approche internationales, presses universitaires de France,(2000, p. 186.  
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يف دول اإلحتاد األورويب      املمن  %51فمن خالل هذا الشكل نالحظ أن هناك حوايل 
 .تعاين من نقص اخلربة واليد العاملة املؤهلة وأثرها السليب على األداء الكلي للمشروعات

 

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مشكل التمويل: المطلب الثالث
يف الوقت  احتياجاهتايف نقص السيولة الالزمة لتلبية  م    للميكن حتديد املشكل التمويلي 

 . املالئم، خاصة فيما يتعلق بالتمويل من املصادر اخلارجية
أن نقص مصادر التمويل من بني أهم العراقيل اليت تعاين      املحيث يعترب معظم مالكي 

 .منها، نظرا للصعوبات اليت تواجهها مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم

 

 عراقيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول
بني حجم املؤسسة ومدى قدرهتا على  قة طرديةالع هناك ث تشري االحصائيات إىل انحي

االساس يف القروض البنكية وهذا ما يوضحه واملتمثل يف   احلصول على التمويل من املصادر اخلارجية
 : الشكل التايل

 المؤسسةنسبة القروض البنكية في تمويل رأس المال العامل حسب حجم  (: 21)الشكل رقم  

 
 
Source :  OCDE/Organisation de coopération et de développement  économiques, perspective du développement 

mondial 2013: les politiques industrielles dans un monde en mutation , Edition OCDE, Paris, France, 2014, p.209. 
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 ان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية جندن نالحظ انه يف دول ومن خالل هذا الشكل ميكن ا
 .نسبة القروض البنكية يف متويل راس املال العامل ترتفع بزيادة حجم املؤسسة 

فمن ناحية الطلب، فان احلصول  على القروض البنكية يعد اكثر صعوبة بالنسبة للمؤسسات 
للمعايري املعتمدة من البنوك يف منح القروض، خاصة يف الصغرية مقارنة باملؤسسات الكبرية وهذا راجع 

 . ما يتعلق جبانب طلب الضمان
قد تعود ألسباب اخرى واليت  على احلصول على القروض البنكية     كما ان حمدودية قدرة امل

 :1نلخصها يف التايل
 ،على املستوى احللي مالية مؤسسات وجودعد   . أ

 ،نقص املعلومات املالية حول املؤسسة . ب

 ،نقص الضمانات املقدمة من طرف املؤسسة . ت

 ،البنوك ال متنح القروض لبعض القطاعات وبعض املناطق بسبب نقص مردوديتها او الرتفاع خماطرها . ث

 ،م    البنوك متنح قروض قصرية االجل وال متنح القروض طويلة االجل لل . ج

 .م    البنوك متنح قروض مبعدل فائدة مرتفع لل . ح
من احلصول على القروض البنكية لتمويل احتياجاهتا التشغيلية      سيحد من قدرة امل مما

واالستثمارية، االّ يف حالة تدخل اهليئات احلكومية من خالل حماولة تذليل هذه العراقيل وهذا بالعمل 
 على وضع آليات وهيئات وتشريعات حتفز هبا البنوك على متويل هذا النوع من املؤسسات

ميكن أن تكون ناجتة إما من العوائق      لتمويل اليت تعاين منها املنالحظ أن مشاكل اكما 
، واليت عادة تتمثل يف إرتفاع معدالت الفائدة على القروض، املاليةاملوضوعة من طرف املؤسسات 

أو هي نامجة عن نقص اخلربة لدى . التشديد على توفري الضمانات وصعوبة اإلجراءات اإلدارية عموما
واليت ترجع يف األساس إىل عد  توفر البيانات والبحوث املتخصصة  واملؤسسات املالية،     املمالكي 

 . م    يف دراسة خمتلف مصادر التمويل املستخدمة يف توفري السيولة الالزمة  لل
يتطلب القيا  بالعديد من البحوث والدراسات ملختلف  م    ومبا أن معاجلة املشكل التمويلي لل

بحث إضفاء نوع من الشفافية على أهم جوانبه والعوامل احملددة له، إاّل أننا حناول من خالل هذا امل
على التنويع يف  االعتمادالعراقيل التمويلية املرتبطة بالعوامل اإلقتصادية، واليت ميكن جتنبها من خالل 

 . م    والتشغيلية لل االستثمارية لالحتياجاتمويل املناسبة، لتوفري السيولة الالزمة خمتلف مصادر الت

                                           
1 OCDE/Organisation de coopération et de développement  économiques, 2014, Op. Cit, p.209 
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درجة  املخاطر  ارتفاعإىل      حجم التمويل يف امل اخنفاضويرجع العديد من الباحثني 
ية معدل الفشل هبا يف ظل عد  التأكد من تدفقاهتا النقد الرتفاعيف مثل هذه املشاريع، نظرا  االقتصادية

املستقبلية، مما سيجعل متويل هذا النوع من املؤسسات يتطلب من أصحاب رؤوس األموال حتمل نسبة  
على مبدأ اإلحجا  عن املخاطرة والذي يعترب من املبادئ املالية اليت  وباالعتماد. 1كبرية من املخاطرة

عالقة عكسية بني ألصحاب رؤوس األموال، يؤكد على وجود ( اإلستثماري )حتكم التوجه السلوكي 
املخاطرة يف مشروع معني كلما أدى هذا إىل إحجا  أصحاب  ارتفعتاملخاطرة ورغبة املستثمرين، فكلما 

 .به والعكس صحيح االستثماررؤوس األموال عن 
إاّل أنه وباإلعتماد على مبدأ العالقة الطردية بني العائد واملخاطرة، فيمكن للمشاريع اليت متتاز 

املخاطرة هبا أن تتوصل إىل جلب املستثمرين عن طريق حتقيقها لعوائد ومعدالت منو جد درجة  بارتفاع
 . مرتفعة

متتاز بإرتفاع درجة املخاطرة اإلقتصادية هبا ؟ وهل       املهل أن كل : ويبقى اإلشكال هنا يف
 تعاين من عد  توفرها على مصادر التمويل؟      املكل 

للمؤسسة، واليت بدورها حتدد  االقتصاديةباملردودية  االقتصادية يف معظم األحيان ترتبط املخاطر
املؤسسة عوائد مرتفعة كلما كانت  فكلما حققت  ، 2اليت حتققها املؤسسة االستغاللمن خالل نتيجة 

درجة املخاطرة  اخنفاضمردوديتها أكرب وبالتايل تكّون مركز مايل حمفز على جلب رؤوس األموال بسبب 
 االقتصاديةاملخاطر  ارتفاعوكلما كانت مردوديتها ضعيفة أي حتقيقها خلسائر، سيؤدي هذا إىل  فيها،

 .صادر اخلارجيةفيها، مما سيؤثر بشكل سليب على قدرهتا يف جلب رؤوس األموال، خاصة من امل
 تعاين للمؤسسة ميكن حتديد أهم املراحل واحلاالت اليت االقتصاديةعلى معيار املردودية  وباالعتماد

 .من نقص السيولة يف النقاط املوالية     املفيها 
 

                                           
1
 .Jean Lachmann, Financer l’innovation des PME, ed. Economica, Paris, France, 1996,  p. p. 16-17. 

2
 . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, Finance, 2eme édition, ed vuibert, Paris, France, 1999, p. 347. 
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  ةحسب مراحل دورة حيا مشكل التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
 المؤسسة  

إن دراستنا لدورة حياة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب من بني احللول اليت ميكن اإلعتماد 
لها التمويلي، ويف أية مرحلة من مراحل حياهتا تعاين املؤسسة من هذا عليها مبدئيا يف تشخيص مشك

 . العائق
هبا قد  االستثماروهلذا فإن مردودية املؤسسة قد تتغري من مرحلة إىل أخرى وبالتايل فمخاطر 

وميكن أن نعرض دورة حياة املؤسسة الصغرية واملتوسطة . ختتلف هي األخرى حسب مراحل دورة حياهتا
   .كل التايلحسب الش

 دورة حياة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة(: 23)الشكل رقم  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 source: Jean Lachmann, (1996), op. cit. p. 18. 
  

 إىل مخسة مراحل، حناول من خالهلا     ومن خالل هذا الشكل ميكننا تقسيم دورة حياة امل
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حيـث أنـه يف هـذه املرحلـة يـتم حتديـد طبيعـة نشـاط املؤسسـة وكيفيـة عملهـا ومـا هـي   :اإلنش اءمرحلة   .1
علــى أربعــة خطــوات أساســية وهــي وضــع فكــرة املشــروع  باالعتمــاداخلــدمات أو املنتجــات الــيت ســتقدمها، 

 .والبحث ودراسة اجلدوى مث وضع النموذج األويل للمشروع
غري مادية أي تتعلق بالبحث  استثماراتونظرا ألن معظم املشاريع  يف هذه املرحلة هي عبارة عن 

تكون سالبة، مما يعين  cash-flowوالدراسة، فإن رقم األعمال يكون منعد  وبالتايل فالتدفقات النقدية 
 .نسبة املخاطرة ارتفاع العوائد وبالتايل واخنفاضالتكاليف  بارتفاعأن املشروع يف هذه املرحلة ميتاز 

معدل  بارتفاعواليت متتاز فيها      درجة املخاطرة يف هذه املرحلة من دورة حياة امل الرتفاعونظرا 
 .وختطي املرحلة بنجاح االستمراريةالفشل، فإن عدد قليل من هذه املؤسسات ميكنها 

 احتياجاهتـازمـة لتلبيـة صـعوبات يف احلصـول علـى السـيولة الال     املوبسبب هذه الوضـعية جتـد  
، وهـــذا راجـــع لعـــد  توفرهـــا علـــى مصـــادر متويـــل طويلـــة األجـــل قابلـــة لتحمـــل درجـــة املخـــاطرة االســـتثمارية

املرتفعــة هبــا مقابــل عــد  التأكــد مــن حتقيــق العوائــد املســتقبلية إن متكنــت املؤسســة مــن جتــاوز هــذه املرحلــة 
 . بنجاح

على مصادر متويل داخلية واليت تتمثل يف رأمساله  لالعتماد     مما يضطر العديد من مالكي امل
اخلا  أو بعض املسامهات من األصدقاء والعائلة، واليت متتاز على العمو  بصغر حجمها وصعوبة 

   املوهلذا فإن املشكل التمويلي يربز بشدة يف هذه املرحلة من دورة حياة . 1توفريها يف الوقت املالئم
  . 
أو بدايــة العمليــة اإلنتاجيــة والتســويقية للمنتــوج  االنطــالقبعــد إنشــاء املشــروع يــتم   :االنط  ال مرحل  ة  . 1

وهذا من خالل توفري كميات حمدودة من السلع، هبدف حماولة التعريف باخلدمات واملنتجات الـيت توفرهـا 
 . املؤسسة معتمدة على خمتلف الطرق اإلشهارية املستخدمة

كاليف يرتفع بالتدريج مقابل تدفقات نقدية سالبة إمجاال، مما يبقى على يف هذه املرحلة حجم الت
معدل خماطرة مرتفعا يف مثل هذه اإلستثمارات، وهو األمر الذي جيعل من صاحب املشروع يعتمد على 

ولكن على خالف املرحلة األوىل فإن يف هذه املرحلة ونتيجة لبدأ . االحتياجاتأمواله اخلاصة يف متويل 
، االستغاللدورة  احتياجاتالتشغيل تظهر احلاجة لتوفري مصادر متويل قصرية األجل هبدف تلبية  عملية

األموال اخلاصة لصاحب املشروع حيث أهنا ال تكفي حىت لتغطية  باستخدا واليت ال ميكن تغطيتها 
 . ةاألصول الثابت

                                           
1
 .50، مرجع سابق،   (0007)، عبد الر ان يسري أ د. د. 
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% 71 إىل % 51 1حبوايلفشل املؤسسة يف مثل هذه املرحلة والذي يقدر  احتمال ارتفاعويف ظل 

يصبح من الصعب احلصول على التمويل من املصادر اخلارجية التقليدية، مما جيعل من املشكل التمويلي 
 .العائق األساسي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه املرحلة من دورة حياهتا

حتسـن مسـتمر، حيـث أن تـدفقاهتا  يف هذه املرحلة تصبح الوضـعية املاليـة للمؤسسـة يف :مرحلة النمو  . 1
  .النقدية تكون إجيابية بسبب حتقيقها ملستويات رقم أعمال مرتفعة نتيجة لزيادة حجم املبيعات

ولكن يف هذه املرحلة جيب على املؤسسة مسايرة التطورات احلاصلة على مستوى السوق من 
ويقية، هبدف ضمان إستمراريتها خالل التغيري يف طرق اإلنتاج أو تطوير سياساهتا التجارية والتس

مرة أخرى على مصادر متويل خارجية  لالعتمادومكانتها بني خمتلف املؤسسات املنافسة، مما يضطرها 
 . والتشغيلية يف هذه املرحلة االستثمارية احتياجاهتاطويلة وقصرية األجل لتوفري السيولة الالزمة لتلبية 

مردوديتها من خالل زيادة املبيعات وحتقيق  وارتفاعاملؤسسة  النسيب الذي متتاز به لالستقرارونظرا 
نتائج إجيابية، فإن درجة املخاطرة يف هذه املرحلة تكون منخفضة مقارنة باملراحل السابقة، مما يسمح 

 .للمؤسسة احلصول على التمويل اخلارجي من املصادر التقليدية مثل القروض البنكية
، نظرا لتوفرها على م    لله املرحلة يكون أقل حدة بالنسبة وهلذا فإن مشكل التمويل يف هذ 

 . مصادر متويل خمتلفة
بعــد أن حتقـق املؤسسـة مسـتويات منــو جيـدة تـتمكن مـن خالهلــا مـن ضـمان حصــتها :  النض جمرحل ة   .1

 االخنفـاضعلى مستوى السوق، مما ميكنها مـن بلـوا احلـد األعلـى للمردوديـة الـيت ميكـن حتقيقهـا، وبالتـايل 
  .التدرجيي ملعدل منو التدفقات النقدية، والذي سيسمح لبعض املشاكل التنظيمية اإلدارية بالظهور

مستوى املبيعات تلجأ املؤسسة إىل الوضعية الدفاعية حلماية  الستقرارولكن يف هذه املرحة نظرا 
اللجوء إىل  حصتها على مستوى السوق والرتكيز أكثر على تلبية احلجم املطلوب من منتجاهتا دون

تطويرها، إالّ يف حالة ظهور أي مستجدات على مستوى السياسة اإلنتاجية والتجارية فقد تلجأ املؤسسة 
وبالتايل تكون يف حاجة إىل نفس . إىل تطوير منتجاهتا من خالل بداية دورة حياة جديدة ثانية

 . التمويلية ملرحلة التطوير أو النمو واالحتياجاتاملتطلبات 
و  و الف مرحلة النمو األوىل فإن هذه املرحلة ال تشكل أي عائق متويلي بالنسبة للم  ولكن خب
حللول حماسبية ميكن اللجوء إليها  امتالكهامردوديتها على مستوى السوق وكذلك  ارتفاع ، بالنظر إىل 

 . اجلديدة استثماراهتاعلى األرباح احملتجزة لتمويل  كاالعتمادهلذه املرحلة،   احتياجاهتالتمويل 

                                           
1
. Jean Lachmann, Op. Cit, p. 19.  
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إىل نفــس املشــاكل التمويليــة الــيت عانــت منهــا      يف هــذه املرحلــة تتعــرض امل : االنح  دارمرحل  ة   .1
خـــالل مـــرحليت اإلنشـــاء واإلنطـــالق، نظـــرا لضـــعف مردوديتهـــا بســـبب حتقيقهـــا لنتـــائج ســـلبية والـــيت ســـتزيد 

األمـر الـذي ال حيفـز أصـحاب رؤوس األمـوال علـى متويلهـا . فيهـا االقتصـاديةبدورها من مستوى املخـاطرة 
  .من مصادر التمويل اخلارجية احتياجاهتالألسباب سابقة الذكر، مما جيعل املؤسسة غري قادرة على متويل 

ميكن أن نستنتج أن العراقيل التمويلية اليت      وعلى العمو  من خالل تطرقنا ملراحل حياة امل
ؤسسة مرتبطة بدورة حياهتا، فكلما توجهنا إىل مرحلة متقدمة من مراحل منوها كلما تعاين منها امل

مردودية املؤسسة  الرتفاعحدة هذه العراقيل بسبب توفرها على مصادر متويل خمتلفة، نتيجة  اخنفضت
 . فيها خاصة يف مرحليت النمو والنضج االقتصاديةمستوى املخاطرة  واخنفاض

 املراحل األوىل من نشأهتا كلما زادت حدة املشكل التمويلي، نظرا لنقص وكلما كانت املؤسسة يف
مستوى املخاطرة  ارتفاعمصادر التمويل خاصة اخلارجية منها بسبب ضعف مردوديتها وبالتايل 

 . واالنطالقفيها باألخص  يف مرحليت اإلنشاء  االقتصادية
 

حسب قدرتها التنموية   متوسطةمشكل التمويل في المؤسسات الصغيرة وال: الفرع الثالث
 واإلبتكارية  

واملتعلقة بالبحث يف آليات متويل املؤسسات الصغرية  االقتصاديةمن خالل بعض الدراسات 
 . االقتصاديةواملتوسطة، مت تقسيم املؤسسات إىل أربعة جمموعات وهذا باإلعتماد على معيار مردوديتها 

     املمت تقسيم   0000لسنة  ENSR     فحسب تقرير للشبكة األوربية للبحوث حول امل
، les jeunes entreprises  فتيةمؤسسات  1إىل إىل أربعة أصناف  حسب قدرهتا التنموية واإلبتكارية

 lesاملؤسسات يف توسع ،  les petites entreprises maturesمؤسسات صغرية احلجم ناضجة  

entreprises en expansions  ، املؤسسات املبتكرةles entreprises innovantes   . واليت مت
تصنيفها باإلعتماد على عدة مؤشرات مرتبطة مبدة نشاطها وكذلك معدل منو رقم أعماهلا حجم اليد 
العاملة، وباإلعتماد على مؤشرات لقياس حجم التكاليف اليت يتم إنفاقها يف تكوين اإلطارات واخلربات 

 . مستوى املؤسسة والبحث العلمي على
 

                                           
1
 . Commission européenne, Sixième Rapport, Observatoire des PME européennes, rapport 2000, p. 156. 
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سنوات من بداية  7وهي املؤسسة اليت يقل عمرها عن   :الفتية الصغيرة والمتوسطة  مؤسساتال .1
 باعتبـارونظرا لصغر فرتة جتربتها فإهنا ال متتلـك الكفـاءة الالزمـة للحصـول علـى التمويـل الكـايف، . نشاطها

مل تصــل بعــد إىل املســتوى املطلــوب والــذي يســمح هلــا بتــوفري الســيولة مــن مصــادر التمويــل  أن مردوديتهــا
  .اخلارجية املختلفة

كمــا ميكننــا مطابقــة العراقيــل التمويليــة الــيت تعــاين منهــا هــذه املؤسســة مــع تلــك الــيت هــي يف مرحلــة 
 . رع الثاين من هذا املطلبمن مراحل حياة املؤسسة واليت مت التطرق إليها يف الف واالنطالقاإلنشاء 

ومنـــه فهـــذا النـــوع مـــن املؤسســـات يتطلـــب مصـــادر متويـــل خمتلفـــة وبأقـــل التكـــاليف، نظـــرا لضـــعف 
وعــد   حتكمهــا يف خمتلــف تقنيــات اإلنتــاج، ممــا يســتلز  تــوفر املنــاخ املالئــم لــدعمها  االقتصــاديةمردوديتهــا 

 . والتشغيلية االستثمارية احتياجاهتامن خالل متكينها من احلصول على السيولة الالزمة لتلبية 
وهـي املؤسسـة الـيت حتقـق معـدالت منـو جـد  :توسع    مرحلة  فيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   .1

   املفبالنسـبة هلـذا النـوع مـن . مرتفعة فيما خيص رقم األعمال وعدد العمال مقارنة باألصناف األخـرى
التمويليــــة ســــواء كانــــت  احتياجاهتــــا الرتفــــاعنظــــرا تكــــون يف حاجــــة مســــتمرة إىل مصــــادر متويــــل خمتلفــــة   

أن هــذا النــوع مــن  باعتبــارولكــن . إســتثمارية أو إنتاجيــة، والــيت حيتمــل أن تفــوق قــدرهتا التمويليــة الذاتيــة
ذات املخــاطرة   االسـتثماراتاملؤسسـات يعتمـد علـى رفـع معـدالت النمـو مـن خـالل التوسـع والتنويـع  يف 

لعـد  التأكـد مــن حتقيـق العوائـد املســتقبلية هلـذه املشـاريع، فإهنــا تكـون حباجــة   األكـرب، ونتيجــة االقتصـادية
  .إىل متويل من خالل مصادر خارجية قادرة على حتمل مستويات خماطرة كبرية

فإن التمويل من املصادر التقليدية يصبح غري  ةويف ظل حالة عد  التأكد من العوائد املستقبلي
م للجة عد  التأكد يف مثل هذه املشروعات، مما جيعل املشكل التمويلي ممكن، نظرا لصعوبة حتديد در 

 . النامية يربز بشدة نتيجة لنقص مصادر التمويل القابلة لتحمل  معدالت املخاطرة الكبرية    
. ســنة 51وهـي املؤسســات الـيت تفـوق فــرتة نشـاطها  :الناض  جة  المؤسس ات الص  غيرة والمتوس طة   .1

فـإن هـذه اتموعـة مـن املؤسسـات ال تعتـرب      فعكس ما هو احلال بالنسبة لألصناف األخـرى مـن امل
بــنقص متطلباهتــا  االخــتالفأن املشــكل التمــويلي هــو العــائق األساســي إلســتمراريتها، حيــث يفســر هــذا 

 الســتثماراتحاجتهــا  وعــد  الســتقرارهااإلســتثمارية، نظــرا  باالحتياجــاتالتمويليــة خاصــة تلــك املتعلقــة 
  .توسعية جديدة
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 االستمراريةكما أن هذه املؤسسات ونظرا لطول فرتة نشاطها فإهنا متتلك القدرة األكرب على 
بسبب سيطرهتا على تقنيات اإلنتاج،  مما يسمح هلا بتحقيق عوائد مرتفعة وبأقل خماطرة، وهو األمر 

مما يتيح إمكانية احلصول على التمويل املالئم من املؤسسات املالية،  اهتما الذي جيعلها حتوز على 
 .  خمتلفة املصادر بدون أي عراقيل

   الشبكة األوربية للبحوث حول املها تحيث عرف :المبتكرة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  . 1
وعنـد . مـن مصـاريف املسـتخدمني إىل التكـوين والبحـث % 507على أهنا املؤسسـة الـيت توجـه أكثـر مـن   
اجلديدة يطرح هنـا مشـكل رئيسـي يتمثـل يف صـعوبة تقـدير  االبتكاراتتطرق إىل متويل املشروعات ذات ال

ومــا مــدى قــدرهتا علــى فــرض مكانتهــا علــى مســتوى  االســتثماراتاملســتقبلية مــن هــذه  االقتصــاديةالعوائــد 
علــى حتديــد يتطلــب مؤسســات ماليــة ذات كفــاءات عاليــة، أي قــادرة  االبتكــاراتوهلــذا فتمويــل . الســوق

   :بأكثر دقة، لألسباب التالية االقتصاديةمستوى املخاطر 
 فاملؤسسة املالية التقليدية واملتمثلة عادة يف البنوك هلا خربة يف  ،عد  التأكد من العوائد املستقبلية

على جمموعة من العمليات احلسابية، ولكن يبقى اإلشكال يف عد   باالعتمادالتقدير النظري للمخاطر 
رهتا على حساب أو حتديد مستوى عد  التأكد من حتقيق العوائد يف مثل هذه املشاريع املبتكرة، واليت قد

 . تتطلب الكثري من اخلربة واملهارة واملتابعة، مما جيعل املؤسسات املالية التقليدية تتجنب متويلها

 املفاجئ للعوائد املتوقعة يف مثل هذه املشاريع مقارنة مبا سيتحمله صاحب رأس املال من  اإلخنفاض
اجلديد، األمر الذي سيؤدي إىل ظهور  االبتكارأو  االخرتاعخماطرة، بسبب صعوبة احلفاظ على براءات 

املتوقعة  منتجات مقلدة من طرف املنافسني مما جيعل املؤسسة املبتكرة ختسر جزء معترب من عوائدها
  .1لصاحل منافسيها

يأخذ بعدين أساسيني، حسب مراحل  م    للومن خالل ما سبق نالحظ أن املشكل التمويلي 
على الشكل املوايل حناول تلخيص أهم  وباالعتماد. واإلبتكارية التنمويةحياة املؤسسة وحسب قدرهتا 

 .من خالل هذين البعدين م    للالعراقيل التمويلية 
 
 
 

 
 

                                           
1
 . Commission européenne, Sixième Rapport, Op. Cit, p. 162. 
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 م ص ممخطط توضيحي لمختلف أبعاد المشكل التمويلي لل(: 24)ل رقم  الشك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إجناز الباحث : املصدر

ومن خالل هذا الرسم البياين نالحظ أنه يف أغلبية احلاالت اليت تكون عليها املؤسسات الصغرية 
تعاين من العراقيل التمويلية اليت حتد من قدرهتا يف احلصول على السيولة من خمتلف مصادر  واملتوسطة،

 :التمويل، واليت ترجع لألسباب التالية
 ،عد  توفرها على الضمانات الكافية للحصول على القروض . أ

 ،اإلستثمارية احتياجاهتا ارتفاعحمدودية التمويل الذايت بسبب  . ب

 ،معدل الفشل ارتفاع . ت

 ،لتأكد من حتقيق العوائد املستقبليةعد  ا . ث

 ،نقص املعلومات لدى املؤسسات املالية ما يزيد من صعوبة تقدير مستوى املخاطرة . ج

 ،معدالت الفائدة وارتفاعصغر حجم القروض البنكية  . ح

 .اإلستثمارية احتياجاهتاعد  توفرها على التمويل طويل األجل لتمويل  . خ

 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

حسب مستوى 
النشاط

 
حسب دورة

   
احلياة

 

 مرحلة اإلنشاء

 مرحلة اإلنطالق

 مرحلة النمو

 مرحلة النضج

 االحندارمرحلة 

 حديثة النشأة

 صغرية ناضجة

 متجددة

 نـــامية

ص السيولة
أسباب نق

 

 عد  التأكد من العوائد 

 التذبذب يف العوائد 

  نقص املعلومات 

  إرتفاع معدالت الفائدة 

 صغر حجم القروض 

 نقص حجم التمويل الذايت 

 إرتفاع معدل الفشل 

 عد  توفر الضمانات  

 

  من نقص يف مصادر التمويل     فيها املاحلاالت اليت تعاين        



 

 011 

  :خالصة الفصل
 .ثالثة مباحثباإلعتماد على  م    لل املفاهيمياولنا حتديد اإلطار من خالل هذا الفصل، ح

توصلنا من خالله إىل التعرف على خمتلف      والذي جاء بعنوان ماهية املاألوىل  املبحثيف 
 .واليت تتنوع مابني املعايري الكمية واملعايري الغري كمية     املعايري املعتمدة يف تعريف امل

إىل ان املعيار االكثر  توصلنا     جتاب عدة دول يف تعريف امل إىلمن خالل التطرق  و 
عدد العمال وهذا ملا ميتاز به هذا املعيار من ثبات وسهولة حسابه وتوفر  استخداما يف تعريفها هو

 .تمما جيعله املعيار األكثر مالئمة إلجراء الدراسا ،املعلومات والبيانات حوله يف معظم الدول
 حاولنا إبراز أمهية     والذي جاء بعنوان جتارب دول رائدة يف جمال امل املبحث الثاينيف و مث 

لقة على جمموعة من اإلحصائيات املتع باالعتماديف التنمية اإلقتصادية،       امل ودور ومكانة
واملتمثلة يف دول االحتاد      والرائدة يف جمال امل الكلية لعينة من الدول املتقدمة االقتصاديةباملؤشرات 
 .اململكة املتحدة واليابان األمريكيةالواليات املتحدة  األورويب
   ملامفادها أن  استنتاجاتتوصلنا على أساسها إىل  من خالل عرضنا هلذه التجارب الناجحة 

ال، من خالل الدول املتقدمة اليت تعترب الرائدة يف هذا ات اقتصادياتهلا مكانة ودور ها  يف بناء   
حكومات هذه الدول تعمل جعل وفريها لعدد كبري من مناصب العمل، االمر الذي الواسع وت انتشارها

 .شاطهاحل نرايف خمتلف م     دعم حكومية موجهة لدعم امل على وضع برامج
األداء اجليد ملثل هذه املؤسسات مبدى متكنها من ختطي خمتلف العوائق اليت  الرتباطولكن نظرا 

 .مطالبد من منوها وتطورها، حاولنا من خالل املبحث الثالث تشخيص هذه العوائق يف ثالثة حت
 حيث مت من     والذي جاء بعنوان العوامل اخلارجية املؤثرة يف إنشاء وتنمية املاألوىل  املطلب

املرتبطة مبحيطها اخلارجي واليت مت      ملا اليت قد حتدا او تساعد على انشاء العواملخالله حصر اهم 
تبسيط االجراءات القيود احلكومية، املنافسة غري املتوازنة على مستوى السوق، تلخيصها يف االساس يف 

  .التشجيع على ولوج األسواق اخلارجية، التعليم والتدريب ودعم روح املقاوالتية ،االدارية
فقد مت تلخيص هذه      الداخلية املؤثرة يف تنمية املالعوامل  يف املطلب الثاين الذي بعنوانأما 

 .العوامل يف  مبدى توفر املعلومات على مستوى هذا النوع من املؤسسات و إشكالية نقص اخلربة واملهارة
 م    لللنصل يف األخري إىل حتديد الشكل الثالث من العراقيل واملتمثل يف املشكل التمويلي 

عدين أساسيني، من خالل مراحل دورة حياة املؤسسة، وحسب قدرهتا التنموية والذي حاولنا حتديده يف ب



 

 010 

حيث متكنا يف األخري من حتديد احلاالت اليت تعاين فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من . واإلبتكارية
 .عراقيل متويلية خمتلفة حتد من قدرهتا على توفري السيولة الالزمة من خمتلف مصادر التمويل

م املتوصل إليها يف هذا الفصل، واليت مفادها ضعف القدرة التفاوضية لل جعلى النتائ تمادوباالع
أما  البنوك واملؤسسات املالية مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم وهذا لألسباب سابقة الذكر، مما     

ملؤسسات  مقارنة با م    جيعل من فر  احلصول على األموال من املصادر اخلارجية أقل بالنسبة لل
 .كبرية احلجم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 :الثانيالفصل 
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 الفصل الثاني
 تمويل االحتياجات االستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 
 :الفصل  مقدمة

إن التنوع يف مصادر متويل املؤسسة يربز األمهية والدور االسرتاتيجي لإلدارة املالية لتكوين اهليكل 
الذي يضمن هلا متويل كل احتياجاهتا االستثمارية والتشغيلية باحلجم املالئم وبأقل تكلفة ممكنة، املايل، 

 .األمر الذي سينعكس إجيابيا على القيمة السوقية للمؤسسة
األموال اخلاصة : ومهما كانت مصادر التمويل املكونة للهيكل املايل، فهي تنقسم إىل قسمني

يف اهليكل  نسبة االموال املقرتضةالذي جيده املسريين يف املؤسسة هو حتديد واألموال املقرتضة، والعائق 
وهذا على اعتبار ان االموال املقرتضة متثل اهم مصادر املالية اليت تسمح بتعظيم قيمة املؤسسة،  املايل

ورة لتمويل االحتياجات االستثمارية خاصة بالنسبة لالقتصاديات اليت ال تتوفر على اسواق مالية متط
 .وباإلضافة اىل كوهنا من مصادر التمويل ذات التكلفة املنخفضة مقارنة بالتمويل عن طريق االصدار

هلذا جند أن املؤسسة قد تتوسع يف استخدام األموال املقرتضة لتمويل احتياجاهتا نظرا الخنفاض 
 .معدل العائد املطلوب من طرف املقرضني مقارنة مبا يطلبه املسامهون

انب آخر على املدير املايل أن يكون يقضا ملا سيرتتب عليه التوسع يف استخدام ولكن من ج
األموال املقرتضة من آثار سلبية على القيمة السوقية للمؤسسة، حيث من شأنه أن يزيد من املخاطر 

 يف املستقبل وبالتايل اخنفاض من احتمال االفالساملالية اليت تتعرض هلا املؤسسة بشكل قد يؤدي إىل 
 .القيمة السوقية بالتبعية

هلذا تسعى إدارة املؤسسة لتكوين هيكل مايل من خالل املوازنة بني العائد واملخاطرة النامجني عنه، 
أي أن تكون العوائد النامجة عن استخدام مصادر متويل منخفضة التكلفة متوازنة مع ما ستتحمله 

، لكن هذا الطرح يبقى صحيح يف ظل ثبات املؤسسة من خماطر التذبذب يف العوائد املتاحة للمالك
العوامل األخرى املؤثرة يف خماطر األعمال واليت تكون يف الواقع العملي هلا التأثري املباشر على تكوين 

 .اهليكل املايل يف املؤسسة
تتصف خبصائص ختتلف عن بقية انواع املؤسسات االخرى فان ذلك يدفعنا     موملا كانت امل
بالنظر للخصائص اليت متيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن بقية املؤسسات : لتايللطرح التساؤل ا



 

201 
 

مايل مييزها  هاهيكلنسبة اموال مقرتضة يف األخرى، فهل ميكن أن يكون للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   ؟ عن بقية املؤسسات األخرى

حجم املؤسسة من بني العوامل املؤثرة فإذا كانت النتيجة إجيابية يف هذه احلالة، ميكن اعتبار معيار 
تأثريا مباشرا على املزيج التمويلي يف اهليكل املايل للمؤسسة، أما إذا كانت النتيجة سلبية فنحاول حتديد 
خصائص مصادر التمويل املتاحة أمام املؤسسة الصغرية واملتوسطة، من خالل املطابقة بني املعايري احملددة 

خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، أي مبعىن آخر حماولة حتديد األثر للهيكل املايل للمؤسسة و 
وهذا باالعتماد على النتائج  املتوصل اليها  الغري املباشر حلجم املؤسسة إن وجد على طبيعة اهليكل املايل

 .من خالل الدراسات امليدانية يف هذا اجملال
حيث  ،ذا التساؤل من خالل ثالثة مباحثوهلذا سنحاول من خالل الفصل الثاين االجابة على ه

، اىل خمتلف مصادر التمويل    مالتمويل يف امل مصادرسنتطرق يف املبحث االول والذي هو بعنوان 
وال اخلاصة او املقرتضة وحىت ماملتاحة هلذا النوع من املؤسسات واليت قد تكون موجهة لزيادة اال

االموال املقرتضة املوجهة  اكثر على جانبمع الرتكيز  ،م   ملاالساليب املبتكرة لدعم القدرة التمويلية ل
 .لتمويل االحتياجات االستثمارية

اما يف املبحث الثاين والذي هو بعنوان االطار النظري املفسر هليكل متويل االحتياجات 
ملؤسسة االستثمارية للمؤسسات سنحاول التطرق اىل اجلانب النظري للعالقة بني اهليكل املايل وقيمة ا

وهذا هبدف التعرف على خمتلف النظريات اليت حاولت االجابة على اشكالية مدى امكانية امتالك 
املؤسسات هليكل مايل امثل، اي بصيغة اخرى نسبة مثلى من االموال املقرتضة متكنها من تعظيم قيمتها 

يدانية واملقاربة النظرية السوقية، حيث تعترب هذه النظريات االساس الذي مت عليه اعداد الدراسات امل
 .على وجه اخلصو  م   ماملفسرة للهيكل املايل لل

وهلذا ويف املبحث الثالث والذي سيكون بعنوان الدراسات املفسرة هليكل متويل االحتياجات  
فسيخصص اىل سرد وحتليل خمتلف املقاربات النظرية والدراسات امليدانية اليت مت  م   ماالستثمارية لل

  . م   ممن خالهلا حماولة تفسري اهليكل املايل لل
 

 الصغيرة والمتوسطةالتمويل في المؤسسات    مصادر :األولالمبحث  
ميثل احلصول على رأس املال أكرب التحديات اليت تواجه اإلدارة املالية هبدف تلبية االحتياجات 

التمويلية تعترب موحدة بني خمتلف أنواع املؤسسات  االحتياجاتالتمويلية للمؤسسة، وعموما فإن طبيعة 
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التمويل : مها 1اسينيحيث أن اإلدارة املالية تعمد للحصول على التمويل من خمتلف املصادر لسببني أس
اإلستثماري والذي يهدف إىل تغطية التكاليف االستثمارية لتوفري األصول الثابتة سواء كانت بالنسبة 
ملشروع حديث النشأة أو املؤسسة يف طور جتديد ألصوهلا الثابتة، أما السبب الثاين فيتمثل يف التمويل 

 .تاجية كاحلصول على املواد األولية ودفع أجور العمالالتشغيلي ملواجهة التكاليف املرتبطة بالعملية اإلن
، خاصة  حديثة النشأة، ترتفع فيها معدالت الفشل واملخاطرة يف ظل عدم    موملا كانت امل

التأكد من حتقيق تدفقات نقدية داخلة مستقبلية، فإهنا جتد صعوبات كبرية يف احلصول على األموال من 
 les)عتمد على التمويل الداخلي الذي يتمثل يف املدخرات الشخصية املصادر اخلارجية مما جيعلها ت

fond personnels) أما يف حالة املؤسسات اليت هلا مدة نشاط معينة  ،ومساعدات األهل واألقارب
2فإهنا ستعتمد على التمويل الذايت بنسبة أكرب

(autofinancement) . 
واليت تكون     مر التمويل املتاحة أمام املالتعريف مبختلف مصاد حناول املبحثومن خالل هذا 

 .إما بصيغ التمويل باإلقرتاض أو مسامهات يف األموال اخلاصة
 

 االموال الخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مصادر:المطلب األول
من خالل املطلب احلايل سيتم التطرق اىل اهم مصادر االموال اخلاصة  الداخلية واخلارجية اليت 

ىل إالتطرق ب نقومهلذا لن  ،يف امل   م خاصة يف املراحل االوىل من نشأهتا االعتماد عليهاعادة ما يتم 
 واليت تضم العديد من التمويل عن طريق اصدار االوراق املالية على مستوى السوق املايلخمتلف انواع 

  م خاصة املشتقات املالية وهذا على اعتبار ان هذا النوع من التمويل يعد صعب املنال من طرف امل 
  .يف مراحل نشأهتا االوىل

 
 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الداخلية لألموال الخاصةمصادر  ال: الفرع األول

وال اخلاصة املتاحة للم   م يف املدخرات حيث تتمثل اهم مصادر التمويل الداخلية لألم
 .الشخصية والتمويل الذايت

ملا كانت املؤسسات حديثة النشأة تتطلب أموال طويل األجل يف مراحلها  :المدخرات الشخصية .1
األوىل من نشأهتا هبدف متويل أصوهلا الثابتة كاألراضي واملباين واآلالت، ويف ظل عدم توفر مصادر 

                                           
 .201،   1001، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،(الطبعة األوىل)هالة حممد لبيب عنبه، إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب، .  1

. Jean Lachmann, Op. Cit,  p..35. 
2
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عن طريق مدخراته  االستثمارية االحتياجاترؤوس األموال أمام صاحب املشروع، فإنه يلجأ إىل متويل 
حيث أن املستثمرين اخلارجيني ال ميكنهم املخاطرة باالستثمار يف مثل هذه املؤسسات إن . 1الشخصية

خالل حجم املبالغ مل تتوفر لديهم معلومات وضمانات كافية على أن مالك املؤسسة ملتزم مبشروعه من 
املستثمرة فيه، وأنه غري مستعد لرتك العمل به بكل بساطة وبالتايل التخلي عن كل االلتزامات اجتاه 

 .الدائنني
وهلذا فإن املستثمرين اخلارجيني قبل توظيفهم ألمواهلم يف مؤسسة معينة يهمهم أساسا توفر بعض 

 : 2الشروط
 ،يغطي حجم أمواهلم املستثمرة يف مشروع معني الضمان الكايف الذي . أ
 ،قدرة املشروع على حتقيق األرباح وبالتايل حتقيق عوائد بالنسبة للمستثمرين اخلارجيني . ب
 .كذلك قدرة املستثمرين على اسرتداد أمواهلم يف املواعيد احملددة . ت

يقها، وهلذا من ، فإن غالبيتها ال تتوفر على هذه الشروط ومن الصعب حتقم   موبالنسبة لل 
فإنه يفضل اإلعتماد على موارده املالية الشخصية يف متويل استثماراته بسبب     موجهة نظر مالك امل

عدم شعوره باالطمئنان اجتاه املخاطرة بأموال الغري أو بسبب عدم رغبته مبشاركة اآلخرين بالسيطرة على 
 .مؤسسته

يف املؤسسة نظرا ملا  استعماالهم مصادر التمويل األكثر يعترب التمويل الذايت من أ :التمويل الذاتي  .2
التمويلية بسبب جاهزيته عند الطلب، وكذلك إعطاء أكرب قدر  االحتياجاتيوفره من مرونة يف تلبية 

للمؤسسة اليت تعتمد على هذا النوع من مصادر التمويل، باعتبار أن اإلدارة املالية  االستقالليةممكن من 
 .متويل من مصادر خارجية وما تشكله هذه األخرية من عوائق وتكاليف إضافيةغري ملزمة لطلب 

جزء أو كل األرباح احملققة خالل دورة معينة، من  الحتجازضمن سياسة متويلية معينة قد تعمد املؤسسة 
 خالل إعادة استثمار هذه األرباح وعدم توزيعها على املسامهني مما جيعل هذه األموال تعرب عن القدرة

( cash-flow)التمويلية الذاتية للمؤسسة، ومنه فالتمويل الذايت ميثل الفرق بني صايف التدفقات النقدية 
 .3الذي حتققها املؤسسة خالل سنة معينة وقيمة األرباح املوزعة على املسامهني

 

                                           
1
 .21عبد الرحيم يوسف، مرجع سابق،    توفيق.  
 .112عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق ،   . 2

. Armand Dayan et al, Manuel de gestion, (volume 2), éd. Ellipses, Paris, France, 1999,p. 165.
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 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الخارجية لألموال الخاصةمصادر  ال: الثانيالفرع  
 لألسواققد ختتلف امل   م عن بقية املؤسسات االخرى كبرية احلجم يف عدم قدرهتا على الولوج 

خاصة يف املراحل االوىل من نشأهتا وهذا ملا مييزها بارتفاع درجة املخاطرة فيها مقارنة باملؤسسات  ،املالية
لفة للرفع من امواهلا اخلاصة وهلذا فعادة ما تلجأ هذه املؤسسات اىل قنوات او مصادر متويل خمت األخرى

او باالعتماد على مصادر  واألصدقاءبني املصادر الغري رمسية منها  من خالل التمويل من طرف العائلة 
 .رمسية من خالل اللجوء اىل مؤسسات متخصصة مثل مؤسسات رأس مال املخاطر

ميكن تعريف  :المصادر الغير رسمية لألموال الخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1
التمويل الغري رمسي بأنه التمويل الذي يتم من خالل قنوات تعمل غالبا خارج إطار النظام القانوين 

 .1والرمسي يف الدولة
وعلى أساس هذا التعريف فإن مصادر التمويل الغري رمسية تتمثل يف كل القنوات التمويلية اليت 

صحاب العجز املايل خارج نطاق النظام املايل يف تعمل على مجع املدخرات وتوفري رؤوس األموال أل
الدولة، أي أن كل األموال املتداولة يف إطار التمويل الغري رمسي تعترب بعيدة عن كل رقابة ومتابعة من 

 .طرف اهليئات احلكومية
وهلذا فمصادر التمويل الغري رمسية تعترب غري موحدة بالنسبة لكل الدول، أي أن صيغها قد  

 .2ب عادات وتقاليد كل جمتمعختتلف حس
وهي متثل كل  3(love money)واليت يطلق عليها اسم  :التمويل من العائلة واألصدق اء. 1.1

األموال املتحصل عليها من طرف األقارب واألصدقاء هبدف حتويل مشروع إستثماري معني، حيث أن 
الكثري من أصحاب املؤسسات حديثة النشأة يلجئون يف متويل مؤسساهتم عن طريق األهل واألقارب 

مصادر التمويل قد إال أن اإلعتماد على هذا النوع من . 4واألصدقاء كمصدر خارجي أساسي للتمويل
، نظرا للعالقة العائلية اليت تربط 5يؤدي بطريقة غري مباشرة إىل ظهور عالقة مالية ذات طابع شخصي

صاحب املشروع نتيجة لتدخل األقارب  استقالليةبني املستثمر واملمولني، األمر الذي يؤدي إىل احلد من 

                                           
1
 .111حممد عبد احلليم عمر، مرجع سابق،   .  

2
 .11سابق،   عبد الرمحان أمحد يسري، مرجع .  

3
 . commission européenne, Sixième rapport, rapport 2000, Op. Cit, p. 159. 

4
 .13عبد الرمحان أمحد يسري، مرجع سابق،   .  

5
 .30عبد الغفور عبد السالم ، مرجع سابق،   .  
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قرارات لضمان محاية مصاحلهم  اختاذاولة واألصدقاء يف تسيري املؤسسة عن طريق تقدمي النصائح وحم
 .املالية
وهو مصطلح أطلق على فئة من املمولني الذين يقدمون قروض بفوائد مرتفعة جدا وهذا  :المرابين. 2.1

وقد جند عدة مصطلحات وتسميات تطلق على هذا النوع من  1على مستوى سوق اإلقراض الغري رمسي
 business angels, Capital risque)مصادر التمويل املعتمدة يف السوق الغري رمسي ومنها 

informel)
وكذلك جند من خالل بعض الدراسات حول التمويل يف سوق اإلقراض الغري الرمسي إسم  2

اء هلم خربة واسعة يف تقييم اإلستثمارات مما جيعلهم أكثر ، وهم عبارة عن أشخا  أغني3جتار النقود
قدرة على حتمل خماطر متويل املؤسسات حديثة النشأة كما أهنم يف نفس الوقت يفضلون متويل خمتلف 
املؤسسات اليت متتاز مبستويات منو جد مرتفعة أي أهنا حتقق معدالت عائد على االستثمارات تقدر 

لنسبة للمؤسسات حديثة النشأة وتقل هذه النسبة كلما بلغت املؤسسة مرحلة أو أكثر با % 10بـحوايل 
 .يف مثل هذه املشاريع االستثمارمستوى املخاطرة يف  اخنفاضوبالتايل  4متقدمة من مراحل تطورها
معدالت الفوائد اليت يطلبها جتار النقود مقابل تقدميهم لقروض مصغرة  ارتفاعوهذا ما يفسر 

فإن املستثمرين املاليني على مستوى السوق ( Thompson et Chois)ولفرتات قصرية األجل، وحسب 
الغري رمسي ال يقتصر تدخلهم يف اجلانب التمويلي فقط بل يتعداه حىت إىل توظيف خرباهتم ومعلوماهتم 

 .5ملميزة على مستوى املؤسسات اليت ميولوهناوعالقاهتم ا
يضم جمموعة من األفراد الذين  ادخاروهي عبارة عن نظام  :جمعيات تناوب االدخار واالئتمان. 1.1

أو العقائدي أو على أساس املهنة،  االجتماعييشرتكون يف خصائص موحدة على أساس املستوى 
من املبالغ اجملمعة  االستفادةل مدخرات األعضاء مث يتم وحتصي لالجتماعوالذين يتفقون على تاريخ حمدد 
 .6من طرف كل عضو بطريقة دورية

ومنه فاألمهية التمويلية هلذه اجلمعية تربز يف مسامهتها يف زيادة حجم التمويل الشخصي ألصحاب 
الطلب  اعالرتفخاصة يف الدول النامية، واليت تكون فيها هذه اجلمعيات أكثر تطورا نظرا  االستثمارات

 .على التمويل الغري رمسي بسبب ضعف النظام املايل وعدم قدرته على توفري مصادر التمويل املناسبة

                                           
1
 .113حممد عبد احلليم عمر، مرجع سابق،   .  

2
 . Commission européenne, Sixième rapport,. Op. Cit, p. 160. 

3
 .10عبد الرمحان أمحد يسري، مرجع سابق،   .  

4
 . Commission européenne, Sixième rapport, Op. Cit, p. 161. 

5
 .OCDE,  Le financement des PME innovantes dans une économie mondialisée, Op. Cit, p. 12. 

6
 . Olivier Torrés, Op. Cit, p.p. 32. 33. 
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إن التمويل  :المصادر الشبه رسمية لألموال الخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .2 
رمسي، لكن الفرق الشبه رمسي هو مصدر آخر من مصادر التمويل الذي ينشط يف السوق املايل الغري 

بينه وبني التمويل الغري رمسي يكمن يف أن التمويل الشبه رمسي يأخذ الطابع الرمسي يف طريقة مجع 
املدخرات وتوفري األموال ويأخذ الطابع الغري رمسي بالنسبة للطريقة واملكان الذي يتم فيه توزيع هذه 

الصناديق القروية لالدخار  1ه رمسي مهااألموال، وميكن أن منيز بني نوعني من مصادر التمويل الشب
و انظمة  Les caisses villageoises d’épargne crédite autogéréeواالقراض ذاتية التسيري 
 . les systèmes de crédit solidairesاالقراض التضامنية 

قل مصادر وتظهر مثل هذه األنظمة خاصة يف املناطق النائية أين ت :أنظمة االقراض التضامنية  .1.2
أفراد يف نفس القرية بتكوين صندوق  (20) عشرة إىل (1) التمويل حيث تقوم جمموعة تتكون من  مخسة

أحد األعضاء وهذا لفرتات زمنية  استثماراتجلمع املساعدات املالية لتمويل  caisse localeحملي 
سة مالية رمسية بتقدمي  عن طريق إقراض مبلغ مايل لطالب التمويل من مؤس حمددة، ويتم هذا التمويل

كفالة دفع تتمثل يف قيمة األموال اجملمعة يف الصندوق، ولكن لفرتات زمنية قصرية، أي قروض قصرية 
 .األجل وعادة ما تكون أسبوعية

يف قرية  االستثماراتهبدف تنشيط  :الصناديق  القروية لالدخار واإلقراض ذاتية التسيير  .2.2
الصغرية واليت تكون عادة حملية أو  االستثماراتخراهتم لتمويل بعض معينة، يقوم سكاهنا بتوظيف مد

ألحد أفراد هذه القرية، حيث جيتمع السكان احملليني يف جلسة عامة وينتخبون جملس إدارة الصندوق 
والذي يتكون من شخصني ميتازان باحلياد والقدرة على الكتابة والقراءة هبدف دراسة امللفات وتسيري 

 .الصندوق
ا ميكن أن جند بعض التكتالت جملموعة من هذه الصناديق يف منطقة معينة واليت تقوم بتوظيف كم

أمواهلا يف املؤسسات املالية الرمسية وهذا هبدف تكوين جهاز للدعم املايل للحصول على إعادة التمويل 
 .من مصادر رمسية

حتاول املؤسسات : المصادر الرسمية لألموال الخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1
على األموال اخلاصة واليت إما أن تكون من  االعتماداالقتصادية زيادة حجم رأس املال من خالل 

                                           
1
 .Abdeslem et Abdelatif, Modes de financement informel de petites projets dans des compagnes et villages 

africaines, Session international sur le financement des petites et moyennes projets et la promotion de leur rôle dans 

les économies maghrébines, (25-28 mai 2003), Université ferhat abbas, facultés des sciences économiques et de 

gestion, Sétif, Algérie, p.p. 138-139.   
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اء مصادر داخلية واملتمثلة يف األرباح احملتجزة أو من مصادر خارجية كاالعتماد على مسامهات األصدق
واألقارب أو بعض املستثمرين اخلارجيني وملا كانت األموال اخلاصة تعرب عن األموال الدائمة يف اهليكل 

من  االسواق املاليةاملايل للمؤسسة فأهم وسيلة للحصول على مسامهات جديدة هي جلوء املؤسسة إىل 
 .خالل فتح رأمساهلا على شكل أوراق مالية قابلة للتداول

تعترب غري متاحة ملعظمها  االسواق املاليةزيادة رأمساهلا عن طريق  م   مبالنسبة للولكن يبدو أنه 
واليت تنشط يف جماالت  1املبتكرة    مكاملمبعدالت منو مرتفعة   متتازرغم أن بعض هذه املؤسسات 

ملثال من متتاز بتكنولوجيا متقدمة واليت مت إثباهتا من خالل العديد من الدراسات الدولية، فعلى سبيل ا
فقط من  %1مؤسسة تكنولوجية، فإن ما نسبته  100خالل الدراسة اليت أجريت بسويسرا على مستوى 

يرغبون     ماملمن املسريين يف  % 3يف حني أن . املبتكرة متكنت من الدخول إىل البورصة    مامل
ول أسواق البورصة قد يف الدخول إىل البورصة، باإلضافة إىل أن أغلبية املؤسسات اليت متكنت من دخ

من طرف  (désinvestissement) االستثماراتأو تنازل عن  (sortie)استخدمتها كوسيلة خروج 
وقد أظهرت دراسة أمريكية أخرى أن املستثمرين يف رأمسال املخاطر  . 2املستثمرين يف رأمسال املخاطر

(les investisseurs en capital risque)  زيادة قدرة املؤسسة الصغرية يسامهون بدرجة كبرية يف
والدخول إىل أسواق البورصة مما يعين من األفضل على املؤسسة البحث على  االستمرارواملتوسطة على 

 .3أو الدخول إىل البورصة االستمراريةشركاء يف رأمسال املخاطر إما بدافع 
    مقد متتاز به املومن خالل هذه املقدمة يبدو أننا أمام مصدر مايل خارجي لألموال اخلاصة 

عن بقية املؤسسات األخرى، فعوض التطرق إىل أساليب التمويل املختلفة املتداولة يف البورصة، واليت 
التعرف على مصدر مايل أكثر أمهية بالنسبة  العنصرحناول يف هذا  م   ملليبدو أهنا غري متاحة مباشرة 

 .وهو رأمسال املخاطر م   ملل
فإن رأمسال املخاطر هو عبارة عن تقنية  J. Lachimanحسب  :المخاطر  التعريف برأسمال  .1.1

متويل خاصة واليت ال هتتم فقط بتوفري األموال، بل يكون هلا احلضور يف إدارة املؤسسة يف خمتلف مراحل 
 .تطورها

                                           
1
 . Jean Lachman, Op. Cit, p. 61. 

2
 .Commission européenne, Les PME de haute technologie en Europe, observatoire européen des PME, rapport 

2002/n°6, p. 33. 
3
 . Commission européenne, Les PME de haute technologie en Europ Op. Cit e,. p. 34. 


 .حناول ذكر التعريف باللغة األصلية اليت وجد عليها وهذا لتفادي التغري يف املعىن نتيجة للرتمجة اللغوية.   
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« Une technique de financement spécifique qui ne se contente pas d'apporter 

de l’argent mais également une assistance au management de la société qui devait 

jouer à tous les stades de développement de l’entreprises »
1
.
  

اليت تقوم بتوجيه  (intermédiaire financier)ومنه فرأمسال املخاطر هو نوع من الوساطة املالية 
لعام أو االعتماد على خمتلف البنوك، شركات تأمني، مؤسسات أموال املستثمرين من خالل االدخار ا

يف مشاريع ذات خماطرة جد عالية هبدف  لالستثمارصناعية، وحىت اهليئات احلكومية واليت متتاز بقابليتها 
 .2احلصول على عوائد مرتفعة

اخلاصـــة ، فرأمســـال املخـــاطر يعـــرلف عـــادة علـــى أنـــه نشـــاط إســـتثماري يف األمـــوال Bessisوحســـب 
للمؤسســـات الغـــري عضـــوه يف البورصـــة وعـــادة مـــا متتـــد إىل عمليـــات حتويـــل املؤسســـة، ومـــن اجلانـــب املـــايل 

 .فرأمسال املخاطر هو وسيلة متويل تؤدي إىل التقسيم يف املخاطر بني املؤسسات والشركاء املاليني
« Le capital risque est généralement définie comme une activité 

d’investissement en fond propres ou assimilés dans des entreprises non cotées, 

souvent élargie aux opérations de transmissions d’entreprises sous l’angle 

financier, le capital risque est un moyen de financement qui implique un partage 

des risques entre les entreprises et les partenaires financiers… ».
3 

ميتاز بقدرته على التمويل لكل  (le capital risqueur)ومنه فاملستثمر يف رأمسال املخاطر 
العمليات املتعلقة بتحسني حجم األصول الثابتة يف املؤسسة من خالل املشاركة يف زيادة حجم األموال 

للمشروع أو النمو أو التأهيل للمؤسسة وكذلك القدرة على متويل  االنطالقاخلاصة املتعلقة مبرحلة 
 .4االستثمارات الغري مادية

يف تكوين رأمساهلا ولكن  االقتصاديةومنه فرأمسال املخاطر ميثل مشاركة املؤسسات املالية للمؤسسة 
أهيل واليت تكون فيها ومرحلة النمو والت االنطالقاملخاطر كمرحلة  بارتفاعباألخص يف املراحل اليت متتاز 

املؤسسة عرضة ملستوى مرتفع من املخاطر بسبب عدم التأكد من حتقيقها لعوائد مستقبلية، وتكون 
يف البورصة اليت  عضوهمشاركة املستثمرين يف رأمسال املخاطر موجهة باألخص إىل املؤسسات الغري 

بورصة، ولكن يف نفس الوقت متتاز ليست هلا القدرة على فتح رأمساهلا للتداول على مستوى أسواق ال
 .بتحقيقها ملعدالت عوائد جد مرتفعة وهذا لكي يتمكن املستثمرين من تغطية املخاطر املرتفعة للمشاريع

                                           
1
 . Jean Lachman, Op. Cit, p. 38. 

2
 . ibid, Op. Cit, p.39. 

3. Bernard Delletante, Nadine Levratto, Bernard Paranque, Diversité économique et modes de financements des 

PME, éd Harmattan, Paris, France, 2001, p. 296.  
4
 . Bernard Delletante, Nadine Levratto, Bernard Paranque, Op. Cit,. p.296. 
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خيتلف التمويل برأمسال املخاطر عن التمويل باملصادر  :مميزات التمويل برأسمال المخاطر. 2.1
 :1األخرى يف عدة جوانب

دمها بنوك األعمال، فإن التمويل برأمسال املخاطر ميثل مشاركة مؤقتة غري بعكس املشاركة اليت تق . أ
دائمة يف رأمسال املؤسسة حيث أن اخلروج ميثل هدف أساسي للمستثمرين يف رأمسال املخاطر حبيث 

الفرتة، وحسب اإلتفاق، يتم  انتهاءوبعد . سنوات 3حىت  1حتدد مسامهة املمول خالل فرتة زمنية من 
من خالل  (les sociétés de capital risque / SCR)املمولني ملؤسسات رأمسال املخاطر  انسحاب

إما عن طريق إعادة بيع األسهم للمؤسسة أو عن  (désinvestissement) استثماراهتمالتنازل على 
 ؛صاحب املشروع اختيارطريق بيع األسهم إىل شريك اسرتاتيجي من 

از بسلوك مايل، أي أنه حياول حتقيق عائد متوقع مقابل ما سيتحمله املستثمر يف رأمسال املخاطر ميت . ب
الصغرية أو املتوسطة  ةمن خماطرة على خالف ما هو عليه التمويل من األصدقاء واألقارب ملالك املؤسس

فهدفهم األساسي يتمثل يف املساعدة وزيادة اإلنتاج يف املؤسسة، ومنه فاملستثمر يف رأمسال املخاطر يعترب 
 ؛ؤسسة على أهنا وحدة من حافظة األوراق لألصول اليت ميتلكهاامل
يف بعض الدول ميكن أن تأخذ مؤسسات رأمسال املخاطر صيغة مؤسسة حكومية أو مجاعات حملية  . ت

مما جتعل قراراهتا املالية تعتمد أكثر على التوجه السياسي عوض البحث على حتقيق الفعالية وزيادة 
 ؛األرباح
حيث من خالل التجربة لوحظ أن     م رأمسال املخاطر مساهم أساسي يف املميثل املستثمر يف . ث

 ؛اإلقتصادية  من رأمسال املؤسسة % 10إىل  % 20مسامهة املستثمرين يف رأمسال املخاطر متثل من 
واليت تعترب خاصية  (le savoir faire)املستثمر يف رأمسال املخاطر ميتلك القدرة على التصرف اجليد  . ج
حيث متكنها من حتسني أدائها، ولكن يف نفس الوقت تعترب وسيلة مراقبة ومتابعة  م   مة للإجيابي

للقرارات اليت تتخذها إدارة املؤسسة، وهلذا فقبول مستثمرين يف رأمسال املخاطر يعين أن املؤسسة ستحقق 
القرارات  اختاذ يف استقالليتهاإدارة ذات كفاءة عالية وشفافية أكرب باإلضافة إىل فقداهنا جزء من 

 ؛والتسيري
يبدو أن املستثمرين يف رأمسال املخاطر حيققون فوائد أكرب من خالل العوائد الرأمسالية الناجتة عن  . ح

( مسامهاهتم أو جزء منها) االستثماراتالقيمة السوقية للمؤسسة وهذا عن طريق التنازل عن  ارتفاع
 ؛(dividende) األرباح احملققة من طرف املؤسسةباإلضافة إىل العائد السنوي الذي يتحصل عليه من 

                                           
1
 . Jean Lachman, Op. Cit, p.39, et Bernard belletante et N. levratto, B. paranque, Op. Cit, p p. 301-309. 
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اسرتاتيجية متويل مؤسسات رأمسال املخاطر تعمل على متابعة املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف كل  . خ
مراحل منوها حيث حتاول املسامهة وتوفري األموال الالزمة لزيادة حجم رأمسال املؤسسة من نشأهتا حىت 

طرق التمويل املناسبة ملستويات  اختياروم مبساعدة املؤسسة على مراحل منوها األوىل، كما أهنا تق
ومعدالت منوها ويف غالب األحيان عندما يقرر املستثمر يف رأمسال املخاطر اخلروج جزئيا أو كليا فإنه 
يقوم بإدخال املؤسسة الصغرية أو املتوسطة إىل البورصة وبالتايل يقوم بتحويلها من طريقة التمويل 

 ؛(financement direct)على وسيط مايل إىل التمويل املباشر  باالعتماد
مؤسسات رأمسال املخاطر عادة تكون متخصصة يف متويل وتطوير قطاعات حمددة مما ال يسمح هلا  . د

بتحقيق التنويع املطلوب يف حافظة األوراق وبالتايل تكون عرضة للمخاطر اخلاصة وحتاول التخلص منها 
 ؛ةبطلب معدالت عائد مرتفع

اليت حتتوي على مسريين ميتازون برغبتهم     ميقوم املستثمرين يف رأمسال املخاطر بتمويل امل . ذ
لنظرة تسويقية  امتالكهمالكبرية على العمل املشرتك يف سبيل إجناز املشروع وتطويره، باإلضافة إىل 
يلهم للمؤسسة عن طريق واضحة، باإلضافة إىل ذلك فإن أيضا املستثمرين يف رأمسال املخاطر يتابعون متو 

، إضافة إىل القدرة املطلقة يف احلصول على كل املعلومات ةالقرارات املالية للمؤسس اختاذمسامهتهم يف 
 .املطلوبة حول نشاط املؤسسة

وعلى هذا األساس فمن الواضح أن احلصول على األموال من مؤسسات رأمسال املخاطر غري متاح 
تكلفته مقارنة مبصادر متويل أخرى، ولكن يف نفس الوقت يعترب مصدر  الرتفاع، نظرا    ملكل امل

املبتكرة اليت عادة ما متتاز بتحقيقها ملعدالت منو مرتفعة متكنها من تغطية  م   ممايل مهم بالنسبة لل
تكاليف التمويل من مؤسسة رأمسال املخاطر، باإلضافة إىل أهنا ستتمكن من جتزئة املخاطر املرتفعة اليت 

كما أن التمويل برأمسال املخاطر يعترب الوسيلة املثلى اليت ستتمكن . متيزها عن بقية املؤسسات األخرى
 .املؤسسة الصغرية واملتوسطة من خالهلا بالدخول إىل البورصة وحصوهلا على األموال بطريقة مباشرة

 
 االموال المقترضة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني
تتمثل االموال املقرتضة يف تلك االموال املوجهة لتمويل االحتياجات التشغيلية وعادة ما حيث 

جات االستثمارية واليت قد تكون قصرية االجل وباإلضافة اىل االموال املقرتضة املوجهة لتمويل االحتيا
 .توسطة او طويلة االجلتكون م
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ياجات التشغيلية للمؤسسات الصغيرة  االموال المقترضة الموجهة لتمويل االحت  :األولالفرع  
 والمتوسطة

عقود حتويل الفاتورة و السحب على  ،واليت تتمثل عادة يف االئتمان التجاري، االئتمان املصريف
 .املكشوف

التجاري قيمة املشرتيات اآلجلة للسلع واملواد األولية اليت تتحصل  االئتمانميثل  :االئتمان التجاري  .1
، أي أن املؤسسة ميكنها املتاجرة وتصنيع مشرتياهتا من السلع واملواد األولية 1عليها املؤسسة من املوردين

 .مث تقوم بعد فرتة زمنية معنية من حتصيل مشرتياهتا، بدفع املبالغ املستحقة للموردين
مؤسسة من توظيف مقتنياهتا من السلع واملواد األولية يف العملية اإلنتاجية خالل فرتة مما يسمح لل

التجاري يعترب مصدرا آليا للتمويل ألنه  فاالئتمانومنه  ،معينة قبل أن تقوم بتسديد املستحقات للموردين
 االئتمانحجم حجم املشرتيات للمؤسسة كلما زاد  ارتفعتفكلما . 2مرتبط بالتغري يف حجم املشرتيات
 .التجاري الذي ستستفيد منه

ميتاز مبرونة كبرية من ناحية توفري األموال للمؤسسة باحلجم املطلوب  وهلذا فإن القرض التجاري
ويف والوقت املناسب حيث أنه كلما يزداد مستوى نشاط املؤسسة كلما أدى هذا إىل زيادة حجم 

ألمر الذي جيعله مصدر مايل متاح بالقدر املالئم يف على االئتمان التجاري، ا باالعتماداملشرتيات 
على مثل هذا  االعتمادالوقت املناسب، باإلضافة إىل عدم وجود تعهدات وإجراءات رمسية تعيق 

 .التمويل
التجاري ميكن أن يصبح مصدر مايل جماين بالنسبة  فاالئتمانباإلضافة إىل هذه اإلمتيازات، 

ولكن يتوقف هذا على طبيعة شروط املوردين، فإذا مل يقدم املوردون خصم نقدي  3للمؤسسة املقرتضة
التجاري يف هذه احلالة يعترب جماين بالنسبة للمؤسسة املقرتضة خاصة إذا متكنت من تسديده  فاالئتمان

يف الوقت املناسب، أما يف حالة ما إذا قام املوردون بتقدمي خصم نقدي للعمالء فاملؤسسة مطالبة 
ه احلالة من اخلصم، النقدي عن طريق دفع مستحقات املوردين خالل فرتة اخلصم يف هذ باالستفادة
 .من متويل جماين استفادتتكون قد 

                                           
1
 .112 ،  1000منري إبراهيم هندي، االدارة املالية مدخل حتليلي معاصر، الطبعة الرابعة، املكتب العريب احلديث، االسكندرية، مصر، .  

2
 .131،   2222حممد أمني عزت امليداين، االدارة التمويلية يف الشركات، الطبعة الثالثة، مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية، .  

 . يف بعض املراجع يستخدم مصطلح القرض التجاري للداللة على اإلئتمان التجاري.  

3
 .131رجع سابق،   حممد أمني عزت امليداين، م.  
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التجاري مكلف جدا بالنسبة  االئتمانولكن من جانب آخر ميكن أن يصبح التمويل عن طريق 
ملوردين يف الوقت املناسب، مما قد للمؤسسة املقرتضة يف حالة ما إذا مل تتمكن من دفع مستحقات ا

بشروط معقولة   احتياجاهتايسيء إىل مسعتها على مستوى السوق بشكل قد يصعب عليها احلصول على 
كما أهنا قد تضيع فرصة احلصول على اخلصم النقدي إذا مل تتمكن من تسديد املستحقات يف فرتة 

 .اخلصم مما يعترب كمؤشر لضعف مركزها املايل
املصريف القروض قصرية األجل اليت تتحصل عليها املؤسسة من  االئتمانميثل  :ان المصرفياالئتم  .2

، إالل أن بعض املؤسسات يف ظل عدم توفرها على مصادر متويل 1قصرية األجل احتياجاهتاالبنوك لتمويل 
ستوى خماطر وبالتايل حتملها م استثماراهتاطويلة األجل، قد تلجأ إىل القروض قصرية األجل يف متويل 

 .2إفالس أكرب يف حالة عدم قدرهتا على تسديد القرض يف الوقت املناسب
مبلغ إمجايل دفعة واحدة  باقرتاضميكن للمؤسسة أن تتحصل على اإلئتمان املصريف بطريقتني إما  

بالتاريخ املتفق عليه، كما ميكن للمؤسسة احلصول على  واالئتمانعلى أن تقوم بتسديد قيمة الفوائد 
من خالل حتديد حد أقصى ملا ميكن أن تتحصل عليه   (line of crédit)حمدودة  ائتمانيةتسهيالت 

املؤسسة خالل فرتة متفق عليها واليت تتحصل عليها املؤسسة يف معظم احلاالت على شكل دفعات 
 .3احلد األقصى املتفق عليهمتوالية من القروض إىل أن تصل إىل 

رات الضريبية اليت حتققها املؤسسة نتيجة و هي الوف باالقرتاضعلى التمويل  االعتمادومن مزايا 
الضريبة، حيث أن هذه الوفورات الضريبية متثل  احتسابالفوائد املدفوعة من نتيجة الدورة قبل  القتطاع

أقل من معدل الفائدة  ه فمعدل الفائدة الفعليحاصل ضرب الفائدة املدفوعة يف معدل الضريبة،  ومن
 .4قبل الضريبة لالئتمان املصريف واليت تعترب يف نفس الوقت أكرب تكلفة من االئتمان التجاري

ولكن نتيجة لبعض الشروط اليت تضعها البنوك أمام املؤسسات املقرتضة واليت تعاين من ضعف 
 : 5ومن بني هذه الشروط االمسيةأكرب بكثري من التكلفة  قرتاضلالمركزها املايل، جتعل من التكلفة الفعلية 

 ،أن يطلب البنك من املؤسسة تقدمي رهونات . أ

                                           
1
 .111منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  

2
 .111نفس املرجع ،   .  

3
 .111نفس املرجع،   .  

 (.معدل الضريبة  – 2) × معدل الفائدة قبل الضريبة = معدل الفائدة الفعلي .  

4
 . 111منري إبراهيم هندي،  مرجع سابق،   . .  

5
 .111إبراهيم هندي، مرجع سابق،    منري.  
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 ،أن يطلب البنك من املؤسسة توقيعا من طرف ثالث كضمان للتعاقد . ب
 ،برصيد معوض االحتفاظأن يطلب البنك من املؤسسة  . ت
 ،أن يطلب البنك من املؤسسة سداد الفائدة مقدما . ث
 .البنك من املؤسسة سداد القرض على دفعات أن يطلب . ج
 :عقود تحويل الف اتورة .1

شراء أو خصم ديون  Factoringيقصد عقد حتوي الفاتورة  :تعريف عقد تحويل الف اتورة .1.1
املؤسسة التجارية اليت تعمل على املستوى احمللي أو الدويل يف حقل السلع اإلستهالكية، كما تقوم البنوك 

، الفواتري املوجودة حبوزة املؤسسات التجارية 1ء حسابات املدينني ألوراق قبض، سنداتالتجارية بشرا
يوم واهلدف من هذه العملية هو توفري السيولة  210يوم و 10والصناعية واليت ترتاوح مدهتا ما بني 

حسابات القبض، حيث  استحقاقتاريخ  انتظاراحلاجة إىل  ندو  االقتصاديةبشكل مستمر للمؤسسة 
تتطلب عملية الفاكتورينغ توافر ثالث أطراف الطرف األول والذي يتمثل يف التاجر أو املنتج أو املوزع 
وهو الذي تكون حبوزته احلسابات املدينة اليت يشرتيها الطرف الثاين واملتمثل يف الفاكتور أي املؤسسة 

طرف الثالث فهو العميل ويقصد به الطرف املدين للطرف املالية أو البنك الذي يقوم بالفاكتورينغ أما ال
 .األول

 االقتصاديةيعترب الفاكتورينغ مصدر مايل للمؤسسة   :مزايا التمويل بعقود تحويل الف اتورة .2.1
 :2ميتاز بعدة خصائص إجيابية

 ؛يعترب كمصدر مايل يوفر األموال الالزمة للمؤسسة بتكلفة تنافسية . أ
 ؛صيل املستحقات من املدينونالتأمني ضد خطر عدم حت . ب
آلية الفاكتورينغ األثر احملاسيب واملايل يف املؤسسات اإلقتصادية، فمن املنظور  الستعمالكما أن  . ت

نوعية اخلدمة العاملة يف جمال الفاكتورينغ ميكلن املؤسسة من التخلص من  استخداماحملاسيب، فإن 
يف حتصيلها أو مصاريف الديون املعدومة، مما  خمصصات املؤونات املتعلقة مبصاريف الديون املشكوك

يساعد املؤسسة حتما على تقوية املركز املايل من خالل حتسني النتيجة الصافية والتخفيف من الديون 

                                           
1
وتطويرها يف عبد اجلليل بوداح، بدائل التمويل اخلارجي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة، الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة .  

 .867علوم التسيري، سطيف، اجلزائر،  ، جامعة فرحات عباس كلية العلوم اإلقتصادية و (1001ماي  13-11)اإلقتصاديات املغاربية، 
2
 . Pierre Vernimmen, finance d entreprise, 5

eme
 édition, éd Dalloz, Paris, France, 2002, p. 980.  
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آلية الفاكتورينغ يسرع دوران املخزون  فاستخداموأعباء الديون على مستوى امليزانية، أما من اجلانب املايل 
 .1وعا ما الديناميكية يف نشاط املؤسسةوالعمالء مما سيوفر ن

الفاكتورينغ، خاصة فيما يتعلق بأثره احملاسيب  باستخداموبالنظر إىل املزايا اليت تقدمها آلية التمويل 
واملايل على املؤسسة اإلقتصادية، املرونة اليت ميتاز هبا يف توفري املوارد املالية من خمتلف املؤسسات املالية، 

ن آلية الفاكتورينغ كمصدر  مايل يف غاية األمهية بالنسبة للمؤسسة الصغرية واملتوسطة ملا فيمكن إعتبار أ
 .االئتمانيةحيقق هلا من حتسني يف املركز املايل والقدرة 

ينقسم الفاكتورينغ إىل ستة أنواع وهذا حسب طريقة  :انواع التمويل بعقود تحويل الف اتورة  .1.1
 :2كاآليتتقدمي خدمة الفاكتورينغ وهي  

(Factor)وتقوم هذه اخلدمة على أساس أن الفاكتور  (Full service factoring)خدمة كاملة  . ث
 
 يقوم بتمويل عميله مع القيام بباقي العمليات األخرى من حتمل للمخاطرة وإبالغ مدين العميل؛

أي أن الفاكتور يشرتط على العميل  (Recourse factoring)خدمة كاملة ماعدا حتمل املخاطرة  . أ
 بتأمني حسابات املدين؛

ويف هذا النوع يتعامل  (Bulk factoring)خدمة جزئية تتضمن فقط التمويل وإبالغ مدين العميل  . ب
 الفاكتور مع شرحية واسعة من العمالء ذات املبالغ الضعيفة؛ 

 ؛(Maturity factoring)خدمة كاملة ماعدا التمويل  . ت
 ؛(Invoice factoring)ل فقط خدمة التموي . ث

 .(Undisclosed factoring)خدمة جزئية تتضمن التمويل واملخاطرة أحيانا  . ج

إال أنه يبدو أن نوعية اخلدمات اليت     مرغم أمهية التمويل بإستخدام آلية الفاكتورينغ يف امل
نغ أعلى مقارنة ببدائل يقدمها هذا املصدر املايل ينعكس سلبا على تكلفته حيث تعترب تكلفة الفاكتوري

 .متويلية أخرى
ين جزء ميثل عمولة الفاكتورينغ واليت تعرب عن العوائد اليت أوتتكون تكلفة الفاكتورينغ من جز 

يتحصل عليها الفاكتور نتيجة تقدميه اخلدمة للعميل باإلضافة إىل تكلفة التأمني حلساب املدينني واجلزء 
 .3توفري األموال  للعميل اليت جيب أن حتقق عوائد بالنسبة للفاكتور اآلخر ميثل تكلفة التمويل الناجتة عن

                                           
1
 . 312عبد اجلليل بوداح، مرجع سابق،  .  

2
 . 313نفس املرجع ،  .  
 .هو مقدم خدمة الفاكتورينغ. 

3
 . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, finance, 2 

eme
 édition, éd Vuibert, Paris, France, 1999, p. 274.  
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 االقتصاديةوحسب دراسة حديثة فإن املؤسسات اليت تقدم خدمة الفاكتورينغ هتتم باملؤسسات 
اليت حتقق رقم أعمال معترب وتضم عدد معني من العمالء مما يعين أن املؤسسات املالية خاصة البنوك اليت 

 .1وخاصة احلديثة منها    ملفاكتورينغ ال هتتم كثريا باملتقدم خدمة ا
ولكن بسبب التطور يف خدمات الفاكتورينغ وظهور أساليب متطورة كاخلدمة الكاملة واليت ميكن 

 .م   مأن متثل مصدر مايل له أمهيته اخلاصة يف توفري األموال لل
الذي يسمح البنك لعميله بسحبه مما ميثل السحب على املكشوف املبلغ  :السحب على المكشوف  .4

يزيد عن رصيد حسابه اجلاري على أن يفرض البنك على العميل فائدة تتناسب والفرتة اليت مت خالهلا 
سحب مبالغ تفوق رصيده الدائن ويوقف البنك حساب الفائدة مبجرد عودة احلساب إىل حالته 

 .2الطبيعية
وال ميكن  3لتغطية العجز املؤقت يف اخلزينة املؤسسة للسحب على املكشوف  استخدامويفسر 

واليت حتدد مبا يفرضه البنك  تكلفته الرتفاعإعتبار السحب على املكشوف كمصدر مايل دائما نظرا 
 : 4على عملية من عموالت تضاف إىل أسعار الفائدة الرمسية املطبقة وترتاوح هذه العموالت بني

 عمولة ثابتة ومتغرية؛ . أ
 ى احلساب؛مصاريف اإلبقاء عل . ب

 .عمولة مطبقة على جتاوز احلد األعلى من السحب املسموح به . ت
  . ث

للمؤسسات الصغيرة    االستثماريةاالموال المقترضة الموجهة لتمويل االحتياجات  : الثانيالفرع  
 والمتوسطة

  :القروض االستثمارية  .1
عرف بنك التنمية احمللية القروض االستثمارية على اهنا قروض ي :تعريف القروض االستثمارية. 1.1

سبعة سنوات  تكون موجهة لتمويل املشاريع االستثمارية  3متوسطة االجل تصل مدهتا القصوى حىت 
 .5املتمثلة يف انشاء او توسيع او جتديد وسائل االنتاج

                                           
1 . Commission des communautés européennes, document de travail des services de la commission, L'accès des 

entreprises au financement, Bruxelles, le 19.10.2001. p. 31. 
2
 .311عبد اجلليل بوداح، مرجع سابق ،  .  

3
 . Armand Dayan et al, , Op. Cit,  p. 220.  

4
 .311عبد اجلليل بوداح، مرجع سابق ،  .  
 http://www.bdl.dz/invess.html: املوقع الرمسي لبنك التنمية احمللية.  5
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قرض لتمويل املعدات يتم القرض االستثماري عادة ما يأخذ شكل اما حسب موسوعة ويكيبيديا 
 3اىل  1يكون متوسط االجل من  ، حيث ان هذا القرض قدتقدميه عادة من طرف مؤسسة ائتمان

مباين صناعية،  سنوات لشراء املعدات او قد يكون طويل االجل يف حالة املعدات الثقيلة، خط انتاج، او
 .1االستثماريةويف حالة املشاريع الكبرية قد يتم اشراك البنوك 

 هي عبارة عن قروض قصري، القروض االستثمارية FRANSABANK EL-DJAZAIR بنكحسب 
 . ، او معدات(توسيع انشاء او)متوسطة وطويلة االجل موجهة لتمويل املشاريع االستثمارية 
 موجهة سنوات وهي 1و  1بني  ترتاوحالقروض متوسطة االجل هي قروض فرتة استحقاقها 

 1 يف حني القروض طويلة االجل ترتامح مدة استحقاقها من اكثر من املعدات، تتثبي لتمويل امتالك او
طويل  لتمويل االستثمارات الثقيلة اليت متتاز بعمر نتاجي وهتالك سنة، موجهة 21 سنوات اىل اقل من

 .2االجل مثل االنشاءات املصانع، الفنادق، البىن التحتية
قروض متوسطة وطويلة االجل موجهة هي عبارة عن  NATIXIS ALGERIEبنك اما حسب 

 .3لتمويل االستثمارات املنقولة والغري منقولة
 3و 1قروض متوسطة االجل لفرتة استحقاقا ترتاوح بني  ومنه فالقروض االستثمارية هي عبارة عن

معني او من خالل البنك  بنكسنوات موجهة لتمويل االستثمارات يتم احلصول عليها اما من طرف 
 3 من ااستحقاقهاما بالنسبة للقروض طويلة االجل واليت ترتاوح فرتة . ع مؤسسة متخصصةبالتعاون م
يتم احلصول عليها من البنوك، املؤسسات  االستثماراتموجهة لتمويل  سنة تكون هي االخرى 10إىل 
 .4إىل اهليئات املالية املتخصصة وباإلضافةاملالية 

البنوك لتمويل انشاء مؤسسة واليت تتوفر على عديد هي عبارة عن قروض يتم منحها من طرف 
حاسب آيل، أثاث مكتب،  موجهة لتمويل استثمار مهين مثل ألة، جهاز املعايري ، حيث اهنا تكون

 .5االصل الهتالك املدة احملددة مع عدم جتاوزسنوات  3اىل  1ومدة االستحقاق ترتاوح بني ...

                                           
1 . https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_d'investissement 

: FRANSABANK EL-DJAZAIRاملوقع الرمسي لبنك .  2
http://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7:credit-d-

investissement&catid=15&Itemid=164 
:  NATIXIS ALGERIEاملوقع الرمسي لبنك .  3

http://www.natixis.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=107:convention-

pro&catid=104&Itemid=628&lang=fr 
4 . http://www.banque-info.com/fiches-pratiques-bancaires/le-financement-des-investissements 

5 . 
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/7ENJEK?OpenDocu

ment 
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نه ال يوجد تعريف حمدد وموحد للقروض االستثمارية ف سابقة الذكر نالحظ ايخالل التعار  ومن
عاريف حسب طبيعة ونوع البنوك واملؤسسات املالية املاحنة هلذا النوع من القروض، وقد ختتلف هذه الت

إالل ان هذا التباين يف تعريف القروض االستثمارية يقابله تشابه ومتاثل يف خصائص هذه القروض واهلدف 
يث ان كل التعاريف تشري اىل ان هذا النوع من القروض تكون موجهة من تقدميها للمؤسسات،ح

لتمويل االستثمارات الثابتة واليت متتاز عادة بطول فرتة استغالهلا واهتالكها اي اهنا ال تتحول اىل نقدية 
 .إالل بعد فرتة زمنية متوسط او طويلة االجل واليت ال تقل عادة عن سنتني

لنوع من القروض يكون عادة موجه لتمويل اجلزء االعلى من جانب وهلذا ميكن القول ان هذا ا
 . ةاالصول يف ميزانية املؤسس

متوسطة وطويلة االجل  هي قروضكما ان التعاريف السابقة تتشارك يف ان القروض االستثمارية 
وقد يصل تاريخ استحقاقها  ،1طرف البنوك للسماح للمؤسسات من انشاء استثمارات حمددة تقدم من
 . 2ثالثني عاما 10إىل  
من خالل التعاريف السابقة الذكر للقروض االستثمارية جند ان  :خصائص القروض االستثمارية. 2.1

 .هذا املصدر املايل يتصف باخلصائص التالية
اجات القروض االستثمارية توجه عادة لتمويل االحتي :استخدامات للقروض االستثمارية .1.2.1

 : 3االستثمارية للمؤسسة واملتمثلة يف
 ؛...بناء مباين، اعمال التطوير العقاري امتالك عقارات مثل شراء أراضي، شراء او . أ
 ؛...شراء معدات وآالت مثل آالت ثابتة، سيارات . ب
 ؛...امتالك اصول غري مادية مثل براءات االخرتاع، رخصة رمسية، دراسات للسوق . ت
 متويل البحث والتطوير؛ . ث

 متويل رأس املال العامل؛ . ج

  .شراء أسهم او مسامهات يف راس مال اجتماعي . ح
عبارة عن مصدر متويل ملشاريع املؤسسة، حيث ان هذه االخرية  ومنه فان القرض االستثماري هو

 . باملائة من تكلفة املشروع 10اىل  20تقوم عادة بتمويل جزء من هذه املشاريع بأمواهلا اخلاصة يف حدود 
                                           

1 . Tanguy Gavroy,Jean-Claude Jungels,Johan Hatert, Comment financer la croissance de mon entreprise, éd Edipro, 
Belgique, 2010, p. 48. 

 
 .113 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   . 2

3 . Tanguy Gavroy,Jean-Claude Jungels,Johan Hatert, Op. Cit, p. p. 48-49. 
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من اهم اخلصائص املميزة للقرض االستثماري انه يتم االتفاق  :تكلفة للقروض االستثمارية .2.2.1
واملقرتض، وعلى  بالتفاوض بني املقرض...( معدل الفائدة، تاريخ االستحقاق، الرهونات)على شروطه 

إالل ( ئدةمعدل الفا)تتمثل يف نسبة حمدودة من قيمة القرض من التمويل  من ان تكلفة هذا النوع الرغم
ان املقرض قد يصر على عدم ثبات  هذه النسبة خاصة اذا كانت معدالت الفائدة يف السوق متجهة 

 .1حنو االرتفاع
خا  بالفرتة  IRS/ Interest Rate Swapمعدل الفائدة يتحدد على اساس معدل قاعدي 

 عمولةيتم حساهبا على اساس املبلغ الغري مسحوب تسمى  وعمولةاحملددة للقرض يضاف اليه هامش، 
 .  2خالل فرتة السحبوهذا   commission de reservation احلجز

هو معدل ال يكون بالضرورة ثابت طول فرتة القرض وهو يتحدد  :معدل الف ائدة الق اعدي. أ
يكون مرتبط بتكلفة النقود على  باالعتماد على املعدل احلايل املعتمد من طرف اهليئات املالية، حيث انه

لكن يف  ،وبالتايل فيمكن للمعدل القاعدي ان يتغري يوميا. املدى القصري واحملدد من طرف البنك املركزي
 .معتربة يف سوق النقود تالواقع العملي فهو ميتاز بنوع  من االستقرار إالل يف حالة ظهور اختالال

هامش يسمى باهلامش التجاري والذي يعرب عنه  اضافة ملعدل القاعدي يتم ا زيادة عنكما انه 
جودة املقرتض، قيمة مبلغ يف  املتمثلة على اساس بعض املعايرييتم حتديدها متفق عليها  ثابتة كنسبة
اوح عادة بني يرت  لذيحيث ان هذا اهلامش التجاري قد يتغري من مؤسسة مالية اىل اخرى وا، القرض

 3.% 1و  2%
ذه العمولة يعرب عليها يف شكل نسبة مئوية ويتم فرضها من طرف البنك مقابل ه :عمولة الحجز. ب

هذه . متاح للمؤسسة يف أي وقت كوني التزامه بتجميده للكتلة النقدية للقرض املمنوح والذي جيب ان
  4. % 2,1و   % 0,3تتغري سنويا  بني  العالوة

حالة ما تسديد اقساط القرض ففي حسب طبيعة كما ان تكلفة القرض االستثماري قد ختتلف 
خالل كل فرتة القرض فان هذه الصيغة ومتساوية ثابتة ( الفوائد+ رأس املال )اذا كانت اقساط القرض 

تكون مكلفة، ولكن االقساط االوىل تكون منخفضة وتكاليف القرض ميكن حتملها بسهولة خالل 

                                           
 .113 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   . 1

2 . Tanguy Gavroy,Jean-Claude Jungels,Johan Hatert, Op. Cit, p. 42. 

3 . Serge Peffer,Edouard Abbeloos,Christine Collet,Chris Dauw, Vade-mecum du financement des PME, éd de 

boeck et larcier, Bruxelles, Belgique, 2010, p. 265. 

4 . Serge Peffer,Edouard Abbeloos,Christine Collet,Chris Dauw, Op. Cit, p. 265. 
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وفقا ( الفوائد+ رأس املال )للقرض حيث مي حساب القسط السنوي .1من تسديدها االوىل املراحل
 :2للعالقة التالية

   ب االقساط السنوية للقرض وفق ا لطريقة االقساط الثابتةاحس(: 11)العالقة رقم  
 

 
 

 :حيث ان 
A  : (الفوائد+ رأس املال )قيمة االقساط السنوية الثابتة 

D0  :متثل قيمة القرض االستثماري املمنوح للمؤسسة 
R : الفائدة السنويةمعدل 

( رأس املــال)مــا اذا كانــت االقســاط الســنوية يــتم حســاهبا علــى اســاس اقســاط القــرض  امــا يف حالــة
( الفوائــد+ راس املــال )تكــون االقســاط املدفوعــة  ثابتــة ومتســاوية خــالل كــل فــرتة القــرض ففــي هــذه احلالــة

إالل ان قيمتهــا تكـون مرتفعـة خــالل السـنوات االوىل مـن فــرتة القـرض مقرنــة  .اقـل قيمـة مــن سـنة اىل اخـرى
 .3(الفوائد+ رأس املال )بطريقة االقساط الثابتة 

حصـلت علـى قـرض  م   ميقتني نعتمد على املثـال التـايل علـى فـرض ان ر ولتوضيح الفرق بني الط
ـــــدة  20ملـــــدة ون  1133321,11اســـــتثماري بقيمـــــة  ـــــة بتكلفـــــة  % 3ســـــنوات مبعـــــدل فائ هبـــــدف شـــــراء آل

يف حني ان البنك اقرتح على املؤسسة طريقتني لتسـديد  ون  بعد الضريبة على القيمة املضافة، 110.000
الثانيـــة تســـديد اقســـاط الطريقـــة ثابتـــة، ( رأس املـــال)االوىل علـــى اســـاس تســـديد اقســـاط  ، الطريقـــةالقـــرض
 .ثابتة( الفوائد+ راس املال )سنوية 

 :ريقة االوىل فيتم حساب االقساط على الشكل التايل باالعتماد على الط
 ون 11.332,11=  20/  113.321,11= السنوي لراس املال ثابت  قسطال

 ون 23.111,11=  0,03*   113.321,11= الفوائد للسنة االوىل 
 ون 11.212,20=  23.111,11+  11.332,11= امجايل القسط للسنة االوىل 

                                           
1 . Tanguy Gavroy,Jean-Claude Jungels,Johan Hatert, Op. Cit, p. 50. 
2 . Serge Peffer,Edouard Abbeloos,Christine Collet,Chris Dauw, Op. Cit, p. 186. 
3 . Tanguy Gavroy,Jean-Claude Jungels,Johan Hatert, Op. Cit, p. 50. 
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ون يف حــني ان  11.332,11قســط الســنوي لــرأس املــال تبقــى ثابتــة وهــي ال قيمــة يف الســنة الثانيــة
واجلـــدول املـــوايل يوضـــح ( ون 11.332,11 - 113.321,11)يـــتم حســـاهبا علـــى اســـاس القيمـــة  الفوائـــد

 :اهتالك القرض وفقا للطريقة االوىل
 

 الثابتة  (رأس المال) وفق ا لطريقة االقساطاالستثماري  للقرض    جدول اهتالك (:11)الجدول رقم  

 
 القسط السنوي رأس المال المدفوع الفوائد القيمة المتبقية السنوات

 42141,8984 24789,352 17352,5464 247893,52 1+ن
 40406,6438 24789,352 15617,2918 223104,168 2+ن
 38671,3891 24789,352 13882,0371 198314,816 3+ن
 36936,1345 24789,352 12146,7825 173525,464 4+ن
 35200,8798 24789,352 10411,5278 148736,112 5+ن
 33465,6252 24789,352 8676,2732 123946,76 6+ن
 31730,3706 24789,352 6941,01856 99157,408 7+ن
 29995,1159 24789,352 5205,76392 74368,056 8+ن
 28259,8613 24789,352 3470,50928 49578,704 9+ن
 26524,6066 24789,352 1735,25464 24789,352 11+ن

 343332,525 247893,52 95439,0052  المجموع
Source : Serge Peffer,Edouard Abbeloos,Christine Collet,Chris Dauw, Op. Cit, p. 185.  

 
 :اما اذا اعتمدنا على الطريقة الثانية فيتم حساب االقساط على الشكل التايل 

يتم حساهبا باالعتماد على ثابتة خالل فرتة القرض ( الفوائد+ راس املال )االقساط السنوية 
 ون واجلدول املوايل يوضح اهتالك 113121,11: فنتحصل على قسط سنوي يقدر بـ( 02)العالقة رقم 

 :القرض االستثماري وفقا للطريقة الثانية
 
 
 
 
 
 



 

211 
 

 
 الثابتة  (الفوائد+رأس المال) وفق ا لطريقة االقساطستثماري  االللقرض    جدول اهتالك (:17)الجدول رقم  

 
 القسط السنوي رأس المال المدفوع الفوائد القيمة المتبقية السنوات

 35294,4603 17941,9139 17352,5464 247893,52 1+ن
 35294,4603 19197,8479 16096,6124 229951,606 2+ن
 35294,4603 20541,6972 14752,7631 210753,758 1+ن
 35294,4603 21979,616 13314,8443 190212,061 4+ن
 35294,4603 23518,1892 11776,2711 168232,445 5+ن
 35294,4603 25164,4624 10129,9979 144714,256 1+ن
 35294,4603 26925,9748 8368,48554 119549,793 7+ن
 35294,4603 28810,793 6483,66731 92623,8187 8+ن
 35294,4603 30827,5485 4466,9118 63813,0257 9+ن
 35294,4603 32985,4769 2308,9834 32985,4772 11+ن

 352944,603 247893,52 105051,083  المجموع
Source :Serge Peffer,Edouard Abbeloos,Christine Collet,Chris Dauw,Op.cit. p. 186. 

 
قيمـة القـرض االسـتثماري وفقـا للطريقـة الثانيـة يعـد  ان تسـديدومن خالل املثال احلايل يتضح جليـا 

 2.121,03=  1113111,111 – 1113211,101)اكثـــرا مقارنـــة باســـتخدام الطريقـــة االوىل بقيمـــة  امكلفـــ
ــــة يف الطريقــــة الثانيــــة إالل ( ون لتســــديد قيمــــة القــــرض ان قيمــــة االقســــاط الســــنوية يف   ان اخلاصــــية االجيابي

    .املسددة وفقا للطريقة االوىل باألقساطاملراحل االوىل من تسديد قيمة القرض اقل مقارنة 
   :التمويل اإليجاري  .2

مبقتضاه يقوم  اتفاقهو  lease financingالتمويل االجياري  :التمويل اإليجاريتعريف  . 1.2
و عادة . الك ذلك األصل أي املؤجرالقيمة اإلجيارية املتفق عليها ملمستخدم األصل أي مستأجره بدفع 

من تستحق الدفعة األوىل من اإلجيار فور توقيع العقد أما قيمة كل دفعة فتتوقف على ظروف كل 
أنواع، تشمل البنوك التجارية  ،  وعن طبيعة املؤسسات اليت تقوم بتأجري التجهيزات فهي عدة1مستأجر

                                           
1
 . 111منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   .  
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وشركات متويل تأجريي متخصصة والشركات الصانعة  )بيوت التمويل(والبنوك اإلسالمية وشركات 
 .1للتجهيزات يف بعض األحيان

 االلتزاماألصل دون  باستخدامحيث يقوم املستأجر  االستئجارمن أبرز مزايا  االستخدامتعد ميزة و 
يلتزم املستأجر بسداد القيمة اإلجيارية الدورية على أساس شهري أو ربع سنوي بشرائه و مقابل هذه امليزة 

 . 2عليه يف عقد التأجري االتفاقأو حسب ما يتم 
لتوفري     ممن بني أهم مصادر التمويل اليت تعتمد عليها امل االستئجارويعترب التمويل عن طريق 

 .ن عدة مزايااألصول الثابتة خاصة ملا يقدمه هذا املصدر املايل م
 :مزايا التمويل اإليجاري. 2.2

حيقق التمويل االجياري قدر من املرونة للمؤسسات املستأجرة ذلك ألنه يقيها من حتول  :المرونة. 1.2.2
قد يكون قصري  االستئجارتكلفة األصل خالل الفرتات اليت ال يكون يف حاجة إليه، حيث أن عقد 

احلاجة يعاد األصل إىل املؤجر وإذا ما ظهرت  وبانتهاءالفعلية لفرتة معينة،  االحتياجاتاألجل مبا يغطي 
  .3احلاجة إىل األصل مرة أخرى فيمكن إعادة تأجريه

األصول أفضل وسيلة لتمويل  استئجارميثل  :تخفيض مخاطر التق ادم التكنولوجي. 2.2.2
جيا معقدة ومتغرية بإستمرار، وهو ما املؤسسات اليت تعتمد على تقنيات إنتاج متطورة ومتتاز بتكنولو 

les PME innovantesاملبتكرة     مميكن أن ينطبق على امل
4. 

حيث أن األصول اليت متتاز بتكنولوجيا متقدمة تواجه خماطر التقادم السريع أو غري متوقع ولكي 
على أصول للحصول  باالستئجارحتاول املؤسسة التخلص من هذه املخاطر، تعتمد على صيغ التمويل 
لعدة مرات إىل أن يربز أصل  استئجارهلفرتات زمنية قصرية وكلما ظهرت احلاجة مرة أخرى لألصل تعاود 

 .بنفس الطريقة وإلغاء عقد اإلجيار السابق باستئجارهجديد أكثر تطور، فتقوم املؤسسة 
الوسيلة األصول تعترب  استئجارإن طريقة  :تخفيض مخاطر عدم التأكد من حجم الطلب. 1.2.2

املثلى يف التخلص من خماطر عدم التأكد من حجم الطلب على منتج أو خدمة معينة، فبنفس الطريقة 
 .5أصل معني يتخصص يف إنتاج سلعة معينة أو تقدمي خدمة حمددة االقتصادية استئجارحتاول املؤسسة 

                                           
1
 .102حممد أمني عزت امليداين، مرجع سابق،   .  

2
 .1  ، 1000أمحد سعد عبد اللطيف،  التأجري التمويلي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، .  

3
 .112، مرجع سابق،   2223منري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل، الطبعة الثانية، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، .  
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يف حجم الطلب على هذه املنتجات أو اخلدمات، فإن األصل املستأجر  لالخنفاضونتيجة  
يصبح مبثابة تكاليف إضافية يف املؤسسة، هلذا تعمد املؤسسة لفسخ أو إلغاء عقد اإلجيار يف بعض 

 .أصل آخر يقوم بإنتاج سلع متتاز بارتفاع حجم الطلب عليها استئجاراحلاالت املشروطة وحتاول 
واليت متتاز بعدد حمدود من املستهلكني باإلضافة إىل     مظر يف خصائص املوإذا ما أمعنا الن 

ختصصها يف إنتاج سلع معينة، وبالتايل تكون أكثر عرضة للتذبذب يف املبيعات من املؤسسات كبرية 
لتمويل     ممن طرف امل استخدامااحلجم، األمر الذي جيعل من التمويل باالستئجار الوسيلة األكثر 

 .راهتااستثما
 استئجاربغرض شراء أصل ما، فإن  االقرتاضعلى عكس  :التخلص من قيود االقتراض  .4.2.2

األصل ال يعطي احلق للمؤجر يف أن يضع قيود على قرارات اإلدارة بشأن احلصول على قروض مستقبلية 
 .1املزيد من األصول الثابتة استثمارأو بشأن إجراء توزيع أرباح أو 

ومبا  .القرارات املالئمة اختاذيعطي حرية أكرب إلدارة املؤسسة يف  باالستئجارويل مما يعين أن التم
على مصادر التمويل  االعتمادعادة ما يكون هو مالك املؤسسة، فإنه حياول دوما     مأن املسري يف امل
األمثل هلذه  وميكن أن يعترب التمويل التأجريي احلل. األكرب يف تسيري املؤسسة االستقالليةاليت متنحه 

عموما  االقتصاديةللمؤسسة  باالستئجارالوضعية، باإلضافة إىل هذه املزايا املباشرة اليت يوفرها التمويل 
وللمؤسسة الصغرية واملتوسطة خاصة، فهناك بعض املزايا احملاسبية اليت ميكن أن حتسن من املركز املايل 

 .للمؤسسة
الرحبية الدفرتية للمؤسسة يف صورة  االستئجاريظهر  :جراالثر على القوائم المالية للمستأ   .5.2.2

ختصم القيمة اإلجيارية فقط من  االستئجارمن أجل شراء األصل، يف حالة  باالقرتاضأفضل مقارنة 
اإليرادات يف قائمة الدخل، أما إذا حصلت املؤسسة على قرض هبدف شراء أصل معني يف هذه احلالة 

 .2أقساط اإلهتالك لألصل باإلضافة إىل الفوائد املصرفية تاإليراداسوف ختصم من 
سيسمح هلا من زيادة قدرهتا االئتمانية،  باالستئجارعلى التمويل  فباعتمادها م   مأما بالنسبة لل
بضمان أصل معني، كما أن عدم ظهور األصول املستأجرة يف امليزانية، ميكن  االقرتاضمقارنة يف حالة 

                                           
1
 . 111منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   .  
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املركز االئتماين للمؤسسة ويساهم بذلك يف إمكانية حصوهلا على املزيد من األموال أن يؤدي إىل حتسني 
 .1املقرتضة

هناك عدة أنواع من التأجري ومن أمهها البيع وإعادة التأجري، التأجري  :التمويل اإليجاري  أنواع .1.2
 .2التشغيلي ، التأجري التمويلي أو الرأمسايل والتأجري الرفعي

بني مؤسسة  اتفاقهو  Sale and lase backالتأجري  وإعادةالبيع  :إعادة التأجيرالبيع و . 1.1.2
إما أن يكون شركة تأمني أو مؤسسة مالية أو شركة تأجري ( املؤجر)وطرف آخر ( املستأجر) اقتصادية

تقوم املؤسسة املستأجرة ببيع أصل متلكه إىل الطرف اآلخر املؤجر،  االتفاقمتخصصة، ومبقتضى هذا 
على أن يقوم هذا الطرف بإعادة تأجري األصل مرة أخرى إىل املؤسسة اإلقتصادية، ومن الواضح أن 

يتمثل يف حصول املؤسسة املستأجرة لألصل على قيمة هذا األصل الذي قامت  االتفاقحصيلة هذا 
األصل مقابل دفع إجيار  باستغالليف حني أهنا تقوم . تستثمره يف جماالت أخرىببيعه للمؤجر واليت س
عقد التأجري  بانتهاءاألصل  اسرتدادوالذي من حقه ( املؤجر)وأعاد تأجريه هلا  اشرتاهدوري للطرف الذي 

لقيمة ويتوقع أن حيقق املؤجر عائد من هذه الصفقة من خالل متحصالت اإلجيار الدورية، باإلضافة إىل ا
 .املتبقية من األصل

مصدر متويل للمستأجرة إذ يزوده  Opérating laseميثل التأجري التشغيلي  :التأجير التشغيلي. 2.1.2
باألصل املطلوب دون احلاجة إىل شرائه، كما يؤمن له خدمة الصيانة اليت عادة ما تأخذ تكلفتها يف 

هذا النوع من التأجري فإن املؤجر يقوم بتغطية  وبالتايل يف. احلساب عند تقدير قيمة دفعات اإلجيار
 .3جانبني معا مها التمويل والصيانة

ومن مميزات التأجري التشغيلي أن دفعات اإلجيار ال تكفي لتغطية التكلفة الكلية لألصل ويرجع 
الثاين أن عقد اإلجيار ال ميتد إىل هناية العمر االفرتاضي لألصل، والسبب : 4هذا إىل سببني رئيسني مها

ميكن لعقد اإلجيار التشغيلي أن يتضمن شرط اإللغاء، والذي يعطي احلق ملستأجر األصل إلغاء عقد 
وهلذا يتوقع املؤجر أن يسرتد إمجايل تكلفة األصل املؤَجر إما من خالل إعادة . اإلجيار يف أي وقت يشاء

ادة بيع األصل ذاته، ويبدوا أن تأجريه لنفس املستأجر ملدة أخرى أو ملستأجرين آخرين أو عن طريق إع

                                           
1
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اليت متتاز بالتخصص يف إنتاج نوع معني وتكون أكثر  م   مهذه الصيغة التأجريية أكثر مالئمة لل
املبتكرة اليت تعتمد على تكنولوجيا متقدمة يف اإلنتاج مما  م   معرضة لتذبذب يف املبيعات باإلضافة لل

عت الضرورة لذلك بأكثر مرونة من خالل إلغائها لعقد يسمح هلا من جتديد األصول املستأجرة مىت د
 .اإلجيار
 لويطلق عليه ايضا بتأجري الدفع الكام Capital laseالتأجري الرأمسايل  :التأجير الرأسمالي .1.1.2

(Fully-pay out lase) ويعترب التأجري الرأمسايل كمصدر مايل للمؤسسة املستأجرة يعوضها عن ،
وحتديد  باختياراألصل، حيث تقوم املؤسسة املستأجرة يف ظل هذا النوع من العقود  المتالك االقرتاض

والتفاوض مع املنتج على السعر وشروط التسليم مث تبحث عن املؤجر   استخدامهاألصل املطلوب 
والتفاوض معه على قيامه بشراء  األصل من املنتج مقابل حترير عقد تأجري متويلي فيما ( مصدر التمويل)

 : 2، وختتلف عقود التأجري التمويلي عن عقود التأجري التشغيلي يف نواحي أساسية أمهها1بينهما
 ؛ال يقوم املؤجر بتقدمي خدمات الصيانة . أ
 ؛ال جيوز للمستأجر إلغاء عقد اإلجيار . ب
اإلجيار احملددة يف العقد تكفي لتغطية قيمة األصل إضافة إىل حتقيق عائد مناسب ميثل معدل  قيمة . ت

 ؛الفائدة على قرض مضمون
 .التأمني على األصل وما يستحق عليه من ضرائب على املمتلكات تكون من مسؤولية املستأجر . ث
 التشغيلي، كما أن التأجري وهلذا يبدو أن عقود التأجري التمويلي أقل مرونة مقارنة بعقود التأجري . ج

التمويلي خيتلف عن البيع وإعادة التأجري إالل يف أن التأجري التمويلي يتوجه إىل األصول اجلديدة واليت يتم 
 .شراؤها من املنتج أو املوزع وليس من املؤسسة املستأجرة

املستأجر لغرض  هلذا ميكن القول بأن التأجري التمويلي يشبه القرض املضمون الذي قد حيصل عليه
اجلوهري يكمن يف أنه يف حالة شراء األصل بقرض مضمون تكون ملكية  االختالفشراء األصل لكن 
أما يف حالة التأجري التمويلي، . القرض من حق املقرتض أي مستخدم األصل استحقاقاألصل يف تاريخ 

فيكون األصل من حق املؤجر، ومنه رغم أن التأجري التمويلي ميتاز مبرونة أقل مقارنة بالتأجري التشغيلي، 
ميها  خاصة حديثة النشأة اليت ال متتلك أصول ميكن تقد م   مإالل أنه يعترب مصدر مايل مهم بالنسبة لل

على مستوى السوق  باالستقرارالناضجة واليت متتاز  م   مو بالنسبة لل. كضمان أمام املؤسسات املالية
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مما  استقرارلتقنيات إنتاج متتاز بتكنولوجيا متطورة وبالتايل فإن مبيعاهتا تكون أكثر  استخدامهاوعدم 
 .   متثمارية يف املاإلس االحتياجاتجيعل التأجري التمويلي مصدر مايل أساسي لتمويل 

على التأجري الرفعي  االعتمادتلجأ املؤسسة يف حصوهلا على أصل معني يف   :التأجير الرفعي .4.1.2
Leaveraged leasing  يف قيمته السوقية، كما يشمل هذا  بارتفاعيف حالة ما إذا كان هذا األصل ميتاز

واملقرض، وال خيتلف هذا النوع من العقود من  النوع من التأجري على ثالثة أطراف هم املستأجر واملؤجر
وجهة نظر املستأجر عن أي نوع آخر من عقود التأجري السابقة، حيث يقوم املستأجر بالتعاقد على 
سداد دفعات دورية متثل القيمة اإلجيارية لألصل املستخدم خالل الفرتة احملددة بالعقد مقابل حصوله 

، أما املؤجر فوضعه خيتلف يف نقطة مهمة 1قد خالل هذه الفرتةاألصل موضوع التعا استخدامعلى حق 
تتمثل يف أن شراء األصل ميول جزئيا من األموال اخلاصة والباقي من األموال املقرتضة، وعادة ما يوضع 

وملزيد من الضمان، يوقع كل من املؤجر واملستأجر على عقد القرض، ومن . األصل كرهن لقيمة القرض
صم قسط اإلهتالك من اإليرادات قبل حساب الضريبة يف حالة تصنيف عقد اإلجيار حق املؤجر أن خي

أما إذا مت تصنيف عقد التأجري الرفعي على أنه عقد متويلي يف هذه احلالة . على أنه عقد تأجري تشغيلي
 .2فإن إهالك األصول يكون يف دفاتر املستأجر

التأجريية من وجهة نظر املؤجر، إال أنه من بني عقد تأجري الرفعي والعقود  االختالفولكن رغم 
، يعترب التأجري الرفعي كمصدر مايل مهم لتلبية    موجهة نظر املؤسسة املستأجرة وباألخص امل

 .ملا يوفر من عدة مزايا االستثمارية احتياجاهتا
تكاليف اليت إال أنه ال خيلوا من دوره من  م   مولكن رغم املزايا اليت يقدمها التمويل اإلجياري لل

القرارات املالية  الختاذجيب على املدير املايل حتديدها ومقارنتها بتكاليف املصادر التمويلية املختلفة 
املناسبة، حيث ان تكاليف التمويل اإلجياري تتمثل يف القيمة احلالية لدفعات اإلجيار املستقبلية خمصومة 

مبلغا مماثال لقيمة األصل  اقرتضتمبعدل الفائدة الذي جيب أن تدفعه املؤسسة إىل البنك يف حالة ما 
اخلصم املناسب لدفعات اإلجيار ألن خطر دفعات متثل معدل  االقرتاضولذات الفرتة الزمنية وتكلفة 

، كما جتدر 3اإلجيار من وجهة نظر املؤجر مماثلة خلطر دفعات تسديد القرض من وجهة نظر البنك
املالحظة هنا أن دفعات اإلجيار جيب أن تؤخذ بعد الضريبة للحصول على التكلفة الفعلية لإلجيار أي 

                                           
1
 .21أمحد سعد عبد اللطيف، مرجع سابق،    .  

2
 . 21نفس املرجع،    .  

3
 .123حممد أمني عزت امليداين، مرجع سابق،   .  
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لذي خيفض تكلفة اإلجيار، ومنه فمعدل الفائدة الذي يعرب عن أثر الوفر الضرييب ا استبعادمن خالل 
أن الفوائد تعترب من بني  اعتبارمعدل اخلصم هو معدل فائدة بعد خصم الوفورات الضريبية على 

 .1املصاريف اليت يتم اقتطاعها قبل إحتساب الضريبة
 

 سطةللمؤسسات الصغيرة والمتو   في مجال تمويل  مبتكرة آليات: المطلب الثالث
اهم اآلليات املبتكرة يف جمال توفري املوارد املالية  م   ممتثل آليات الدعم املايل احلكومي املوجه لل

لتمويل احتياجاهتا االستثمارية، خاصة يف املراحل االوىل من نشأهتا نظرا ملا متيز هذه  م   ماملالئمة لل
 . امام املؤسسات املالية من ضعف للقدرة التفاوضية هلذا النوع من املؤسسات  لةاملرح

الدراسة اليت قامت هبا الشبكة األوروبية للبحوث حول املؤسسة الصغرية واملتوسطة  إالل انه وحسب
(ENSR ) تستفيد من  الدعم املايل املباشر  ملاألوروبية     ممن امل % 30فإن أكثر من  ،1001لسنة

 :2وهذا لعدة أسباب
أغلبية أصحاب املؤسسة الصغرية واملتوسطة يعتربون أهنم ليسوا يف حاجة إىل هذا النوع من الدعم  . أ
 ؛املايل
ال يعلمون بوجود أنظمة الدعم املايل املوجهة     ممن أصحاب أو مالكي امل % 21حوايل  . ب

 ؛للمؤسسة الصغرية واملتوسطة
من الدعم املايل هي مؤسسات حديثة ة واملتوسطة اليت تستفيد الصغري  تمن املؤسسا % 1حوايل  . ت

 .النشأة أو يف طور اإلجناز
األوروبية     ممن طرف امل استخداماوحسب نفس الدراسة فإن أنظمة الدعم املايل األكثر 

 :جاءت على الشكل التايل
 
 

 

 

                                           
1
 .113منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   .  

2
 . Commission européenne, L’accès au financement pour les PME, Observatoire de PME européennes, rapport 

2003/n
o
2, p. 41. 
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حسب  ) في الدول األوروبية    م ص ملل  الموجهخدمات الدعم المالي  لالمؤسسات    استخدام(:  18) الجدول رقم  
 (مدة نشاط المؤسسة

 خدمات الدعم المالي
 5أقل من 
 سنوات

 إلى 5من 
 سنوات 11

 أكثر من
 سنوات 11

 %3 %22 %21 أنظمة ضمان  القروض
 %2 %1 %1 أنظمة الضمان املتبادل
 %1 %1 %1 دعم يف أسعار الفائدة

 %1 %2 %1 مساعدات غري مسرتجعة يف األموال اخلاصة
 %31 %30 %33 على الدعم املايل االعتمادعدم 

 %1 %1 %1 عدم وجود أجوبة
 %111 %111 %111 %(111نتيجة لتقريب النسب فإجمالي كل عمود ال يساوي بالتحديد )المجموع 

Commission européenne, l’accès au financement pour les PME, , Observatoire des PME européennes, 

rapport 2003/n° 2, p. 41. 

 

 Les systèmes de)نالحظ أن أنظمة ضمان القروض ( 23)ومن خالل هذا اجلدول رقم 

garantie des prêts)  من بني خدمات الدعم املايل املوجهة لقطاع امل استخداماهي الصيغة األكثر 
بنسب األوروبية تعتمد على صيغ الدعم املايل املختلفة األخرى وهذا     ممن امل % 20وحوايل    م

 Les systèmes de garantie)  التشاركيأنظمة الضمان  واملتمثلة يف % 1ضعيفة ومتقاربة حوايل 

mutuelle)  مساعدات مقدمة على أسعار الفائدة ،) (Les subventionnement des intérêts ،
 Les aides non remboursables aux fonds مساعدات يف األموال اخلاصة غري مسرتجعة 

propres). 
 

 الضمانانظمة    :األولالفرع  
األوروبية على األموال،     ماملوتعترب أنظمة الضمان من أهم الوسائل املعتمدة لتسهيل حصول 

    مويف مثل هذه األنظمة يتم تقدمي ضمانات للممولني عوضا عن العمولة املتحصل عليها من امل
 .1بتغطية املخاطر والتكاليف اإلدارية ومعاجلة ملفات طلبات التمويل

املخاطر بني البنك ومجعيات الضمان مما سيعمل  تقسيموالضمانات على هذا األساس تعمل مببدأ 
األمر الذي سيتيح هلذه  م   معلى ختفيض يف درجة املخاطرة اليت ستتحملها البنوك من جراء متويلها لل

                                           
1
 . Commission européenne, L’accès au financement pour les PME, Op. Cit, p.p. 37.38.   
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رة على احلصول على أموال من املصادر اخلارجية املتمثلة باخلصو  يف البنوك، ومن مزايا املؤسسة القد
 : 1على أنظمة الضمان يف توفري املوارد املالية للم    و م جند االعتماد
من  االستفادةاليت جتد صعوبات يف احلصول على األموال من املصادر اخلارجية ميكنها     مامل . أ

 ؛وبشروط مالئمة باالقرتاضالتمويل 
وبالتايل     ممن خالل مؤسسات وصناديق الضمان ميكن للقطاع اخلا  املسامهة يف متويل امل . ب

 ؛املسامهة يف حتقيق التنمية احمللية
مؤسسات وصناديق الضمان توفر خدمات ومساعدات حملية من خالل تقدمي الدعم واإلرشاد  . ت

 .احمللية م   موالنصائح لل
يف الدول األوروبية منذ فرتة طويلة بصيغتني  م   ممان القروض للولقد تواجد نظام الض

ومجعيات  ،(Les fonds de garantie des emprunts)صناديق ضمان القروض : أساسيتني مها
 .(Les associations de garantie mutuelle)  الضمان التشاركي

ممولة من احلكومات املتمثلة يف عادة ما تكون صناديق ضمان القروض  :ضمان القروضانظمة   .1
أو بطريقة  م   مللالوطنية، حيث تعمل على تقدمي ضمانات إما بصيغة مباشرة  السلطات احمللية أو

كما ميكن   التشاركيغري مباشرة من خالل إعادة ضمان القروض املقدمة من طرف مجعيات الضمان 
 .2م   ملللبعض هذه الصناديق منح قروض مباشرة 

الصغرية أن بعض أصحاب املشاريع  باعتبار :صناديق ضمان القروض الفرنسيةة  تجرب. 1.1
يعانون من صعوبات يف احلصول على القروض البنكية بسبب عدم توفرهم على الضمانات  واملتوسطة

الكافية، فإنشاء صناديق ضمان القروض يتيح هلم إمكانية إستخدام األموال من املصادر اخلارجية املتمثلة 
ا للمخاطر باخلصو  بسبب تقامسه واالستثماريةالتشغيلية  االحتياجاتخاصة يف القروض البنكية لتلبية 

 .3مع البنوك
    ماملواليت هي فرع من بنك تنمية  Sofaris) (     ماملفاملؤسسة الفرنسية لضمان متويل 

(Banque de Développement des PME/ BDPME )  الذي يهتم بتسيري خمتلف األموال
كوسيط بني ، هي مؤسسة مالية تعمل     ماملاحلكومية املوجهة لضمان القروض هبدف إنشاء وتطوير 

                                           
1
 . ibid. p. 38. 

2
 . Commission européenne, L’accès au financement pour les PME, Op. Cit. p. 37. 

3
 . www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/informations/crea-ent/outils/outils03.htm 
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من خالل ضماهنا للقروض املقدمة من طرف البنوك أو مسامهات العديد من      مواملاملمولني 
 .مؤسسات رأمسال املخاطر ورأمسال النمو
تكون موجهة لدعم  (Sofaris)، فإن الضمانات اليت تقدمها    مويف إطار دعمها إلنشاء امل

سنوات واليت  1لمؤسسات اليت ال يتعدى مدة نشاطاهتا التشغيلية ل واالحتياجات تاستثماراومتويل اإل
يف آلية عملها على تكفلها  (Sofaris)دون إستثناء، كما تعتمد  االقتصاديةتعمل يف كل القطاعات 

من الضمانات املطلوبة من طرف البنوك لتقدميها قروض للمؤسسات  % 10إىل  % 10بضمان من 
 .الناشئة واليت تكون إما قروض متوسطة وطويلة األجل أو قروض تسامهية

أو أكثر  %10)ميكن للتجمعات احمللية حتمل جزء من عمولة الوساطة  (Sofaris)وبالتعاقد مع 
    مباملسامهة الفعالة يف الدعم املايل امل وهبذه الطريقة يسمح هلا( سنوات كحد أقصى 1يف فرتة 
 .احمللية

من خدماهتا  االستفادةالعاملة يف الرتاب الفرنسي     مبإمكان كل امل ،(Sofaris)ويف إطار عمل 
 Sofarisاإلقليمية     ماملرقعة عملها مت إنشاء مؤسسة فرنسية لضمان متويل  التساعاملالية، ونظرا 

Régional))  م   مرع من بنك التنمية للكف  2222سنة (BDPME)  للمساعدة يف تسيري أموال
 Sofaris، تعتمد وساطة (Sofaris)الضمان إقليميا من خالل دعم اخلدمات املالية املقدمة من طرف 

régional  عرب      مامليف إنشائها عقود مع التجمعات احمللية املعنية لتنشيط توزيع القروض املوجهة
أو  % 10عوض  % 30نسية بتقدميها للبنوك قدرا أكرب من الضمانات قد يصل حىت كل األقاليم الفر 

 .منفردة (Sofaris)اليت تقدمها  % 10
أو اللجان      معادة ما يتم إنشاء هذه اجلمعيات من طرف امل  :انظمة الضمان التشاركي .2

املتخصصة أو الغرف التجارية ويف بعض احلاالت بالشراكة مع البنوك جمتمعني يف شكل تعاونية، حيث 
متيازية كما أهنا توفر إبالتفاوض أمام البنوك للحصول على قروض بصفة  التشاركيتقوم مجعيات الضمان 

 .1بعض اخلدمات لزبائنها خارج التمويل
تتلخص التجربة اإلسبانية يف جمال تقدمي الدعم  :اإلسباني    تشاركي  الضمان النظام    تجربة .1.2
 Sociedades de Garantia)يف هيئتني ماليتني مها مؤسسات الضمان املتبادل  م   مللاملايل 

Reciproca / SGR ) باإلضافة على الشركة اإلسبانية إلعادة الضمان(Compania Espanola de 

Reafianzamiento / CERSA .) مت إحصاء اكثر من  ،1002إىل  2233فخالل الفرتة املمتدة من
                                           

1
 Commission européenne, L’accès au financement pour les PME, Op. Cit. p. 37. 
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من اخلدمات اليت تقدمها هاتني املؤسستني واليت متثل ما  استفادت صغرية ومتوسطةمؤسسة  103000
 االقتصادية،من املؤسسات املستفيدة من الدعم املقدم واليت تنشط يف كافة القطاعات  % 30نسبته 

 م   ممليون أورو كضمان لل 33000وخالل نفس الفرتة، مت منح أكثر من . خدماتية وصناعية وفالحية
قروض اإلستثمار، ومن جانب آخر فإن الدعم املايل الموجهة يف األساس لدعمها يف احلصول على 

 االرتفاع منصب عمل جديد، باإلضافة إىل 333100مكلن احلكومة اإلسبانية من توفري  م   ماملقدم لل
 .1   ماملطلرد يف عدد امل

للحصول على القروض البنكية  م   مفدور هذه املؤسسات يتمثل يف تقدميها للضمان الالزم لل 
 االستفادةالراغبة يف      ماملطويلة األجل باإلضافة إىل تقدميها للنصائح املالية ألعضائها وهلذا فعلى 

أما بالنسبة للشركة اإلسبانية إلعادة . تكون مسامهة فيهامن خدمات هذه اهليئات املالية عليها أن 
، فيتمثل دورها يف تدعيم الضمانات املقدمة من طرف مؤسسات الضمان (CERSA)الضمان 
من دفع (  CGR)ذا مل تتمكن مؤسسة ما مسامهة يف ، فعلى سبيل املثال إم   ملل( CGR) التشاركي

بوصفها الطرف ( CGR)جع املبلغ املقرتض من مؤسسة ديوهنا للبنك املقرض، فإن هذا البنك يسرت 
يف حني أن هذه األخرية، وفقا للعقد املربم بينهما وبني الشركة اإلسبانية إلعادة . الضامن للقرض

 .االتفاق، ميكنها طلب نسبة من املبلغ املسدد للبنك حسب (CERSA)الضمان 
 
 أسعار الف ائدة    دعم في  : الثانيالفرع  

نات للبنك املركزي الفرنسي اباالعتماد على قاعدة البي 2232سنة  Patrick Artusيف دراسة لـ 
 : 2مت التوصل اىل النتائج التالية

من بني املؤسسات ذات املخاطر العالية فان املؤسسات الصغرية تدفع تكاليف اقرتاض اكثر مقارنة  . أ
 باملؤسسات الكبرية؛

تدفع تكاليف اقرتاض اكثر من  اطرها فهيمهما كانت درجة خم املؤسسات الصغرية الصناعية . ب
 املؤسسات كبرية احلجم؛

الفرق بني تكاليف االقرتاض يكون اكرب بالنسبة للمؤسسات الصغرية مقارنة باملؤسسات كبرية  . ت
 .احلجم

                                           
1
 . commission européenne, L’accès au financement pour les PME, Op. Cit. p. 38.   

2   . Yves ULLMO,  “Taux d'intérêt et risque des entreprises », Revue d'économie financière, No.89,(JUILLET 

2007), p.p. 43-52. 
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   من خالل هذه النتائج يربز جليا ان تكاليف التمويل عن طريق االقرتاض تكون مرتفعة يف امل
اي ان هناك عالقة عكسية بني حجم املؤسسة وتكلفة القروض  احلجم كبريةنة باملؤسسات  ر مقا م

 .البنكية
مقارنة  م   مجع سبب ارتفاع تكاليف االقرتاض بالنسبة للر وحسب هذه الدراسة فقد ا

 .   مباملؤسسات كبرية احلجم اىل عدة عوامل يف مقدمتها ارتفاع درجة خماطر متويل امل
م   لل اإلقرتاضيةالقدرة وحتسني وعليه فقد كان من الضروري حماولة اجياد وسائل وآليات لدعم  
  .دعم اسعار الفائدة على القروض االستثماريةمن خالل  م
من بني اهم التجارب الناجحة  : برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركيتجربة   .1

على املستوى االورويب جند التجربة الرتكية  م   مض االستثمارية لليف دعم اسعار الفائدة على القرو 
احد اهم الربامج الرائدة اوروبيا يف والذي يعد  (KOSGEB)يف تركيا     مبرنامج تنمية امل واملتمثلة يف

 .من خالل توفري قروض بنكية بأسعار فائدة مدعمة  م   مجمال دعم التمويل بالقروض البنكية لل
لكل  ةموجه توالذي كان    مانشاء آلية لتمويل امل 1001من خالل هذا الربنامج مت سنة 

، حيث تقوم هذه اآللية على (KOSGEB)املؤسسات املسجلة يف قاعدة البيانات اخلاصة بربنامج  
عن  وهذا ،بأسعار فائدة مدعمة وباإلضافة اىل توفري ضمان للقروض م   متوفري القروض البنكية لل

املسجلة يف برنامج  م   مقدمي قروض استثمارية للهبدف تالبنوك جمموعة من الربنامج مع  ق تعاقدطر 
الرتكي على ان يعمل هذا االخري على ضمان تسديد القرض وباإلضافة اىل الفوائد     متنمية امل
 .املرتتبة عنه

 :1كما جيب ان توجه هذه القروض لتمويل
 اآلالت واملعدات؛ . أ

 ت؛متويل الصادرا . ب

 العملية االنتاجية؛ . ت

 .الدعم املستعجل يف حالة الكوارث الطبيعية . ث

                                           
1 . OCDE, Le financement des PME et des entrepreneurs 2012 Tableau de bord de l'OCDE, ed OCDE, 2013,  p. 

254. 

 



 

211 
 

فقد ارتفعت  1022اىل  1001يف تركيا خالل الفرتة من     مومن خالل نشاط برنامج تنمية امل
 2اىل حوايل  1001مليون اورو سنة  10من حوايل  م   مقيمة القروض ذات الفائدة املدعم واملقدمة لل

مؤسسة سنة  111املستفيدة من هذه القروض بـ     ميف حني قدر عدد امل  1022مليار اورو سنة 
1022مؤسسة سنة  13.123اىل   1001

 يف انشاء امل الربنامجاالمر الذي يؤكد مدى فاعلية هذا .  1
 .يف تركيا   م
 
 يل المؤسسات الصغيرة المتوسطةآليات اخرى مبتكرة لتمو   :الثالثالفرع   
آلية مهمة للتنمية بعد ان كان ميثل اصبح ميثل  la microfinance املصغر التمويل :القرض المصغر  .1

وسيلة مهمة حملاربة الفقر، وهذا نظرا ملا توفره هذه التقنية التمويلية من مردودية للمؤسسات املالية 
اىل امكانية توفريها للسيولة للمقرضني الفقراء الذين ال ميكنهم احلصول على القروض البنكية  وباإلضافة
 .التقليدية

 بأثرهاولقد اخذت هذه الصيغة من التمويل حيزا كبرية من اهتمامات االقتصاديني فيما يتعلق 
 .2دول العامليف االقتصادية على التنمية 
والذي  2223من شهر فيفري سنة  لقرض املصغر يف واشنطنحول ا اول مؤمتر عامليمنذ انعقاد  

مت فيه استخدام ألول مرة مصطلحات التمويل املصغر والقرض املصغر، حيث كان هذا املؤمتر الدويل 
يف العامل من خالل  فقريةمليون عائلة  200،  1001حىت سنة اي سنوات  2يف غضون  دعميهدف اىل 

منذ  و، 3اطات مستقلة مع تقدمي الدعم املايل لتطوير مؤسساهتمبإنشاء نشمنحهم لقروض تسمح هلم 
   .اخذ االهتمام بالتمويل املصغر يأخذ منحا متسارعا على املستوى الدويل ذلك احلني

يعرب عن اخلدمات املالية ذات احلجم الصغري املقدمة التمويل املصغر  :المصغر  القرضف  يتعر  .1.1
يف جمال االدخار واإلقراض والتأمني، وعليه فاملؤسسات املتخصصة يف التمويل املصغر تقدم خدمات 

                                           
1 . OCDE, Le financement des PME et des entrepreneurs 2012 Tableau de bord de l'OCDE, ed OCDE, 2013, p. 255.  

2 . Hyacinthe Defoundoux-Fila et autres, La microfinance contemporaine: Défis et perspectives, Publication Univ 

Rouen Havre, France, 2013, p. 2. 

3 . Isabelle Guérin, les sommets mondiaux du microcrédit : où en est-on cinq ans après?, Revue Tiers Monde Vol. 

43, No. 172, Microfinance : petites sommes, grands effets? (octobre-décembre 2002), pp. 867-877.   

https://books.google.dz/url?id=xaXeBAAAQBAJ&pg=PT27&q=http://www.univ-rouen.fr/irshs/users/purh/&linkid=1&usg=AFQjCNH39nlQOv8e_W0U9HNz86PHzkOCag&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.dz/url?id=xaXeBAAAQBAJ&pg=PT27&q=http://www.univ-rouen.fr/irshs/users/purh/&linkid=1&usg=AFQjCNH39nlQOv8e_W0U9HNz86PHzkOCag&source=gbs_pub_info_r
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مالية من احلجم الصغري تكون مناسبة الحتياجات فئة من اجملتمع واليت تتصف مبستوى معني من الفقر 
 . 1على اخلدمات املالية املقدمة من طرف املؤسسات املالية النظامية وال متتلك القدرة على احلصول

عن خدمة  ةومن خالل التعرف احلايل للتمويل املصغر ميكن ان نستنتج ان القرض املصغر هو عبار 
املشاريع الفردية، من اخلدمات املالية املقدمة يف اطار التمويل املصغر اليت توجه يف االساس لتمويل 

صغرة تعرف على اهنا آلية مالية موجهة للمقاوالت املصغرة واحلرفيني والذين ال ميكنهم فالقروض امل
 . 2االستفادة من القروض البنكية التقليدية

 :التجربة البلجيكية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرق القرض المصغر. 2.1
حيث عن طرق القروض املصغرة     مامل متثل بلجيكا جتربة ناجحة على املستوى االورويب يف متويل

 ,CREDAL, BRUSOC )متتلك مخسة مؤسسات متخصصة يف منح القروض املصغرة واملتمثلة يف 

FOND DE PARTICIPATION, OIKOCREDIET, HEFBOOM) اىل مؤسسة متخصصة يف  وباإلضافة
3ضمان القروض املصغرة واملتمثلة يف 

( SOCAMUT )  . 
القروض : نوعني من القروض املصغرة واملمتمثلة يف ملتخصصة يف تقدمي تعمل هذه املؤسسات ا

اما بالنسبة للنوع الثاين . االستثمارية لتمويل االستثمارات، خمزون البضائع، خزينة االنطالق، والضمانات
قرض اخلزينة والذي يستخدم ملواجهة العجز يف خزينة املؤسسة من القروض املصغرة  فيتمثل يف 

 .4املصغرة
اىل  وباإلضافةحسب املؤسسة املاحنة للقرض  فيما يتعلق بقيمة القرض املمنوح فقد تتغري قيمته

 : 5نوع القرض املمنوح وهذا على النحو التايل
اورو يف حني قروض اخلزينة  213100القروض االستثمارية ال تتعدى  CREDALة ملؤسسة ببالنس . أ

 اورو؛ 203000حددت بسقف 

اورو يف حني  113000و  13000القروض االستثمارية ترتاوح ما بني  BRUSOCبالنسبة ملؤسسة  . ب
 اورو؛ 33100قروض اخلزينة ال تفوق 

 اورو؛ 113000تقوم بتوفري ضمان للقروض املصغرة يف حدود  SOCAMUTبالنسبة ملؤسسة  . ت

                                           
1 . Souleymane Soulama, Micro-finance, pauvreté et développement, éd Archives contemporaines, paris, France, 

2005, p. 16. 

2 . Par Serge Peffer et autres, Vade-mecum du financement des PME, éd de poeck et larcier, Bruxelles, Belgique, 

2010, p. 208. 

3 . ibid, p. 208. 

4 . ibid, p. 209. 
5 . ibid, p. 209. 

https://books.google.dz/url?id=zi9FqmLTUdkC&pg=PA16&q=http://www.archivescontemporaines.com&clientid=ca-print-pub-7074357318212880&linkid=1&usg=AFQjCNHkkaUaqVYB_0gDNvpkaCpXlH6KPQ&source=gbs_pub_info_r
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فقد حددت  FOND DE PARTICIPATIONو صندوق املسامهة   HEFBOOMبالنسبة ملؤسسة  . ث
 .اورو كحد اقصى 213100ملصغر املمنوح بـ قيمة القرض ا

قد ختتلف على حسب نوع  فإهناالفائدة املطبقة على هذا النوع من القروض  بأسعارفيما يتعلق 
اهنا على العموم تتلخلص يف التايل، بالنسبة للقروض املصغرة  الل املؤسسة املالية املقدمة للخدمة إ
سنوات اما بالنسبة  1على ان يتم تسديد قيمة القرض على مدة  % 1االستثمارية فسعر الفائدة حدد بـ 

على ان يتم تسديد قيمة  % 3للقروض املصغرة املوجهة لتمويل عجز اخلزينة فقد حدد معدل الفائدة بـ 
 .القرض خالل سنة واحدة

 :تجارب أخرى   .2
يف     ماملحتظى  :التجربة اليابانية في دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1.2

 :1اليابان بتعدد مصادر التمويل أمهها
 ؛   مالبنوك التجارية تقوم بتمويل جزء كبري من القروض املوجهة امل . أ
ولديها فروع عديدة منتشرة يف مناطق  م   مهيئات التمويل احلكومية حيث تقوم مبنح قروض لل . ب

مجعية التمويل األهلية ومهمتها إمداد املؤسسات الصغرية : خمتلفة من اليابان ومن بني هذه اهليئات جند
جدا مبا يلزمها من القروض ومجعية متويل الصناعات الصغرية وتقوم مبنح الصناعات الصغرية القروض 

ملعدات الالزمة إلدارة العمليات وللتشجيع التحديث والتحسني طويلة األجل الالزمة لشراء اآلالت وا
والوقاية من التلوث الصناعي باإلضافة إىل البنك املركزي للتجارة والصناعة، وهو بنك نصفه حكومي 
ونصفه اآلخر مؤسسات خاصة تقدم قروض للصناعات الصغرية، إضافة على متويل شراء املباين 

 ؛واملعدات
م   ، حيث متتاز اليابان هبيكل فريد يف تقدمي القروض للم   ماملقدمة للنظام ضمان القروض  . ت
 Credit Guarantee)(/ GCC)، والذي يقوم على مستويني، شركات ضمان القروض م

Corporation)  م القروض املقدمة لل استحقاقواليت تقدم للهيئات املالية ضمانات قرض على دفع أو
القرض، كما يتم تأمني هذه الضمانات من طرف املؤسسة اليابانية من ضمانات  االستفادةهبدف    م

( CGC)حبيث أن أقساط التامني تتكفل بدفعها شركات الضمان . (JASMEC)    ملضمان امل

                                           
1
ت الصغرية لؤي حممد زكي رضوان، ندوة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب، اإلشكالية وآفاق التنمية، ورشة عمل بعنوان تقييم املشروعا.  

 le  .و. 21 –21،   1001جانفي  11 – 23، القاهرة، مجهورية مصر العربية، "املنشآت الصغرية واملتوسطة السعودية الواقع ومعوقات تطويرها"واملتوسطة 

financement des PME innovantes dans une économie mondialisée,  2ème conférence de l’OCDE, op. cit. p. 40. 
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، ويف    موتكون مبعدالت ثابتة ومنخفضة، هبدف ختفيض يف تكلفة عمولة الضمان اليت تتحملها امل
من الضمان يف  % 30إىل   30ستحقاهتا فتأمني القرض يغطي على دفع م    محالة عدم قدرة امل

 (CGC)املتبقية يتم حتملها كتكلفة ناجتة عن خسائر تتحملها شركة الضمان  % 10أو   10حني أن 
 .املسؤولة

تتعدد الربامج  :التجربة المصرية في دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .2.2
الصغرية واملتوسطة يف مصر بني تلك املقدمة يف جمال التمويل والتسويق واملساعدات املقدمة للصناعات 

عدد من     مويف جمال العمالة، حيث تقدم بعض املنظمات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة بامل
الصندوق  1املساعدات يف جمال التمويل، ومن أهم اجلهات املتخصصة وطبيعة اخلدمات اليت تقدما جند

نقطة البداية يف الربامج  2222لسنة  10لتنمية الذي ميثل انشاؤه وفقا للقرار اجلمهوري رقم اإلجتماعي ل
قام الصندوق بتمويل أكثر من  2223املصرية لتشجيع املؤسسات الصغرية بصفة رمسية، فحىت منتصف 

سة ألف مؤس 11مليون دوالر أمريكي منها  110ألف مؤسسة صغرية بقيمة إمجالية تقدر حبوايل  31
كما يويل الصندوق أمهية خاصة ". مؤسسات األسر املنتجة واملؤسسات املنزلية"مصغرة تعرف بإسم 

 .بدعم إنشاء مؤسسات صغرية خلرجيي اجلامعة واملعاهد العليا يف جماالت األنشطة االقتصادية املختلفة
لتوفري املزيد من كما أن خطة الصندوق ترتكز على دعم املؤسسات املتوسطة باإلضافة إىل الصغرية 

مت إنشاء  2222ويف سنة . 2فر  العمل ومتكينها من التصدير وتسويق منتجاهتا يف األسواق اخلارجية
للتنمية هبدف إنشاء مؤسسات جديدة  االجتماعيجهاز لتنمية املشروعات الصغرية يتبع الصندوق 

 .للشباب
 :3تاليةعلى الشرط التالية ال م   مويعتمد هذا اجلهاز يف متويله لل

سنة بالنسبة ألصحاب املشروعات الفردية أما  11سنة وال يزيد عن  12أن يكون بالغ من العمر  . أ
بالنسبة للمشروعات املتعددة الشركاء فيشرتط أن يكون أحد الشركاء معه أي الشركاء العاملني على 

 ؛سنة 11األقل ال يتجاوز عمره السن التقاعدي 
 ؛بنفس احملافظة اليت يوجد هبا مشروعه أن يكون مقيم إقامة دائمة . ب

                                           
1
 .111هالة حممد لبيب عنبه، مرجع سابق،   .  

2
ل العربية، عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح عبد احلليم،  دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة بني الشباب يف الدو .  

 .31،   1000املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، مصر، 
3
 www.sfdegypt.org:  نتاملوقع الرمسي للصندوق اإلجتماعي للتنمية عرب شبكة األنرت .  
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أن يكون لديه أو لدى أحد شركائه اخلربة املناسبة يف جمال املشروعات أو تتناسب مؤهالته مع  . ت
  .طبيعة املشروع

 :على اآللية التالية م   مكما يعتمد جهاز تنمية املشروعات الصغرية يف متويله لل . ث
 ؛متويل املعدات الالزمة للمشروع . ج
التشغيلية   االحتياجاتة التشغيل من خالل تقدمي قروض قصرية األجل موجهة لتمويل متويل دور  . ح
 .(مواد أولية، أجور عمال، كهرباء، مياه، إجيار)

ألف جنيه وذلك بفائدة متدرجة طبقا  10ميكن أن تصل قيمة القرض للمشروع الواحد حىت 
سنوات وحتدد هذه الفرتة طبقا  1عن  لقيمة القرض كما أن املشروع مينح فرتة مساح وسداد ال تزيد 

 .لطبيعة النشاط
، بإعتماده على إجناز جهاز    مالصندوق اإلجتماعي للتنمية يف متويل امل ومنه فحسب جتربة 

، فمن املالحظ على آلية التمويل املعتمدة من طرف هذا اجلهاز أنه م   مخا  لتقدمي الدعم املايل لل
رية والطويلة األجل هبدف متويل اإلحتياجات التشغيلية واإلستثمارية يقدم قروض مصرفية بنوعيها القص

، والنتيجة األهم اليت ميكن إستخالصها من هذه التجربة أن آلية التمويل اليت يوفرها هذا م   ملل
اجلهاز تقوم على أساس توفري املوارد املالية املالئمة للمؤسسة الصغرية واملتوسطة خاصة يف املراحل األوىل 

متتاز بالنقص احلاد يف مصادر  م   ممن نشأهتا واليت كما سبق التطرق إليها، فإن مرحلة اإلنشاء لل
 .التمويل اخلارجية، مما يزيد من خطر فشلها

ميكن إستخال  النتائج  م   مومن خلال التطرق لتجارب بعض الدول يف جمال الدعم املايل لل
 : التالية
تتحصل على األموال من املصادر املالية املتاحة يف إطار النظام املايل لكل بلد دون      ممعظم امل . أ

اللجوء إىل اإلعانات احلكومية املباشرة باعتبار أهنم ليسوا يف حاجة ملثل هذه املساعدات، أي أن النظام 
 املايل يتيح  هلم املوارد املالية املالئمة؛

عتماد على برامج الدعم املايل احلكومية للحصول على اليت حتاول اإل    منسبة قلية من امل . ب
مصادر التمويل اليت تكون خاصة يف املراحل احلرجة من تطورها واملتمثل خاصة يف مرحليت اإلنشاء 

 والتوسع؛

يف صيغتني مها برامج  م   متتلخص برامج الدعم املايل اليت تقدمها حكومات الدول املتقدمة لل . ت
 لدعم الغري مباشرة؛  الدعم املباشرة وبرامج
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من خالل االعتماد على     مبرامج الدعم املباشرة تتمثل يف إنشاء صناديق خاصة بتمويل امل . ث
آليات متويل ميسرة كتقدمي القروض املصغرة وبأسعار فائدة منخفضة أو املسامهة مباشرة يف األموال 

على مؤسسات رأمسال املخاطر خاصة يف مراحل نشأهتا األوىل من خالل اإلعتماد  م   ماخلاصة لل
 ؛احلكومية أو املختلطة بني القطاع اخلا  والعام

برامج الدعم الغري مباشرة واليت تتمثل يف حتفيز املؤسسات واهليئات املالية التابعة للقطاع اخلا   . ج
تمثل طار تيف إطار برامج حكومية لتطوير هذا القطاع وأهم اآلليات املعتمدة يف هذا اإل    مبتمويل امل

 .يف أنظمة ضمان القروض
ولكن يبقى هذه النتائج نسبية وقابل للتغيري بالنظر إىل مدى تطور النظام املايل لكل دولة وما 

، فعلى سبيل املثال جند أنه يف الدول النامية،    ممقدار مصادر التمويل اليت ميكن أن يوفرها لقطاع امل
 تتطور مما ال يسمح بتوفري املوارد املالية املالئمة للمؤسساخاصة اإلفريقية منها متتاز بنظام مايل غري م

 .االقتصادية حسب خمتلف أنواعها
اقتصاد )  وعادة ما يوفر هذا النظام املايل يف الدول النامية رؤوس األموال عن طريق وسطاء ماليني 
ملستثمرين، بل يكون ، أي أن انتقال رؤوس األموال ال يكون بطريقة مباشرة بني املدخرين وا(االستدانة

 .باالعتماد على مؤسسات مالية تنشط ضمن سوق نقدي معني
 (les banques d'affaires)ومن أهم املؤسسات املالية، جند البنوك التجارية وبنوك األعمال  
باإلضافة إىل  (les banques populaires rurales)متويل التنمية، البنوك الشعبية القروية  تمؤسسا

غري أن سوق رأس املال والبورصات . أمني والبنوك املتخصصة ومجعيات اإلدخار واإلقراضشركات الت
 .تعترب غري موجودة يف معظم الدول اإلفريقية (bourse des valeurs)األوراق املالية 

يف الدول النامية، وخاصة اإلفريقية، ميكن  م   ملل ةوهلذا فمن أهم مصادر التمويل املتاح
املقدمة من طرف البنوك التجارية ومؤسسات متويل التنمية  (micro crédit)ض املصغرة حصرها يف القرو 

وبعض  (associations de crédit mutuel)ومؤسسات التمويل اإلجياري ومجعيات القروض التعاونية 
 .1رأمسال املخاطر تمؤسسا

                                           
1
. l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel), Financement du développement 

des entreprises privées en afrique. élargir, pour les PME, la gamme des instruments financiers et l'interaction avec 

les services d'appui aux entreprises, conférence sur le partenariat industriel et l’investissement en afrique, , DAKAR, 

SENEGAL, 20-21 octobre 1999, p. 12. 
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ومتتاز بأنظمة مالية  يف حني جند أنه يف دول اإلحتاد األورويب، أين تعترب معظمها دول متقدمة
معرب عنها بنسبة املؤسسات اليت تعتمد  1م   مللمتطورة، أن أهم مصادر التمويل اخلارجية املتاحة 

 املعلى كل مصدر مايل، وملا كانت هذه النسبة ختتلف من دولة ألخرى، فإن مصادر التمويل املتاحة 
ختتلف أمهيتها حسب اختالف طبيعة البنية االقتصادية وباألخص النظام املايل لكل دولة، حيث    م

أهم مصادر التمويل  Découvert جند على سبيل املثال يف بعض الدول ميثل السحب على املكشوف 
ل من إمجايل املؤسسات حم %30مثل الدامنارك إيرلندا إيطاليا والسويد أين فاقت نسبته  م   ملل

يف حني جند أنه يف بعض الدول األخرى أن القروض البنكية متثل املصدر املايل الرئيسي . الدراسة
، مثل ما هي عليه يف أملانيا واليونان وفرنسا والنمسا وفنلندا، أين م   مللللحصول على األموال الالزمة 

 .%10اليت تعتمد على هذا املصدر املايل     ماملفاقت نسبة 
يف الدول املتقدمة ذات األنظمة املالية املتطورة      ماملوم، ما ميكن استخالصه هو أن وعلى العم

حتاول توفري موارد مالية من املصادر اخلارجية من خالل االعتماد     ماملكدول االحتاد األورويب، فإن 
جياري على التمويل باالقرتاض مبختلف صيغه، السحب على املكشوف، القروض البنكية، القرض اإل

مث كمصدر ثاين هو اللجوء إىل املستثمرين اخلارجيني والذي يكون عن طريق . وعقود حتويل الفاتورة
مسامهات يف رأمسال املؤسسة، باإلضافة إىل اعتمادها على املساعدات املقدمة من طرف املؤسسات 

 .املالية احلكومية وغري احلكومية
 

  كل تمويل االحتياجات االستثمارية للمؤسساتاالطار النظري المفسر لهي: الثانيالمبحث  
ســنحاول التطــرق اىل اجلانــب النظــري للعالقــة بــني اهليكــل املــايل وقيمــة املؤسســة  مــن خــالل هــذا املبحــث

وهــذا هبــدف التعــرف علــى خمتلــف النظريــات الــيت حاولــت االجابــة علــى اشــكالية مــدى امكانيــة امــتالك 
اخرى نسبة مثلى من االموال املقرتضة متكنها من تعظـيم قيمتهـا مثل، اي بصيغة أاملؤسسات هليكل مايل 

الســوقية، حيــث تعتــرب هــذه النظريــات االســاس الــذي مت عليــه اعــداد الدراســات امليدانيــة واملقاربــة النظريــة 
 .على وجه اخلصو  م   ماملفسرة للهيكل املايل لل

 

                                           
1 . OCDE, Le financement des pme innovantes dans une économie mondialisée, 2ème conférence de l’OCDE, 

Istanbul, TURQUIE, 3-5 juin 2002. p. 16. 
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  التق ليديحسب المدخل  تفسير الهيكل المالي للمؤسسات  :  المطلب االول
يعترب املدخل التقليدي من بني وجهات النظر اليت حاولت حتديد أثر االقرتاض وبالتايل اهليكل 

 .املايل على تكلفة األموال ومنه على قيمة املؤسسة وهذا يف ظل عدم وجود الضرائب
 

  فرضيات المدخل التق ليدي:  الفرع االول
 :1وهي الفرضياتعلى جمموعة من  حيث يقوم هذا املدخل

 عدم وجود تكلفة للمعامالت على مستوى السوق املايل؛ . أ
 عدم وجود أثر للتمويل الذايت وهذا من خالل اعتماد املؤسسة على توزيع كل األرباح؛ . ب
وبالتايل  ثابتةثبات حجم االستثمارات، أي أن القيمة الكلية للعناصر اليت يتضمنها اهليكل املايل  . ت

يعين أن . توى اهليكل املايل من خالل التغيري يف نسبة االقرتاضيبقى التغيري الوحيد يكون على مس
املؤسسة إذا أرادت إصدار سندات جديدة فإهنا تقوم باستخدام حصيلة إصدارها بشراء جزء من األسهم 

 العادية والعكس صحيح؛
 السندات املصدرة تكون من النوع الدائم، وهذا لعدم اإلخالل بفرض ثبات حجم اهليكل املايل؛ . ث
 .ثبات القيمة املتوقعة لصايف ربح العمليات . ج

 

 المدخل التق ليدي  مضمون:  الفرع الثاني
وحسب هذا املدخل، فإنه يوجد هيكل مايل مثايل أي نسبة إقراض مثالية تنخفض عندها تكلفة 
األموال إىل أدىن حد ممكن، وبالتايل تصل عندها قيمة املؤسسة إىل حدها األقصى، وهذا بافرتاض أن 

يزداد مع زيادة نسبة االقرتاض بسب زيادة ( مالك، دائنني)العائد الذي يطالبه املستثمرون  معدل
 .املخاطرة اليت يتعرض هلا العائد الذي يتوقعون احلصول عليه

 .2ولشرح الفكرة اليت يقوم عليها املدخل التقليدي حناول االعتماد على الشكل التايل

                                           
1
 . 111منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   .  

2
 . Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, 5ème édition, Ed Dalloz, Paris, France, 2002, p. 663. 
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 تكلفة األموال والهيكل المالي وفق ا للمدخل التق ليدي  العالقة بين(: 51)الشكل رقم  

 
 

نظرا الن املقرضني  (Kcp)أقل من تكلفة األموال اخلاصة  (KD)من الواضح أن تكلفة االقرتاض 
ومنه فكل زيادة يف استخدام األموال  ،(املالك)يتحملون خماطرة أقل مقارنة باملسامهني ( الدائنني)

من أثر  االستفادةوهذا من خالل ( K)املقرتضة سيؤدي بطبيعته احلال إىل االخنفاض يف تكلفة التمويل 
 .الرفع املايل نتيجة الخنفاض تكلفة االقرتاض مقارنة بتكلفة األموال اخلاصة

ولكن نتيجة للمغاالة يف استخدام األموال املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤسسة سيؤدي هذا إىل 
اإلفالس مما جيعلهم يطالبون ارتفاع مستوى املخاطر اليت يتحملها املسامهون، بسبب ظهور خطر 

معني إىل أن تصل املؤسسة إىل مستوى ( K)مبعدالت عائد أكرب، أي ارتفاع تكلفة األموال املرجحة
 ،للرفع املايل والذي ميثل اهليكل املايل األمثل للمؤسسة الذي يضمن هلا أدىن تكلفة ممكنة لرأس املال

فإن اهليكل املايل املثايل يتكون من ( 21)رقم وبالتايل أكرب قيمة للمؤسسة وحسب الشكل السابق 
 . أموال خاصة 60%من أموال مقرتضة و %40

ض، فإن التكلفة املنخفضة لألموال املقرتضة ال تكفي لتغطية املؤسسة باالقرتا استمرتوإذا 
التكلفة املرتفعة لألموال اخلاصة، كما أن تكلفة األموال املقرتضة يف مستوى معني تبدأ هي األخرى 

على األموال  االعتمادباالرتفاع بسبب املغاالة يف استخدام القروض ويصبح من غري مصلحة املؤسسة 
 .هيكلها املايلالرخيصة يف تركيبة 
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  مدخل مودكلياني وميلرتفسير الهيكل المالي للمؤسسات حسب  :  المطلب الثاني
املرحلة  ،منيز بني مرحلتني أساسيتني هلذا املدخل والذي يقوم على فرض كمال سوق رأس املال

 Franco Modigliani et Merton رواليت قدم فيها كل من مدكلياين وميل 2213األوىل يف سنة 

Miller  منوذج يفسران من خالله عدم وجود العالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة وهذا يف ظل عدم
وجود الضرائب، أما املرحلة الثانية كانت يف ظل وجود الضرائب، حيث قدما نفس النموذج السابق 

ة بني اهليكل املايل ولكن بإضافة تأثري لعامل آخر وهو األثر الضرييب، فتوصال إىل نتيجة أن هناك عالق
 .وقيمة املؤسسة

 : 1ويف كلتا احلالتني اعتمد كل منهما على الفروض التالية 
 ؛توفري جماين للمعلومات على مستوى سوق رأس املال . أ
 عدم وجود قيود على التعامل يف سوق رأس املال أي عدم وجود تكاليف للمعامالت؛ . ب
 ؛سلوك املستثمر يف السوق يتصف بالرشاد . ت
 ؛ملستثمرين األفراد االقرتاض من دون أي قيود وبنفس الشروط اليت تقرتض هبا املؤسساتبإمكان ا . ث
ميكن تصنيف املؤسسات يف جمموعات على أساس درجة املخاطرة اليت ينطوي عليها النشاط  . ج

(Risk class) وأن كل مؤسسة داخل اجملموعة تتعرض لنفس الدرجة من املخاطر. 
 

  1958وميلر    مدخل مدكلياني:  الفرع األول

، ومن خالل أعماهلما توصال 2يعرف مدكلياين وميلر بأهنما مؤسسا اإلدارة املالية مبفهومها احلديث
إىل أنه يف ظل غياب الضريبة على دخل املؤسسات ال يوجد هيكل مايل مثايل وأن مصادر التمويل ال 

 .3تؤثر على قيمة املؤسسة والتكلفة املرجحة للتمويل
من طرف املالك والدائنني  ثابت مهما   (K)ملري، فإن املعدل املطلوب  لياينفحسب حتليل مدك

كان مستوى االقرتاض يف اهليكل املايل للمؤسسة، وقد حاول كال منهما تفسري هذا الثبات يف قيمة 
املؤسسة من خالل فكرة أساسية، جوهرها أن قيمة املؤسسة تتمثل يف قيمة استثماراهتا، وأن قيمة هذه 

 قف على املخاطر اليت قد يتعرض لهثمارات تتوقف على العائد املتوقع حتقيقه من تشغيلها، كما تتو االست

                                           
1
 .111منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   .  

2
 .111،   نفس املرجع.  

3
 . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, Op. Cit, p. 357.  
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.ومنه فالقيمة السوقية للمؤسسة تتوقف على قرارات االستثمار وليس على قرارات التمويل. هذا العائد
1 

عندما حتصل على جائرة نوبل لالقتصاد   Merton Millerوهذا ما يفسر العبارة املشهورة ملريتون ميلر 
 !" حجم البيتزا غري مرتبط بكيفية جتزئتها: " 2حيث قال

(La taille d’une pizza ne dépend pas de la façon don ton la coupe)  وإلثبات وجهة
ان إىل بني مؤسستني تنتمي  (Arbitrage)نظرمها، قدم كل من مدكياين وميلر فكرة املراجحة أو املوازنة 

نفس اجملموعة ومتماثلتني يف كل شيء، إال أهنما ختتلفان يف طريقة متويل استثماراهتما، حبيث أن مؤسسة 
ومؤسسة أخرى تعتمد على مزيج متويلي من األموال اخلاصة  %200تعتمد على األموال اخلاصة بنسبة 

ى مزيج متويلي أكرب من القيمة واألموال املقرتضة، وبالتايل فالقيمة السوقية للمؤسسة اليت تعتمد عل
 . السوقية للمؤسسة اليت تعتمد على األموال اخلاصة فقط يف هيكلها املايل

ويرجع االختالف يف القيمة السوقية املؤسستني إىل إخنفاض تكلفة التمويل بإستخدام األموال 
 .الرخيصة أي األموال املقرتضة يف تكوين املزيج املايل للمؤسسة الثانية

ة كفيلة بتحقيق التوازن بني القيمة السوقية ححسب مدكلياين وميلر فإن عملية املراجولكن 
للمؤسستني، هذه العملية تقوم على أساس فكرة أن املستثمرين يف ظل سوق كامل ميكنهم تعويض 
جم الرافعة املالية للمؤسسة الثانية برافعة مالية شخصية، واليت ستمكنهم من حتقيق عوائد أكرب بنفس احل

 :   3ولتوضيح فكرة املراجعة نعتمد على املثال التايل. من األموال
   :فكرة المراجحة   .1

متماثلتني يف كل شيء وينتميان إىل نفس جمموعة املخاطرة، لكن  (Y)و  (X)نفرتض مؤسستني 
يتكون  (X)االختالف الوحيد يكون على مستوى تركيبة اهليكل املايل، حيث أن اهليكل املايل للمؤسسة 

فيعتمد على األموال املقرتضة بنسبة مثلى  (Y)إال من األموال اخلاصة، أما اهليكل املايل للمؤسسة 
 (.%1 و ن مبعدل فائدة  303000نفرتض )

أقل من التكلفة املرجحة لألموال  (Y)وحسب املدخل التقليدي، فإن التكلفة املرجحة للتمويل يف 
 . وهذا ما يوضحه اجلدول التايل Xة أكرب من قيم (Y)ومنه فقيمة  (X)يف 

 

                                           
1
 . 111 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  

2
 . Pierre Vernimmen, Op. Cit. p. 665.  

3
 . Pierre Vernimmen, Op. Cit. p. 665. 
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 مثال توضيحي لفكرة المراجحة(: 51)الجدول رقم  
 

 Y    المؤسسة  Xالمؤسسة    

 RE 20.000 20.000:  نتيجة اإلستغالل

 FFI 0 4.000%(:  5)مصاريف مالية 

 RN 20.000 16.000:  النتيجة الصافية

 DIV=RN 20.000 16.000:  األرباح الموزعة

 Kcp 20% 21%:  تكلفة األموال خاصة

: قيمة األموال الخاصة
CPK

DIVV CP 200.000 133.333 

: قيمة األموال المقترضة
D

D
K

FFIV  0 80.000 

DCP:  قيمة المؤسسة VVV  200.000 213.333 

 : المتوسط المرجح لتكلفة األموال
V

REK  20% 9,4% 

: الرفع المالي
CP

D
V

V 0% 10% 
Source :Pierre vernimmen, Op. Cit. p. 666. 

وحسب مدكلياين وميلر كل مستثمر ميكنه حتقيق عوائد أكرب من خالل نفس احلجم من األموال 
 :دون حتمل خماطرة إضافية وفق العملية التالية (X)املستثمر وهذا بشراء أسهم من املؤسسة 
ون  23111أي مبسامهة قدرهتا  (Y)من أسهم املؤسسة  %2نفرتض أن مساهم معني ميتلك 

 : وهبدف تعظيم عوائده بنفس احلجم من األموال املستثمرة يعتمد على اخلطوات التالية
 ،(Y)يقوم ببيع األسهم اليت ميتلكها يف املؤسسة  . أ
( VD/VCp=  %10)  أي (Y)شكيل رافعة مالية شخصية مماثلة للرافعة املالية للمؤسسة مث يقوم بت . ب

 ، (%10×  23111) %1ون بسعر فائدة  300ومنه اقرتاض حوايل 
 .(X)يف شراء أسهم للمؤسسة ( و ن 13211 = 300+  23111)استثمار إمجايل املبلغ  . ت

 : وعند مقارنتنا لوضعية املستثمر قبل وبعد عملية املراجحة جند
على األموال املقرتضة يف املزيج  العتمادهعدم التغري يف مستوى املخاطرة اليت يتحملها نتيجة 

 التمويلي قبل وبعد عملية املراجعة،
حبيث أنه قبل  زيادة حجم العوائد اليت حيققها املستثمر من إجراء اعتماده على عملية املراجحة

 210% = 2×  213000أو  21×  23111)إجراء العملية كان املستثمر يتحصل على عوائد سنوية قدرها 

 : التالية اجلدولحسب  ون 231، ولكن الوضعية اجلديدة مسحت له من حتقيق عائد صايف قدره (ون
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 المراجحة  العاءد المحقق من عملية  (: 02)الجدول رقم  
 ون 1211  ×20% ................. 121( Xمؤسسة )توزيعات األرباح 

 ون 10 - .................................. (%1.  300)مصاريف مالية 

 ون 231 ....................................................عائد صايف 

 

ون،  210ون عوض  231الفردي علىومنه بنفس مستوى االستثمار واملخاطرة يتحصل املستثمر 
منها، من خالل بيع أسهم  االستفادةوإذا ما اكتشف باقي املستثمرين هذه امليزة، فسوف حياولون 

القيمة السوقية  اخنفاض استمرار، األمر الذي يؤدي إىل (X)وشراء أسهم املؤسسة   (Y)املؤسسة 
 .تتساوى قيمة املؤسسني يف النهاية، إىل أن (X)القيمة السوقية ألسهم  وارتفاع (Y)ألسهم 

وخالصة القول أنه إذا كانت هناك مؤسستني متماثلتني من كافة النواحي عدا اهليكل املايل، 
وكانت القيمة السوقية إلحدامها تفوق القيمة السوقية لألخرى، فعملية املراجعة كفيلة بأن حتقق التوازن 

 .بني القيمة السوقية للمؤسستني
ة السوقية للمؤسسة ثابتة مهما كانت تركيبة اهليكل املايل، ما مل تتغري التدفقات ومنه فالقيم 

 .التشغيليةالعملية النقدية الناجتة عن 
 :االنتق ادات   .2

 :1إن هذه اإلنتقادات تتمثل يف النقاط التالية
عدم قدرة  فرض متاثل أثر الرافعة املالية للمؤسسة وأثر الرافعة املالية الشخصية مشكوك فيه، ألن

املؤسسة للوفاء بالتزاماهتا يرتتب عليه إعالن إفالسها، غري أن أثر هذا اإلفالس لن ميتد إىل الثروة اخلاصة 
باملستثمر، أما عدم قدرة املستثمر على سداد فوائد القرض الذي حيصل عليه، فقد يرتتب عليه إعالن 

 .عسره املايل والذي يعرضه إىل خطر ضياع أمواله اخلاصة
، ولكن يف ظل (تكلفة بيع وشراء األوراق املالية)التحليل لعدم وجود تكلفة للمعامالت  فرتاضا

الوضعية العكسية أي وجود تكلفة للمعامالت فإن عملية املراجحة تصبح غري فعلالة للحفاظ على 
 العملية، الثبات يف قيمة املؤسسة، نظرا ألن تكلفة املعامالت قد تفوق املكاسب احملققة من جراء هذه

إفرتاض تساوي سعر الفائدة للقروض بالنسبة للمؤسسة واملستثمرين األفراد يصعب حتقيقه يف 
 .الواقع العملي نظرا لالختالف يف حجم األموال املقرتضة للمتعاملني

                                           
1
 .110 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  
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 مدخل مدكلياني وميلر في ظل وجود الضريبة  :  الفرع الثاني
حاوال دراسة األثر  2211ملدكلياين وميلر سنة يف ظل وجود الضريبة من خالل املداخلة الثانية 

الضرييب على العالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة عن طريق افرتاض وجود ضريبة على دخل 
املؤسسات، هذا يف ظل نظام ضرييب يعتمد على خصم املصاريف املالية اليت تدفعها املؤسسة من 

رباح املوزعة لن تتم إال بعد فرض الضريبة، وهو ما جنده يف اإليرادات قبل اقتطاع الضريبة، يف حني أن األ
 .1معظم االقتصاديات العاملية

ومن هذا املنطلق توصل مدكلياين وميلر بأنه يف حالة وجود ضريبة على دخل املؤسسات، فإنه من 
ية للمؤسسة ، ألن القيمة السوق2مصلحة املؤسسة اإلعتماد على األموال املقرتضة يف تكوين هيكلها املايل

غري أن . اليت يتكون هيكلها املايل من قروض وأموال خاصة سوف تفوق القيمة السوقية ملؤسسة مماثلة
، ومنه يف ظل وجود ضريبة على دخل املؤسسات أثبت 3هيكلها املايل يتكون من أموال خاصة فقط

املقرتضة يف اهليكل املايل، ولقد مدكلياين وميلر أن هناك عالقة طردية بني قيمة املؤسسة ونسبة األموال 
 . 4حاول إثبات هذه العالقة باالعتماد على املعادلة التالية

 
 في ظل وجود ضريبة على دخل المؤسسات  حساب القيمة السوقية للمؤسسة المقترضة(: 20)رقم  العالقة  

 
 T  .  V    V    V Dxy  

 
 

متثل القيمة السوقية للمؤسسة اليت يتضمن هيكلها املايل القروض واألموال اخلاصة و  (Vy)حيث 
(Vx)  ،متثل القيمة السوقية ملؤسسة مماثلة ويتكون هيكلها املايل من أموال خاصة فقط(T)  ميثل معدل

 .متثل القيمة احلالية للوفورات الضريبية (VD. T)الضريبة على دخل املؤسسة، ومنه فإن 
خالل هذه العالقة فسر مدكلياين وميلر على أن الوفورات الضريبية الناجتة عن خصم  ومن

األموال املقرتضة يف  استخداممتثل امليزة اإلجيابية من ( VD . T)املصاريف املالية قبل اقتطاع الضريبة 

                                           
1
 . Pierre Vernimmen. Op. Cit. p. 673. 

2
 . ibid. p. 673. 

3
 . 112 مرجع سابق،   إبراهيم منري هندي،.  

4
 . 111 ،   نفس املرجع السابق.  
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ال مقرتضة اليت تعتمد على مزيج متويلي من أمو  (Y)اهليكل املايل حيث أن القيمة السوقية للمؤسسة 
اليت تعتمد على أموال اخلاصة فقط مبقدار قيمة  (X)وأموال خاصة يفوق القيمة السوقية للمؤسسة 

 .نتيجة العتمادها على األموال املقرتضة (Y)الوفورات الضريبية احملققة يف املؤسسة 
مة املؤسستني أما إذا زاد أو نقص الفرق عن ذلك، فإن عملية املراجحة كفيلة بإعادة التوازن بني قي

 .على النحو املذكور سابقا
وخالصة القول، يف ظل وجود ضريبة على دخل املؤسسات، فإن مدكلياين وميلر ال حيددان 

املايل األمثل هو الذي يتكون من أكرب نسبة ممكنة من  اهليكلاهليكل املايل األمثل بدقة بل يعتربان أن 
األموال املقرتضة وهذا لالستفادة من الوفورات الضريبية الناجتة عن خصم املصاريف املالية قبل اقتطاع 

 .الضريبة
لضريبة على الدخل، فإن القمة السوقية ( مالك ودائنني)ولكن يف ظل افرتاض خضوع املستثمرين 

كون هيكلها التمويلي من أموال خاصة وأموال مقرتضة تعادل قيمة مؤسسة مماثلة تعتمد للمؤسسة اليت يت
بالكامل على األموال اخلاصة مضاف إليها القيمة احلالية للوفورات الضريبية أي نفس النتيجة اليت مت 

 .التوصل إليها يف منوذج مدكلياين ميلر يف ظل افرتاض خضوع املؤسسة للضريبة على الدخل
ن االختالف الوحيد يكمن يف املعادلة املعربة عن القيمة احلالية للوفورات الضريبية حبيث يف ولك

 (Y)للضريبة على الدخل فالقيمة السوقية للمؤسسة ( مالك ودائنني)ظل خضوع املؤسسة واملستثمرين 
 : 1اليت تعتمد على مزيج متويلي ميكن صياغتها على النحو التايل 

 
 حساب القيمة السوقية للمؤسسة المقترضة في ظل وجود ضريبة على الدخل الشخصي  (: 20)رقم  العالقة  

 

   
  
















 D

D

CP
xy  V . 

T - 1

T - 1 . T - 1
 - 1   V  V

 

 
 :  حيث أن 

Tcp :معدل الضريبة الشخصية على دخل محلة األسهم. 

                                           
1
 . 111 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  
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TD  :معدل الضريبة على دخل مجلة السندات. 
ى دخول املؤسسات تتوقف على معدالت الضريبة عل (Y)ومنه فالقيمة السوقية ملؤسسة 

 .واملستثمرين
مالك )ولتوضيح العالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة يف ظل خضوع املؤسسة واملستثمرين 

والذي حدد على أساسه  2233للضريبة على الدخل جيدر بنا التطرق للتحليل املتميز مليلر سنة ( ودائنني
 .جلدل وسط طالب اإلدارة املاليةمنوذج هليكل رأمسال املؤسسة الذي أثار الكثري من ا

 
  1977نموذج ميلر  :  الفرع الثالث

منوذج هليكل رأمسال املؤسسة أثار من خالله الكثري من اجلدل بني طالب  2233قدم ميلر سنة 
اإلدارة املالية، حيث خلص يف األخري إىل عدم وجود أي أثر لالقرتاض على قيمة املؤسسات مما يعين 

ة يف ثالث (01)عدم وجود عالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة، وقام ميلر بتحليل املعادلة السابقة رقم 
 :1نقاط رئيسية

يف حالة افرتاض عدم وجود ضرائب أي أن املؤسسة و املستثمرين ال خيضعون للضريبة على الدخل 
 :  تصبح من الشكل( 1) رقم يعين أن املعادلة السابقة ) T = 0)   =TD  =Tcp: يف هذه احلالة
 

 5111ميلر  وجود ضريبة  عدم  حساب القيمة السوقية للمؤسسة المقترضة في ظل  (: 20)رقم  العالقة  
  

Vy = Vx + 0 . VD = Vx 
 

 
اليت تعتمد على مزيج من األموال اخلاصة واألموال ( Y)ومنه فإن القيمة السوقية للمؤسسة 

مماثلة ويتكون هيكلها املايل من األموال ( X)املقرتضة يف هيكلها املايل تساوي القيمة السوقية ملؤسسة 
 .فال وجود ألي عالقة بني قيمة املؤسسة وهيكلها املايل اخلاصة فقط، ويف هذه احلالة 

                                                                                                                                        

متثل املتوسط احلسايب املرجح باألوزان للضريبة  Tcpدخل محلة األسهم ميكن أن يكون إما يف صورة توزيعات أو أرباح رأمسالية أو كالمها، ومنه فقيمة .  

 .TD >Tcpومبا أن  الضريبة على األرباح الرأمسالية تقل عن الضريبة على االرباح اإليرادية كالتوزيعات والفوائد فإن . على التوزيعات واألرباح الرأمسالية
1
 .131-133 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  . 
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يف حالة خضوع املؤسسة للضريبة على الدخل ودعم خضوع الدخل الشخصي للمستثمرين 
، أو يف حالة تساوي معدل الضريبة على دخل  (T (0و ) TD = 0)  =Tcp:  للضريبة أي أن

فإن قيمة ( 01)وفقا للمعادلة رقم   (TD = Tcp ≠ 0)املسامهني ومعدل الضريبة على املقرضني أي 
 :تساوي (Y)املؤسسة 
 

حساب القيمة السوقية للمؤسسة المقترضة في ظل وجود ضريبة على دخل المؤسسات ميلر  (: 21)رقم  العالقة  
5111 
 

Vy = Vx + (T. VD) 
 
 

ويف هذه احلالة  ،2211وهي نفس املعادلة اليت توصل إليها مدكلياين وميلر يف مداخلتهما لسنة 
فإن قيمة املؤسسة ترتفع كلما اعتمدت على نسبة أكرب من األموال املقرتضة يف هيكلها املايل بسبب 

 (. T.VD)حتقيقها لوفورات ضريبة مبقدار 
باعتبار أن الضريبة على دخل محلة األسهم أقل من معدل الضريبة على دخل محلة السندات أي  

(Tcp < TD)لة السندات البد أن يكون كبري لتعويض املستثمرين يف السندات عن ، فإن صايف دخل مح
وهلذا فميزة االقرتاض أن الفوائد القروض حتقق وفورات . االرتفاع الكبري على الضريبة على دخوهلم

ضريبية من ناحية، ومن ناحية أخرى الفوائد ذاهتا ينبغي أن تكون مرتفعة لتعويض املستثمرين يف 
فاع يف الضريبة على دخوهلم، مما يعين أنه ما حتققه املؤسسة من وفر ضرييب ستفقد السندات عن االرت

 .ولو جزء منه من ناحية أخرى، ومنه فاالقرتاض ليس له األثر الكبري على قيمة املؤسسة
ومن جانب آخر، فإن ميلر قد أشار إىل ما يسمى بالتوازن العام على مستوى سوق راس املال،  

حالة عدم التوازن يف سوق رأس املال فإن املؤسسة ميكنها زيادة قيمتها السوقية من  حيث اعترب أنه يف
خالل حتقيقها للوفورات الضريبية نتيجة إلخنفاض الضريبة على دخل املستثمرين مقارنة بالضريبة على 

 .دخل املؤسسة
دم توزيع ولتوضيح هذه العالقة افرتض ميلر أن الضريبة على دخل املسامهني منعدمة بسبب ع

 .املؤسسة لألرباح وإحتفاظ املالك بأسهمها وعدم بيعها
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ويف ظل هذه الظروف فاملؤسسة حتاول زيادة قيمتها السوقية من خالل جذب صنف معني من 
. املستثمرين يف السندات والذين تقل الضريبة املفروضة على دخوهلم عن الضريبة على دخل املؤسسة

 : وهذا وفقا للعالقة التالية
 

حساب القيمة السوقية للمؤسسة المقترضة في ظل وجود ضريبة على دخل المؤسسات  (: 20)رقم  العالقة  
 5111وضريبة على دخل حملة السندات ميلر  

 

 
  
















 D

D
xy V . 

T - 1

 T - 1
 - 1  V V

 

 
فإن املؤسسة ميكنها حتقيق وفر ضرييب من خالل االعتماد  (T)أقل من  (TD)فكلما كانت قيمة 

على األموال املقرتضة يف هيكلها املايل، ولكن نضوب موارد املستثمرين يف السندات والذين تقل الضريبة 
على دخوهلم عن الضريبة على دخل املؤسسة يكون سوق رأس املال يف اجتاه حنو التوازن حىت تصل 

ويف هذه  (TD = T)ي والذي يتساوى معدل الضريبة على دخل املؤسسة أي املؤسسة للمستثمر احلد
اليت تعتمد على ( Y)احلالة تصبح القيمة احلالية للوفورات الضريبية منعدمة أي تتساوى قيمة املؤسسة 

واليت يتكون هيكلها املايل  (X)مزيج مايل من األموال اخلاصة و أموال مقرتضة مع قيمة مؤسسة مماثلة 
 .موال خاصة فقطمن أ
توزيعات أو )وأهم انتقاد وجه لنموذج ميلر يتعلق بفرض أن املسامهني ال حيققون عائد فعلي  

 .خيضع للضريبة على الدخل وهذا يعترب غري منطقي( أرباح رأمسالية
 

 تفسير الهيكل المالي للمؤسساتفي    أثر تكلفة االف الس: الفرع الرابع

اإلفالس بسبب استخدامها لألموال املقرتضة يف اهليكل املايل عندما تتعرض املؤسسة لوضعية 
وعدم قدرهتا على دفع التزاماهتا من فوائد وقروض، فإهنا تتعرض جملموعة من العقوبات اليت تؤدي إىل 

تكاليف مباشرة متعلقة : 1الزيادة يف تكلفة األموال املقرتضة، وهذه التكاليف ميكن تصنيفها إىل نوعني

                                           
1
 . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, Op. Cit. p.p. 366-367. 
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ارتفاع )االفالس وتكاليف غري مباشرة قبل عملية االفالس ناجتة عن اخنفاض كفاءة املؤسسة منها بعملية 
يف تكلفة االقرتاض، فقدان ثقة املوردين والعمالء، التنازل عن بعض األصول الثابتة واليت تباع عادة بأقل 

 ...(.من قيمتها الدفرتية هبدف متويل االحتياجات التشغيلية قصرية األجل 
ونتيجة لتحمل املقرتضني جلزء معترب من هذه التكاليف اإلضافية بسبب احتمال عدم كفاية أموال 
التصفية يف سداد الديون، يقومون بنقل هذه التكاليف للمالك والدائنني من خالل املطالبة مبعدالت  

رات لتعويضهم فائدة أكرب، وكرد فعل من طرف املالك فإهنم يطالبون مبعدل عائد أكرب على االستثما
 .عن التكاليف املرتفعة، و كنتيجة حتمية فإن قيمة املؤسسة تتجه حنو االخنفاض

لوبة من طرف املسامهني واملقرضني بسبب خطر اإلفالس ليست ولكن زيادة معدالت العوائد املط
 :1مرتبطة بعالقة خطية مع حجم األموال املقرتضة وهو ما يوضحه الشكل التايل

 

 العالقة بين تكلفة األموال والهيكل المالي في ظل تأثير تكلفة اإلف الس: (16)الشكل رقم  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

متويلي أمثل من األموال اخلاصة واألموال املقرتضة عندما نظريا تتمكن املؤسسة من تكوين مزيج 
تصل إىل النقطة اليت تنخفض فيها تكلفة األموال إىل حدها األدىن، وهي النقطة اليت تتساوى فيها 
القيمة احلالية للوفورات الضريبية مع القيمة احلالية لتكلفة اإلفالس، مما يعين أن املؤسسة إذا حاولت 

من النسبة املثلى فإهنا تكون معرضة لتكاليف إضافية ناجتة عن زيادة خطر اإلفالس، مما اإلقرتاض بأكرب 
وملا كانت العالقة عكسية بني تكلفة األموال والقيمة السوقية (. K)سيؤدي إىل ارتفاع تكلفة األموال 

                                           
1
. Pierre Vernimmen, Op. Cit. p. 677.   
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ؤسسة يف ظل تأثري للمؤسسة، فيمكننا متثيل العالقة بني نسبة اإلقرتاض إىل األموال اخلاصة وبني قيمة امل
 . 1الضريبة وتكلفة اإلفالس من خالل الشكل التايل

 العالقة بين الهيكل المالي وقيمة المؤسسة في ظل تأثير تكلفة اإلف الس والضريبة(: 51)الشكل رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يتضح لنا أن القيمة السوقية للمؤسسة املقرتضة يساوي القيمة السوقية ومن خالل هذا الشكل 

للوفورات الضريبية مطروحا منها القيمة احلالية رتضة مضاف إليها القيمة احلالية ملؤسسة مماثلة وغري مق
لتكلفة اإلفالس، ومنه حتديد اهليكل املايل األمثل الذي يعظم قيمة املؤسسة الذي يتوقف على قيمة 

 .رق بني القيمة احلالية للوفورات الضريبية والقيمة احلالية لتكلفة اإلفالسالف
هلذا فحجم االقرتاض األمثل هو الذي يصل فيه الفرق بني القيمة احلالية للوفورات الضريبية 
والقيمة احلالية لتكلفة اإلفالس إىل أكرب قيمة، أي أنه يف هذه النقطة تكون قيمة املؤسسة يف احلد 

 .الذي يتحقق من خالل تكوين اهليكل املايل األمثل األقصى
وإذا تغريت نسبة األموال املقرتضة إىل األموال اخلاصة عن النسبة املثلى إما بالزيادة أو بالنقصان، 
فإن الفرق بني القيمة احلالية للوفورات الضريبية والقيمة احلالية لتكلفة اإلفالس سوف تبدأ باالخنفاض 

ومنه يف ظل افرتاض وجود الضرائب وتكلفة اإلفالس، . ض يف القيمة السوقية للمؤسسةوبالتايل االخنفا

                                           
1
. Pierre Vernimmen, Op. Cit. p. 676. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

نسبة اإلقتراض المثلى                                        
CP

D
V

V

 

 

 

  

القيمة الحالية 

للوفورات 

 الضريبية 

قيمة المؤسسة 

 الغير مقترضة 

القيمة الحالية 

 لتكلفة اإلفالس

قيمة المؤسسة 

 مقترضة 

V 

  معدل العائد المطلوب                                                                                                                                      

 

 
 cpK   

 

 

 

K  
 

  

DK  

 

AAA AA A  

 

 

V
VD  

                                                 

  

BBB 
BB 

التكلفة المتوسطة المرجحة األدنى  

 



 

211 
 

ميكن القول أن للهيكل املايل تأثري على القيمة السوقية للمؤسسة، حيث أن هذه األخرية ميكن تعظيمها 
 .من خالل االعتماد على اهليكل املايل األمثل

 
 نماذج أخرى لتفسير الهيكل المالي للمؤسسات:  الثالث  المطلب
 

 نظرية الوكالة لتفسير الهيكل المالي  للمؤسسات:  الفرع االول

على أن العالقة بني خمتلف األطراف الفاعلة يف  (Théorie de l’agence)تنص نظرية الوكالة 
املؤسسة تكون على شكل عقود حتتوي يف طيلاهتا على بعض التكاليف

ومن بني هذه العقود جند عقد  .1
والذي ميكن أن ينص على ضرورة رجوع إدارة املؤسسة للمقرضني قبل اختاذها لبعض القرارات  االقرتاض

 .2اليت قد يكون هلا تأثري على مصاحل املقرضني
 لالعتمادكذلك يف حالة عدم قدرة املسامهني على متابعة ما جيري داخل املؤسسة مما يضطرهم 

 .3عنهم ملتابعة قرارات املؤسسةعلى وكيل 
هبدف مراقبة أمواهلم ( مالك ودائنني)ومنه تكلفة الوكالة متثل مصاريف إضافية للمستثمرين 

املستثمرة يف املؤسسة، وهذه التكاليف يتم التعبري عنها عن طريق الزيادة يف العوائد املطلوبة من طرف 
افية، وكعالقة طردية فكلما ارتفعت نسبة األموال لتغطية املصاريف اإلض( مالك ودائنني)املستثمرين 

اخلاصة يف اهليكل املايل كلما أدى هذا إىل زيادة تكلفة الوكالة املرتبطة باملسامهني والعكس صحيح، 
وكلما ارتفعت نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤسسة كلما أدى هذا للزيادة يف تكلفة الوكالة 

 . 4والعكس صحيح، وهلذا تأخذ العالقة بني اهليكل املايل وتكلفة الوكالة الشكل التايل املرتبطة باملقرضني

 

 
 
 

                                           
1
  . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, Op. Cit. p.367. 

2
 .132منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   .  

3
 . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, Op. Cit. p. 367. 

4
 .ibid. p. 369. 
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 العالقة بين الهيكل المالي وتكلفة الوكالة(: 51)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ومن خالل هذا الشكل نالحظ أن اهليكل املايل األمثل للمؤسسة هو الذي ميكنها من ختفيض 
 

وملا كانت قيمة املؤسسة مرتبطة بعالقة عكسية مع تكلفة األموال فالعالقة بني قيمة املؤسسة 
لشكل وهيكلها املايل يف ظل وجود الضرائب وتأثري تكلفة اإلفالس وتكلفة الوكالة ميكن تلخيصها يف ا

   :1التايل

 العالقة بين الهيكل المالي وقيمة المؤسسة في ظل تأثير تكلفة الوكالة(: 51)الشكل رقم  

 

                                           
1
 . 131 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  

                                                                                                                    تكلفة الوكالة 
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 ومن خالل هذا الشكل نالحظ أن قيمة املؤسسة تتحدد مبقدار الفرق بني القيمة احلالية للوفورات 
املؤسسة تعظيم قيمتها السوقية إىل الضريبية والقيمة احلالية لتكلفة اإلفالس والوكالة، حيث بإمكان 

أقصى حد من خالل اعتمادها على اهليكل املايل األمثل، والذي يعرب عنه يف هذا الشكل بالنقطة اليت 
تعاظم عندها الفرق بني القيمة احلالية للوفورات الضريبية والقيمة احلالية لتكلفة اإلفالس والوكالة، وإذا 

األموال اخلاصة عن النسبة املثلى فإن قيمة املؤسسة تبدأ  زادت أو نقصت نسبة االقرتاض إىل
 .باالخنفاض

 (A)واملالحظة الثانية هي أن النسبة املثلى لالقرتاض إىل األموال اخلاصة قد اخنفضت من النقطة 
وهذا راجع إىل زيادة حجم التكاليف بسبب ظهور تكلفة الوكالة إىل جانب تكلفة  (B)إىل النقطة 
 .اإلفالس

صة ميكن القول أنه يف ظل تأثري الضرائب وتكلفة اإلفالس وتكلفة الوكالة، للهيكل املايل وكخال
 .تأثري على قيمة املؤسسة واليت ميكن تعظيمها إىل أقصى حد ممكن باعتمادها على اهليكل املايل األمثل

 
 نظرية االشارة لتفسير الهيكل المالي  للمؤسسات:  الفرع الثاني

مودكلياين وميلر أن املستثمرين ميتلكون املعلومات نفسها اليت ميتلكها املدراء لقد افرتض كل من 
بشأن توقعات مستقبل املؤسسة، وهذا ما مت تسميته باملعلومات املتماثلة، أي أن املدراء واملوظفني 

ميتلك  ميتلكون معلومات متماثلة، ولكن يف الواقع العملي غالبا ما( اخلارجني)واملستثمرين ( الداخلني)
املدراء معلومات افضل عن مؤسساهتم مما ميتلكها املستثمرون، وهذا ما مت تسميته باملعلومات الغري 

 . ، واليت هلا تأثري كبري على مفهوم هيكل راس املال إذ كانت االساس يف تطوير نظرية االشارة1متماثلة
هتتم هذه النظرية بتوافر املعلومات واليت تعد جوهرية بالنسبة للمستثمرين عن  :نظرية االشارة .1

توقعات االدارة بشأن مستقبل املؤسسة أي ان اصدار السندات او االسهم العادية هو مبثابة االعالن عن 
 .معلومات تشري اىل النظرة العامة لإلدارة عن مستقبل املؤسسة

واليت قام من  2211سنة   Lintnerاإلشارة يف أعمال لينرت وقد كان اول ظهور ملفهوم نظرية 
، وهذا من 2خالهلا بالعمل على إبراز كيفية تأثري التغري يف أسعار السوق نتيجة للتغري يف معدالت األرباح

                                           
1
 .111 ، 1020حممد علي ابراهيم العامري ، االدارة  املالية املتقدمة، الطبعة االوىل، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، االردن، .   

2
 . H. Kent Baker, Dividends and Dividend policy, ed  jhon wiley and sons, New jersey, USA, 2009, p.164 
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شركة  13شركة صناعية ذات مسعة كبرية وقد تركزت دراسته فيما بعد على  100خالل دراسته لعينة من 
مقابالت مع املسرييني الرئيسيني هلذه الشركات والذين هلم التأثري املباشر على قرارات  من خالل إجراء

 . املؤسسة حول سياسة األرباح

إىل أن املسريين يدركون بان املسامهني يفضلون ( 2211لينتنر )ومن خالل هذه املقابالت توصل 
 .1والنمو املستمر للشركة على االستقرار( إشارة)رب تتوزيع ثابت ومستقر لألرباح والذي يع

وحسب نظرية االشارة فان املؤسسة اليت تتاح هلا فر  استثمارية جيدة فإهنا سوف ال ترغب ببيع 
االسهم العادية  اجلديدة وذلك لعدم مشاركة املسامهني اجلدد يف التدفقات النقدية اليت ستحصل عليها 

 .املعروف ان االدارة تعمل لصاحل املسامهني القدامى نتيجة الستثماراهتا ذات القيمة احلالية املوجبة، فمن
اليت تواجه منافسة شديدة وان توقعات مسرييها سلبية بشأن مستقبل  وبعكس املؤسسات

املؤسسة، فإن املالكني يفضلون بيع  االسهم وذلك جلعل املستثمرين اجلدد يشاركوهنم خسارهتم، وجهة 
هم ينظرون اىل املؤسسات اليت تصدر االسهم بأهنا إشارة اىل النظر هذه هي الشائعة بني املستثمرين  ف

 .ان توقعات املؤسسة عن مستقبلها سلبية، وهلذا فإن أسعار االسهم تبدأ باالخنفاض
لقد كان اول استخدام لنظرية االشارة يف حتليل اهليكل املايل : نظرية االشارة باستخدام االقتراض .2

حيث كان هذا النموذج يقوم على اساس اشكالية عدم  Rossمن طرف روس  2233للمؤسسات سنة 
الذين ميلكون )وحاملي االسهم ( الذين ميتلكون معلومات كثرية)متاثل املعلومات بني مسريي املؤسسات 

 .حول اآلفاق املستقبلية للمؤسسة( معلومات قليلة
علومات عن آفاق ميتلكون م ةهذه النظرية تنص على ان مسريي املؤسسات اليت متتاز بالكفاء

مستقبلية اجيابية حول وضعية مؤسساهتم وحياولون يف نفس الوقت توفري هذه املعلومات للمسامهني 
القدامى يف املؤسسة وباإلضافة اىل املستثمرين اجلدد احملتملني، ولكن اإلشكال يكمن يف انه لو قام 

للمؤسسة بشكل علين ومباشر فقد مسريو هذه املؤسسات باإلعالن عن الوضعية املستقبلية االجيابية 
حياول مسريو املؤسسات األخرى القيام بنفس االجراء اي االعالن على ان وضعية مستقبلية ملؤسساهتم 

أيضا رغم اهنا قد تكون عكس ذلك، األمر الذي سيثري الكثري من الشك يف اوساط  ةمتتاز باإلجيابي
 .طرف مسريي املؤسسات املستثمرين يف مدى صحة املعلومات املعلن عنها من 

                                           
1
 . H. Kent Baker,Op. Cit, p.111 



 

212 
 

وعليه يف هذه احلالة على مسريي املؤسسات اليت متتاز بالكفاءة االعتماد على طريقة غري مباشرة  
لإلعالن عن املعلومات اجليدة اي باستخدام االشارة يف توصيل املعلومة للمستثمرين والذي يكون عن 

 . 1طريق الرفع من االقرتاض
السندات يف اسواق رأس املال يقدم اشارة اجيابية على ان فحسب هذه النظرية فان اصدار 

االسهم مقيمة يف السوق املايل بأقل من قيمتها احلقيقية وان املسريين يرغبون يف توزيع االرباح املستقبلية 
األمر الذي يرتك انطباع على ان املسريين ال يريدون تقاسم ( احلاليني)املتوقعة مع املسامهني القدامى

 . 2املستقبلية مع مسامهني جدد االرباح
يف البداية وجود سوق كفء دون تكاليف تداول ( 2233روس )وإلثبات هذه النظرية افرتض 

متتاز  Aحيث أن املؤسسة  Bو  Aوعدم وجود الضريبة ومييز بني نوعني من املؤسسات مها املؤسستان 
أن تكون أي مؤسسة من  qقدار وهناك احتمال مب Bالذي حتققه املؤسسة  b أعلى من الدخل aبدخل 
 . Aالنوع 
 Aبوجود حالة عدم متاثل املعلومات، املستثمرون ال ميكنهم التفرقة بني املؤسسات من النوع  

  :3حيث أن  t0يف التاريخ  V0وبالتايل فان للمؤسستني نفس القيمة السوقية  Bواملؤسسات من النوع 
 

 5111للمؤسسة حسب نظرية االشارة روس  حساب القيمة السوقية  (: 21)العالقة رقم  
   

 
 

  : مع العلم ان 
       

  
صعوبة يف اإلعالن عن قيمتها احلقيقية يف السوق وهذا  Aد املؤسسات من النوع جتيف هذه احلالة 

بنفس االعالن االمر الذي يوقع املستثمرين يف خطر  Bبسبب وجود خطر قيام املؤسسات من النوع 

                                           
1
 . Arvin Ghosh, Capital Structure and Firm Performance, ed Transaction Publishers, New jersey, USA, 2012, p.2 

2 . ibid, p.2 
3
 . Stephen A. Ross, The determination of financial structure: the incentive-signalling approach,  The Bell Journal of 

Economics, Vol. 8, No. 1 (Spring, 1977)  p.27 

http://books.google.dz/url?client=ca-print-transaction_publishers&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-transaction_publishers+BTB-ISBN:1412847559&q=http://www.transactionpub.com/title/978-1-4128-4755-1.html&usg=AFQjCNEmX4XViW8_refsxOIYJhEIkBJcKg&source=gbs_buy_r
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االستثمار يف املؤسسات الغري مناسبة، وهنا يقرتح روس اسرتاتيجية لإلشارة عن طريق الديون حيث 
 b ≤ F* < aمن الديون حتقق العالقة التالية   *Fيفرتض وجود قيمة امسية حرجة 

فإذا كانت قيمة الديون للمؤسسة اكرب من القيمة احلرجة للدين يف هذه احلالة فان السوق يربز 
اما اذا كانت قيمة ديون املؤسسة اقل من او تساوي القيمة احلرجة للدين  Aعلى اهنا من النوع  املؤسسة

  Bيف هذه احلالة يتم اعتبار املؤسسة يف السوق اهنا من النوع 
Fبإعالهنا لديون بقيمة امسية  Aوبالتايل اذا مت االعالن على املؤسسة اهنا من النوع 

A  حيث أن
F

A
 ≤ a  1يف هذه احلالة فان خطر االفالس ينعدم وقيمة املؤسسة تصبح تساوي         : 

 
 5111حساب القيمة السوقية للمؤسسة حسب نظرية االشارة روس  (: 21)العالقة رقم  

 

 
 

 
يتوقع أن قيمة املؤسسة ترتفع بارتفاع نسبة الرفع ( 2233روس )وباالعتماد على هذا النموذج 

فالنتيجة األساسية هلذا النموذج هو ان الديون مرتبطة عكسيا باحتمال اإلفالس املايل، وبالتايل 
 .للمؤسسة وبعالقة طردية بقيمة املؤسسة

وبالتايل فالرفع من الديون يف املؤسسة يؤدي اىل اخنفاض احتمال االفالس ويرفع من قيمة املؤسسة 
لالستدانة يعد مؤشرا اجيابيا على قيمة فان جلوء املؤسسة ( 2233روس )بالتبعية، ومنه ووفقا لنموذج 

 .املؤسسة املستقبلية والذي يعد حافزا للمستثمرين لإلقبال على االستثمار يف هذا النوع من املؤسسات

                                           
1
 . Stephen A. Ross,Op. Cit. p.29 
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 لتفسير الهيكل المالي للمؤسساتمصادر التمويل    اختيارنظرية ترتيب  :  الفرع الثالث
ظريـة لرتتيـب مصـادر التمويـل حسـب ن G. Donaldson، وضـع جـورد دونالدسـون 2212يف سـنة 
مــن وجهــة نظــر املؤسســة حيــث تــتلخص أبعــاد هــذه النظريــة يف  peacking ordre theoryاألفضــلية 
 : 1النقاط التالية

 ؛تفضل املؤسسة االعتماد على مصادر التمويل الداخلي . أ
االستثمارية تضع املؤسسة نسب مستهدفة لتوزيعات األرباح وهذا من خالل مقارنتها مع احتياجاهتا  . ب

 ؛وكذلك توقعاهتا بشأن التدفقات النقدية املستقبلية وهذا يف الظروف العادية
تتبع املؤسسة سياسة ثابتة بشأن توزيعاهتا، مبعىن أهنا تتجنب أي تغريات مفاجئة خاصة تلك اليت  . ت

االستثمارية  تنطوي على النقص يف األرباح املوزعة، فإذا كانت قيمة األرباح احملتجزة تفوق االحتياجات
فاملؤسسة تقوم بتوجيه جزء منها لسداد الديون أو باستثمارها يف األوراق مالية سهلة التسويقية، وأما يف 
حالة حدوث العجز يف حجم املوارد املالية الالزمة لتمويل االستثمارات يصعب تأجيلها يف هذه احلالة 

 ؛ء من الوراق املالية سهلة التسويقتلجأ املؤسسة الستخدام جزء من الرصيد النقدي أو بيع جز 
إذا مل تتمكن املؤسسة من توفري املوارد املالية الالزمة من املصادر الداخلية فأهنا تلجأ أوال حنو  . ث

االقرتاض مباشرة أو بإصدار سندات تقليدية لتأيت بعد ذلك إمكانية إصدار سندات قابلة للتحويل إىل 
  .يأيت دور إصدار األسهم العادية مث يف األخري Convetribal Bondsأسهم  

، إعطاء تفسري هلذا الرتتيب التفضيلي ملصادر التمويل من 2231سنة   Mayersوقد حاول مايرز 
عدم  بفرضوهذا  ،2212سنة  Donaldsonوجهة نظر املؤسسة من خالل دعمه لنظرية دونالدسون 

( املالك والدائنني)لدى إدارة املؤسسة واملستثمرين     l’asymétrie d’informationمتاثل املعلومات 
 .حيث افرتض بأن اإلدارة قد يكون لديها معلومات أكثر من تلك املتوفرة لدى املستثمرين

 : 2ترتيب أفضلية مصادر التمويل يكون على الشكل التايل Mayersوحسب مايرز 
كأول وأهم مصدر ( التمويل الداخلي)ايت  تعتمد املؤسسة يف توفري املوارد املالية على التمويل الذ . أ

 ؛مايل تلجأ إليه املؤسسة وهذا من خالل املوازنة بني معدالت توزيع األرباح والفر  االستثمارية املتاحة

                                           
1
 . 102،  2223منري إبراهيم هندي،  الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل، الطبعة الثانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، .  

2
 . Jacques Teuliue et Patrick Topsacalian, Op. Cit. p.370. 
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وإذا أصبحت احلاجة ملحة للتمويل اخلارجي، املؤسسة تفضل يف البداية االعتماد على االقرتاض مث  . ب
 ؛م ويأيت يف املرتبة األخرية إصدار أسهمالسندات القابلة للتحويل إىل أسه

وبناء عليه قد يكون من األفضل للمؤسسة أن تعطي األولوية للتمويل باالعتماد على األرباح  . ت
: احملتجزة بدال من إصدار األسهم العادية على أن تأيت األموال املقرتضة بينهما حسب الرتتيب التايل

 .فإصدار أسهم جديدة( القابلة للتحويل يظم األوراق)التمويل الذايت مث اإلقرتاض 
ويقوم هذا التفضيل يف مصادر التمويل على أساس أن التمويل الداخلي ميثل أهم مصدر مايل 
للمؤسسة نظرا ألنه عادة ال يواجه معارضة من طرف إدارة املؤسسة، باإلضافة إىل أنه يعفي املدراء 

، كما أن (املسامهني أو املقرضني) وى السوق املالية املاليني من السعي باالتصال باملستثمرين على مست
اإلدارة تكون أكثر استقاللية يف تسيري املؤسسة كلما كانت تعتمد أكثر على التمويل من املصادر 
الداخلية، وكذلك اخنفاض تكلفة التمويل باالعتماد عليها مقارنة بالتكاليف املرتتبة عن إصدار األسهم 

 .ضافة لوفرة املوارد املالية من املصادر الداخلية يف اقل وقت ممكنيف سوق رأس املال، باإل
وعلى هذا األساس يأيت ترتيب االقرتاض يف املرتبة الثانية من حيث أفضلية استخدامه كمورد مايل  

. يف تلبية احتياجات املؤسسة، لتأيت يف األخري اصدرا األسهم اليت تعترب أكثر تكلفة من املصادر األخرى
 L’asymétrieافة إىل ذلك، فإن إصدار أسهم جديدة يف ظل عدم متاثل املعلومات باإلض

d’information   يعد كإشارة مالية للمستثمرين احملتملني، والذين يفسرون قرار اإلصدار على أنه نتيجة
 ارة تسعى الستغالل املستثمرين احملتملني لصاحلاإلدلكون القيمة السوقية لألسهم مغال فيها وأن 

 . 1املستثمرين القدامى، وعلى ضوء هذا التغيري فلن يقبلوا شراء السهم بالسعر املعروض

كخالصة، فنظرية ترتيب أفضلية مصادر التمويل تنص على أن املؤسسات األكثر مردودية تقرتض 
بنسب أقل، نظرا ألهنا ليست يف حاجة لالعتماد على التمويل اخلارجي، أما املؤسسة ذات املردودية 

ألقل، فإهنا تلجأ لالقرتاض بسبب عدم كفاية التمويل الذايت يف توفري املوارد املالية للقرارات االستثمارية، ا
ومنه فنظرية ترتيب . Mayersوكذلك فإن االقرتاض ميثل املصدر املايل األول اخلارجي حسب ترتيب 
رتاض تعكس الرغبة يف اللجوء أفضلية مصادر التمويل ال حتدد نسبة االقرتاض املثلى بل أن نسبة االق

 .للتمويل من املصادر اخلارجية
 

                                           
1
 . 101منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  
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لتفسير الهيكل المالي   وهيكل رأس المال  توقيت السوقنظرية  :  الفرع الرابع
  للمؤسسات
 Market Timing and capital structure وهيكل رأس املال نظرية توقيت السوق تقوم

theory  واليت مت التوصل اليها نتيجة العمالBaker et Wurgler   اهليكل على فكرة ان  1001سنة
 capital structure“ .سوق االسهم توقيتحسب للمحاوالت السابقة يتطور كنتيجة تراكمية  املايل

evolves as the cumulative outcome of past attempts to time the equity market” 1.   
مت التوصل اىل ان املؤسسات اليت متتاز برافعة مالية منخفضة متيل اىل  هوحسب هذه الدراسة فان

، والعكس بالنسبة لتلك املؤسسات اليت مجعت االموال عندما كانت قيمتها عاليةتلك املؤسسات اليت 
متتاز برافعة مالية مرتفعة واليت متيل اىل تلك املؤسسات اليت مجعت االموال عندما كانت قيمتها 

  .2منخفضة
ومن خالل مضمون هذه النظرية ميكننا ان نستنتج ان اهليكل املايل للمؤسسة ال يقوم على اساس 

القرارات اليت  رتاكمحتديد التوليفة املناسبة بني االموال املقرتضة واألموال اخلاصة بل يكون كمحصلة ل
 :، حبيثبيئة السوق على أساس يف املاضي اختذت
 و عندما تكون بيئة السوق مالئمة؛/قيمتها مرتفعة او يتم اصدار االسهم عندما تكون  . أ

ندما تكون و ع/اصدار سندات او اعادة شراء االسهم عندما تكون قيمتها السوقية منخفضة او  . ب
 .بيئة السوق غري مالئمة

وبناء على هذه النظرية فإذا كانت االسهم مقيمة بأقل من قيمتها عند االكتتاب فيكون من 
رتاض، وإذا كانت قيمة السهم اكثر من قيمتها عند االكتتاب ينبغي على الشركة االفضل للشركة االق
 .3اصدار االسهم
خالل دراستنا ملختلف النظريات املالية اليت عاجلت إشكالية حتديد اهليكل املايل األمثل من 

 ان بعض النظريات تؤكد على وجود نسبة اقرتاض مثلى هتدف املؤسسة لتحقيقها للمؤسسة الحظنا
 : واملتمثلة يف هبدف تعظيم قيمتها السوقية

                                           
1 . Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler, Journal of Finance, Vol. 57, No. 1 (February 2002) , p. 27. 
2 . ibid , p. 29. 

املسجلة يف عادلة حامت ناصح وعبد اخلالق ياسني البدران، ، عالقة هيكل التمويل برحبية الشركة دراسة تطبيقية على عينة من شركات القطاع الصناعي  3
م االقتصادية جامعة ، كلية العلو 1021، تشرين الثاين 20اجمللد  13، جملة العلوم االقتصادية، العدد 1022-1001سوق العراق لالوراق املالية للفرتةمن 

 .22 ،  1021البصرة، العراق،

http://www.cfapubs.org/action/doSearch?ContribStored=Baker%2C+M
http://www.cfapubs.org/action/doSearch?ContribStored=Wurgler%2C+J
javascript:popRefLink(16,'orig-art-1','10.1111%2F1540-6261.00414')
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املدخل التقليدي، الذي يعترب ان نسبة االقرتاض املثلى هي النسبة اليت ختفض تكلفة التمويل اىل  . أ
 ادىن حد ممكن؛

نسبة االقرتاض املثلى هي النسبة اليت حتقق أكرب قيمة للفرق بني  تعتربيف ظل تكلفة االفالس،  . ب
 القيمة احلالية للوفورات الضريبية والقيمة احلالية لتكلفة االفالس؛

نظرية الوكالة، نسبة االقرتاض املثلى هي النسبة اليت حتقق أكرب قيمة للفرق بني القيمة احلالية  . ت
 فة االفالس والوكالة؛للوفورات الضريبية والقيمة احلالية لتكل

يف ظل وجود الضريبة، هناك عالقة طردية بني نسبة االموال  2211مدخل مدكلياين وميلر سنة  . ث
اهليكل املايل االمثل هو الذي يتكون من أكرب نسبة املقرتضة يف اهليكل املايل وقيمة املؤسسة وبالتايل 

 .لضرييبممكنة من االموال املقرتضة وهذا لالستفادة ممن الوفورات ا
يف حني جند أن هناك نظريات أخرى تؤكد على عدم وجود نسبة اقراض مثلى حتقق هدف تعظيم 

 : قيمة املؤسسة واملتمثلة يف 
، يؤكد على عدم وجود عالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة يف 2213مدخل مدكلياين وميلر سنة  . أ

 ظل عدم وجود الضريبة؛

عدم وجود اثر لنسبة االقرتاض يف اهليكل املايل على قيمة  ، يؤكد على2233منودج ميلر سنة  . ب
 املؤسسة؛

بة مثلى لالقرتاض كما ان التوسع يف االقرتاض يعد مؤشر اجيايب على سنظرية االشارة، عدم وجود ن . ت
 القيمة املستقبلية للمؤسسة وحافز جللب املستثمرين احملتملني؛

سبة اقرتاض مثلى إالل ان املؤسسة االكثر مردودية نظرية ترتيب اختيار مصادر التمويل؛ عدم وجود ن . ث
 تقرتض بنسبة اقل وتعتمد اكثر على التمويل الذايت؛

اليت تكون نظرية توقيت السوق وهيكل رأس املال، عدم وجود نسبة اقرتاض مثلى كما ان املؤسسة  . ج
 .رتاضالقيمة السوقية السهمها تكون مقيمة باقل من قيمتها االمسية تتوسع اكثر يف االق

ومن خالل هذه النظريات نالحظ ان هناك تباين يف النتائج املتوصل اليها حول مدى امكانية 
حتديد نسبة اقرتاض مثلى للمؤسسة من عدمها، إالل انه االكيد حسب نتائج هذه النظريات ان نسبة 

تكلفة االفالس  تكلفة االموال، االقرتاض يف اهليكل املايل قد حتكمها عدة متغريات وحمددات على غرار
والوكالة، مردودية املؤسسة، الضريبة على الدخل سواء املؤسسات او االفراد، القيمة السوقية ألسهم 

 .وحجم االصول املؤسسة
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مما يؤكد على ان املؤسسة قد تسعى اىل توفري نسبة اقرتاض خاصة هبا بناءا على احملددات 
    .حجمهاية نشاطها او نوعها او عواملتغريات اليت حتكم طب

يف  غياب تامفقد لوحظ  ،االقرتاض يف اهليكل املايل ةبنسبوعلى ذكر حجم املؤسسة وعالقته   
جم املؤسسة على اهليكل املايل أي أنه مبعىن أخر، ال توجد حل ثر املباشرألل النظريات السابقة الذكر

بني اهليكل املايل وحجم املؤسسة، حيث أن معظم النظريات اليت توصلت إىل حتديد  مباشرة عالقة
اهليكل املايل األمثل الذي يعظم القيمة السوقية للمؤسسة قد اعتمد يف حتليلها للعالقة على عاملني 

به هذه التدفقات النقدية املتوقعة و املعدل الذي ختصم : أساسني لتحديد القيمة السوقية للمؤسسة ومها
 . التدفقات والذي يتمثل يف تكلفة األموال

وبالتايل يف ظل ثبات العوامل األخرى، فإن حتديد اهليكل املايل األمثل يتم من خالل املقارنة ما 
بني التدفقات النقدية املتمثلة يف الوفورات الضريبية اليت قد حتققها املؤسسة من خالل اعتمادها على 

يكل املايل، ومقابلتها بالتكاليف اليت ستتحملها املؤسسة واملتمثلة يف العائد األموال املقرتضة يف اهل
 .يف ظل تأثري تكلفة اإلفالس وتكلفة الوكالة( مالك ودائنني)املطلوب من طرف املستثمرين 

وهلذا كإجابة أولية للتساؤل املطروح يف مقدمة هذا الفصل ميكن القول بأنه ال يوجد اختالف ما 
اهليكل تلك النسبة املوجودة يف اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و  قرتاض يفنسبة اال بني

 .بني اهليكل املايل وحجم املؤسسة مباشرة املايل للمؤسسات كبرية احلجم، نظرا  لعدم وجود عالقة
ولكن عدم وجود عالقة مباشرة بني حجم املؤسسة واهليكل املايل، ال مينع من إحتمال وجود  

وهذا ما سنحاول  أثري غري مباشرة حلجم املؤسسة على طبيعة املزيج التمويلي املكون هليكلها املايلت
 .التطرق اليه يف املبحث املوايل

 
  لهيكل تمويل االحتياجات االستثمارية للمؤسسات  ةالمفسر الدراسات  : الثالثالمبحث  

 صغيرة والمتوسطةلا
خمتلف املقاربات النظرية والدراسات امليدانية املفسرة من خالل املبحث احلايل سيتم التطرق اىل 

، وهذا حماولة منا لتحديد طبيعة العالقة بني حجم املؤسسة و نسبة االموال م   مللهيكل املايل لل
على نسبة اقرتاض متيزها عن بقية االنواع األخرى من     ماملقرتضة يف هيكلها املايل ومدى توفر امل

 .املؤسسات
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للمؤسسات الصغيرة  لهيكل المالي  ل المفسرةالنظري    المق اربات: االولالمطلب  
 والمتوسطة
 

حسب نظرية   تفسير للهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع االول
 التوازن

حملاولة حتديد العالقة بني اهليكل املايل وحجم املؤسسة ننطلق من النتيجة اليت توصل إليها برجيهام 
حيث  (Trade off theory)يف منوذجهما للعالقة التوازنية   Brigham et Gapenskiوجابنسكي 

توصال إىل حتديد ثالث مؤشرات هامة تضمن سالمة اختاذ القرارات بشأن هيكل رأس املال واليت تتمثل 
 : 1يف
املؤسسة اليت تتعرض ملستوى عال من خماطر األعمال بسبب التقلبات الكبرية يف صايف ربح  . أ
حيث أن املؤسسة اليت متتاز بالتذبذب الكبري  يات، ينبغي أن تنخفض فيها نسبة األموال املقرتضة،العمل

يف العوائد تكون أكثر عرضة خلطر اإلفالس يف أي مستوى من االقرتاض، مقارنة مبؤسسة مثيلة يتقلب 
من املؤسسات وعلى هذا األساس يفرتض كل من برجياهم وجابنكسي أن هذا النوع . عائدها بدرجة أقل

يف االعتماد على األموال املقرتضة يف اهليكل املايل حيث من احملتمل أن تتوقف عن  يتمادىقد ال 
االقرتاض قبل أن تصل إىل النقطة اليت تتعادل فيها القيمة احلالية للوفورات الضريبية مع القيمة احلالية 

 ؛لتكلفة اإلفالس والوكالة
أصوهلا املادية ومتيل إىل استخدام تركيبات إنتاجية منطية،  املؤسسات اليت متتاز بضخامة حجم . ب

ميكنها التوسع يف االقرتاض بدرجة أكرب، مقارنة باملؤسسات اليت تنخفض فيها األصول املادية وتعتمد 
على تركيبات إنتاجية أقل، والسبب يف ذلك هو ارتفاع تكلفة اإلفالس والوكالة يف احلالة الثانية نظرا 

أموال التصفية يف حالة إفالسها، وبعبارة أخرى فإن نسبة االقرتاض املثلى يف املؤسسات  الخنفاض حجم
  ؛اليت تعتمد على تركيبة إنتاجية غري منطية تقل عن تلك املعتمدة يف مؤسسة ذات تركيبات إنتاجية منطية

ضريبية، مستوى الرحبية يف مؤسسة معينة كلما أدى هذا إىل زيادة حجم الشرحية ال ارتفعكلما  . ت
ويكون من صاحلها التوسع يف اإلقرتاض وذلك مقارنة مبؤسسة مماثلة ختضع لشرحية ضريبية أقل، وهذا 
راجع الرتفاع التدفقات النقدية املتمثلة يف الوفورات الضريبية، اليت تكفي لتغطية املستوى املرتفع من 

 .تكلفة اإلفالس والوكالة
                                           

1
 .121 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  
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خبصو  أثر تكلفة اإلفالس  2233سنة   Millerميلر  وباالعتماد على االنتقاد املوجه من طرف
والوكالة على حتديد اهليكل املايل، حيث أشار إىل أن خمتلف الدراسات اليت تؤكد على ارتفاع قيمة 

من القيمة السوقية للمؤسسة قد أجريت على مؤسسات  %10تكاليف اإلفالس والوكالة إىل حوايل 
 ات كبرية احلجم، فإن الدراسات املتاحة تؤكد على صغر حجمصغرية أو فردية، أما بالنسبة للمؤسس

من القيمة السوقية للمؤسسة، وتتضاءل هذه النسبة كلما زاد  %1,1تلك التكاليف، إذ تبلغ يف املتوسط 
 .1من القيمة السوقية للمؤسسة %2,3حجم املؤسسة حىت أهنا قد وصلت يف بعض احلاالت إىل 

، ميكن القول بأنه توجد عالقة عكسية بني حجم Miller رلــميلوعلى أساس هذا التحليل 
املؤسسة ونسبة تكلفة اإلفالس والوكالة إىل القيمة السوقية ملؤسسة، أي كلما صغر حجم املؤسسة كلما 

 .زاد تأثري تكلفة اإلفالس والوكالة يف القيمة السوقية للمؤسسة والعكس صحيح
    ماملالوكالة إىل الزيادة يف احتمال الفشل يف وقد يرجع سبب االرتفاع يف تكلفة اإلفالس و 

 %10يف مرحلة االنطالق إىل  %30خاصة يف مراحلها األوىل من نشأهتا حيث قدرت هذه النسبة حبوايل 
 .2من مراحل متقدمة

وعلى هذا األساس، ويف ظل ثبات العوامل األخرى، ميكن القول بأن تكلفة اإلفالس والوكالة 
 .وحا كلما اخنفض حجم املؤسسةيصبح أثرها أكثر وض

وملا كانت نسبة األموال املقرتضة املثلى مرتبطة عكسيا بتكلفة اإلفالس والوكالة حسب ما جاء به  
ميتاز بنسبة اقرتاض   م   مللكل من برجيهام وجابنسكي يف هذه احلالة، نعترب أن اهليكل املايل األمثل 

 .ل املايل للمؤسسات كبرية احلجمإىل األموال اخلاصة أقل من مثيلتها يف اهليك
عدم االعتماد على نسبة اقرتاض مرتفعة نظرا الرتفاع تكلفة     ماملمما يعين من مصلحة 

اإلفالس والوكالة يف هذا النوع من املؤسسات، أي أن التدفقات النقدية املتمثلة يف القيمة احلالية 
 .الناجتة عن تكلفة اإلفالس والوكالةللوفورات الضريبية ال تكفي لتغطية التكاليف املرتفعة 

 
 
 

                                           
1
 .131منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .  

2
 .Jean Lachmann, Op. Cit. p.p.18-19. 
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نظرية    حسب تفسير للهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
 La théorie du choix managérial   رالمسي  اختيار

فان     مفانه توصل اىل نتيجة انه يف امل 2222سنة   NORTONحسب الدراسة اليت قام هبا 
وعليه . هذه الدراسة توقعات املقاولني تلعب دورا اساسيا يف حتديد اهليكل املايل، حسب ما تربزه نتائج

 مورغباهت مفالنماذج املفسرة هلياكل التمويل جيب ان تأخذ بعني االعتبار دور املقاولني فيما يتعلق مبيوهل
 . 1املالية

 2232سنة  Barton et Matthewsمن خالل اعمال كال من  سابقا مت اإلشارة اليهاهذه املقاربة 

والذين   ، 2230سنة   Andrewsباالعتماد على النموذج االسرتاتيجي الذي مت وضعه من طرف 
يط اخلارجي وخصائص املؤسسة  هي من العوامل املؤثرة ن، احملسريياملو  الكنياملحسبهم فأن خصوصيات 
   . 2على اختيار اهليكل املايل

مسؤولية     ميف امل :للمؤسسة  الهيكل الماليب اوعالقته خصوصيات المالكين والمسيرين  .1
ان وبالتايل ميكننا بسهولة التأكيد على  لمالكيني املسيريين،لبالتمويل تعود يف االساس  ةاملتعلقالقرارات 

ثر على كلها عوامل يكون هلا ا... صفاهتم الشخصية مثل مستواهم التعليمي، خربهتم، سنهم 
 .اختياراهتم املالية

 211باملائة من  10على ان  2231سنة   Scott et alويف هذا االطار فقد اظهرت دراسة لـ 
تتصف بنسبة اقرتاض غري مالئمة، فان هذه النسبة حددت يف حمل الدراسة واليت كانت كعينة مؤسسة  

  .حكام املسريينأو جزء منها  بناء على جتارب سابقة 
 : 3فان  2232سنة  Barton et Matthews اعمال  نتائج وحسب

املسريين الذين يظهرون عزوف عن املخاطر وباإلضافة اىل ميوهلم لالستقاللية سيفضلون و  املالكني . أ
 ؛التمويل الداخلي

املسريين الذين يظهرون مواقف اكثر مبادرة يكونون اكثر انفتاحا على التمويل اخلارجي و املالكني  . ب
 .مؤسساهتمتقاسم ممتلكات القابلية ل وإظهار

                                           
1
. Josée St-Pierre, La Gestion Financière des Pme: Théories et Pratiques, éd presse de  l'université de Québec, 

Québec, Canada, 2003,  p. 94.  
2 . ibid, p.p94-95. 
3 . Jean Lachmann, Op. Cit, p. 96. 

https://www.google.dz/search?biw=1440&bih=773&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9e+St-Pierre%22&sa=X&ved=0CCIQ9AgwAGoVChMIupnYl9iPxgIVCnEUCh17FQCP
https://books.google.dz/books?id=qJHUZK1-wxcC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=la+theorie+des+choix+managerial+NORTON+1991&source=bl&ots=QKoESWHM08&sig=YIH3csewpMpTHOhkTQKNd6b4HK4&hl=fr&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMIupnYl9iPxgIVCnEUCh17FQCP
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على عينة من  2231سنة   Cooley et Edwardsويف نفس اجملال ويف دراسة اخرى لكال من 
ؤالء املسريين يؤكدون على ان عدم فان ه. توزيع املنتجات البرتوليةمسري مؤسسة تنشط يف جمال  23
ثر تأثريا على ميلوهم الستخدام االقرتاض  من العوائد املستقبلية للمؤسسة ميثل العامل االك التأكد

  . 1كمصدر للتمويل
    مخالل هذه النتائج ميكن القول ان ميول املسريين والذين ميثلون عادة املالكني يف امل ومن

نسبة لمتثل عامل مهم وأساسي يف حتديد اهليكل املايل للمؤسسة  على عكس ما هو احلال با
 .ن فيها امللكية مستقلة عن االدارةللمؤسسات كبرية احلجم واليت تكو 

  :المؤسسة وعالقتها بالهيكل المالي خصائص .2
العامل الذي اسال الكثري من احلرب حجم املؤسسة ميثل  :حجم المؤسسة وعالقته بالهيكل المالي. 1.2

 :  2ومن بني هذه الدراسات جند    ميف امل اهليكل املايليف املقاالت والدراسات املتعلقة مبحددات 
 2231سنة  Bird et Juttnerو  2232سنة  Batesيف ما يتعلق بالتمويل الذايت جند دراسات 

مؤسسة اسرتالية أظهرت ان االرباح الغري موزعة تربز بصفة كبرية يف ميزانيات  2111على عينة من 
 . املؤسسات الصغرية مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم ويف كافة القطاعات

مؤسسة اسرتالية  122على عينة من  2222سنة  Holmes et Kentويف دراسة مماثلة  لكل من 
ليس على التمويل الذايت بنسب كبرية مقارنة باملؤسسات الكبرية،     ماظهرت ان سبب اعتماد امل

ايرادي او ارتفاع تكلفته بل بسبب ان املسريين قاموا بشكل نتيجة لعدم متكنها من احلصول على التمويل 
 .بتفضيل التمويل الذايت، او ألهنم ليسوا على دراية مبختلف مصادر التمويل املتاحة االخرى
 2232سنة  Batesيف ما يتعلق بالتمويل عن طريق االقرتاض فان العديد من الدراسات على غرار 

بأن  ، هذه الدراسات أظهرت  2222سنة   Davidson et Dutiaو  2233سنة   Walker et Pettyو 
ولكن . امل   و  م تعتمد على االقرتاض يف اهليكل املايل بنسبة اكرب مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم

تبني ان هذه االخرية تتكون  م   معند التدقيق يف طبيعة االموال املقرتضة املستخدمة يف اهليكل املايل لل
ن التجاري يف حني ان نسبة القروض بنسبة كبرية من قروض بنكية قصرية االجل وباإلضافة اىل االئتما

وهذا     مل املقرتضة تكون مرتفعة يف املؤسسات كبرية احلجم مقارنة باملطويلة االجل اىل امجال االموا
سنة  Tamari ، 2222سنة  Angو  2222سنة   Nortonنتائج املتوصل اليها يف دراسات ال حسب

                                           
1 . Jean Lachmann, Op. Cit, p96. 
2 . ibid, pp96-98. 
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وهي  ،واليت قام هبا يف الدول التالية فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة واليابان 2230
اجريت على مؤسسات  2221سنة  Suret et Arnouxيف دراسة لكل من  نفس النتيجة املتوصل اليها
 .يف مقاطعة كيبك بكندا

نشاط املؤسسة ميثل ايضا عامل اساسي قطاع   :قطاع نشاط المؤسسة وعالقته بالهيكل المالي. 2.2
يف حتديد اهليكل املايل، حيث مثال ان املؤسسات اليت تعمل يف قطاعات النشاط  اليت تتطلب نوع من 

نسبة  عبارتفا  ميتازمثال النشاطات املومسية فان هذا النوع من املؤسسات  الثابتةاملرونة يف االستثمارات 
 .  1بالتمويل طويل االجل ةاالجل مقارنوالتمويل قصري  القرض اإلجياري 

مما ال شك فيه انه كلما ارتفعت نسبة  :الوضعية المالية للمؤسسة وعالقتها بالهيكل المالي .1.2
يف اهليكل املايل  (دخول مسامهني جدد او نتيجة إلعادة استثمار االرباحالناجتة عن )االموال اخلاصة 

ى التمويل من املصادر اخلارجية املتمثلة يف القروض البنكية او للمؤسسة كلما زاد من احتمال حصوهلا عل
 . التجارية

أظهرت ان التمويل باالقرتاض مرتبط عكسيا  2222سنة  Constand et alففي دراسة لـ 
تاز مبردودية مرتفعة تعتمد بنسبة كبرية على العالقة على ان املؤسسات اليت متباملردودية، حيث فسر هذه 
هذه الدراسة تتوافق كذلك  نتائج .ةاخلارجيمن املصادر  مويل يف حاجة للتالتمويل الذايت او اهنا ليست 

سنة   Suret et Arnouxو  2231سنة   Cooley et Edwardsمع ما مت التوصل اليه من طرف 
والذين يؤكدون على ان حجم املؤسسة ميكن ان ال يكون هو العامل االساسي لتفسري اهليكل  2221
 . 2بعدم امهال اثر املردوديةوهذا ، م   ماملايل لل

مدة نشاط املؤسسة يلعب دور أساسيا يف  :مدة نشاط المؤسسة وعالقتها بالهيكل المالي .4.2
دة مبحيث ان املؤسسات اليت متتاز  ،صادر اخلارجيةقدرة املؤسسة على احلصول على التمويل من امل

نشاط طويلة تكون هلا القدرة على احلصول على التمويل من املصادر اخلارجية بشكل اكرب مقارنة 
 .3باملؤسسات حديثة النشأة

وميكن التفصيل اكثر يف طبيعة هذه العالقة من خالل الفرع املوايل واملتعلق بتفسري اهليكل املايل  
   . حسب نظرية دورة حياة املؤسسة   مم لل

                                           
1 . Josée St-Pierre, Op. Cit. p.98. 
2 . ibid. p98. 
3 . ibid, pp98-99. 
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من االقتصاديات الغربية يف الدول  العديد :للمؤسسة وعالقته بالهيكل المالي المحيط الخارجي .1
خاصة منها تلك اليت تعاين من عدم القدرة على التمويل من  م   مبدائل متويلية خمتلفة للاملتقدمة متنح 

املصادر اخلارجية اما بسبب حداثة نشأهتا او اهنا متتاز مبردودية منخفضة مما ال يوفر هلا امكانية التمويل 
 .1بالبدائل التمويلية املتاحة    ممن خالل تكوين وتوعية مالكي ومسريي امل الذايت او

 

نظرية دورة    حسب المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الهيكلر  تفسي: الفرع الثالث
 La théorie du cycle de vie de l enterpriseحياة المؤسسة   

لتصـــبح كبـــرية  امتـــر بالعديـــد مـــن املراحـــل خـــالل تطورهـــ    ماملفـــان   2222 ســـنة Angحســـب 
هلـذا  .اهلياكـل املاليـة للمؤسسـات الصـغرية لتفسـريهنـاك نظريـة واحـدة  احلجم، ونتيجة لذلك قـد ال تكـون

الفرض االكثر ترجيحا هو ان هناك العديد من النظريات املفسرة للهيكل املايل للمؤسسات الصغرية لكـل 
   .2مرحلة من مراحل تطورها

يف جمـال التمويـل مت تفسـريها باالعتمـاد     مفاملقاربة املتعلقة بدورة حياة املؤسسة لفهـم سـلوك امل
  2231سنة  Churchill et Lewiمناذج مراحل منو املؤسسات، حيث انه وحسب على 

يؤكدان على ان املؤسسة خـالل تطورهـا متـر مبراحـل عديـدة ويف كـل مرحلـة حيـدث تغيـري يف هيكلهـا 
 .املايل
، ميكن حتديد نظرة إمجالية حول خمتلف مصادر التمويل     مامل تطورمن خالل دراسة مراحل ف

 :عليها املدير املايل لتوفري املوارد املالية الالزمة وهو ما يوضحه اجلدول التايلاليت يعتمد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 . Josée St-Pierre, Op. Cit, p99. 
2 . ibid, p99. 
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  م ص محسب دورة حياة ال  مختلف مصادر التمويل(: 05)الجدول رقم  
 

Source :Jean Lachmann, Capital-risque et capital-investissement, éd, économica, Paris, France, 1999, p. 36 

 :مرحلة اإلنشاء    .1
نقص العوائد احملققة وعدم  من االستثمارات األكثر خماطرة بسبب  م   مللميثل متويل املرحلة التجريبية 

السيولة، مما يعرب عن ارتفاع معدل الفشل باملؤسسة حديثة النشأة، وهلذا فإن املمولني يصنفون توفر 
املؤسسات حديثة النشأة والصغرية وحىت املشاريع اإلمنائية يف جمموعة املشاريع ذات املخاطر األكرب واليت 

 .1كن متويلها ال مي

                                           
1
 . Jean Lachmann, Capital-risque et capital-investissement, éd, économica, Paris, France, 1999, p. 33. 

 مراحل النمو األنشطة نوع التمويل

 املسامهات اخلاصة
 رأمسال املخاطر
 (حالة مؤسسة يف توسع)التمويل الذايت 
 مساعدات الدولة

 البحث عن الشركاء
 جتارب جتارية

 دراسات اجلدوى
 مرحلة اإلنشاء

 رأمسال املخاطر
 (حالة مؤسسة يف توسع)التمويل الذايت

 مساعدات الدولة

 بداية التصنيع والبيع
 توظيف العمال

 االنطالقمرحلة 

 رأمسال املخاطر 
 (حالة مؤسسة يف توسع)التمويل الذايت 
 مساعدات الدولة
 قروض بنكية

 البحث عن وكاالت إشهار 
 نشاط تسويقي

 مرحلة النمو

 رأمسال النمو
 التمويل الذايت

 مساعدات الدولة
 قروض بنكية

 مسامهات مؤسسات كبرية احلجم

التوسع يف القدرات اإلنتاجية 
 والتجارية 

 اإلنتاج املنمط 
 مرحلة النضج

 رأمسال التحويل
 التمويل الذايت 

 البورصة
 البنكيةالقروض 

 مسامهات مؤسسات كبرية احلجم

 مرحلة التحويل البحث عن شركاء جدد
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ونظرا ألن املؤسسة يف هذه املرحلة تكون حباجة للتمويل الطويل األجل هبدف شراء األصول الثابتة  
كاألراضي واملباين واآلالت، تظهر احلاجة إىل مصادر التمويل الداخلية واليت تتمثل يف املسامهات 

 .دقاء واألقاربالشخصية أو من خالل املوارد املالية املتحصل عليها من طرف األص
أما بالنسبة للمؤسسة اليت تكون بصدد توسيع استثماراهتا فهي تعتمد بنسبة أكرب على التمويل 

 1.الذايت من خالل احتجاز األرباح احملققة يف دورات سابقة
ومنه فاللجوء إىل التمويل من املصادر اخلارجية إما على شكل مسامهات يف رأس املال أو عن 

يعترب أمر يف غاية الصعوبة، فغالبا ما حتجم البنوك يف متويل تلك املرحلة، فالبنوك من طريق قروض بنكية 
 .قروض إذا وجدت أن هناك من جينبها خماطر التمويل    ماملاملمكن أن توافق على منح 

وهذا ما مت  ،2يف تلك املرحلة  م   مللوهلذا فإن العديد من الدول تقوم بتقدمي ضمان قروض  
 .يه باكثر تفصيل من خالل املبحث االول من الفصل احلايلالتطرق ال
يف هذه املرحلة إمكانيات متويلية أخرى للحصول  للم   و  موقد تتوفر لدى اإلدارة املالية  كما

على األصول الثابتة بنظام االستئجار أو الشراء بالتقسيط أو من خالل احلصول على املساعدات من 
 .3كوميةبعض املؤسسات التمويلية احل

 :مرحلة اإلنطالق    .2
يف مرحلة االنطالق، كما هو األصل بالنسبة ملرحلة التجريب، فاحتمال الفشل يكون على العموم جد 

ومنه فاملوارد املالية يف هذه املرحلة ال ميكن توفريها إال باالعتماد  ،%30إىل  %10مرتفع، حوايل من 
على املدخرات الشخصية أو مسامهات أفراد العائلة واألقارب واألصدقاء واالعتماد على التمويل الذايت 

، وكنتيجة لبدء عملية التشغيل قد حتتاج 4بالنسبة للمؤسسات اليت تكون يف طور توسيع استثماراهتا
سسة إىل مصادر متويل قصرية األجل لتمويل احتياجاهتا التشغيلية واليت يتم توفريها من خالل التعامل املؤ 

 . 5باالئتمان التجاري مع املوردين

                                           
1
 . Jean Lachmann, Op. Cit. p. 35. 

2
 .111عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق،   .  

3
 .111نفس املرجع،   .  

4
 . Jean Lachmann, Op. Cit. p. 35. 

5
 .111عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق،     - 
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 :مرحلة النمو    .1
يف هذه املرحلة تصبح الوضعية املالية للمؤسسة يف حتسن مستمر، حيث أن تدفقاهتا النقدية تكون 

ستويات مبيعات مرتفعة، ويف هذه املرحلة نتيجة لالستقرار النسيب الذي حتققه إجيابية بسبب حتقيقها مل
املؤسسة وارتفاع مردوديتها من خالل حتقيقها لنتائج إجيابية، فإن درجة املخاطرة يف هذه املرحلة تكون 

ر اخلارجية منخفضة مقارنة باملراحل السابقة، فينبغي على املدير املايل توفري املوارد املالية من املصاد
واالستعانة بالتمويل الذايت من خالل احتجاز جزء من األرباح اليت ستحققها املؤسسة، باإلضافة إىل 

 . املساعدات املالية املقدمة من طرف املؤسسات املالية احلكومية
على مصادر أخرى متخصصة يف متويل احتياجاهتا وهي ما يعرف بشركات     ماملوقد تعتمد 
مقابل متلك  م   مللوهي اليت تقدم األموال  Venture capital firm 1املخاطر  متويل رأس مال

حصة من رأس ماهلا وال يتم ذلك هبدف متلكها للمؤسسة، ولكن بدافع مراقبة تقدم عملياهتا وضمان 
وعادة ما تكون هذه املسامهة عن طريق متلك املستثمرين يف رأمسال املخاطر لألسهم املمتازة . أمواهلا

Des actions préférentielles
2 . 

 :مرحلة النضج    .4
نظرا الستقرار مستوى املبيعات، تلجأ املؤسسة إىل الوضعية الدفاعية حلماية حصتها على مستوى 

إال أنه يف حالة . السوق والرتكيز أكثر على تلبية احلجم املطلوب من منتجاهتا دون اللجوء إىل تطويرها
ى السياسة اإلنتاجية أو التجارية، فقد تلجأ املؤسسة إىل تطوير ظهور أية مستجدات على مستو 

 .الية أو إدخال منتجات جديدةحلمنتجاهتا ا
يف حاجة مستمرة إىل املوارد املالية لتمويل رأس املال العامل الذي يشمل على     مفاملوهلذا 

تسويق املنتجات واحلاجة  متويل املخزون من املواد األولية ومواجهة نقص النقدية يف مواجهة مشكالت
إىل متويل املبيعات اآلجلة ومنح االئتمان التجاري للعمالء وكذلك مواجهة املصروفات اإلدارية 

وعلى املدير املايل اللجوء يف متويل رأس املال العامل من خالل القروض . والتسويقية واألجور وغريها
االحتياجات االستثمارية املطلوبة للتحسني يف  والقليل من التمويل طويل األجل ملواجهة 3قصرية األجل

                                           
1
 .111عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق ،    - 

2
. OCDE, le financement des PME innovantes dans une économie mondialisée, 2ème conférence de l’OCDE, op. cit. 

P18. 
3
 .235عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق،    . 
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نوعية املنتجات احلالية، نتيجة للمنافسة من خالل االعتماد على القروض البنكية طويلة األجل أو 
مساعدات بعض املؤسسات املالية احلكومية أو من خالل املسامهات املتحصل عليها من طرف بعض 

 .1املؤسسات كبرية احلجم

 :التحويل  مرحلة    .5
األفول  التحويل او كما هو احلال بالنسبة للمؤسسة حديثة النشأة، فاملؤسسة اليت تكون يف مرحلة

ولكن الفرق . على مستوى السوق متتاز بنفس الصعوبة للحصول على التمويل من املصادر اخلارجية
باالعتماد على تقدمي يف مرحلة األفول ميكنها احلصول على التمويل اخلارجي     ماملالوحيد هو أن 

أصوهلا الثابتة كضمانات ميكن أن تتحصل من خالهلا على األموال من املستثمرين اخلارجيني أو 
 .2باالعتماد على التمويل الذايت

وبالنسبة للمؤسسات اليت لديها فرصة للتوسع، فإهنا سوف تبدأ يف تقييم عملية التحول إىل شركة  
 .3نية احلصول على التمويل الالزم عن طريق املسامهني اجلددمسامهة مثال من خالل دراسة إمكا

ومن خالل دراستنا لالحتياجات التمويلية للمؤسسات حسب مراحل منوها متكنا ولو بصفة 
لتلبية احتياجاهتا االستثمارية والتشغيلية     ماملإمجالية التعرف على أهم مصادر التمويل املتاحة 

 اخلارجي خاطر يف مرحلة معينة كلما اخنفضت حجم مصادر التمويلحسب كل مرحلة، فكلما زادت امل
 .والعكس صحيح

 
نظرية    حسب تفسير للهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الرابع

 ترتيب اختيار مصادر التمويل  

للنتائج املتحصل عليها يف  دراسته، توصل اىل ان  همن خالل اختبار  2222سنة   NORTONحسب 
عكس ما تشري اليه النظرية املالية التوازنية فان اثر االفالس وتكلفة الوكالة وعدم متاثل املعلومات متثل 
حمددات هامشية يف اختيار اهليكل التمويلي، حيث يتضح من اخلالل الدراسة ان املسريين يقومون بوضع 

ث يتم االعتماد بشكل كبري على التمويل الداخلي مث ويف حالة عدم كفايته يتم ترتيب للتمويل حبي
 .4اللجوء اىل التمويل عن طريق االقرتاض قبل االعتماد على التمويل  من خالل اصدار االسهم

                                           
1
 . Jean Lachmann, Op. Cit. p. 33. 

2
 . ibid. p. 35. 

 .111عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق،   . 3
4 . Josée St-Pierre, Op. Cit, p100. 

https://www.google.dz/search?biw=1440&bih=773&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9e+St-Pierre%22&sa=X&ved=0CCIQ9AgwAGoVChMIupnYl9iPxgIVCnEUCh17FQCP
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يف اجلانب امليداين هناك العديد من الدراسات امليدانية اليت عاجلت فرضية وجود ترتيب الختيار مصادر 
 : 1ومن امثلة ذلك جند    مويل يف املالتم

االمريكية واليت اشار من خالهلا     مواليت اجريت على عينة من امل 2222سنة   NORTONدراسة 
 . م   ماىل امهية نظرية ترتيب اختيار مصادر التمويل يف تفسري اهليكل املايل لل

 ,Michaelasوباالضافة اىل  1001سنة   Holmes et Cassarوباملثل فان دراسات كل من 

Chittenden et Poutziouris   اظهرت هذه الدراسات على وجود عالقة عكسية بني  2222سنة
تفضل االعتماد على التمويل الداخلي قبل اللجوء     مالرحبية و االقرتاض حيث يؤكدون على ان امل

 .يف اسرتاليا واجنلرتا    ماىل التمويل اخلارجي وهذا من دراسة اجريت على عينة من امل
من خالل العالقة  وجود ترتيب ملصادر التمويل تؤكد على 2222 سنة Nékhiliويف فرنسا يف دراسة لـ 

 .العكسية بني التمويل الذايت والقروض البنكية طويلة االجل من جهة وحجم املؤسسة من جانب آخر
 2222لسنة  ENSRاملتوسطة ويف دراسة للشبكة األوروبية للبحوث حول املؤسسات الصغرية و 

 مؤسسات صغرية ناجحة، مؤسسات ناشئة، :يف أربعة جمموعات وهي    ماملأين مت تصنيف 

 .مؤسسات يف توسع مؤسسات مبتكرة،
وقد أثبتت هذه الدراسة أن حدة العراقيل التمويلية ختتلف من صنف آلخر حسب درجة املخاطر 
اليت سيتحملها املمولون يف كل صنف منها، وعلى هذا األساس ويف نفس السياق، حناول التعرف على 

الل يف توفري مواردها املالية حسب كل صنف من خ    ماملخمتلف مصادر التمويل اليت تعتمد عليها 
 . النتائج املتحصل عليها يف نفس التقرير

ل متثل املؤسسات حديثة النشأة ك: الناشئة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقرارات تمويل في   .1
ســنوات، وحســب طبيعتهــا، فهــي حباجــة إىل املــوارد املاليــة الالزمــة مؤسســة هلــا مــدة نشــاط تقــل عــن مخــس 
مصـادر التمويـل الـيت  فـان ترتيـب افضـلية الدراسـة هـذه  ، وحسبلتمويل أصوهلا الثابتة ورأس املال العامل

 :2حديثة النشأة، فجاءت النتائج على الشكل التايل    ماملتعتمد عليها 
من املؤسسات حديثة النشأة تعتمد يف األساس لتوفري املوارد املالية على األموال  1/1حوايل الثلثني  . أ

 ؛الشخصية لصاحب املؤسسة

                                           
1 . Asma trabelsi, les déterminants de la structure du capital et les particularités du financement dans les pme : une 

etude sur données françaises, thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, université paris ix 

dauphine, France, , 2006, p. 49. 
2
 . Commission européenne, sixième rapport, rapport 2000, Op. Cit. p.p. 156-157. 
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 ؛مخس املؤسسات حديثة النشأة تعتمد على مصدر مايل رئيسي وهو القروض البنكية 1/5حوايل  . ب
يف حاالت قليلة فقط تستخدم املؤسسات حديثة النشأة األموال املتحصل عليها من األصدقاء  . ت

 .(capital risque)واألقارب وكذلك بالنسبة لرأمسال املخاطر   

تعتــرب مصـادر التمويـل املتاحــة : الناض جةس طة  ق رارات تموي ل ف  ي المؤسس ات الص  غيرة والمتو  .2
 :للمؤسسات الصغرية الناضجة أكثر وفرة مقارنة باملؤسسات حديثة النشأة وهذا لعدة أسباب

إخنفاض حجم املشاريع االستثمارية يف املؤسسات الصغرية الناضجة وبالتايل تكون حباجة أقل  . أ
 ؛ليت تكون موجهة لتمويل القرارات االستثماريةللموارد املالية اإلضافية خاصة طويلة األجل منها وا

اخنفاض مستوى املخاطر اليت سيتحملها املمولون يف متويلهم للمؤسسات الصغرية الناضجة مقارنة  . ب
باملؤسسات حديثة النشأة وهذا بسبب طول فرتة نشاطها والذي يعترب كمؤشر على قدرهتا يف االستمرار 

 ؛مبعدالت فشل مرتفعةوختطيها للمراحل األوىل اليت متتاز 
الصغرية الناضجة ملستويات أرباح معتربة، فإهنا ستعتمد يف  توعلى العموم، وبسبب حتقيق املؤسسا . ت

 .األساس، لتوفري احتياجاهتا التمويلية، على احتجاز جزء من هذه األرباح وإعادة استثمارها
عها بسبب وضعيتها املالية وباإلضافة إىل ذلك، فهي متتاز بعالقة جيدة مع البنوك املتعاملة م

اجليدة، وكذلك يبدو أن البنوك حتبذ التعامل مع املؤسسات اليت متتاز بنمو بطيء ومستقر مثل ما هي 
عليه بالنسبة للمؤسسات الصغرية الناضجة واليت تعتربها أقل خماطرة مقارنة باملؤسسات اليت متتاز 

 .مبستويات منو مرتفعة

   فامليف مرحلة اإلنطالق، : المبتكرةت الصغيرة والمتوسطة  قرارات تمويل في المؤسسا . 1
، وعنـدما تـتمكن    ماملاملبتكرة تعتمد على املصادر املاليـة الداخليـة، مثـل مـا هـو عليـه بالنسـبة لكـل  م
املبتكرة من ختطي مرحليت اإلنشاء واالنطالق، من خالل إدخال منتجات وخدمات جديدة أو     مامل

لتطــوير، فإحتياجاهتــا التمويليــة تكــون يف تزايــد مســتمر حــىت تفــوق قــدرهتا علــى التمويــل حماولــة املؤسســة ا
 .مما سيجعلها تتوجه إىل مصادر متويل خارجية (La capacité d' autofinancement)الذايت 

املبتكرة فتمويلها يتطلب مؤسسات مالية متتاز بكفاءة     ماملونظرا لصعوبة تقدير العوائد يف 
عالية أي متتلك تقنيات متطورة متكنها من قياس معدالت العائد املتوقعة يف مثل هذه املؤسسات، ومن 

املبتكرة لتوفري املوارد املالية هي رأمسال  م   مللبني مصادر التمويل اليت تستخدمها اإلدارة املالية 
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ويف مرحلة النضج بالنسبة هلذا النوع من  1 (Business angles)الرمسي والغري الرمسي املخاطر بنوعية 
وميثل التمويل باالقرتاض  التقليدية م   مللاملؤسسات فاحتياجاهتا املالية تكون مقاربة لتلك بالنسبة 
 .2املصدر املايل اخلارجي األساسي يف توفري املوارد املالية الالزمة

الــيت     ماملعـاين ت: الت ي ف  ي توس  عل ف  ي المؤسس ات الص  غيرة والمتوس  طة  ق رارات تموي    .4
تكــون يف توســع أو الــيت متتــاز مبعــدالت منــو مرتفعــة مــن نقــص حــاد يف مصــادر التمويــل، خاصــة بســبب 
ارتفاع حجـم األمـوال املطلوبـة لتمويـل احتياجاهتـا االسـتثمارية والتشـغيلية املتزايـدة، والـيت ال ميكـن تغطيتهـا 

اما يف هــذه احلالــة هــي القــروض البنكيــة، بــاملوارد املاليــة الذاتيــة للمؤسســة، فاملصــادر املاليــة األكثــر اســتخد
 .3وباإلضافة إىل اعتمادها على مصادر أخرى كرأمسال املخاطر بنوعيه الرمسي والغري رمسي

 ميكنناقدرهتا التنموية واإلبتكارية : على أساس للمص و ممن خالل قراءتنا ملصادر التمويل املتاحة 
هبدف توفري األموال الالزمة لتلبية خمتلف احتياجاهتا     ماملمصادر التمويل اليت تلجأ إليها  ترتيب

 :االستثمارية أو التشغيلية، واليت يتم املفاضلة فيما بينها حسب الرتتيب التايل
 ؛املسامهات الشخصية . أ
  ؛األرباح احملتجزة  يف حالة استثمارات توسعية . ب
 ؛املوارد املالية املتحصل عليها من األصدقاء واألقارب . ت
 ؛ارياالئتمان التج . ث
 ؛التمويل اإلجياري . ج
 ؛رأمسال املخاطر  . ح
 ؛القروض البنكية . خ
 . مساعدات املؤسسات املالية احلكومية وغري احلكومية . د

 
 
 

                                           
1
 .  Commission européenne, sixième rapport, rapport 2000, Op. Cit. p. 158. 


 امل   م التقليدية هي اليت ال متتاز بالقدرة على اإلبتكار  

2
. OCDE, le financement des PME innovantes dans une économie mondialisée, 2ème conférence de l’OCDE, Op. 

Cit. p. 16. 
3
 . Commission européenne, sixième rapport, rapport 2000, Op. Cit. p.159. 
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 نظرية االشارة  حسب تفسير للهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الخامس 
تشري اىل ان امهية االعتماد على التمويل الداخلي والقروض  2233من خالل اعمال روس سنة 

البنكية كأهم مصادر التمويل املؤسسة قبل اللجوء اىل اصدار األسهم، هذه السياسة التمويلية من شأهنا 
اعطاء اشارة اجيابية للمستثمرين حول قيمة املؤسسة، وقد مت التأكيد على وجود مثل هذا النوع من 

واليت متتاز باعتمادها بشكل كبري على التمويل الداخلي مقارنة بالتمويل     ماملة يف السياسات املالي
 .اخلارجي 

هناك العديد من الدراسات امليدانية اليت حاولت حتديد مدى تأثري االسرتاتيجية عن طريق االشارة 
كل من   ، من بني هذه الدراسات جند الدراسة اليت قام هبا   ماملعلى هيكل رأس املال يف 

Leonardo et Clara     120حيث مت اجراء دراسة ميدانية على عينة من  1002كالرا وليوناردو سنة 
احملددة للهيكل املايل للمؤسسات الصغرية  لمؤسسة صغرية ومتوسطة يف إسبانيا هبدف حتديد العوام

لة ونظرية االشارة يف تفسري واملتوسطة يف اسبانيا ، اين ارتكزت دراستهما امليدانية على دور نظرية الوكا
 .حمددات اهليكل املايل

ومن خالل هذه الدراسة قام الباحثني بتحديد العوامل احملددة للهيكل املايل وعالقتها املقرتحة 
املعايري املتعلقة باحلجم املعايري املتعلقة بسمعة  1بنسبة االموال املقرتضة يف ثالث جمموعات اساسية وهي

 .اخلاصة خبصائص العالقة بني املقرض واملقرتضاملؤسسة واملعايري 
افرتاض انه كلما زاد التخصص والفصل بني وظائف امللكية والتسيري  يف املؤسسة  حيث انه مت

 . 2يعترب كإشارة جيدة مما يؤدى هذا اىل زيادة نسبة االموال املقرتضة يف اهليكل املايل
حمل الدراسة يتم  امل   و ائة فقط من بامل 22,13ومن خالل نتائج دراستهما فقد تبني ان 

تسيريها من غري املالك، وان اغلبية املؤسسات يتم تسيريها من طرف مالكيها، وبالتايل ال يوجد فصل 
واضح بني وظيفيت امللكية والتسيري، كما ان الدراسة تؤكد على عدم وجود ارتباط واضح بينها وبني نسبة 

 .3ب نظرية االشارة االموال املقرتضة كما كان مفرتض حس
جند دراسة     ماملومن بني الدراسات اليت تطرقت اىل دور نظرية االشارة يف تفسري اهليكل املايل 

Ziane    حيث اكد على وجود اسرتاتيجة لإلشارة يف تكوين القروض البنكية لعينة من  1002سنة

                                           
1
 . clara cardone-riportella and leonardo cazorla-papis, the new approaches to the analysis of the capital structure of 

sme´s: empirical evidence from spanish firms,  universidad carlos iii de madrid, 1002,   p.11. 
2
 . Clara Cardone-Riportella and Leonardo Cazorla-Papis, Op. Cit,  p.9 

3
 . ibid, p.13 
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اعتربة هذه الدراسة ان ، حيث 2223و  2222مؤسسة صغرية ومتوسطة فرنسية بني    1.113
اسرتاتيجية االشارة ميكن ان تتم وباالعتماد على مؤشرات اخرى مثل، هيكل االصول، التمويل 

  .الداخلي، السمعة امام الشركاء التجاريني، والنمو
بسبب وجود     ماملكل هذه الدراسات تؤكد على امهية اسرتاتيجية عن طريق االشارة يف 

 .ملعلوماتالنقص يف الشفافية يف ا
االمر الذي يؤكد على وجود قدر كبري من عدم التماثل يف املعلومات اخلاصة بامل   م بني 
املالكني واملستثمرين اخلارجيني وهذا على اعتبار ان اغلبية امل   م هي مؤسسات عائلية يتم تسيريها 

عدم اشراك مسامهني من طرف املالكني والذين عادة ال يفضلون فتح رأمسال املؤسسة للتداول هبدف 
جدد ويبقى العائد احملقق حكرا على املالكني القدمى مما يعد مؤشر جيد على قيمة املؤسسة يف حالة 

 .اقدامها على زيادة نسبة االموال املقرتضة 
 

الدراسات الميدانية المفسرة للهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة  : المطلب الثاني
 والمتوسطة

 
 في الدول االوروبية  دراسات: الفرع االول  

 1021سنة  Marc Deloof, Maurizio La Roccaوتتمثل يف دراسة  :دراسات في إيطاليا .1
االئتمان سياسات و  املصرفية احمللية بني التنمية العالقة حيث كانت هذه الدراسة هتدف اىل التحقق من

على     مالصغرية واملتوسطة يف إيطاليا، وقد مت حسبهما الرتكيز على دراسة امل للمؤسسات التجاري
 .النوع من املؤسساتاعتبار ان االئتمان التجاري يعد مصدر متويل اساسي ومهم بالنسبة هلذا 

مقاطعة يف ايطاليا وهذا  201 عربموزعة  م   م 203111وقد أجريت هذه الدراسة على عينة من 
 . 1002اىل غاية  1001خالل الفرتة املمتدة من 

 : 1ومن خالل هذه  الدراسة فقد مت التوصل اىل النتائج التالية
على التنميـة احملليـة  احمللية عن طريق تأثريه اإلجيايب التنمية املالية يف دورا هاما يلعب التجاري االئتمان . أ

 لتحفيزها على التوسع يف عملية البيع اآلجل؛  م   مالتمويل لل من خالل توفري للبنوك

                                           
1 . Marc Deloof, Maurizio La Rocca, “Local financial development and the trade credit policy of Italian SMEs“ , 

Small Business Economics, April 2015, Volume 44, Issue 4, p.p 905-924. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/44/4/page/1
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 املتواجدة يف املقاطعات االيطالية اليت تتـوفر علـى نظـام مـايل حملـي اكثـر تطـورا متيـل فيهـا امل    مامل . ب
 على منح االئتمان التجاري للعمالء؛  للتوسع اكثر يف االعتماد   م

 املتواجدة يف املقاطعات االيطالية اليت تتـوفر علـى نظـام مـايل حملـي اكثـر تطـورا متيـل فيهـا امل    مامل . ت
 على االئتمان التجاري من طرف املوردين؛للتوسع اكثر يف احلصول    م

 مرتبطـة احملليـة ال تـزال املاليـة، فـان التنميـة عـامل تسـوده العوملـة أنـه حـىت يف نتائج هذه الدراسـة  وتشري . ث
ومدى اعتمادها علـى االئتمـان التجـاري علـى اعتبـار اهنـا تعمـل علـى حتقيـق اعـادة توزيـع لـرأس     مبامل

 . باحلصول على القروض الالزمة لتمويل مبيعاهتا اآلجلة م   ماملال من خالل السماح لل
م مصدر متويل اساسي ومهم بالنسبة لل ن التجاري يعدومن خالل هذه الدراسة نستنتج ان االئتما

للحصــول علــى     موعليــه فــان حتقيــق التنميــة املاليــة احملليــة مرتبطــة بشــكل كبــري مبــدى قــدرة امل    م
 توزيـع لـراس املـال بإعـادةالتمويل من البنوك احمللية لتمويل مبيعاهتا اآلجلـة للعمـالء والـذي سيسـمح بـدوره 

 . ليةوحتقيق التنمية احمل
   SCHAFER, WERWATZ, ZIMMERMANNدراسـة وتتمثـل يف  :ألماني ادراس ات ف ي   .2

خـــالل الفـــرتة  املانيـــايف مبتكـــرة   م   م 113حيـــث اجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة مـــن  1001ســـنة 
هتــدف هــذه الدراســة إىل حتديــد طبيعــة  كانــت  حيــث  1001 منتصــف ســنة إىل غايــة 2222املمتــدة مــن 

وهذا  .العالقة بني درجة املخاطر املتضمنة يف املشروعات املبتكرة ذات التكنولوجيا التقدمة وطريقة متويلها
ان شــركات التكنولوجيــا املتقدمــة ذات املخــاطر العاليــة تعتمــد علــى  هــلالتاليــة  ةاإلشــكاليمـن خــالل طــرح 

مت التوصــل مــن خــالل هــذه الدراســة إىل  وقــد مــن التمويــل بــاالقرتاض؟ التمويــل عــن طريــق االصــدار اكثــر
 : 1النتائج التالية

جوهري على اختيار طريقة التمويل  تأثريمؤشرات املخاطر للمشروع واملؤسسة على حد سواء هلا ان  . أ
 ؛حيث ان املخاطرة تزيد من جلوء املؤسسة للتمويل الداخلي وحتد من قيمة الديون

مخــــاطر الــــيت تنطــــوي عليهــــا للمؤشــــر كنشــــاط البحــــث والتطــــوير يف املؤسســــة   د علــــىاذا مت االعتمــــا . ب
 .لتمويل عن طريق االصدار اكثر من التمويل عن طريق االقرتاضل متيل االخريةهذه  املؤسسة، فان

                                           
1 . Dorothea Schafer , Axel Werwatz , Volker Zimmermann, “The Determinants of Debt and (Private) Equity 

Financing: The Case of Young, Innovative SMEs from Germany”, Industry and Innovation Volume 11, Issue 3, 

September 2004, PP 225- 248 

http://econpapers.repec.org/RAS/pwe116.htm
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الـيت متتـاز بارتفـاع     مذه النتائج املتوصل اليهـا يف هـذه الدراسـة ميكـن القـول ان املهومن خالل 
وترتفع فيها درجة املخاطرة مما جيعـل البنـوك مبتكرة مؤسسات  االنفاق يف جمال البحث والتطوير تعد قيمة

ل االعتمـاد القروض املقدمـة هلـذا النـوع مـن املؤسسـات االمـر الـذي جيعـل هـذه االخـرية تفضـ حتد من قيمة
  .اضق االصدار بدرجة اكرب من التمويل عن طريق االقرت يعلى التمويل الداخلي وعن طر 

   Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosوتتمثل يف دراسة  :دراسات في اليونان .1
حوكمــة املؤسســات هــو القــاء الضــوء علــى العالقــة بــني  الدراســةكــان اهلــدف مــن هــذه حيــث   1021ســنة 

 Athensيف الســوق املــايل اليونــاين  اليونانيــة املدرجــة  م   موالتصــنيف االئتمــاين وهيكــل رأس املــال للــ

Stock Exchange /ASE  1020 إىل غاية  1001خالل الفرتة املمتدة من.  
وقد مت اختيـار هـذه الفـرتة لدراسـة اهليكـل املـايل للمؤسسـات اليونانيـة املدرجـة وهـذا هبـدف الـتمكن 
مــن اجــراء املقارنــة بــني النتــائج املتوصــل اليهــا يف اســواق عامليــة اخــرى علــى اعتبــار ان املؤسســات اليونانيــة 

 . 1001جانفي  2من  قاانطاليف االعتماد على املعايري الدولية يف اعداد التقارير املالية  بدأت
وكبـــرية احلجـــم واملدرجـــة يف الســـوق املـــايل  م   م 112وقـــد اجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة مـــن 

اظهرت ان هياكل حوكمة الشركات وتصنيفها اإلئتماين تلعب دورا هاما يف حتديد اهليكل حيث  .اليوناين
 . 1020-1003 مناملمتدة  زمة املاليةاملايل للمؤسسات اليونانية املدرجة، وهذا خاصة خالل مرحلة اال

عــالوة علــى ذلــك فــان حمــددات اخــرى مثــل حجــم املؤسســة ،الرحبيــة، هيكــل االصــول وفــر  النمــو 
 .1متثل حمددات هامة للرافعة املالية للمؤسسة

ويف االخري من خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل ان اثر متغري حوكمة الشركات على اهليكل املايل 
مقارنـــة باملؤسســـات الكبـــرية وهـــذا راجـــع إىل الـــدور الـــذي يلعبـــه املالـــك يف تســـيري  ايعـــد حمـــدود م   مللـــ

 .اخلارجيني  للمسامهنياملؤسسة ذات احلجم  الصغري واملتوسط مما حيد من جلوئها 
 Alan A. Bevan, Joيف دراســة  الدراســة االوىل وتتمثــل :دراس  ات ف  ي المملك  ة المتح  دة .4

Danbolt    مـــن هـــذه الدراســـة هـــو البحـــث يف مســـألة اهليكـــل املـــايل  اهلـــدفحيـــث كـــان  1001ســـنة
مؤسسـة  311مشلـت هـذه الدراسـة علـى عينـة تتكـون مـن  للمؤسسات وحمدداهتا يف اململكة املتحـدة، وقـد

 : 2التوصل إىل ان مالية يف اململكة املتحدة، وحسب هذه الدراسة مت غري

                                           
1 . Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 
2 .Bevan. A.A, Danbolt. J.O,  “Capital structure and its determinants in the UK- a decompositional analysis“, 

Applied Financial Economic, March2002, Volume 12, Issue 3, pp159-170. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Apostolos+Dasilas%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nicolas+Papasyriopoulos%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/45/1/page/1
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 االقرتاض يف اهليكل املايل وحجم املؤسسة؛ان هناك عالقة طردية ذات داللة بني نسبة  . أ

ان هنـاك عالقـة  تبـنيقصـرية االجـل  بالفصل بني القروض طويل االجل والقـروض قيام الباحثنيوعند  . ب
والقـروض  عكسية بني حجم املؤسسة والقروض قصرية االجل وان هناك عالقة طردية بني حجم املؤسسـة

يف العينـة حمـل الدراسـة جتـد صـعوبة يف احلصـول     مامل االجل مما يؤكد حسبهما علـى ان البنكية طويلة
 طويلة االجل؛ على القروض

االئتمـان التجــاري ميثــل مصــدر مـايل اساســي يف املؤسســات حمــل الدراسـة حيــث قــدرت نســبته حبــوايل  . ت
 .باملائة من امجايل اخلصوم 11

بنسـبة كبـرية   الجـلالقروض قصـرية احتاول االعتماد على     موحسب نتائج هذه الدراسة فان امل
كمصدر متويل قصري االجل ملا يتيحه هذا التمويل من مرونة وسهولة احلصول عليه واليت تتوافق مع نتائج 

مقارنة بالتمويل طويل االجل والذي يعـد  . 1021سنة  Marc Deloof, Maurizio La Roccaدراسة 
 .م   ممصدر مايل غري متاح لل

 ,Nicos Michaelas Francis Chittendenتلــك العائــدة لكــل مــن  امــا الدراســة الثانيــة فهــي
Panikkos; Poutziouris  حمتــوى نظريــات اهليكــل  تطبيــقمــن خــالل هــذه الدراســة مت وقــد  2222ســنة

وحماولة وضـع فرضـيات قابلـة لالختبـار للوقـوف علـى حمـددات اهليكـل املـايل يف     ماملايل على قطاع امل
 .   مامل

يف اململكـة املتحـدة  م   م 1.100ولتحقيق هذا اهلدف مت االعتماد على قاعدة بيانات لعينة من 
 : 1وقد مت التوصل اىل النتائج التالية  2221اىل غاية  2231خالل الفرتة املمتدة من 

وهــو عكــس مــا  قصــرية االجــل الضــريبة والقــروض االثــرعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة احصــائية بــني  . أ
لتوســع يف اســتخدام االمــوال تــنص عليــه النظريــات املاليــة الــيت تشــري اىل االثــر االجيــايب للــوفر الضــريبة علــى ا

مـالكي مما يشـري اىل ان  .، يف حني تظهر عالقة طردية بني معدل الضريبة والقروض طويلة االجلاملقرتضة
يف ما يتعلق بالقرارات اخلاصة بالتمويـل قصـري االجـل يف الضرييب  لألثرمام كبريا قد ال يولون اهت    مامل

 ؛ طويل االجل بالتمويلحني قد يعد االثر الضرييب عنصر مهم يف اختاذ القرارت املتعلقة 

ممــا يشــري اىل ان زيــادة احتمــال حتقيــق املقرتضــة  واألمــوالوجــود عالقــة طرديــة بــني مؤشــر معــدل النمــو  . ب
 تزيد من قدرهتا على التمويل بالقروض؛    ممعدالت منو مرتفع يف امل

                                           
1 . Michaelas. N, Chittenden. F, Poutziouris. P, “ Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K SMEs: 

Empirical Evidence from Company panel Data“, Small Business Economics, March1999, Volume 12, Issue 2, 

pp113-130. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
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اليت ترتفع فيها درجة املخاطرة متيل اكثر لالعتمـاد علـى التمويـل عـن طريـق القـروض قصـرية     مامل . ت
 االجل؛

 وجود عالقة عكسية بني حجم املؤسسة ومدى اعتمادها على القروض قصرية االجل؛ . ث

 .القروض طويلة االجلوجود عالقة طردية بني حجم املؤسسة ومدى اعتمادها على  . ج
حيـث قـام مـن خـالل هــذه  1001سـنة   Ydriss ZIANEتتمثـل يف دراسـة  :دراس ات ف ي فرنس ا .5

الدراسـة بعــرض النتــائج املتعلقــة باختبــار الفرضــيات املرتبطـة بالنظريــات املاليــة للهيكــل املــايل للمؤسســة مــن 
 .الوكالة وعدم متاثل املعلوماتخالل ابراز اثر الضريبة، خطر االفالس، وباالضافة اىل تكلفة 

مـــن  املمتـــدة فرنســـية متـــت دراســـتها خـــالل الفـــرتة م   م 13330مـــن  تالعينـــة حمـــل الدراســـة تكونـــ
، حيــث اظهــرت هــذه الدراســة ان نســبة االمــوال املقرتضــة يف اهليكــل املــايل مرتبطــة اجيابيــا  2221-1000

  .تغري بشكل ملحوظ حسب حجم املؤسسةبالتغري يف االصول والنمو، ومرتبط سلبيا باملردودية، وت
 م   ماملفسرة لنسبة االموال املقرتضـة يف  اتبتحديد املتغري   ZIANEومن خالل هذه الدراسة قام 
حجــم املؤسســة، عمــر املؤسســة، املردوديــة، النمــو، مكونــات االصــول و : باالعتمــاد علــى احملــددات التاليــة

 .1تكلفة التمويل
يف دراســــته علــــى فرضــــية ان حجــــم    ZIANEعلــــى معيــــار حجــــم املؤسســــة فقــــد انطلــــق  دباالعتمــــا
ه هنــا متغــري اساســي يف حتديــد نســبة االمــوال املقــرتض يف اهليكــل املــايل وهــذا علــى اســاس انــ املؤسســة يعــد
كلمــا صــغر حجمهــا وباإلضــافة اىل  عــدم قــدرة املؤسســات علــى احلصــول علــى القــروض احتمــال كبــري يف
  . ات املتعلقة باملؤسسةنقص املعلوم

مــدة نشــاط املؤسســة  تاثبــات فرضــية انــه كلمــا زاد  ZIANEفيمــا خيــص عمــر املؤسســة فقــد حــاول 
 .يف هيكلها املايل املقرتضةلكما ارتفعت نسبة االموال 

علــى حماولــة اثبــات احــدى الفرضــتني امــا املتعلقــة    ZIANEبالنســبة ملعيــار املردوديــة فقــد عمــل  امــا
واليت تنص على ان املؤسسات اليت متتـاز  pecking ordre theoryب اختيار مصادر التمويل ترتيبنظرية 

مبردودية اعلى تـنخفض فيهـا نسـبة االمـوال املقرتضـة امـا الفرضـية الثانيـة الـيت حـاول اثباهتـا فهـي تقـوم علـى 
اسـاس نظريـة اإلشـارة  علـى اعتبــار ان البنـوك تعتمـد علـى املردروديـة كمعيــار لتقيـيم خمـاطر املؤسسـة وعليــه 

                                           
1 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
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رتفعـــت مردوديـــة املؤسســـة كلمـــا زادت نســـبة االمـــوال املقرتضـــة يف هيكلهـــا فحســـب هـــذه النظريـــة فكلمـــا ا
 .املايل

باختبــار فرضــيتني االول تــنص علــى ان تكلفــة االفــالس والوكالــة    ZIANEعيــار النمــو قــام ملبالنســبة 
وباالضــافة اىل امكنيــات النمــو تعتــرب مصــدر للصــراع وبالتــايل ختفــض نســبة االمــوال املقرتضــة، امــا الفرضــية 
الثانية تقوم على اساس ان االموال املقرتضة تعد مصدر مايل فعلال وميكلـن مـالكي ومسـريي املؤسسـة علـى 

 .احملافظة على استقاللية التسيري
كعامـل اساسـي حمـدد لقـرارات االعتمـاد     ZIANEيف ما يتعلق مبعيار مكونـات االصـول فقـد اعتـربه 

بالنســـبة للمؤسســـات الـــيت متتـــاز يف ق مـــن فرضـــية انـــه حيـــث انـــه انطلـــ    معلـــى االمـــوال املقرتضـــة يف امل
عـدم متاثـل املعلومـات وبالتبعيـة يف تكلفـة اثـر هي متتاز باخنفاض يف فهيكل اصوهلا بارتفاع االصول املادية 

 .يف االموال املقرتضة يف هيكلها املايل على الزيادةالوكالة وبالتايل القدرة 
ان هنـــاك عالقـــة عكســـية بـــني تكلفـــة التمويـــل   ZIANEلعامـــل تكلفـــة التمويـــل فيعتقـــد  ةبالنســـبامـــا 

 .ونسبة االموال املقرتضة يف املؤسسات
 Christine Chevallier, Anthony Miloudiاما الدراسة الثانية فهي تلك اليت قـدمها كـال مـن 

الفرنسـية ذات التكنولوجيـا    م مواليت كان اهلدف منها هو دراسة حمددات اهليكل املايل للـ 1021سنة 
 .1العالية وهذا بالرتكيز على نظرية ترتيب مصادر التمويل

خالل الفـرتة مـن  م   م 13221قاعدة بيانات لعينة تتكون من ولقد مت يف هذه الدراسة االعتماد 
 . 1020اىل  1001

ذات التكنولوجيـا العاليـة  م   محيث اظهرت هذه الدراسة قوة تنبؤية كبـرية حـول اهليكـل املـايل للـ
حسـب االفضــلية، فحجــم االصـول الثابتــة وحجــم املؤسســة  باالعتمـاد علــى نظريــة ترتيـب مصــادر التمويــل

، وهــذا علــى اعتبــار انــه  تلعبــان دورا اساســيا يف مــدى قــدرة املؤسســة علــى احلصــول علــى القــروض البنكيــة
ضــمان اكــرب للبنــوك لتمويــل اســتثماراهتا كلمــا زاد حجــم االصــول الثابــت يف املؤسســة كلمــا اعطــى ذلــك 

 .بالقروض
ان فــر  حتقيـق النمـو تــنعكس بشـكل اجيـايب علــى كمـا . الرحبيـة متثـل مؤشـر لالســتقاللية للمسـريين

ذات  م   ماالقـــــرتاض بشـــــكل عـــــام والقـــــروض طويلـــــة االجـــــل، والـــــذي يعتـــــرب غـــــري بـــــديهي بالنســـــبة للـــــ

                                           
1 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
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    مت نســبة اقــراض طويــل اجــل منخفضــة يف املالتكنولوجيــات العاليــة، حيــث ان هــذه الدراســة اظهــر 
ممــا يؤكــد علــى ان التمويــل الــذايت يبقــى  % 2,3الفرنســية ذات التكنولوجيــا العاليــا حيــث قــدرة كمتوســط بـــ 

 .املصدر املايل االكثر امهية بالنسبة ملسريي هذا النوع من املؤسسات
رنســـية جتـــد صـــعوبة كبـــرية يف متويـــل ذات التكنولوجيـــا العاليـــة الف    موهلـــذا علـــى العمـــوم فـــان  امل

بســـبب عـــدم متاثـــل املعلومـــات الـــذي يطبـــع العالقـــة بينهـــا وبـــني مـــالكي رؤوس خاصـــة اصـــوهلا غـــري املاديـــة 
 . اىل الغياب الشبه التام للضمانات املادية وباإلضافةاالموال 

والـيت   1001سـنة  Gavin C. Reidيف الدراسـة الـيت قـام هبـا وتتمثـل  :اس كوتلندادراس ات ف ي  . 6 
كانت هتدف اىل شـرح واختبـار النظريـات املفسـرة للهيكـل املـايل علـى املؤسسـات الصـغرية حديثـة املشـأة، 
ولقـــد مت اعـــداد هـــذه الدراســـة باالعتمـــاد علـــى قاعـــدة بيانـــات مت مجعهـــا عـــن طريـــق اســـتبيان مت تقدميـــه يف  

غايـة  اىل 2221مؤسسة صغرية خالل فرتة اربعة سنوات من  210شكل مقابالت شخصية على عينة من 
2223 . 

 : 1ولقد مت من خالل هذه الدراسة توضيح مميزات اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية كالتايل
وســيؤول نســبيا، ســيتم التوســع يف اســتخدامه يف اهليكــل املــايل  منخفضــةاذا كانــت تكلفــة االقــرتاض  . أ

ال وباالضـــافة اىل االنتـــاج لالرتفـــاع حـــىت يـــتم بلـــوغ مســـتوى معـــني مـــن بالتـــايل كـــل مـــن الـــديون وراس املـــ
  ؛االقرتاض اين سيتم يف هذه احلالة توزيع االرباح

اذا كانت االسهم منخفضة التكلفة نسبيا، سيبقى االعتماد علـى االمـوال املقرتضـة يف املراحـل االوىل  . ب
، وتســـتمر هـــذه عـــات ســـتنمو بســـرعة ايضـــامـــن نشـــأة املؤسســـة الصـــغرية، كمـــا ان كـــل مـــن رأس املـــال واملبي

الوضعية اىل ان تنخفض االموال املقرتضة مقارنة باالرتفاع يف راس املال واملبيعـات حـىت يـتم بلـوغ مسـتوى 
 .معني من االقرتاض اين سيتم يف هذه احلالة توزيع االرباح

لصــغرية تــؤدي اىل ومنــه بنــاءا علــى هــذه الدراســة فــان ارتفــاع تكلفــة االقــرتاض بالنســبة للمؤسســات ا
احلــد مــن اســتخدام القــروض البنكيــة، امــا اذا كانــت هــذه التكلفــة منخفضــة فســيتم اللجــوء لالعتمــاد علــى 
القروض البنكية يف خالل مراحل حياة املؤسسة اىل ان يتم بلـوغ مسـتوى ثابـت والـذي يعتـرب اهليكـل املـايل 

 .  االمثل للمؤسسة

                                           
1 . REID. G. C, “Trajectories of Small Business Financial Structure”, Small Business Economics, Volume 20, 

June2003, Issue 4, p.p237-285. 
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 .Pedro Proença, Raul M. Sقام هبا  كال من وتتمثل يف الدراسة اليت   :في البرتغالدراسات   .7

Laureano, Luis M. S. Laureano   نت هتـدف اىل دراسـة حمـددات اهليكـل املـايل اواليت ك 1022سنة
االعتمــاد يف هــذه الدراســة وقــد مت . 1003لســنة  املاليــة العامليــةيف الربتغــال ومــدى تــأثره باالزمــة  م   مللــ

 . 1020اىل غاية  1003يف الربتغال خالل الفرتة املمتدة من  م   م 213313ينة من على  ع
حيث اظهرت هذه الدراسة ان السـيولة، الرحبيـة ومكونـات االصـول متثـل احملـددات الرئيسـية املفسـرة 

م يل للـيف نسبة االموال املقـرتض يف اهليكـل املـا اخنفاض كما مت تسجيل. الربتغالية م   مللهيكل املايل لل
 .1003لية العاملية لسنة االربتغالية خالل االزمة امل   م

 :1فحسب نتائج هذه الدراسة
الربتغالية     مهناك عالقة عكسية بني نسبة االموال املقرتضة والرحبية، هذه النتيجة تشري اىل ان امل . أ

متيل لالعتماد على متويل استثماراهتا عـن طريـق املصـادر الداخليـة وهـذا بسـبب ارتفـاع تكلفـة التمويـل مـن 
 املصادر اخلارجية؛

هنـاك الوقت مت تسجيل عالقة عكسية بني هيكل االصول والقروض البنكية قصرية االجل ويف نفس  . ب
    ملــة األجــل وقــد مت تفســري ذلــك علــى ان املعالقــة طرديــة بــني هيكــل االصــول والقــروض البنكيــة طوي

اليت متتلك اصول كبرية ميكنهـا التوسـع يف اسـتخدام القـروض البنكيـة طويلـة االجـل يف هيكلهـا املـايل علـى 
 .اعتبار ان هذه االصول ميكن استخدامها كضمان ألصل الدين يف حالة افالس املؤسسة

 1001ســنة  Francisco Sogorb-Miraوتتمثــل يف الدراســة الــيت قــام هبــا  :ف  ي اس  بانيادراس  ات   .8
، وقــد متــت هــذه م   ميف اهليكــل املــايل للــ والــيت كانــت هتــدف اىل حتديــد كيــف تــؤثر خصــائص املؤسســة

سـنوات  1غري مالية يف اسـبانيا وذلـك خـالل مـدة  م   م 13131الدراسة على قاعدة بيانات تتكون من 
 . 2223اىل غاية  2221من 

غــري املصـاريف الوفـورات الضــريبية احملققـة مــن  الرحبيــة وومـن خــالل هـذه الدراســة مت التوصـل اىل ان 
، كمـــا ان حجـــم    معـــة مـــن الوعـــاء الضـــرييب مرتبطـــة بعالقـــة عكســـية مـــع الرفـــع املـــايل يف املاملقتطاملاليـــة 

 .م   ماملؤسسة ومنوها وهيكل اصوهلا هلا تأثري اجيايب على اهليكل املايل لل
 : 1وتتلخص نتائج هذه الدراسة يف التايل

                                           
1 . Pedro Proença, Raul M.S. Laureano, Luis M.S. Laureano,  “Determinants of Capital Structure and the 2008 

Financial Crisis: Evidence from Portuguese SMEs“ , Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 

September 2014, p.p. 182-191. 

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
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مــرتبط بعالقــة عكســية بــالوفورات الضــريبة وبالتــايل     ماول نتيجــة تتمثــل يف ان الرفــع املــايل يف امل . أ
علــى التمويــل بــالقروض البنكيــة     مفكلمــا زاد الوعــاء الضــرييب كلمــا ادى هــذا اىل اخنفــاض اعتمــاد امل

 ؛2230سنة   DeAngelo and Masulisوهي نفس النتيجة املتوصل اليها يف اعمال 
ت اصـوهلا مرتبطـان طرديـا بنسـبة االمـوال املقرتضـة النتيجة الثانية تتمثل يف ان حجم املؤسسة ومكونـا . ب

اال انـــه بالتـــدقيق يف مكونـــات االمـــوال املقرتضـــة يالحـــظ ان هيكـــل االصـــول . م   ميف اهليكـــل املـــايل للـــ
مــرتبط بعالقــة طرديــة بــالقروض طويلــة االجــل وبعالقــة عكســية بنســبة القــروض  قصــرية االجــل يف اهليكــل 

الثابتة على القروض طويلة االجل يف حني ان  ألصوهلايف متويلها     مامل املايل، وهذا مت تفسريه باعتماد
قيمــة االصــول الثابتــة يف هيكــل  ارتفعــتاالصــول املتداولــة متــول بــالقروض قصــرية االجــل وبالتــايل فكلمــا 

 ؛يف املقابل القروض قصرية االجل تواخنفضنسبة القروض الطويلة اجلل  تاالصول زاد
اليت متتاز بفـر  حتقيـق منـو مرتفـع متيـل للتوسـع اكثـر يف اسـتخدام     مدها ان املالنتيجة الثالثة مفا . ت

. االموال امقرتضة يف هيكلهـا املـايل، يف حـني تكـون هـذه العالقـة عكسـية بالنسـبة للقـروض قصـرية االجـل
ة وهــذا نــاتج علــى ان االســتثمارات التوســعية تأخــذ طــابع اصــول ثابتــة والــيت جيــب متويلهــا بــالقروض طويلــ

 .األجل
 

 الفرع الثاني دراسات في واليات المتحدة االمريكية

 Frederick C. Scherr and Heatherيف الدراسـة الـيت قـام هبـا  كـال مـن الدراسـة االوىل وتتمثل 

M. Hulburt  حيــث كانــت هــذه الدراســة هتــدف اىل البحــث يف حمــددات مــدة اســتحقاق  1002ســنة
يف هيكلهــا املــايل، وهــذا علــى اعتبــار ان هــذا النــوع مــن املؤسســات     مالقــروض الــيت تعتمــد عليهــا امل

مــن حيــث امللكيــة، اجلبايــة، املرونــة، الصــناعة، : خيتلــف عــن املؤسســات كبــرية احلجــم يف اخلصــائص التاليــة
 .2حجم االنتاج، الولوج للسوق املايل، ومستوى عدم متاثل املعلومات

والـيت تتكـون مـن  2221و  2233ات خـالل السـنتني متت باالعتمـاد علـى قاعـدة بيانـالدراسة  هذه
حيــث تكونــت العينــة املدروســة عامــل  100الــيت يقــل عــدد عماهلــا عــن     ماملتضــم  عشــوائيتني تــنيعين
م    13113فقد كانت تتكون من  2221يف حني العينة املدروسة سنة  م   م 13101من  2233سنة 
  .بالدراسة مت مجعها باستخدام الربيد واهلاتفيف حني ان املعلومات والبيانات اخلاصة  . م

                                                                                                                                        
1
 . Francisco Sogorb-Mira , “How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From A 1994–1998 

Spanish Data Panel“ , Small Business Economics  December 2005, Volume 25, Issue 5, p.p 447-457. 
2 . Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburt, “The Debt Maturity Structure of Small Firms“, Financial 

Management, Vol. 30, No. 1 (Spring, 2001), p.p. 85-111 . 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Francisco+Sogorb-Mira%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/25/5/page/1
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، يكـــل اصـــول املؤسســـة، اهليكـــل املـــايلهوقـــد مت التوصـــل مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة اىل ان كـــال مـــن 
واحتمال الفشل هي حمددات احصائية واقتصادية مهمة لتحديد مدة استحقاق القروض يف هيكـل متويـل 

 .   مامل
وباالضافة اىل درجـة عـدم متاثـل املعلومـات والوضـعية الضـريبية  كما مت التوصل اىل ان امكانية النمو

 .تؤثر  يف اختيار مدة استحقاق القروض م   ملل
صــول ثابتــة متيــل لالعتمــاد علــى القــروض االــيت متتلــك     موعليــه فحســب هــذه الدراســة فــان امل

متيــل لالعتمــاد علــى ق االقــرتاض يــالــيت تعتمــد علــى التمويــل عــن طر     مان امل يف حــنيطويلــة األجــل ، 
فـــرتة اســـتحقاق القـــرض باالضـــافة اىل انـــه مت بكمـــا ان حجـــم املؤسســـة مـــرتبط عكســـيا   ،القـــروض الثابتـــة

 اق القـرض مـن جهـة وظهـور اثـر حمـدودالتوصل اىل عدم وجود عالقة ذات داللة بـني النمـو ومـدة اسـتحق
 .القرض من جهة اخرى قبني عدم متاثل املعلومات، الضرائب و قطاع النشاط  على مدة استحقا

م وهـي عبـارة عـن دراسـة استقصـائية للـ 2220سـنة  Edgar Nortonالدراسـة الثانيـة تتعلـق بدراسـة 
ها باسـتخدام الدراسـة بعض النظريات املفسـرة للهيكـل املـايل والـيت ال ميكـن دراسـت دراسةمن خالل    م

 .التجريبية املعتمدة على قاعدة البيانات املتاحة
 م   مبعض النظريـات وحتديـد اوجـه االخـتالف بـني معتقـدات املسـريين املـاليني للـوهبدف اختبار 

واملؤسســات كبــرية احلجــم حــول اهليكــل املــايل مت االعتمــاد علــى ارســال اســتبيان يتكــون مــن جمموعــة مــن 
االســئلة الــيت مت طرحهــا يف دراســة ســابقة علــى املــدراء املــاليني للمؤسســات كبــرية احلجــم، وقــد مت يف هــذه 

منها واملقدرة  % 13 االجابة واسرتجاع ومتت، م   م 101 لـ لدراسة ارسال االستبيان اىل املدراء املالينيا
 .م   م 220بـ 

حول اهليكل املايل  م   مومن خالل هذه الدراسة مت التوصل اىل ان معتقدات املدراء املاليني لل
 : 1تتشابه مع تلك اخلاصة باملدراء املاليني للمؤسسات كبرية احلجم خاصة فيما يتعلق بـ 

 ؛ترتيب اختيار مصادر التمويل نفس املعتقد املتعلق بتحديد اهليكل املايل وفقا لنظرية لكل منهما  . أ
وتكلفة الوكالة وعدم متاثل املعلومات لكل منهما نفس املعتقد احملدود واملتعلق بأثر تكلفة االفالس  . ب

 .يف اختيار اهليكل التمويلي

                                           
1 . Edgar Norton, “ Similarities and Differences in Small and Large Corporation Beliefs about Capital Structure 

Policy“, Small Business Economics, Vol. 2, No. 3 (1990), p.p. 229-245. 
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حـول اهليكـل املـايل  م   مكما انه ومن جانب آخر مت التوصل اىل ان معتقدات املدراء املـاليني للـ
 :ختتلف عن تلك اخلاصة باملدراء املاليني للمؤسسات كبرية احلجم خاصة فيما يتعلق بـ

 فيما يتعلق بتحديد نسبة القروض املستهدفة؛    ماهتمام اقل من طرف امل . أ

 .للتخفيض يف القروض اىل ادىن حد ممكن    مرغبة اكرب من طرف امل . ب
 

 دراسات في دول أخرى: الثالثالفرع  

 .D. Forte, L. A. Barros, W. Tكـال مـن   قـدمهاوهـي الدراسـة الـيت  :ف ي البرازي لدراس ات   .1

Nakamura  يف الربازيـل وهـذا  م   مواليت كانت هتدف اىل دراسة حمددات اهليكل املايل للـ 1021سنة
ســـنة، ولقـــد مت  21مؤسســـة خـــالل فـــرتة  223000مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى قاعـــدة بيانـــات تتكـــون مـــن 

التوصــل مــن خــالل هــذه الدراســة اىل نتيجتــني رئيســيتني مهــا ان الرحبيــة مرتبطــة بعالقــة عكســية مــع الرفــع 
  .ما النتيجة الثانية فهي تتمثل يف وجود عالقة طردية بني حجم االصول والرفع املايلاملايل، ا

مما يعـين ان نتـائج هـذه الدراسـة تتوافـق مـع مـا تـنص عليـه نظريـة ترتيـب مصـادر التمويـل والـيت تشـري 
تعمـــــل علـــــى متويـــــل توســـــعت نشـــــاطها عـــــن طريـــــق الـــــديون بعـــــد ان تســـــتنفيذ مصـــــادرها     ماىل ان امل
 .الداخلية

 :1كما مت التوصل اىل نتائج اخرى واملتمثلة يف
وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــني حجـــم املؤسســـة والرفـــع املـــايل والـــذي ميكـــن تفســـريه بـــان املؤسســـات اكبـــرية  . أ

 احلجم هلا القدرة االكرب عل احلصول القروض؛

اقـل للقـروض يف هيكلهـا املـايل وهـذا بسـبب  السـتخدامرجة خمـاطرة عاليـة متيـل داليت متتاز ب    مامل . ب
 ارتفاع تكلفة االفالس؛

الــيت متتــاز مبــدة نشــاط     معمــر املؤسســة مــرتبط عكســيا بــالرفع املــايل، هــذا مــا يؤكــد علــى ان امل . ت
 . تكون اكثر حتفظا يف استخدام الرفع املايل اطول

 Yuji Honjo, Nobuyuki تتمثــل يف الدراســة الــيت قــام هبــا كــال مــن  :الياب  انف  ي  دراس  ات  . 2

Harada  حيــث كانــت هــذه الدراســة هتــدف اىل البحــث يف اثــر السياســات العامــة واهليكــل  1001ســنة

                                           
1 . Denis Forte; Lucas Ayres Barros; Wilson Toshiro Nakamura, “Determinants of the capital structure of small and 

medium sized Brazilian enterprises“, BAR - Brazilian Administration Review, vol.10 no.3 Rio de 

Janeiro July/Sept. 2013, p.p. 347-369 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=en&nrm=iso
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    ميف اليابان، وقد مت يف الدراسة االعتماد على قاعدة بيانات تتكـون مـن امل    ماملايل على منو امل
 .1يف قطاع الصناعة التحويليةالناشطة 

االعمـــال  وإنشـــاءقـــانون االبـــداع  اثـــر السياســـة العامـــة مـــن خـــالل وحســـب هـــذه الدراســـة مت اختبـــار
Creative Business Promotion Law على منو املؤسسة    ماخلا  بامل. 

 بعينـة مـن املة وللقيام هبذه الدراسة مت االعتماد على قاعدة بيانات تتشكل من التقارير املالية اخلاص
 . 2222اىل غاية  2221وذلك خالل الفرتة من  مؤسسة 13212واملقدرة بـ    م

 :ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل للنتائج التالية
 للتوسع والزيادة يف اصوهلا؛االعمال الياباين متيل  وإنشاءاملنشأة وفقا لقانون االبداع     مان امل . أ

حديثـــة     ماالعمـــال والتـــدفقات النقديـــة هلـــا اثـــر علـــى منـــو امل وإنشـــاءقـــانون االبـــداع مـــن  ان كـــال . ب
 النشأة؛

املســـتحدثة يف  املاليـــة لألســـواق وباإلضـــافة    مالعامـــة املوجهـــة لـــدعم امل السياســـاتان لكـــل مـــن  . ت
 .هلا تأثري على منو املؤسسات خاصة حديثة النشأة منها اليابان للمشاريع اجلديدة

 Chaojin Xiang, Xiaofeng Wu تتمثل يف الدراسة اليت قام هبا كال من :في الصيندراسات   .1

and Aoyang Miao  بحث يف مدى مسـامهة منصـة الحيث كانت هذه الدراسة هتدف اىل  1021سنة
 . يف التنويع يف تركيبة هيكلها املايل واثر ذلك على كفاءهتا    مالتداول يف السوق املايل اخلاصة بامل

هـــذه     مانشـــاء اول منصـــة تـــداول يف الســـوق املـــايل يف الصـــني خاصـــة بـــامل مت 1001ســـنة  ففـــي
ســنوات حــىت  3املدرجــة يف الســوق املــايل يف ظــرف     ماملنصــة تطــورت بشــكل كبــري حــىت بلــغ عــدد امل

 .2مؤسسة 113يقدر بـ  1022سنة 
يف الصـني تلعـب دورا مهمـا يف التنميـة االقتصـادية،     ماشـكالية ان امل هذه الدراسة قامت علـى

لكــن املشــكل املــايل وعــدم وجــود مرونــة يف هيكلهــا املــايل هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن العراقيــل الــيت جيــب 
احللـــول املناســـبة، وهلـــذا مـــن خـــالل هـــذا البحـــث مت اعـــداد حتليـــل لالحنـــدار لقاعـــدة  إلجيـــادالتعامـــل معهـــا 

وهـذا هبـدف  1022اىل غاية  1002املدرجة يف السوق املايل خالل الفرتة من     مالبيانات اخلاصة بامل
 .حتديد العالقة بني اهليكل املايل وكفاءة املؤسسة

                                           
1 . Yuji Honjo and Nobuyuki Harada, “SME Policy, Financial Structure and Firm Growth: Evidence from Japan“, 

Small Business Economics, Vol. 27, No. 4/5 (Dec. 2006), p.p. 289-300. 
2 . Chaojin Xiang, Xiaofeng Wu and Aoyang Miao, Proceedings of the Eighth International Conference on 

Management Science and Engineering Management, Advances in Intelligent Systems and Computing, 07 May 

2014, p.p 1049-1058.  
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ومــن خــالل هــذه الدراســة مت التوصــل علــى ان هنــاك عالقــة عكســية ذات داللــة بــني نســبة القــروض 
هلـا روض طويلـة االجـل يف اهليكـل املـايل كمـا ان نسـبة القـ     مقصرية االجل يف اهليكـل املـايل وكفـاءة امل

 .   مكفاءة امل  اثر اجيايب حمدود على
املدرجــة يف الســوق املــايل يف  م   مكمــا تشــري الدراســة اىل ان نســبة االقــرتاض يف اهليكــل املــايل للــ

 .مايل مثايل موحد لالصني متتاز باالخنفاض، كما ان ال متتلك هليك
غــري  بأنــهيف الصــني حســب هــذه الدراســة ميتــاز  م   ممت تســجيل مالحظــة ان اهليكــل املــايل للــ و

منطقـي  بالنسـبة لـبعض املؤسسـات حيـث انـه مت مالحظـة ارتفـاع نسـبة القـروض قصـرية االجـل يف اهليكــل 
 ز بعض املاملالية اليت متي اتبالصعوب، وقد مت تفسري ذلك  % 200املايل اين بلغ يف بعض احلاالت نسبة 

 .اىل صغر حجمها والعائد يف االساس   م
علــى التحســني يف     مومــن خــالل نتــائج هــذه الدراســة فانــه مت التوصــل اىل ضــرورة مســاعدة امل

 .والرفع من كفاءهتا من خالل الرفع من القروض طويلة االجل  هيكلها املايل
قامـت هبـا كـال مـن وفـاء حـدريش بـن عيـاا و صـونيا وتتمثل يف الدراسة الـيت  :في تونسدراسات   .4

والـيت كانــت  1021سـنة  Wafa Hadriche Ben Ayed, Sonia Ghorbel Zouariغربـال زواري 
يف تــونس متــت مالحظتهمــا  م   م 122اىل حتليــل حمــددات اهليكــل املــايل لعينــة مــن  اهتــدف مــن خالهلــ

علـــى هيكلهـــا  م   مليـــة للـــخـــالل فـــرتة ســـتة ســـنوات وهـــذا مـــن خـــالل التســـاؤل عـــن اثـــر اخلصـــائص املا
 .1املايل

غــري حمايــد حيــث انــه   م   موحســب النمــوذج املتوصــل اليــه يف هــذه الدراســة فــان اهليكــل املــايل للــ
تعـد احملـددات الرئيسـية للقـروض واليت التجاري يتأثر بعدة حمددات امهها تكلفة التمويل، الرحبية، والقرض 

 .البنكية
تعتمـد علـى نــوع مـن الرتتيـب يف اختيـار مصـادر التمويـل حيــث     مكمـا أظهـرت الدراسـة ان امل

 .تفضل التمويل باستخدام املصادر املالية الداخلية والقروض التجارية
الــيت     مشــاط يظهــر ان املحســب قطــاع الن م   مكمــا ان التحليــل حملــددات اهليكــل املــايل للــ

 .الصناعية    متعمل يف قطاع اخلدمات تعاين من صعوبة اكرب يف احلصول على التمويل مقارنة بامل

                                           
1 . Wafa Hadriche Ben Ayed, Sonia Ghorbel Zouari, “capital Structure and Financing of SMEs: The Tunisian 

Case”, International Journal of Economics and Finance, 2014, Vol 6, No 5, p.p.96-111. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/issue/view/1070
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 ســــابقة الــــذكر م   ماالحتياجــــات االســــتثمارية للــــاملفســــرة هليكــــل متويــــل مـــن خــــالل الدراســــات  
اوال مـن حيـث : ناصـر اساسـية وهـينستخلص العديـد مـن النتـائج املهمـة والـيت ميكـن تصـنيفها يف ثالثـة ع

علـى     م، ثانيـا االجابـة علـى مـدى امكانيـة تـوفر امل   مهيكل متويـل املموضوع مدى امهية دراسة  
يف  يتمثــلامــا العنصــر الثالــث ف األخــرى،نســبة اقــرتاض مثلــى يف هيكلهــا املــايل متيزهــا عــن بقيــة املؤسســات 

 .م   مقرتاض يف اهليكل املايل للحصر اهم املتغريات املؤثرة يف حتديد نسبة اال
فمن خـالل الكـم الكبـري مـن املقاربـات     ممن حيث مدى امهية دراسة موضوع هيكل متويل امل
الــيت مت ســردها وحتليلهــا مــن خــالل املبحــث  م   مالنظريــة والداراســات امليدانيــة املفســرة للهيكــل املــايل للــ

الثالـــث مـــن الفصـــل احلـــايل جيعلنـــا نســـتنتج ان هـــذا املوضـــوع يعـــد جمـــاال خصـــبا للدراســـة يف ميـــدان االدارة 
ال يـزال يأخـذ حيـزا كبـريا مـن االحبـاث  م   محيـث نالحـظ ان االهتمـام بدراسـة اهليكـل املـايل للـ ،املالية

 Chaojin Xiang, Xiaofeng Wu and ة الـيت قـام هبـا كـال مـنالدراسـعلـى غـرار  ،حـىت يومنـا هـذا

Aoyang Miao  قامـت هبـا كـال مـن وفـاء حـدريش بـن عيـاا و صـونيا غربـال الدراسة الـيت ،  1021سنة
  قـدمهاالدراسـة الـيت ،  1021سـنة  Wafa Hadriche Ben Ayed, Sonia Ghorbel Zouariزواري 
قـام هبـا  كـال مـن لدراسـة الـيت وا 1021سـنة  D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraكـال مـن 

Pedro Proença, Raul M. S. Laureano, Luis M. S. Laureano   للدراسة  باإلضافة 1022سنة
حيـث تعتـرب كـل هـذه . 1021سـنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiالـيت قـدمها كـال مـن 
 .الدراسات جد حديثة 

ال يقتصـر علـى دولـة  م   مدراسـة موضـوع اهليكـل املـايل للـاالهتمام بمن جانب آخر نالحظ ان 
يف العديد من دول العامل علـى  واهتمام بعينها او منطقة اقتصادية معينة بل ان املوضوع حمل حبث ودراسة

ويف مجيــع قــارات العــامل دون اســتثناء  ممــا يؤكــد مــرة اخــرى علــى  م   ماخــتالف اقتصــادها وتعريفهــا للــ
 .م   مملوضوع اهليكل املايل لل العاملية الدراسات االكادميية البالغة اليت توليهااالمهية 

املقدمـة يف جمــال اهليكــل املــايل  واألعمــال ي املســامهاتومـا يزيــد مــن امهيـة هــذا النــوع مــن الدراسـة هــ
 علـى وجـه من طرف أهم االقتصـاديني واملنظـرين يف جمـال االدارة املاليـة عمومـا والنظريـات املـايل م   ملل

 Brigham et Gapenski, Miller, Norton, Barton et :اخلصو  على املستوى العاملي من شاكلة

Matthews, Andrews, Scott, Ang, Churchill et Lewi 3        

علـى نسـبة اقـرتاض     ماالجابـة علـى مـدى امكانيـة تـوفر املفيما يتعلق بالعنصـر الثـاين واخلـا  ب
، فـــان املقاربـــات النظريـــة والدراســـة امليدانيـــة مثلـــى يف هيكلهـــا املـــايل متيزهـــا عـــن بقيـــة املؤسســـات األخـــرى
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تشـــري يف معظمهـــا اىل عـــدم وجـــود نســـبة مثلـــى حمـــددة مـــن االمـــوال املقرتضـــة يف  م   مللـــللهيكـــل املـــايل 
ليت قد متيزها عـن املؤسسـات كبـرية احلجـم، إالل اهنا قد تتصف ببعض اخلصائص ا ،م   ماهليكل املايل لل

ميتـاز بنسـبة  م   ماهليكل املايل للـ اىل ان    Millerو   Brigham et Gapenskiحيث يشري كل من 
ملســـتوى عــال مـــن خمـــاطر تعرضـــها : اقــرتاض اقـــل مقارنــة باملؤسســـات كبـــرية احلجــم وهـــذا لألســـباب التاليــة

 وبالتـايل االخنفـاض يف ،واخنفـاض حجـم اصـوهلا ربـح العمليـاتاألعمال بسبب التقلبات الكبرية يف صايف 
 كمــا اهنـــا اإلفــالس والوكالــة،   تكلفـــيت ممــا يــؤدي اىل االرتفــاع يف ،حجــم أمــوال التصــفية يف حالــة إفالســـها

املتمثلة يف الوفورات الضريبية واليت ال تكفـي  ،ختضع لشرحية ضريبية أقل بسبب اخنفاض التدفقات النقدية
  .ستوى املرتفع من تكلفة اإلفالس والوكالةلتغطية امل

طرديـة بـني حجـم املؤسسـة ونسـبة القـروض طويلـة تشـري اىل وجـود عالقـة اخـرى كما جنـد دراسـات 
 ;Nicos Michaelas Francis Chittenden, Panikkosاالجـــل يف هيكلهـــا املـــايل يف دراســـة  

Poutziouris  حجم املؤسسة ونسبة القروض قصـرية  يف حني ان العالقة تكون عكسية بني،  2222سنة
 .Pedro Proença, Raul M. Sنفـس النتـائج مت التوصــل اليهـا يف دراسـة  .االجـل يف هيكلهـا املـايل

Laureano, Luis M. S. Laureano   واليت تشري اىل وجود عالقة طردية بني حجم اصول  1122سنة
  .والقروض البنكية طويلة األجلاملؤسسة و 
يف  االجـــل بنســـبة منخفضـــة مـــن االمـــوال املقرتضـــة طويلـــةمتتـــاز     موهـــذا مـــا يؤكـــد علـــى ان امل 

ويف نفس الوقت قـد تتوسـع يف اسـتخدام االمـوال املقرتضـة  مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم،هيكلها املايل 
  Walker et Pettyو  2232سـنة  Bates ، وهـي نفـس النتـائج الـيت ظهـرت يف دراسـاتقصـرية االجـل 

،  1001سـنة    Alan A. Bevan, Jo Danbolt، 2222سـنة   Davidson et Dutiaو  2233سـنة 

Marc Deloof, Maurizio La Rocca  10213سنة 
ميكــن تفســريه  م   مومــن جانــب آخــر فــان العديــد مــن الدراســات تشــري اىل ان اهليكــل املــايل للــ

املسريين على اعتبار ان ميول   2222سنة   Nortonباالعتماد على نظرية ترتيب اختيار مصادر التمويل 
 ،يف حتديــد اهليكــل املــايل للمؤسســة متثــل عامــل مهــم وأساســي    موالــذين ميثلــون عــادة املــالكني يف امل

 .على عكس ما هو احلال بالنسبة للمؤسسات كبرية احلجم واليت تكون فيها امللكية مستقلة عن االدارة
يفضــلون االعتمــاد علــى التمويــل الــداخلي وعــدم توزيــع االربــاح     مممــا جيعــل مــالكي ومســريي امل

وباملثل فان دراسات كل من ،  2231سنة  Bird et Juttnerبدرجة اكرب مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم 
Holmes et Cassar   اىل  وباإلضـافة 1001سـنةMichaelas, Chittenden et Poutziouris   سـنة

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
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تفضـل     معلى وجود عالقة عكسية بني الرحبية و االقرتاض حيث يؤكـدون علـى ان امل أكدت 2222
ـــل الـــداخلي قبـــل اللجـــوء اىل التمويـــل اخلـــارجي يف حـــني ميثـــل واالئتمـــان التجـــاري  .االعتمـــاد علـــى التموي

كمصـدر   ،1021سـنة  Marc Deloof, Maurizio La Roccaم   ممصـدر متويـل ذو امهيـة بالغـة للـ
 .مايل قصري االجل لتمويل نشاط االستغالل

النظريـــات املفســـرة للهيكـــل املـــايل  اىل وجـــود العديـــد مـــن  2222 ســـنة Angمـــن جانـــب آخـــر يشـــري 
فاملقاربـة املتعلقـة بـدورة حيـاة املؤسسـة لفهـم سـلوك . للمؤسسات الصغرية لكـل مرحلـة مـن مراحـل تطورهـا

يف جمــال التمويــل مت تفســريها باالعتمــاد علــى منــاذج مراحــل منــو املؤسســات، حيــث انــه وحســب     مامل
Churchill et Lewi  املؤسسـة خــالل تطورهـا متــر مبراحـل عديــدة ويف كــل يؤكـدان علــى ان  2231ســنة

 .مرحلة حيدث تغيري يف هيكلها املايل
م   اما العنصر الثالث واملتمثل يف حصر اهم املتغريات احملددة لنسبة االقرتاض يف اهليكل املايل للـ

يكـل  املـايل فقد مت مـن خـالل العديـد مـن الدراسـات امليدانيـة وضـع منـاذج لتفسـري نسـبة االقـرتاض يف اهل م
حجــم املؤسســة، عمــر املؤسســة، املردوديــة، النمــو، مــن احملــددات مثــل  جمموعــةباالعتمــاد علــى  م   مللــ

نسـبة االقـرتاض وهلـذا فـان 3  1001سـنة   Ydriss ZIANEيف دراسة  مكونات االصول و تكلفة التمويل
ذه النســبة مــن مؤسســة اىل غــري موحــدة بالنســبة لكــل املؤسســات فقــد تتغــري هــ م   ميف اهليكــل املــايل للــ

كما نشـري اىل ان العنصـر اخلـا  مبحـددات نسـبة االقـرتاض يف . اخرى وهذا حسب العديد من املتغريات
  .سيحظى يقدر اكرب من االهتمام والتحليل يف الفصل الرابع م   ماهليكل املايل لل
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 :خالصة الفصل

 م   مللخمتلف مصادر التمويل املتاحة يف املبحث االول اىل من خالل الفصل احلايل مت التطرق 
واليت قد تكون موجهة لزيادة االموال اخلاصة او املقرتضة وحىت االساليب املبتكرة لدعم القدرة التمويلية 

 .، مع الرتكيز اكثر على االموال املقرتضة املوجهة لتمويل االحتياجات االستثماريةم   ملل
ل املتقدمة ذات األنظمة املالية املتطورة كدول االحتاد يف الدو     ماملحيث مت التوصل اىل ان 

وارد مالية من املصادر اخلارجية من خالل االعتماد على املحتاول توفري فيها     م، فإن املمثال األورويب
التمويل باالقرتاض مبختلف صيغه، السحب على املكشوف، القروض البنكية، القرض اإلجياري وعقود 

 كمصدر ثاين هو اللجوء إىل املستثمرين اخلارجيني والذي يكون عن طريق مسامهات مث. حتويل الفاتورة
، باإلضافة إىل خاصة من طرف املؤسسات املالية املتخصصة يف رأس مال املخاطر يف رأمسال املؤسسة

  .اعتمادها على املساعدات املقدمة من طرف املؤسسات املالية احلكومية وغري احلكومية
اجلانب النظري للعالقة بني اهليكل املايل  مت من خالله التطرق اىلث الثاين والذي اما يف املبح

وقيمة املؤسسة وهذا هبدف التعرف على خمتلف النظريات اليت حاولت االجابة على اشكالية مدى 
متكنها من تعظيم  يف هيكلها املايل من االموال املقرتضةمستهدفة نسبة مثلى لامكانية امتالك املؤسسات 

االساس الذي مت عليه اعداد الدراسات امليدانية  االخرية متثلهذه  ان على اعتبارقيمتها السوقية، 
 .على وجه اخلصو  م   مواملقاربة النظرية املفسرة للهيكل املايل لل

 ومن خالل هذه النظريات الحظنا ان هناك تباين يف النتائج املتوصل اليها حول مدى امكانية
للمؤسسة من عدمها، إالل انه االكيد حسب نتائج هذه يف اهليكل املايل حتديد نسبة اقرتاض مثلى 

النظريات ان نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل قد حتكمها عدة متغريات وحمددات على غرار تكلفة 
ات او االفراد، االموال، تكلفة االفالس والوكالة، مردودية املؤسسة، الضريبة على الدخل سواء املؤسس

 .القيمة السوقية ألسهم املؤسسة وحجم االصول
مما يؤكد على ان املؤسسة قد تسعى اىل توفري نسبة اقرتاض خاصة هبا بناءا على احملددات 

 .واملتغريات اليت حتكم طبعية نشاطها او نوعها او حجمها
ريـــة والدراســـات امليدانيـــة التطـــرق فيـــه اىل املقاربـــات النظ مت امـــا مـــن خـــالل املبحـــث الثالـــث والـــذي

يف ثالثـة  مت تلخيصـها والـيت فقـد مت التوصـل اىل العديـد مـن النتـائج اهلامـة م   ماملفسرة للهيكل املـايل للـ
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، ثانيــا االجابــة    ماوال مــن حيــث مــدى امهيــة دراســة  موضــوع هيكــل متويــل امل: عناصــر اساســية وهــي
ثلــى يف هيكلهــا املــايل متيزهــا عــن بقيــة املؤسســات علــى نســبة اقــرتاض م    معلــى مــدى امكانيــة تــوفر امل

األخــرى، امــا العنصــر الثالــث فيتمثــل يف حصــر اهــم املتغــريات املــؤثرة يف حتديــد نســبة االقــرتاض يف اهليكــل 
 .م   ماملايل لل

فمن خـالل الكـم الكبـري مـن املقاربـات     ممن حيث مدى امهية دراسة موضوع هيكل متويل امل
الــيت مت ســردها وحتليلهــا مــن خــالل املبحــث  م   مامليدانيــة املفســرة للهيكــل املــايل للــ النظريــة والداراســات

الثالـــث مـــن الفصـــل احلـــايل جيعلنـــا نســـتنتج ان هـــذا املوضـــوع يعـــد جمـــاال خصـــبا للدراســـة يف ميـــدان االدارة 
ن االحبـاث كبـريا مـال يـزال يأخـذ حيـزا   م   ماملالية، حيـث نالحـظ ان االهتمـام بدراسـة اهليكـل املـايل للـ

 .حىت يومنا هذا
ال يقتصـر علـى دولـة  م   مان االهتمام بدراسة موضـوع اهليكـل املـايل للـ الحظنامن جانب آخر 

،  بعينهــا او منطقــة اقتصــادية معينــة بــل ان املوضــوع حمــل حبــث ودراســة واهتمــام يف العديــد مــن دول العــامل
أهــــم املقدمــــة مــــن طــــرف  واألعمــــالكمــــا ان هــــذا املوضــــوع قــــد مت تســــجيل فيــــه العديــــد مــــن املســــامهات 

االقتصــاديني واملنظــرين يف جمــال االدارة املاليــة عمومــا والنظريــات املــايل علــى وجــه اخلصــو  علــى املســتوى 
 .,Brigham et Gapenski, Miller, Nortonالعاملي من شاكلة 
علـى نسـبة اقـرتاض مثلـى يف هيكلهـا املـايل متيزهـا عـن بقيـة     منيـة تـوفر املدى امكامبفيما يتعلق 

تشــري يف معظمهــا  م   ماملؤسســات األخــرى، فــان املقاربــات النظريــة والدراســة امليدانيــة للهيكــل املــايل للــ
ف ، إالل اهنــا قــد تتصــم   ماىل عــدم وجــود نســبة مثلــى حمــددة مــن االمــوال املقرتضــة يف اهليكــل املــايل للــ

ميتــاز  م   مان اهليكــل املــايل للــ حيــثبــبعض اخلصــائص الــيت قــد متيزهــا عــن املؤسســات كبــرية احلجــم، 
يف حـني ترتفـع نسـبة القـروض اقـل مقارنـة باملؤسسـات كبـرية احلجـم  (قـروض طويلـة االجـل) بنسبة اقرتاض

  .مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم م   مقصرية االجل يف اهليكل املايل لل
ميكــن تفســريه  م   مآخــر فــان العديــد مــن الدراســات تشــري اىل ان اهليكــل املــايل للــ ومــن جانــب

املســريين والــذين ميثلــون عــادة باالعتمــاد علــى نظريــة ترتيــب اختيــار مصــادر التمويــل علــى اعتبــار ان ميــول 
علــى عكــس مــا هــو  ،متثــل عامــل مهــم وأساســي يف حتديــد اهليكــل املــايل للمؤسســة    ماملــالكني يف امل

 .حلال بالنسبة للمؤسسات كبرية احلجم واليت تكون فيها امللكية مستقلة عن االدارةا
يفضــلون االعتمــاد علــى التمويــل الــداخلي وعــدم توزيــع االربــاح     مممــا جيعــل مــالكي ومســريي امل

 االعتمـاد علـى التمويـل الـداخلي قبـل اللجـوء اىل التمويـلأي بدرجة اكرب مقارنة باملؤسسات كبرية احلجـم 
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كمصــدر مــايل قصــري  م   ميف حــني ميثــل واالئتمــان التجــاري مصــدر متويــل ذو امهيــة بالغــة للــ .اخلــارجي
 .االجل لتمويل نشاط االستغالل

نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل الذكر فقد مت التوصل اىل ان  سابقةالدراسات  نتائجوبناءا على 
من مؤسسة اىل اخرى  هذه النسبة قد تتغريحيث ان غري موحدة بالنسبة لكل املؤسسات  م   ملل

ومدى     مواحملددات املؤثرة يف القرارات املالية ملالكي ومسريي امل وهذا حسب العديد من املتغريات
حجم املؤسسة، عمر  :قدرهتا التفاوضية امام اهليئات املالية للحصول على التمويل خارجي، مثل

   .ول و تكلفة التمويلاملؤسسة، املردودية، النمو، مكونات االص
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 الثالثالفصل  
 واقع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

 

 :مقدمة الفصل
االحصاء االقتصادي االول الذي مت اجنازه من طرف املتوصل اليها من خالل  النتائجعلى  اعتمادا

فإنه مت التوصل اىل ان اهم مصادر التمويل اليت تعتمد عليها  ،1199الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 
التمويل الذايت مث القروض  ،املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر مرتبة حسب امهيتها على الشكل التايل

 .املساعدات املقدمة من طرف االجهزة احلكوميةفالبنكية 
من املؤسسات تعترب القروض البنكية هي املصدر  % 3,3حيث تشري االحصائيات ان فقط 

 141اىل  01املؤسسات متوسطة احلجم اليت توظف من  من % 11,9االساسي للتمويل، يف حني ان 
من املؤسسات كبرية احلجم اليت  % 13,9وان نسبة  ،عامل قد حتصلت من قبل على قروض بنكية

كما تشري .عامل فأكثر قد قامت يف وقت سابق باحلصول على قروض بنكية 101توظف من 
 .تصادية تعتمد على التمويل الذايتمن املؤسسات االق % 23,1االحصائيات يف نفس الدراسة ان 

من املؤسسات  % 0الدعم املايل احلكومية فقد اظهرت هذه الدراسة ان  بأجهزةوفيما يتعلق 
منهم قد استفادوا من الدعم املايل  % 70,6االقتصادية قد استفادة من الدعم املايل احلكومي حيث ان 
قد استفادوا من الدعم يف اطار  % 11,3ان  يف اطار الوكالة الوطين لدعم وتشغيل الشباب يف حني

مايل قد منح دعم فهاز الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر جل اما بالنسبة ،الوكالة الوطنية لالستثمارات
ت املستفيدة من االنسبة املتبقية من املؤسس فيما خيص ،من املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة % 0,1لـ 

على الدعم يف اطار قروض الصندوق الوطين للتأمني  تفقد حتصل % 7,9لة يف الدعم احلكومي واملتمث
 .1على البطالة

االحصاء االقتصادي االول الذي مت اجنازه من طرف املتوصل اليها من خالل  وبالنظر للنتائج
 ، فيمكن مالحظة ان التمويل الذايت ميثل اهم مصدر مايل لتلبية1199الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 

تعتمد على التمويل اخلارجي بنسب حمدودة، وقد  امل ص ممما يعين ان ، للم ص ماالحتياجات التمويلية 
 .من جانبني خمتلفنيوجهة نظرنا حسب ذلك تفسري  ميكن

                                           
1 . Office National des Statistiques, premier recensement économique 2011 résultats définitifs de la première phase, 

ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : Economie N° 69, Alger, juillet 2012, p.p. 27-28. 
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يف اجلزائر مماثلة لنظريهتا يف باقي دول  للم ص مهو ان خصائص اهليكل املايل  ،يف اجلانب األول 
 من البحث الذي حنن بصدد اعداده ج املتوصل اليها يف الفصل الثاينالل النتائحيث انه ومن خ  ،العامل

اقل مقارنة باملؤسسات  ( قروض طويلة االجل)ميتاز بنسبة اقرتاض  للم ص متوصلنا اىل ان اهليكل املايل 
ول اعتبار ان مي كبرية احلجم، وهذا قد ميكن تفسريه باالعتماد على نظرية ترتيب مصادر التمويل على

، حيث  للم ص ممتثل عامل مهم يف حتديد اهليكل املايل  امل ص ماملسريين الذين ميثلون عادة مالكي 
مقارن باملؤسسات كبرية يفضلون عادة االعتماد على التمويل الداخلي وعدم توزيع االرباح بدرجة اكرب 

 .سنحاول التطرق اليه بأكثر تفصيل من خالل الفصل الرابع وهذا مااحلجم، 
يف  امل ص ماما اجلانب الثاين والذي ميكن على اساسه تفسري اخنفاض نسبة التمويل اخلارجي يف 

اجلزائر هو امكانية عدم توفر النظام املايل والبنكي يف اجلزائر على اهليئات واملؤسسات املالية املالئمة 
ته من خالل الفصل احلايل، ، وهذا ما سنحاول معاجلللم ص ملتوفري السيولة بالكمية والنوعية املناسبة 

 .حيث سنقوم بتقسيم هذا الفصل اىل ثالثة مباحث
سنعمل  ،املبحث االول والذي هو بعنوان النظام البنكي واملايل اجلزائري ودوره يف متويل املؤسسات

 عرفة نوعه هل هو اقتصاد استدانة يي تطغىمب وهذاعلى دراسة النظام املايل والبنكي اجلزائري  من خالله
عليه التمويل البنكي او انه اقتصاد اسواق مايل اين متثل الالوساطة املالية املمول االساسي للنشاط 
االقتصادي، وهذا من خالل التعرف على خمتلف اهليئات واملؤسسات املالية املكونة للنظام املايل والبنكي 

صادي وطبيعة النشاط االقت لجم الكتلة النقدية املوجهة لتمويحلاىل التطرق  وباإلضافةاجلزائري، 
 .مصدرها

يف اجلزائر فسيخصص اىل حتليل النسيج املؤسسايت  امل ص ماما املبحث الثاين واملعنون بواقع 
ودورها يف  امل ص ماملتعلقة بدميوغرافية  لإلحصائياتيف اجلزائر من خالل سردنا وحتليلنا  امل ص ملقطاع 

، القيمة املضافة  حتقيق ،ل مد  مسامهتها يف التوظيفحتسني املؤشرات االقتصادية الكلية من خال
 .الناتج الداخلي اخلام والصادرات خارج قطاع احملروقات التنويع يف مصادر
يف اجلزائر فسنقوم  امل ص ماملبحث الثالث والذي هو بعنوان اجهزة دعم انشاء ومتويل  يف حني

ومد  مسامهتها  امل ص ماملوجهة لدعم قطاع من خالله بسرد وحتليل لنشاط خمتلف االجهزة احلكومية 
 .هلذا النوع من املؤسساتيف توفري التمويل من املصادر اخلارجية 
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  المؤسساتفي تمويل    ودوره الجزائري المالي  النظام البنكي و :األولالمبحث  
 نوعه هل هو بتحديددراسة النظام املايل والبنكي اجلزائري  سنحاول من خالل املبحث احلايل

عليه التمويل البنكي او انه اقتصاد اسواق مايل اين متثل الالوساطة املالية  يطغىاقتصاد استدانة يي 
على خمتلف اهليئات واملؤسسات املالية املكونة  بالتعرفاملمول االساسي للنشاط االقتصادي، وهذا 

، ، من خالل ثالثة مطالبياالقتصادومد  مسامهتها يف متويل النشاط للنظام املايل والبنكي اجلزائري، 
اىل حتديد اوجه  وباإلضافةحيث خيصص املطلب االول للتعريف بالنظام املايل بصفة عامة ومكوناته 

االختالف بني اقتصاد االستدانة واقتصاد االسواق املالية، مث يف املطلب الثاين يتم التطرق اىل خصائص 
خري خيصص املطلب الثالث لتحديد دور البنوك واهليئات النظام البنكي واملايل اجلزائري ومكوناته ويف اال

 .للنظام البنكي واملايل اجلزائري يف متويل املؤسسات االقتصادية املكونةاملالية 
 

  النظام المالي ومكوناته  :األولالمطلب  
بصـــفة عامـــة يعمـــل النظـــام املـــايل علـــى تـــأجري االمـــوال مـــن املـــدخرين اصـــحاب الفـــوائ  املاليـــة اي 

اص الذين ينفقون اقل ممـا حققـوه مـن عوائـد اىل املقرضـني وهـم االشـخاص الـذين ينفقـون اكثـر ممـا االشخ
 . حققوه من عوائد

يو  لألبنــاءقــات الدراســة نفلومــن امثلتهــا التمويــل املسـتقبلي  وهنـاك عــدة دوافــع لللجــوء اىل االدخـار
نــزل جديــد او انشــاء مؤسســة ضــمان تقاعــد مــريح، كمــا ان لالقــرتاض دوافــع عديــدة مــن امثلتهــا شــراء م

 .جديدة
اىل رؤوس  باإلضافةفوائد على املدخرين يقومون بتقدمي امواهلم للنظام املايل على امل احلصول 

يف حني ان املقرتضني يطلبون االموال من النظام املايل على امل اهنم حيققون عوائد متكنهم من  ،امواهلم
ستقبل، ومنه فالنظام املايل مكون من العديد من انواع اهليئات املقرتضة يف امل واألموال الفوائددفع قيمة 

 .1بني املدخرين واملقرتضني تنسيق العالقةاملالية اليت تعلم على ضمان 
 : ومن خالل املطلب احلايل سنتطرق اىل الفروع التايل

 الفرع األول التعريف بالنظام املايل، . ي

                                           
1
 . Gregory N. Mankiw,Mark P. Taylor, Principes de l'économie, 1

er
 edition, edition de boeck, Bruxelles, 

Belgique,1998, p. 675.  
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 الفرع الثاين وظائف النظام املايل، . ب
 .الث انواع البنوك املكونة للنظام املايلالفرع الث . ت
 

 النظام المالي ماهية :األولالفرع  
والـذي مت   la crise de l économie keynésienne " يزمة االقتصاد الكينزي" يف كتابه املعنون بـ
علــى ان متويــل االقتصــاد ميكــن ان يــتم   John Hicksيكــد جــون هــيكس  5791اصــداره ألول مــرة ســنة 

واقتصــاد ريس  économie d'endettementلفــة، حيــث قــام بالفصــل بــني اقتصــاد االســتدانة بطــرق خمت
وهـذا باالعتمـاد علـى املعـايري الثالثـة  ،économie de marchés financiers 1املـال او االسـواق املاليـة 

 : 2التالية
يف حـــني انـــه يف حســـب ةليـــة متويـــل االقتصـــاد، فـــان اقتصـــاد االســـتدانة ميتـــاز بالتمويـــل غـــري املباشـــر   . ي

 ،اقتصاد االسواق املالية متتاز بالتمويل املباشر
حتديـــد اســـعار الفائـــدة، يف اقتصـــاديات االســـواق املاليـــة اســـعار الفائـــدة متتـــاز باملرونـــة  ةليـــاتحســـب  . ب

وتتحدد وفقا للعرض والطلب يف السوق، يف حني يف اقتصاد االستدانة فهو مرتبط بقرارات البنك املركزي 
 ،د ادارياوبالتايل حيد

اجتاه العالقة السببية بـني الكتلـة النقديـة ويمـوال البنـك املركـزي، يف اقتصـاديات االسـواق املاليـة البنـوك  . ت
النقــود وبالتــايل فــان النقــود تكــون خارجيـة املنشــأ وتعمــل السياســة النقديــة علــى مراقبــة الكتلــة  بإنشــاءتقـوم 

تقـوم بتقـدمي القـروض مث حتصـل علـى اعـادة التمويـل  النقدية، يف حني انه يف اقتصـاديات االسـتدانة البنـوك
 . من البنك املركزي

 :التطور التاريخي لالقتصاد العالمي من اقتصاد االستدانة الى اقتصاد االسواق المالية .1

ميتـــاز بكونـــه اقتصـــاد االســـتدانة حيـــث كانـــت بعـــد هنايـــة احلـــرب العامليـــة الثانيـــة كـــان االقتصـــاد العـــاملي 
صدر املايل الرئيسي لتمويل االستثمارات والنشاطات االقتصادية، ولقد صاحبت البنوك البنوك متثل امل

                                           
1
 . Jean-Luc Bailly et all, Économie monétaire et financière, 2

e
 édition, éditions Bréal, Paris, France, 2006, p. 260. 

2 . Marc Montoussé et all, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, éditions Bréal, Paris, 

France, 2007, p. p. 216-217. 

http://www.editions-breal.fr/fiche-economie-monetaire-et-financiere-554.html
http://www.editions-breal.fr/fiche-economie-monetaire-et-financiere-554.html
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اين متيز باالرتفاع   les trente glorieuses 5791اىل  5791تطور االقتصاد العاملي خالل الفرتة من 
ة حجــم االســتهالك يف غالبيــة الــدول املتقدمــة خاصــة دول املكونــ دةالكبــري حلجــم االســتثمارات وزيــا

ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مما جعل من امكانيات االستثمار تفوق القدرة التمويليـة لالقتصـاد 
االخنفـاض يف اسـعار ب مـدعمحفز املتعاملني االقتصاديني للجوء اكثر فـأكثر اىل االقـرتاض  االمر الذي

مــن اثــر الرفــع املــايل  ســتفادةاالممــا حفــز املتعــاملني االقتصــاديني علــى  ،الفائــدة املطبقــة علــى القــروض
والتوسع يف متويل االسـتثمارات باسـتخدام القـروض علـى اعتبـار ان معـدالت الفائـدة كانـت منخفضـة 

 . 1مقارنة مبعدالت االرباح على االستثمارات
ونتيجــة للتوســع الكبــري يف االقــرتاض مــن  5791بدايــة الســبعينيات مــن القــرن املاضــي  انــه مــع إالا 

االقتصـــــادية بـــــدي الرفـــــع املـــــايل يأخـــــذ مفعـــــوال عكســـــيا  يـــــث وجـــــدت املؤسســـــات طـــــرف املتعـــــاملني 
االقتصادية نفسها مبعدالت اقرتاض مرتفعة يف اهليكل املايل مقابل زيادة قيمة املصاريف املالية املتمثلـة 
يف الفوائد علـى القـروض حيـث قـدرت نسـبة التمويـل خـالل فـرتة بدايـة الثمانينيـات مـن القـرن املاضـي 

هــذه الوضــعية جعلــت مــن املؤسســات يف حالــة عــدم قــدرة . كمتوســط  %01اىل  %11 ــوايل  5791
 .2على تسديد قيمة القروض  مما خف  من حجم االستثمارت

زيــادة حجــم الكتلــة النقديــة املتداولــة بذلــك  مســحيف املقابــل ونتيجــة للتوســع املفــرط يف االقــرتاض 
ت التضــخم، هــذه الوضــعية اجلديــدة لالقتصــاد العــاملي يف االقتصــاد العــاملي ممــا اد  اىل ارتفــاع معــدال

 .مثلت حدود اقتصاد االستدانة( اخنفاض حجم االستثمارات، ارتفاع معدالت التضخم)
مت وضـع سياسـات اقتصـادية مـن طـرف العديـد  5791منذ بداية الثمانينيـات مـن القـرن املاضـي 

 : 3اض منهامن الدول املتقدمة هبدف احلد من التمويل عن طريق االقرت 
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة  5797مثــل مــا مت اعتمــاده ســنة  اكثــر تشــددسياســة نقديــة وضــع  . ي

االحتيــاطي الفــدرايل يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة، والــذي كــان رئــيس  Paul Volkerمــن طــرف 
 ،يهدف من خالله اىل احلد من القروض والكتلة النقدية والرفع من معدالت الفائدة

سياســة هتــدف اىل زيــادة نســبة االربــاح يف القيمــة املضــافة مــن خــالل التخفــي  يف االجــور  وضــع . ب
 ،والضرائب للسماح اكثر للمؤسسات من االعتماد على التمويل الذايت

                                           
1 . Marc Montoussé,Dominique Chamblay, 100 fiches pour comprendre les sciences économiques, éditions Bréal, 

Paris, France, 2005, p. p. 140. 

2 . Marc Montoussé,Dominique Chamblay, Op. Cit. p.p. 140-141. 
3 . ibid. p. 141. 

http://www.editions-breal.fr/fiche-economie-monetaire-et-financiere-554.html
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 .سياسة احلد من االنفاق احلكومي واللجوء اىل اخلصخصة وهذا هبدف ختفي  الدين احلكومي . ت
ر عن طريق االسواق املالية من خالل حتفيزات جبائية ومن جانب ةخر مت دعم التمويل املباش

املتعاملني االقتصاديني  تحفز  لالقتصاد العاملي هذه الوضعية اجلديدة ،وابتكار منتجات مالية جديدة
مما جعل االقتصاد العاملي يغلب عليه  عوض االعتماد على القروض البنكيةاملالية  لألسواقللجوء اكثر 

 : 1كما هو موضح يف الشكل املوايل   .املاليةطابع اقتصاد االسواق 
 

 التمويل عن طريق اسواق رأس المال والقروض البنكية في العالم(: 02)الشكل رقم  

 
Source : Pierre vernimenne, Finance d entreprise, 13

e
 edition, ed DALLOZ, Paris, France, 2015, p. 326 

 

القتصاد العاملي يعتمد اكثر على االسواق املالية يف يالحظ ان ا( 11)ومن خالل الشكل رقم 
 .متويل النشاط االقتصادي يف السنوات االخرية مقارنة  بالتمويل عن طريق القروض البنكية

كبــرية    يف هــذا النــوع مـن االنظمــة مؤسسـات الدولــة متــارس رقابـة :اقتصففاد االسففتدانةتعريف    .2
القروض  وحتديد تكلفة اعـادة التمويـل مـن طـرف  منح ةها لعمليري تأط من خاللعلى ةليات التمويل 

 :2كما هو موضح يف الشكل املوايل. البنك املركزي عن طريقالبنوك من الصنف الثاين 
 
 

                                           
1 . Pierre vernimenne, Finance d entreprise, 13

e
 edition, ed DALLOZ, Paris, France, 2015, p. 326. 

2 . Marc mountousse et all, 100 Fiches pour comprendre l'histoire économique contemporaine, 2e edition, Edition 

Bréal, Paris, France, 2008, p. 75. 

http://www.editions-breal.fr/fiche-100-fiches-pour-comprendre-l-histoire-economique-contemporaine-547.html
http://www.editions-breal.fr/fiche-100-fiches-pour-comprendre-l-histoire-economique-contemporaine-547.html
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 آلية التمويل في اقتصاد االستدانة(: 02)الشكل رقم  

 

 
Source : Marc mountousse et all, 100 Fiches pour comprendre l'histoire économique contemporaine, 2e edition, 

Edition Bréal, Paris, France, 2008, p. 75 
 

يقوم على اساس تسلسل يتضح جليا ان نظام اقتصاد االستدانة ( 19)ومن خالل الشكل رقم 
حيث يقوم البنك ااملركزي  ،هرمي ومركزي يف التحكم يف حجم السيولة النقدية املتداولة يف السوق

دور ( متخصصة ،استثمارية ،جتارية )بالتحكم بالسياسة النقدية لالقتصاد على ان تعمل بنوك االعمال 
ن املتعاملني االقتصاديني اصحاب لنقدية ممجع السيولة االوسيط بني املتعاملني االقتصاديني من خالل 

على شكل ( املستثمرين)توزيعها على املتعاملني االقتصاديني ذوي العجز املايل  وإعادة( فراداال)الفوائ  
بني بنوك االعمال واملتعاملني االقتصاديني سواء من  العالقةويف حالة وجود اي اختالل يف هذه  ،قروض

وبالتايل ارتفاع الطلب على السيولة اكثر من السيولة املتاحة او يف حالة خالل زيادة حجم االستثمار 
اي ظهور فائ  يف الكتلة النقدية يتدخل اخنفاض حجم االستثمار وبالتايل تدين الطلب على السيولة 

 .البنك املركزي من خالل السياسة النقدية لضبط حجم السيولة النقدية املتداولة على مستو  السوق
ب قوم املتعاملني االقتصاديني اصحايف هذا النوع من االنظمة ي :ماليةاقتصاد االسواق ال   تعري .3

( مستثمرين)باالتصال املباشر مع املتعاملني االقتصاديني اصحاب العجز املايل ( افراد)الفوائ  املالية 
سوق املايل والسوق وهذا على مستو  يسواق ريس املال واليت تكون متواجدة يف صيغتني اساسيتني مها ال

 .النقدي
حيث ميثل السوق املايل املكان الذي يتم فيه تبادل االوراق املالية بالنقود، وبالتايل فهو سوق 

ينقسم هذا السوق بدوره اىل نوعني اساسيني ومها السوق االويل  كما األجل،لرؤوس االموال طويلة 

http://www.editions-breal.fr/fiche-100-fiches-pour-comprendre-l-histoire-economique-contemporaine-547.html
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اما الصنف الثاين  تتداول مثل االسهم والسنداوالذي يتم من خالله اصدار االوراق املالية اجلديدة لل
فيتمثل يف السوق الثانوي والذي يتم على مستواه تداول االوراق املالية املصدرة سابقا يف السوق االويل 

 .1البورصةاسم والذي يطلق عليه 
جل، حيث يضمن هذا السوق ة عن سوق لرؤوس االموال قصرية األفهو عبار اما السوق النقدي 

ستمر سيولة النظام املايل من خالل ضمان التوازن يف الطلب والعرض على النقود بني البنوك بشكل م
 .واملستثمرين والبنك املركزي

 

  : للنظام المالي  ائ وظ :الفرع الثاني
النظام املايل يضم اسواق مالية ووسطاء ماليني لتحقيق هدف بسيط هو توجيه السيولة للمشاريع 

ائف ستة وظ 7بالفصل بني  R. Merton et Z. Bodieوقد قام كل من  .ردوديةاالستثمارية االكثر م
وظيفة تسيري قراض، لتمويل، وظيفة االدخار واإلوظيفة التنظيم، وظيفة ا: 2اساسية للنظام املايل وهي

 .ووظيفة احلد من الصراعات إعالم،املخاطر، وظيفة 
 على سبيل  م والتوازن لتسهيل املعامالت حيث متثليوفر ةليات للتنظيالنظام املايل  :التنظيموظيفة   .1

قرتاض، من بني الوسائل املالية املتاحة امام االفراد يكات، بطاقات الدفع ، وبطاقات اإلالش املثال
 . واملؤسسات لتسهيل اجراء معامالهتم املادية واخلدمية

، يو املشاريع ذات احلجم الكبري اءبإنشالنظام املايل يوفر ةلية جلمع االموال تسمح  :التمويلوظيفة   .2
س اموال املؤسسات متنح للمستثمرين امكانية تنويع استثماراهتم، حيث ان النظام املايل و ةلية لتقسيم رؤ 

تنويع والتوسع يف مصادر تسمح هلم بالفراد، الستفادة من مدخرات العديد من األميكن املقاولني من ا
 .جيدة نتائجةخر على املقاولني حتقيق ومن جانب . التمويل للرفع من وترية منو مؤسساهتم

تالك اصول متتاز مكما ان النظام املايل يسمح للمدخرين من التصرف يف امواهلم  رية اكرب من خالل ا
 .واحلسابات البنكية كاألسهمبسيولة عالية  

                                           

1 . Marc Montoussé, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, 2e édition, Edition Bréal, Paris, 
France, 2007, p.p.  21-22.  
2 . Pierre vernimenne, Op. Cit. p.p. 328-329. 

http://www.editions-breal.fr/fiche-100-fiches-pour-comprendre-l-histoire-economique-contemporaine-547.html
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ملتاحة بني خمتلف القطاعات يوفر ةلية لتوزيع املوارد املالية ا النظام املايل :واإلقراضاالدخار  وظيفة  . 3 
االسر الصغرية من االقرتاض لشراء مسكن، االشخاص املقبلني على التقاعد  مثال االقتصادية، مما ميكن

قطاعات االقتصادية اليت هي يف مرحلة نضج المداخيلهم، االقرتاض لتغطية االخنفاض يف  بإمكاهنم
 .منو من خالل الفوائ  احملققة االقتصادية اليت هي يف القطاعاتوتشبع ميكنها متويل 

من خالل العمل على التنويع يف النظام املايل يوفر ةليات لتسيري املخاطر  :تسيير المخاطروظيفة   .4 
االمر الذي حيد  ،جماالت استثمار مدخرات االفراد يف مؤسسات عديدة ويف قطاعات اقتصادية خمتلفة

الفرد يف حني لو قام باستثمار كل امواله يف مؤسسة بالضرورة من درجة املخاطر اليت قد يتعرض هلا 
 .االفالس يف حالة وقوع املؤسسة يف وضعية عسر مايلواحدة والذي قد يعرضه خلطر 

النظام املايل يوفر معلومات حول االسعار بأقل التكاليف املمكنة مما يسمح باختاذ   :اإلعالموظيفة   .5
لفوائد، ويسعار االصول هي عبارة عن معلومات يوفرها حيث ان اسعار ا. القرارات بشكل ال مركزي

النظام املايل ويتم استخدامها من طرف االفراد يف قراراهتم حول االدخار، االستثمار، االستهالك وحول 
 .توزيع ثرواهتم عرب اصول خمتلفة

طراف العقد، النظام املايل يوفر اآلليات اليت ختفف من النزاعات بني ا :عاتاز نالحد من الوظيفة   .6
هذه النزاعات تربز ألنه ليس من السهل دوما بالنسبة ألطراف العقد من املتابعة واملراقبة بشكل تشاركي، 
نظرا لالختالف يف مستو  املعلومات بني اطرف العقد من طرف آلخر، وباإلضافة اىل ان طبيعة العالقة 

يتم وم بتقدمي امواله ملسريين على امل ان على اعتبار ان املستثمر يق. التعاقدية ختتلف حسب الوضعيات
 . بشكل جيد لتحقيق املنافعه الشخصية توظيفها

 

 انواع البنوك المكونة للنظام المالي :الفرع الثالث
البنوك التجارية، بنوك : اىل البنك املركزي فان البنوك من الدرجة الثانية تتكون من باإلضافة

  :1ار والتمويلاالعمال، بنوك التجزئة، بنوك االستثم
 ،مث تقوم بإقراضها للمؤسسات العامةواليت تعمل على مجع املوارد املالية من البنوك التجارية  . ي
تقوم بتقدمي االستشارة يف جمال االندماج واالستحواذ، وتسيري الثروات كما اهنا واليت  بنوك االعمال . ب

 ،يف عملية طرح االسهم والسنداتتلعب دور الوسيط 

                                           
1 . Pierre vernimenne, Op. Cit. p.p. 330-331. 
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حيث تعمل كوسيط بني املتعاملني  امل ص مو  لألفرادواليت تكون نشاطاهتا موجهة بنوك التجزئة  . ت
هلذه  بإقراضهممع مواردهم املالية وبني املتعاملني اصحاب العجز واليت تقوم جباصحاب الفوائ  املالية 

جياري ل اإلالتموي مثلاملوارد املالية اجملمعة، كما جند ان هذه البنوك توفر اخلدمات املالية املتخصصة 
 ،امل ص موعقود حتويل الفاتورة واليت يتم االعتماد عليها بصفة كبرية من طرف 

بنوك االستثمار والتمويل حيث تعمل هذه البنوك على تقدمي خدمات متخصصة نوعا ما موجهة  . ث
املالية، املساعدة على احلصول على  لألسواقلى ولوج املؤسسات للمؤسسات الكبرية مثل املساعدة ع

تمويل خاصة بالنسبة لالستثمارات من احلجم الكبري واليت تتطلب قروض من عدد معني من البنوك ال
جمتمعة، تقدمي استشارات حول االدماج واالستحواذ وباإلضافة اىل املساعدة للولوج اىل اسواق الصرف 

 .واملواد االولية
 

 هومكونات  المالي الجزائريالبنكي و النظام  خصائص  :  الثاني  المطلب
يعترب النظام البنكي واملايل اجلزائري يف مرحلة تطور، حيث هذا التطور يربز جليا من خالل العدد 
االمجايل للبنوك واهليئات املالية ومن خالل الشبابيك البنكية الناشطة واملنتشر عرب خمتلف واليات الوطن 

مكاتب متثيلية  6لية و بنك وهيئة ما 31اىل  1190جانفي  14اين وصل عددها االمجايل حىت يوم 
 .لبنوك اجنبية معتمدة من طرف بنك اجلزائر

 : ومن خالل املطلب احلايل سنتطرق اىل الفروع التايل
 الفرع األول خصائص النظام البنكي واملايل اجلزائري، . ي
 الفرع الثاين اهليئات املالية املكونة للنظام البنكي واملايل اجلزائري، . ب
 .رالفرع الثالث بورصة اجلزائ . ت

 
 :المالي الجزائريالبنكي و النظام    خصائص:الفرع االول

نظام  بإنشاءمتيزت االوىل اليت النظام البنكي واملايل اجلزائري مرة مبرحلتني اساسيتني مها املرحلة 
القطاع اخلاص سواء احمللي  مبنكي ومايل وطين، اما املرحلة الثانية متيزت بتحرير النظام املايل والبنكي اما

 .جنياو اال
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البنك املركزي اجلزائري،  والعملة الوطنية  بإنشاء قامتحيث ان اجلزائر مباشرة بعد االستقالل 
وهبدف العمل على متويل النمو االقتصادي عملت اجلزائر على تأميم تدرجيي للقطاع البنكي واملايل 

 . ويجانبخواص كان يتكون يف غالبيته من متعاملني   9171والذي كان يف وقت قريب حىت هناية 
الصندوق للقطاع املايل والبنكي مت انشاء هيئات مالية عمومية املتمثلة يف  التأميمنتيجة لعملية 
والصندوق الوطين للتوفري  CAD / Caisse Algérienne de développementاجلزائري للتنمية 
ة اىل انشاء وباإلضاف CNEP / Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyanceواالحتياط 

 BNA / la Banque Nationale d’Algérieمؤسسات مالية وطنية مثل البنك الوطين اجلزائري 
 / BEAوالبنك اخلارجي اجلزائري  CPA / le Crédit Populaire d’Algérieوالقرض الشعي اجلزائري 

la Banque Extérieure d’Algérie .    
فقد كانت بدايتها الفعلية مع  يالنظام البنكي واملايل اجلزائر  اما املرحلة الثانية واملتمثلة يف حترير

الذي مت من خالله فتح النشاط البنكي لرؤوس االموال اخلواص  9111صدور قانون النقد والقرض لسنة 
سواء احمللية او االجنبية وباإلضافة اىل حرية حتديد اسعار الفائدة من طرف البنك نفسه دون تدخل 

 .1الدولة
املعتمدة فقد ارتفع عدد البنوك واهليئات املالية لعملية حترير القطاع املايل والنقدي اجلزائري  ونتيجة

هيئات  91بنك و  11منها  31اىل  1190جانفي  4حىت  املكونة للقطاع البنكي واملايل اجلزائريو 
 .2مالية
 

 المالي الجزائريالبنكي و لنظام  ل المكونةالمالية    الهيئات :الفرع الثاني
 ، العام واخلاصة واملختلطة وباإلضافة اىل البنوك االجنبيةالتجارية الشمولية حيث تتكون من البنوك

 .املتخصصة اهليئات املاليةو 
 :واملتمثلة يف بنك 11واليت يقدر عددها بـ : البنوك  .1

 BNA / Banque Nationale d’Algérieالبنك الوطين اجلزائري  :البنك الوطني الجزائري. 1.1
 9122ويف سنة . مشوليةخدمات ويقوم بتقدمي  9177ثل اول بنك جتاري وطين مت انشاؤه سنة مي هو

كما ان البنك الوطين  .9110حتول البنك اىل شركة ذات اسهم حيث مت احلصول على االعتماد سنة 

                                           
1 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, éd herezie, Alger, 2015, p.p. 9-10. 

 www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm#BANQUES: املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر  . 2
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امل الرتاب وكالة منتشرة على ك 111اجلزائري حيتوي على شبكة من الوكاالت الفرعية واملقدرة بأكثر من 
  . والية  42الوطين 

احلسابات اجلارية، حسابات الشيكات، : البنك يقدم العديد من اخلدمات املالية واملتمثلة يف
املعنويني، احلسابات بالعملة  لألشخاصاحلسابات االجنبية بالدينار احملول، احلسابات بالعملة الصعبة 

بنك، دفرت توفري البنك الوطين اجلزائري، حسابات الطبيعيني، حسابات دفاتر توفري  لألشخاصالصعبة 
جل، حساب سندات الصندوق، سند اىل اجل دون فوائد، حساب قصري األجل، االيداع يااليداع اىل 

 .  1الصندوق دون فوائد، احلساب املشرتك، حساب مؤقت كضمان
 BEA / Banque Extérieure d’Algérieالبنك اخلارجي اجلزائري  :البنك الخارجي الجزائري. 2.1

اصبح البنك يقوم بكل العمليات البنكية  9161ويف سنة يف شكل شركة وطنية،  9176مت انشاؤه سنة 
 .للمؤسسات الصناعية الوطنية الكبرية مع اخلارج 

وكالة موزعة عرب الرتاب  916كما حيتوي البنك اخلارجي اجلزائري على شبكة من الوكاالت واملقدرة بـ 
، بالنسبة حجمهاالبنك العديد من اخلدمات املالية للمؤسسات االقتصادية حسب  يقدمو  .الوطين

 للم ص ممتويل دورة االستغالل، متويل االستثمارات، اما بالنسبة  يوفر البنكللمؤسسات كبرية احلجم 
قصرية  قروض عرب الصندوق لتمويل احتياجات اخلزينةالبنك يقدم خدمات مالية متخصصة مثل ف
اىل القروض عرب  وباإلضافة األجل،وض االستثمار عن طريق التمويل متوسط وطويل جل، قر األ

 .2االمضاء
 CPA / Crédit Populaire d’Algérieالقرض الشعي اجلزائري  :القرض الشعبي الجزائري. 3.1 

مثلة بنوك شعبية اجنبية املت 0يوكلت له مهمة اوىل تتمثل يف تسيري نشاطات مخسة  9177مت انشاؤه سنة 
يف البنك الشعي التجاري والصناعي اجلزائر ، البنك الشعي التجاري والصناعي وهران، البنك الشعي 

. للقرض اجلزائريالتجاري والصناعي قسنطينة، البنك الشعي التجاري والصناعي عنابة، والبنك الشعي 
 .سهمالقرض الشعي اجلزائري مؤسسة عامة اقتصادية ذات ا اصبح 9122ويف سنة 

اخلدمات اليت يقدمها القرض الشعي اجلزائري فهي موجهة اىل تطوير قطاع البناء ةخر من جانب 
قطاع امل   اإلعالم،، التجارة والتوزيع، الفندقة والسياحة، واألدويةالعمومية، قطاعات الصحة  واألشغال

                                           
 www.bna.dz: املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري.  1
 www.bea.dz: املوقع االلكرتوين للبنك اخلرجي اجلزائري.  2
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وكالة موزعة عرب  941بـ  ميتلك القرض الشعي اجلزائري شبكة من الوكاالت واملقدرةو . ص و م واحلرف
 .1الرتاب الوطين

 BADR / Banque deبنك الفالحة والتنمية الريفية  :بنك الففالحة والتنمية الريفية. 4.1

l’Agriculture et du Développement Rurale    يف شكل شركة ذات  9121مت انشاؤه سنة
وكالة  941كانت يف البداية متتلك   حيث .اسهم، هدفها االساسي هو تنمية القطاع الفالحي و الريفي

مديرية جهوية موزعة عرب كامل الرتاب   31ووكالة  311وتطور عددها حىت وصل حاليا اىل اكثر من 
 .الوطين

: االقتصادية واملتمثلة يف للمؤسسات املاليةكما يوفر بنك الفالحة والتنمية الريفية العديد من اخلدمات 
اخلزائن صعبة، الودائع ألجل، سند الصندوق، تأجري بالعملة ال بالدينار، حساب جاري حساب جاري

 .2ة، قروض االستغالل، قروض االستثمار، القرض التأجريي، التحويالت الدوليةياحلديد
مت  BDL / Banque de Développement Localبنك التنمية احمللية  :بنك التنمية المحلية. 5.1

، حيث يهتم هذا البنك بتمويل 9121لشعي الوطين سنة انشاؤها من خالل اعادة هيكلة القرض ا
 .3واألسر واألشخاصاىل املهن احلرة  باإلضافةوالتجارة بشكل العام،  امل ص مقطاعات 

 97اىل  وباإلضافةوكاالت للقرض على الرهن  7وكالة جتارية و  943يتكون بنك التنمية احمللية من 
كما يقدم البنك للمتعاملني االقتصاديني العديد من اخلدمات  .مديرية جهوية موزعة عرب الرتاب الوطين

قرض االستثمار، قرض االستغالل، قرض املؤسسات : املالية لتمويل نشاطهم االقتصادي واملتمثلة يف 
 . 4، قرض السياحية، قروض الرتقية العقارية CNAC، قرض كناك  ANGEMاملصغرة، قرض يوجنام 

بنك  –الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  :بنك -ر واالحتياط  الصندوق الوطني للتوفي .6.1 
CNEP-BANQUE / La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance-Banque  منذ

ختصص هذا البنك يف مجع التوفري، منح القروض العقارية للخواص، متويل املقاولني  9174تأسيسه سنة 
 .د البناء ومؤسسات االجناز اليت هلا صلة بالبناءالعموميني واخلواص، مؤسسات انتاج عتا

مديرية جهوية موزعة عرب كامل الرتابط الوطين كما مت استحداث  90وكالة و  117البنك يتوفر على 
يوفر البنك قروض استثمار  .مكاتب متثيلية للبنك على مستو  الشبكة الربيدية هبدف مجع توفري األسر

                                           
1 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Op. Cit. p.p.13-14. 

 www.badr-bank.dz: املوقع االلكرتوين لبنك الفالحة والتنمية الريفية.  2
3 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Op. Cit. p.14. 

  www.bdl.dz :ع االلكرتوين لبنك التنمية احملليةاملوق.  4
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االجل موجهة لتمويل مشاريع مبتكرة جديدة القتناء التجهيزات للمؤسسات تكون متوسطة وطويلة 
مؤسسات انتاج عتاد البناء او مؤسسات اجناز اليت هلا صلة بالبناء، : واليت تنشط يف القطاعات التالية

 .1متويل مشاريع االستثمار يف قطاعات الطاقة، املياه البيرتوكيميائية واالملنيوم
هو اول  Banque Al BARAKA d’Algérie ينك الربكة اجلزائر ب :يبنك البركة الجزائر . 1.1

بريمسال اجتماعي قدره  9119ينشأ يف سنة ( عام وخاص)مصرف بريس مال خمتلط 
وشركة دلة الربكة ( اجلزائر)، املسامهون يف راس املال هم بنك الفالحة والتنمية الريفية دج011.111.111

االعمال املصرفية، التمويل واالستثمار، وفقا ملبادئ الشريعة  ، وهو مرخص له بالقيام جبميع(السعودية)
 .االسالمية السمحة

يوفر البنك متويالت لالستغالل ولالستثمار و  .وكالة على املستو  الوطين  31كما حيتوي البنك على 
، بالنسبة لتمويالت االستغالل فتتمثل يف التمويل املسبق للتصدير، متويل صفقة مرهونة ،للمؤسسات

 .البيع على حالتها، متويل املواد االولية والسلع النصف مصنعة  إلعادةمتويل ديون ناشئة، متويل السلع 
التمويل باالعتماد االجياري والتمويل الكالسيكي : اما بالنسبة لتمويالت االستثمار فتتمثل يف 

 .2تصناع، مشاركة، سلماملناسبة للصريفة االسالمية مرا ة، اس لالتمويلالستثمارارت وفقا لصيغ 
  ARAB BANKING CORPORATION ALGERIEاجلزائر  ABCبنك  :الجزائر    ABCبنك   .1.1

حيث يتمثل . 9112يعد اول مصرف دويل خاص مرخاص مبوجب القانون يف اجلزائر يف سبتمرب 
 % 4,92عودية الشركة العربية لالستثمار الس % 26,71املؤسسة العربية املصرفية : املسامهني يف كال من 

شركات  % 9,20املؤسسة الدولية املالية واشنطن  % 1,11الشركة الوطنية للتأمني واعادة التأمني اجلزائر 
 .% 4,17رية خاصة اخر  ئجزا

مالية خدمات  اجلزائرلعمالئه يف  ABC قدم بنكفرع عرب كامل الرتاب الوطين،  14البنك ميتلك 
ومنها قطاع البرتوكيماويات، النفط والغاز، الصناعة والتعدين،  يف مجيع القطاعات االقتصادية اهلامة

هذه اخلدمات تشمل على سبيل املثال ال احلصر  .الكهرباء والطاقة، الشحن الربي، الطريان واالتصاالت
باالضافة اىل  .االستشارات املالية، متويل الشركات، متويل املشاريع والتمويالت املهيكلة يف مقابل األصول

 .3مي خدمات االعمال املصرفية للشركات واملؤسسات املالية، متويل التجارة الدولية والقروض اجملمعةتقد

                                           
 www.cnepbanque.dz: بنك–املوقع االلكرتوين للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط .  1
 www.albaraka-bank.com: املوقع االلكرتوين لبنك الربكة اجلزائري.  2
 ABC  :www.bank-abc.com/ar/abcworld/africa/algeria/pages/default.aspxاملوقع االلكرتوين لبنك .  3



 

193 

 

هي عبارة عن فرع للبنك الفرنسي  Natixis Algérieنتيكسيس اجلزائر  :نتيكسيس الجزائر .1.1
 كامل فرع موزعة عرب 12يضم البنك حاليا  . 9111نتيكسيس حيث مت انشاؤه يف اجلزائر منذ سنة 

امل ص الكبرية و  تللمؤسسا الرتاب الوطين، كما تقدم نتيكسيس العديد من املنتجات و اخلدمات املالية 
 .اجلزائريني ولألفرادللمهنني  باإلضافة م

الية اليت متنحها للمؤسسات االقتصادية يف متويل دورة االستغالل عن تتمثل اهم اخلدمات املحيث 
كما يقدم البنك خدمات . باإلمضاءالقروض و تمثلة يف قروض اخلزينة ق قروض قصرية االجل وامليطر 

 . 1االجل والقرض االجياري مالية لتمويل دورة االستثمار عن طرق القروض املتوسطة
عبارة  وه  Société Générale Algérieسوسييت جينريال اجلزائر  :سوسيتي جينيرال الجزائر .1..1

ويعترب من بني اول البنوك الفرنسية جمموعة سوسييت جينريال  من طرف % 911بنسبة  لوكعن بنك مم
فروع البنك يف تطور مستمر حيث يقدر عددها بـ  .1111اخلاصة اليت مت انشاؤها يف اجلزائر وهذا سنة 

 .للمؤسساتخمصص  لألعمالمركز  99فرع موزعة عرب كامل الرتاب الوطين من بينها  27
زبون بني االفراد  330.111ة من اخلدمات املالية ألكثر من يوفر البنك جمموعة متنوعة ومبتكر 

واملهنيني واملؤسسات، حيث مينح البنك للمؤسسات االقتصادية متويل لالستثمارات يف شكل قروض 
 .2متوسطة االجل وباإلضافة اىل القروض اإلجيارية

 .CITYBANK N.Aزائر اجل ممثلة يف اجلزائر عن طريق سييت بنك سييت بنك :سيتي بنك الجزائر .11.1

ALGERIA  من خالل فتها ملكتب متثيلي، بعدها عمل البنك على طلب احلصول على  9111منذ
البنك ممثل يف  .الفرع اخلاص به يف اجلزائر بإنشاء 9112بنك جتاري وقد مت ذلك سن  بإنشاءاملوافقة 

طات البنك ترتكز حول اجلزائر يف قطاعات مثل التمويل البنكي ومتويل املؤسسات، حيث ان نشا
 .3فروع 4تسيري اخلزينة، الودائع ، البنك يتملك شبكة تتكون من  األجني،االستثمار 

مت انشاؤه سنة  ARAB BANK PLC ALGERIAالبنك العريب اجلزائر  :البنك العربي الجزائر  .12.1
ل قيمتها يف شكل قروض تص للم ص ميقدم البنك متويل  .4فروع 2تكون شبكته من يحيث  1119

 .5سنوات 3مليون دينار جزائري وملدة استحقاق تصل اىل  1,1

                                           
 www.natixis.dz: املوقع االلكرتوين لبنك نتيكسيس اجلزائر.  1
 www.societegenerale.dz: املوقع االلكرتوين لبنك سوسييت جينريال اجلزائر.  2

3 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Op. Cit. p.15. 
4 . ibid. p. 15. 

 www.arabbank.dz: املوقع االلكرتوين للبنك العريب اجلزائر.  5
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13.1. BNP Paribas  الجزائر:   BNP Paribas El Djazaïr  911هو عبارة عن بنك مملوك بنسبة 

الفرنسية، يقوم بنشاط بنك شامل، موجهة لكل اصناف الزبائن  BNP Paribasمن طرف جمموعة  %
 .يني املقيمني يف اخلارج، املهنيني واملؤسساتاالفراد مبا فيهم اجلزائر 

 93وكالة موزعة عربة الرتاب الوطين من بينها  69البنك شبكة من الوكاالت يقدر عددها بـ  ميتلك
مركز لالعمال، حيث مينح البنك للمؤسسات االقتصادية متويل لالستثمارات يف شكل قروض متوسطة 

جيارية، كما يتخصص البنك يف منح نوع القروض االستثمارية وطويلة االجل وباإلضافة اىل القروض اإل
حيث يتميز هذا القرض يف كونه عبارة عن  Fléxeoحتت تسمية القرض االستثماري  للم ص ماملوجهة 

شهر وتصل  14 فرتةاستخدامه خالل  املؤسسةفتح قرض يف شكل احتياط لد  البنك ميكن ملالك 
 .1شهر 37خالل  على ان يتم تسديد قيمتهماليني دينار جزائري  91ه حىت قيمت

يف  1111مت انشاؤه سنة  Trust Bank Algeriaترست بنك اجلزائر  :الجزائر  ترست بنك .14.1
مليون دينار جزائري، فيما يتثمل اهم املسامهني يف  601شكل شركة ذات يسهم بريمسال يويل يقدر بـ 

 Trust Algeria Assurances Réassurancesو  Trust Algeria Investment Coهذا البنك يف 
 Qatar General Insuranceو  Jordan Expatriates Investments Holding Companyو 

and Reinsurance. 
يوفر للمؤسسات االقتصاديات و وكالة موزعة عرب واليات الوطن،  96كما يتكون البنك من 

 .2قروض استثمارية متوسطة وطويلة االجلخدمات متويلية يف شكل قروض االستغالل قصرية االجل و 
هو عبارة عن بنك جتاري  Gulf Bank Algeriaبنك اخلليج اجلزائر  :الجزائر بنك الخليج .15.1

، يقدر ريس مال   Kuwait Projects Companyحسب القانون اجلزائري، عضو اجملموعة الكويتية 
، يف حني ان خدماته املايل موجهة 1114سنة ماليري دينار جزائري، بدي نشاطه  91البنك احلايل بـ 

وكالة موزعة عرب  71ميتلك البنك اليوم شبكة من الوكاالت تقدر بـ . للمؤسسات واملهنيني واالفراد
 .الوطن

يقدم بنك اخلليج اجلزائر متويالت للمؤسسات االقتصادية بصيغيت اما التمويل الكالسيكي او 
لنسبة للتمويل الكالسيكي فيتمثل يف قروض الصندوق وهي قصرية با ،التمويل وفقا للشريعة االسالمية

اما بالنسبة للتمويل وفقا للشريعة  .ومتويل االستثمارات عن طرق قروض متوسطة وطويلة االجلاالجل 
                                           

 El Djazaïr  BNP Paribas  :www.bnpparibas.dz املوقع االلكرتوين لبنك .  1
 Trust Bank Algeria  :www.trust-bank-algeria.comاملوقع االلكرتوين لبنك .  2
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االسالمية فنجد متويل دورة االستغالل عن طرق املرا ة والسلم ومتويل االستثمارات عن طرق املرا ة 
 .1و واملرا ة ألجل معدات مهنية لالستثمار ألجل

 Theبنك االسكان للتجارة والتمويل اجلزائر  :الجزائر بنك االسكان للتجارة والتمويل .16.1

Housing Bank for Trade & Finance – Algeria  فرع جزائري لبنك   هوThe Housing 

Bank for Trade & Finance  ،1113 صل على اإلعتماد و بدي يف نشاطه سنةحت
2 . 

مليار دينار  91مليار دينار جزائري مث مت رفعه يف وقت الحق اىل  1,4يقدر ريمسال البنك االويل بـ 
 /The Housing Bank for Trade & Financeجزائري، يتوزع هذا امللبغ على مسامهني مها 

Jordanie  و  % 20بنسبةLibyan Arab Foreign Investment Holding Company – 

Algeria  90بنسبة %. 
اجلزائر : سبعة وكاالت موزعة على الواليات التالية  6حاليا على شبكة تتكون من حيتوي البنك 

كما يقدم البنك خدمات مالية للمؤسسات  .العاصمة، البليدة، سطيف، وهران، جباية، قسنطينة
اخلزينة، او لتمويل  االقتصادية اما لتمويل دورة االستغالل يف شكل السحب على املكشوف وتسهيالت

االحتياجات االستثمارية من خالل منح قروض استثمارية متوسطة وطويلة االجل لشراء املعدات او 
 .3القروض اإلجيارية

11... FRANSABANK El Djazaïr SPA:  FRANSABANK El Djazaïr SPA  هو بنك جتاري يف
: وزع ريمسال البنك على الشكل التايلشكل شركة ذات اسهم غالبية ملكيتها لشركات لبنانية حيث يت

FRANSABANK S.A.L (Liban)  و  %72بنسبةGROUPE CMA CGM S.A. (France)  بنسبة
 .MAGHREB TRUCK COو  %91,0بنسبة  MERIT CORPORATION S.A.L. (Liban)مث  91,0%

S.A.L. (Algérie)  6بنسبة%. 
اىل  وباإلضافة للم ص مجه خدماته املالية و يحيث  1117بدي هذا البنك بالنشاط يف اجلزائر سنة 

. اجلزائر، وهران، قسنطينة: اجملموعات الكرب  الوطنية او العاملية، وهذا من خالل تواجده يف املدن التالية
يقدم البنك خدمات مالية للمؤسسات االقتصادية يف شكلني اساسيني مها قروض االستغالل وقروض 

تبسيقات يف صيغة قروض قصرية االجل : ل تأخذ االشكال التالية، حيث ان قروض االستغالراالستثما

                                           
 www.agb.dz :جلزائر املوقع االلكرتوين لبنك اخلليج ا.  1

2 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Op. Cit. p.15. 
 www.housingbankdz.com: االسكان للتجارة والتمويل اجلزائراملوقع االلكرتوين لبنك .  3
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، اما قروض االستثمار  اىل السحب على املكشوف تسهيالت اخلزينة باإلضافةاو تسبيقات على الفواتري 
او قروض طويلة .سنوات 0فقد تكون يف شكل قروض متوسطة االجل فرتة استحقاقها من سنتني اىل 

 .1سنة 91سنوات واقل من  0استحقاقها تفوق االجل واليت تكون فرتة 
11.1. CA – CIB  Algérie :  CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET 

INVESTISSEMENT BANK – ALGERIE  911بنســــبة هــــو عبــــارة عــــن فــــرع تعــــود ملكيتــــه% 
تقـــــدمي كـــــل العمليـــــات  1116البنـــــك مت اعتمـــــاده ســـــنة   CREDIT AGRICOLEللبنـــــك الفرنســـــي 
 .2عمــــــــــل يف االســــــــــاس علــــــــــى اهنــــــــــا بنــــــــــك لالســــــــــتثمار ومتتلــــــــــك وكالــــــــــة واحــــــــــدةي .املرتبطــــــــــة بــــــــــالبنوك

هـــــو  Algeria  al salam bankئـــــر اجلزاالســـــالم  رفمصـــــ :مصفففففرال السفففففالم الجزائفففففر  . 11.1
زائــــــري االمــــــارايت جــــــاء عبــــــارة عــــــن بنــــــك مشــــــويل يعمــــــل طبقــــــا للقــــــوانني اجلزائريــــــة ، وكثمــــــرة للتعــــــاوان اجل

ـــــــــــاري  و  12/17/1117ف بتـــــــــــاري  تأســـــــــــيس املصـــــــــــر  ـــــــــــك اجلزائـــــــــــر بت قـــــــــــد مت اعتمـــــــــــاده مـــــــــــن قبـــــــــــل بن
ـــــــــاري   91/11/1112 ـــــــــة نشـــــــــاطه بت ـــــــــدي مزاول مســـــــــتهدفا تقـــــــــدمي خـــــــــدمات مصـــــــــرفية  11/91/1112ليب

مصــــــرف الســــــالم اجلزائــــــر ميــــــول املشــــــاريع االســــــتثمارية واحتياجــــــات االســــــتغالل للمؤسســــــات  .مبتكــــــرة
استصــــــناع، اء، إجيــــــار، مشــــــاركة، مرا ــــــة للمــــــر بالشــــــر : االقتصــــــادية عــــــن طريــــــق صــــــيغ التمويــــــل التاليــــــة

 .3سلم، املضاربة
2..1. H.S.B.C. ALGERIA:  H.S.B.C. ALGERIA  هـو فـرع مـن بنـكH.S.B.C  العـاملي مت تأسيسـه
كمــا يقــرتح البنــك خــدمات بنكيــة . ك وكــالتني يف اجلزائــر العاصــمة ووكالــة ثالثــة يف وهــرانتلــمي 1112ســنة 

نح البنــك للمؤسســات االقتصــادية امكانيــة احلصــول علــى حيــث ميــ .علــى حــد ســواء واألفــرادللمؤسســات 
لتمويـل االسـتثمارات او  سـواءالتمويليـة  لتغطية احتياجاهتـاالتمويل يف شكل قروض قصرية وطويلة االجل 

 .4ريس مال العامل 
، هـــــذه 91يقـــــدر عـــــددها بــــــ والـــــيت هـــــي عبـــــارة عـــــن هيئـــــات ماليـــــة متخصصـــــة  :الهيئفففففات الماليفففففة. 2

 .جياريالتمويل اإلخدمة بتقدمي  االخرية هتتم اكثر
 Caisse Nationaleالصندوق الوطين للتعاون الفالحي  :الصندوق الوطني للتعاون الففالحي    .1.2

de Mutualité Agricole  هي اهليئة مالية الرائدة على املستو  الوطين فيما خيص التغطية عن طريق
                                           

 FRANSABANK El Djazaïr SPA  :www.fransabank.dzاملوقع االلكرتوين لبنك .  1
2 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Op. Cit. p.16. 

 www.alsalamalgeria.com: املوقع االكرتوين ملصرف السالم اجلزائر.  3
 H.S.B.C. ALGERIA  :www.algeria.hsbc.comاملوقع االلكرتوين لبنك .  4
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اين   9119رض الفالحي التعاوين مت انشاؤها سنة التأمني الفالحي، حيث ان اوال الصناديق احمللية للق
 Caissesكانت تقوم بتقدمي خدمات تأمني حتت تسمية صناديق التأمني التعاوين ضد احلرائق 

d'Assurances Mutuelles contre l'Incendie. 
ينشأ نتيجة  .صندوق جهوي للتعاون الفالحي 76ن الفالحي يسري حاليا الوطين للتعاو الصندوق 

الصندوق املركزي للتأمني واعادة التأمني للتعاونيات لشمال افريقيا و بني   9161دماج الذي مت سنة االن
 .الصندوق املركزي للتعاون االجتماعي الفالحي و صندوق التعاون الفالحي للتقاعد

للصندوق الوطين للتأمني  9110 ةتامني االجتماعي والتقاعد سنوبعد ان مت حتويل نشاطات ال
ماعي والصندوق الوطين للتقاعد، فقد مت توسيع نشاط الصندوق الوطين للتعاون الفالحي للقيام االجت

 . 1اىل التأمينات االقتصادية باإلضافاتبالعمليات البنكية 
 املســــــامهةالشـــــركة املاليـــــة لالســـــتثمار،  :والتوظيففففف   المسفففففاهمةلالسفففففتثمار،  الشفففففركة الماليفففففة   .2.2

 Société Financière d'Investissement, de Participation et de والتوظيــــف

Placement   1119هـــــي عبـــــارة عـــــن هيئـــــة ماليـــــة وطنيـــــة مت اعتمادهـــــا مـــــن طـــــرف بنـــــك اجلزائـــــر ســـــنة 
 .مليار دينار جزائري 0بريمسال اجتماعي قدره 

هــذه الشــركة مت انشــاؤها مببــادرة مــن اجمللــس الــوطين ملســامهات الدولــة لتحقيــق هــدف اساســي واملتمثــل يف 
وهــذا مــن خــالل القيــام بكــل  .ملرافقــة يف حتــديث وســائل االنتــاج الوطنيــة وتطــوير منتجــات ماليــة جديــدةا

 .احلصول على الودائع من الزبائن و تسيري وسائل الدفعالعمليات اليت تقوم هبا البنوك الشمولية ما عدا 
اإلجيــاري، املســامهة يف التمويــل عــن طريــق القــرض : حيــث تتمثــل العمليــات الــيت تقــدمها هــذه الشــركة يف 

 .2ريس املا، القروض الكالسيكية، تسري اخلزينة، االستشارة والتوجيه للمؤسسات
ـــــــرهين  :شفففففففركة لعفففففففادة التمويفففففففل الرهنفففففففي .3.2  Société deشـــــــركة اعـــــــادة التمويـــــــل ال

Refinancement Hypothécaire ــــــة ذات طــــــابع   9116الشــــــركة ســــــنة  تأسســــــت كمؤسســــــة مالي
ـــــــث مت ـــــــد هـــــــذه الشـــــــركة  اقتصـــــــادي عمـــــــومي، حي ـــــــداتزوي ـــــــريس مـــــــال اجتمـــــــاعي ابت  ئيذات االســـــــهم ب

 . ج.د 4.165.000.000اىل  1113لريتفع سنة  ج.د  3.290.000.000بقيمة 
اخلزينــة العموميــة، البنــك الــوطين : التــاليني 1يســهم شــركة اعــادة التمويــل الــرهين مــوزع علــى مالكهــا التســعة 

الشـعي اجلزائـري، الصـندوق الـوطين للتـوفري واالحتيـاط، البنـك اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائـري، القـرض 

                                           
 www.cnma.dz: وق الوطين للتعاون الفالحياملوقع االلكرتوين للصند.  1
 www.sofinance.dz: املوقع االلكرتوين للشركة املالية لالستثمار، املسامهة والتوظيف.  2
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اجلزائري للتنمية الريفية، الشـركة اجلزائريـة للتـأمني واعـادة التـأمني، الشـركة اجلزائريـة للتـأمني، الشـركة اجلزائريـة 
 قبــــل الوســــطاء املــــاليني هتــــدف هــــذه الشــــركة اىل اعــــادة متويــــل القــــروض العقاريــــة املمنوحــــة مــــن.للتأمينــــات
 .1املعتمدين

 Arabeللتمويــــــــل اإلجيــــــــاري  العربيــــــــةالشــــــــركة  :الشففففففففركة العربيففففففففة للتمويففففففففل اإليجففففففففاري .4.2

Leasing Corporation (ALC)  دج هــــي  3001101130644هــــي هيئــــة ماليــــة بــــريس مــــال قــــدره
ئـــــــــر، هبـــــــــدف املشـــــــــاركة يف حركيـــــــــة اؤها يف اجلزاخصصـــــــــة يف التمويـــــــــل االجيـــــــــاري مت انشــــــــاول شــــــــركة مت

تمويـــــل بســـــيطة ومالئمـــــة ةليـــــات جديـــــدة للعـــــاملني االقتصـــــاديني اجلزائـــــريني مـــــن خـــــالل تـــــوفري ير املتتطـــــو 
ــــــــل االجيــــــــاري ســــــــنة . الحتياجــــــــاهتم ــــــــة للتموي مــــــــن خــــــــالل املســــــــامهيني  1119مت انشــــــــاء الشــــــــركة العربي
اجلزائــــــــــر، الصــــــــــندوق الــــــــــوطين للتــــــــــوفري واالحتيــــــــــاط بنــــــــــك، الشــــــــــركة العربيــــــــــة  ABCبنــــــــــك : التــــــــــاليني

 .2ني خواصلالستثمار، ومسامه
5.2. Cetelem Algérie:  هـــــي فـــــرع مـــــن اجملموعـــــة البنكيـــــة الفرنســـــيةBNP Paribas  هـــــذه ،

بـــــــديت اعماهلـــــــا مـــــــن خـــــــالل تطـــــــوير مـــــــنح  حيـــــــث  .كهيئـــــــة ماليـــــــة   1117اهليئـــــــة مت اعتمادهـــــــا ســـــــنة 
ـــــــة ســـــــنة (. خاصـــــــة قـــــــروض الســـــــيارات)القـــــــروض االســـــــتهالكية،  مت توقيـــــــف نشـــــــاط  1194حـــــــىت هناي

 60يــــة بســــبب منــــع تقــــدمي خدمــــة القــــروض االســــتهالكية مــــن البنــــوك مــــن خــــالل املــــادة هــــذه اهليئــــة املال
انـــــه ويف اطـــــار اعـــــادة بعـــــث االنشـــــطة االقتصـــــادية، فـــــان املـــــواد  إال .1111مـــــن قـــــانون املاليـــــة التكميلـــــي 

ـــــــانون املاليـــــــة لســـــــنة  ـــــــيت جـــــــاء هبـــــــا ق عقاريـــــــة مسحـــــــت للبنـــــــوك علـــــــى مـــــــنح قـــــــروض  1190اجلديـــــــدة ال
 .3موجهة للعائالت للحصول على املنتجات االستهالك وباإلضافة اىل قروض 

 Maghrebاملغاربيـــــة للتمويـــــل االجيـــــاري اجلزائـــــر  :المغاربيفففففة للتمويفففففل االيجفففففاري الجزائفففففر. 6.2

Leasing Algérie  مببــــادرة مــــن شــــركة التمويــــل االجيــــاري التونســــية  1117مت انشــــاء الشــــركة ســــنة .
والصــــــناعات الصــــــغرية   للــــــم ص ماملهــــــم بالنســــــبة وهــــــذا هبــــــدف الوصــــــول اىل حتقيــــــق مكــــــان الشــــــريك 

 .4واملتوسطة، املهن احلرة والتجار يف جمال متويل املعدات والعقارات الضرورية لنشاطهم
 Société Nationale deالشــركة الوطنيــة لإلجيــار املــايل  :الشففركة الوطنيففة لريجففار المففالي. 1.2 

Leasing دينــار  3.011.111.111بريمســال قــدر بـــ  1191نة هــي شــركة للتمويــل االجيــاري مت انشــاؤها ســ
                                           

 www.srh-dz.org: املوقع االلكرتوين لشركة اعادة التمويل الرهين.  1
 www.arableasing-dz.com: املوقع االلكرتوين للشركة العربية للتمويل االجياري.  2

3 . KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Op. Cit. p.17. 
 www.mlaleasing.com: املوقع االلكرتوين للمغاربية للتمويل االجياري اجلزائر.  4
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والصــــناعات  امل ص مطات العموميــــة لتنويــــع ةليــــات التمويــــل املوجهــــة لقطــــاع جزائــــري بتوجيــــه مــــن الســــل
لة عرب كامل الرتاب الوطين مـن خـالل الفضـاءات هذه الشركة مم .الصغرية واملتوسط واملهن احلرة يف اجلزائر
 . 1ت التابعة للبنك الوطين اجلزائري وبنك التنمية احمللية املخصصة هلا على مستو  الوكاال

1.2 .Ijar leasing Algérie: بـريس مــال اجتمــاعي   1193مت انشـاؤها ســنة  شــركة متويـل اجيــاري هـي
 Bancoدج مــن خــالل الشــراكة بــني البنــك اخلــارجي اجلزائــري والبنــك الربتغــايل  3001101110111قــدره 

Espirito Santo  الــيت تكــون يف حاجــة للــدعم املــايل للحصــول علــى املمتلكــات مؤسســات موجهــة لل
حيــث تعمــل هــذه الشــركة علــى تســهيل عمليــة احلصــول علــى املعــدات اجلديــدة يف  .املنقولــة وغــري املنقولــة
 . 2الصحةو العمومية، الصناعة، العقار، الفندقة  واألشغالمثل البناء  خمتلفةقطاعات اقتصادية 

هـي هيئـة ماليـة متخصصـة يف التـأجري التمـويلي مت  El djazair Idjarاجلزائر إجيـار  :الجزائر ليجار .1.2
دج مــوزع بــني  3001101110111بريمســال اجتمــاعي قــدره  1191اعتمادهــا مــن طــرف بنــك اجلزائــر ســنة 

ــــاليني ــــة  % 46القــــرض الشــــعي اجلزائــــري بنســــبة : املســــامهيني الت ــــة الريفي و  % 46، بنــــك الفالحــــة والتنمي
ولقــد مت اســتحداث هــذه اهليئــة املاليــة يف  .% 7اىل الشــركة اجلزائــري الســعودية لالســتثمار بنســبة  ضــافةباإل

 .3من خالل توفري التمويل املالئم لتنميتها امل ص ماطار مرافقة 
ـــــوطين لالســـــتثمار  :الصفففففندوق الفففففوطني لالسفففففتثمار  .2..1  Fonds Nationalالصـــــندوق ال

d'Investissement (الصــندوق اجلزائــري للتنميــة ســابقا)البنــك اجلزائــري للتنميــة  اســم ه حتــتمت تأسيســ 
كمؤسســة عموميــة ذات الشخصــية املدنيــة واالســتقالل املــايل،   9173مــاي  16مبوجــب القــانون املــؤر  يف 

املتضــمن قــانون  99 - 41مــن األمــر رقــم  36لقــانون رقــم والــذي مت تغيــري تســميته يف وقــت الحــق وفقــا ل
-FNI)البنـك اجلزائـري للتنميـة  -املغري لتسمية الصـندوق الـوطين لالسـتثمار  2011لسنة املالية التكميلي 

BAD)  إىل الصندوق الوطين لالستثمار (FNI). . 
و قـــد كانـــت مهمتـــه األساســـية هـــي اإلســـهام يف متويـــل االســـتثمارات املنتجـــة و الشـــروع يف تنفيـــذ  

. ف الــيت تصــبو إليهــا التنميــة االقتصــادية للــبالدخمططــات و بــرامج االســتثمار، و ذلــك بغيــة حتقيــق األهــدا
بالتــايل، كــان البنــك يســتجيب لضــرورة امــتالك مؤسســة خمتصــة يف مــنح القــروض، علــى املــديني املتوســـط 

 .والبعيد، لصاحل القطاع العام يو اخلاص

                                           
 www.snl.dz: املوقع االلكرتوين للشركة الوطنية لالجيار املايل.  1
 www.bea.dz/ila.html: وين للبنك اخلارجي اجلزائرياملوقع االلكرت .  2
 www.eldjazairidjar.dz: املوقع االلكرتوين هليئة اجلزائر إجيار.  3
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التابعة للقطاع  امل ص ميقوم الصندوق بأخذ مسامهات يف ريس مال  امل ص ميف جمال متويل 
املؤسسات وتوسيعها وتأهيلها، او من  بإنشاءص الوطين من خالل املسامهة يف االستثمارات املتعلقة اخلا

 إلمتام ابرام شراكة معخالل عملية زيادة ريمسال املؤسسات اخلاصة الوطنية املعنية مبا يف ذلك التحضري 
حسب  % 34بنسبة  مستو  املسامهات مت ضبطه .متعامل اجني يف ظل احرتام االحكام التشريعية

 . 1الشروط املطابقة للقانون االساسي للصندوق وحتدد باتفاقية يتفاوض بشأهنا الطرفان املعنيان كل مرة 
قــدر عــدد املكاتــب التمثيليــة للهيئــات املاليــة العامليــة املعتمــدة مــن طــرف حيــث  :المكاتففب التمثيليففة  .3

 BRITISH ARAB: 2تمثلــــــة يف مكاتــــــب وامل 6بـــــــ  1190جــــــانفي  4زائــــــر حــــــىت تــــــاري  جلبنــــــك ا

COMMERCIAL BANK  ،UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES  ،CREDIT 

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL   ،CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ   ،TUNIS 

INTERNATIONAL BANK     ،FORTIS BANK    ،BANCO SABADEL . 
 

 :بورصة الجزائر: الفرع الثالث
 : 3واملهنيني من بينهمبارة عن جتمع للعديد من املؤسسات هي عاجلزائر بورصة 

 COSOBجلنــة تنظــيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا  :لجنففة تنظففيم عمليففات البورصففة ومراقبتهففا. 1

/Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse  الـيت متثـل
 .ام انظمة البورصة السارية املفعول ومحاية املدخرينالساهرة على ضمان احرت سلطة السوق املايل 

 SGBV / La Société de Gestion de laشركة تسيري بورصة القيم  :شركة تسيير بورصة القيم .2 

Bourse des Valeurs Mobilières  املعروفة عامة باسم بورصة اجلزائر، وهـي شـركة ذات اسـهم مملوكـة
ثل مهامها يف التنظيم العملي لعمليات ادخال الشركات اىل البورصة، وتتم. للوسطاء يف عمليات الربوصة

مــن )املتعلقــة بالبورصــة  واإلحصــاءاتوتنظــيم جلســات التــداول، وتســيري نظــام التســعرية ونشــر املعلومــات 
 (.خالل النشرة الرمسية للتسعرية وقنوات االعالم األخر 

 IOB / Les intermédiaires en لبورصة الوسطاء يف عمليات ا :الوسطاء في عمليات البورصة  .3

opérations de bourse  هم البنوك واملؤسسات املالية والشركات التجارية اليت تتمحور نشاطاهتا اساسا

                                           
 www.fni.dz: املوقع االلكرتوين للصندوق الوطين لالستثمار.  1
 www.bank-of-algeria.dz: املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر .  2
 www.sgbv.dz/ar: بورصة اجلزائراملوقع االلكرتوين ل.  3



 

119 

 

حــول القــيم املنقولــة، ويــتم اعتمــاد الوســطاء يف عمليــات البورصــة مــن طــرف جلنــة تنظــيم عمليــات البورصــة 
 .ومراقبتها

ن شــركة اســم اجلزائــر للمقاصــة وهــو عبــارة عــمتن املركــزي الــذي ينشــط حتــت املــؤ  :المففؤتمن المركففزي  .4
احلسـابات اجلاريـة املفتوحـة  وإدارةذات اسهم، تتمثل مهمتهـا يف ضـمان حفـظ السـندات املاليـة املصـدرة، 

باسم ماسكي احلسابات حـافظي السـندات، واجنـاز معـامالت علـى السـندات لفائـدة الشـركات املصـدرة، 
 .ادية عن السندات وترميزها وفق املعايري الدوليةونزع الصفة امل

 TCC / Les teneurs ماسكو احلسابات حافظو السندات :ماسكو الحسابات حافظو السندات .5

de comptes-conservateurs de titres  هـم البنـوك املؤسسـات املاليـة والشـركات التجاريـة الـيت متتلـك
ماســكو احلســابات حــافظو الســندات للمســتثمرين خــدمات صــفة الوســطاء يف عمليــات البورصــة، ويــوفر 

فــتح وتســيري احلســابات اجلاريــة املخصصــة للقــيم املنقولــة املكتتــب عليهــا يف الســوق االوليــة او املكتســبة يف 
 .السوق الثانوية

 / OPCVMهيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولـة  :هيئات التوظي  الجماعي للقيم المنقولة .6

Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières  وتتــألف مــن شــركة
 SICAV / La société d’investissement à capital variableاالسـتثمار ذات ريس املـال املتغـري 
وتعتـرب هـذه اهليئـات .  FCP / Le Fonds commun de placementوالصـناديق املشـرتكة للتوظيـف 
ضـــمان الســـيولة علـــى مســـتو  ســـوق البورصـــة وهلـــم دور جـــوهري يف نشـــر القـــيم مبثابـــة حمفـــزات حقيقيـــة ل

 .املنقولة يف يوساط فئات واسعة من مجهور املستثمرين
لســندات ريس املـــال  اتضــمن التســعرية الرمسيـــة لبورصــة القــيم املنقولــة ســوق :اسففواق بورصففة الجزائففر  .1

. ق الرئيسـية املوجهـة للشـركات الكـرب السـو تتكـون سـوق سـندات ريس املـال مـن  .لسـندات الـدين اوسـوق
جممـــع صـــيدال، مؤسســـة  :شـــركات مجدرجـــة يف تســـعرية الســـوق الرئيســـية، وهـــي( 14)ويوجـــد حاليـــا  يربـــع 

وســوق املؤسســات الصــغرية واملتوســطة  .ي رويبــة-ســي-التســيري الفنــدقي االوراســي، يليــانس للتأمينــات، ين
 .يها يي شركة مدرجةواليت مل يتم تسجيل ف 1191اليت مت انشاؤها سنة 

اما سوق سندات الدين فتتكون من سوق السندات اليت تصدرها الشركات ذات االسهم 
احلكومية والدولة، ويوجد سند واحد مدرج يف تسعرية هذه السوق وهو خاص مبجموعة دهلي اليت من 

خلزينة العمومية اىل سوق كتل سندات ا باإلضافة، 1197املقرر ان حيل تاري  استحقاق سنداهتا يف سنة 
 .املخصصة للسندات اليت تصدرها اخلزينة العمومية
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 :في الجزائر المؤسساتفي تمويل   دور البنوك والهيئات المالية :الثالثالمطلب  

يضم من جانب هيئات غري ميكن مالحظة ان النظام البنكي واملايل اجلزائري من الناحية الوظيفية 
النسبة للبنوك الكبرية واملتمثلة يف كل البنوك العمومية وبع  كما هو احلال ب  مشولية متخصصة يي 

ومن جانب ةخر جند هيئات  . Société Générale Algérieو   BNP Paribasالبنوك اخلاصة مثل 
 .متخصصة يف بع  انواع املنتجات وبالتايل زبائن معينيني مثل هيئات التمويل االجياري

هيئات مالية من احلجم الكبري واملتوسط اجلزائري يضم ايضا  من وجهة نظر اقتصادية النظام املايل
كما يضم هيئات تقتصر خدماهتا على العمليات البنكية وهناك هيئات اخر  تقدم خدمات . والصغري

 .1مالية متنوعة
ولكن من الواضح ان النظام البنكي واملايل اجلزائري هو نظام يعتمد يف االساس على الوساطة  

للمؤسسات  الرئيسيتصاد استدانة وهذا على اعتبار ان البنوك واهليئات املالية متثل املمول املالية اي اق
االقتصادية و النشاط االقتصادية بشكل عام، حيث ان بورصة القيم املنقولة ال تزال تلعب دورا هامشيا 

عدد  بالنظر اىليف متويل املؤسسات بصفة عامة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة خصوصا وهذا 
وكلها من احلجم الكبري يف حني ال  شركاتمخسة  0 تتعد ال واليت املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

 للم ص متوجد اي مؤسسة من احلجم املتوسط او الصغري رغم امتالك بورصة اجلزائر لسوق خمصصة 
 .1191منذ سنة 

مثل يف القروض البنكية يف اجلزائر يت للم ص معتبار ان اهم مصدر خارجي اوعليه فيمكن 
بصيغتها الكالسيكية اما يف شكل قروض استغالل لتمويل النشاطات اجلارية يف املؤسسة او قروض 

 .  واآلالتاستثمار لتمويل احلصول على املعدات 
وهذا ما يتم مالحظته من خالل االحصائيات الدورية اليت يوفرها بنك اجلزائر حول القروض 

 :اداملوجهة لتمويل االقتص
 
 
 

                                           
1 . KPMG, guide investir en Algérie, éd ellipse, Alger, 2015, p. p. 129-130. 
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 االستحقفاقتوزيع القروض الموجهة لالقتصاد حسب مدة  (: 00)الجدول رقم  
 00/05/5300 00/05/5305 00/05/5300 00/05/5302 03/30/5302 البيانات بـ مليار دج

 5.404 5.405.9 5.914.9 5.019.9 5.919.9 قروض قصيرة االجل
 0,37 0,32 0,28 0,25 1.11 نسبة القروض قصيرة االجل

 1.404.1 1.710 4.941.7 9.971.7 1.191.9 روض متوسطة  وطويلة االجلق
 0,63 0,68 0,72 1.91 1.91 االجل. ط.نسبة القروض م
 4.910.1 9.199.1 1.510.4 0.119.0 9.494.5 اجمالي القروض

 .1190، جوان 31املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر، النشرة االحصائية الثالثية، رقم : املصدر 

 
ض املوجهة لالقتصاد عرفت تطورا و نالحظ ان امجايل القر ( 11)ومن خالل اجلدول السابق رقم 

القروض البنكية متثل املصدر مما يؤكد على ان  1190اىل غاية هناية سبتمرب  1199مستمرا من سنة 
هة ومن جانب ةخر فان االرتفاع يف قيمة القروض املوج .التمويلي األساسي للمؤسسات يف اجلزائر

لالقتصاد قد تشري اىل ان املؤسسات االقتصادية ال جتد صعوبة كبرية يف احلصول على القروض من طرف 
 .البنوك التجارية، االمر الذي يعد اجيايب لتلبية االحتياجات التمويلية

ومما ميكن مالحظته ايضا من خالل هذا اجلدول هو ان اغلبية القروض املوجهة لالقتصاد هي من 
توسط والطويل االجل واليت تكون موجهة عادة لتمويل االستثمارات اما التوسعية او اجلديدة، النوع امل

وحسب النشرية االحصائية لبنك اجلزائر فان هذه القروض خاصة االستثمارية تعود يف غالبيتها اىل 
قتصادية خارج لدعم التنمية اال امل ص مالقروض اليت يتم منحها يف اطار اجهزة الدعم احلكومية إلنشاء 

 .قطاع احملروقات
 توزيع القروض الموجهة لالقتصاد حسب القطاعات(: 02)الجدول رقم  

 00/05/5300 00/05/5305 00/05/5300 00/05/5302 03/30/5302 البيانات بـ مليار دج
 5.991.9 1.191.1 1.949 4.491.4 4.901.4 قروض القطاع العام

 1.99 1.99 1.99 1.11 1.11 نسبة قروض القطاع العام
 5.794.1 1.199 1.911 4.515.9 4.119.1 قروض القطاع الخاص

 1.14 1.11 1.14 1.99 1.99 نسبة قروض القطاع  الخاص
 1.9 1.9 1.9 1.0 1.0 قروض لالدراة المحلية

 4.910.1 9.199.0 1.510.4 0.119.9 9.494.5 اجمالي القروض
 .1190، جوان 31ر، النشرة االحصائية الثالثية، رقم املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائ: املصدر 
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نالحظ انه بعد ما كانت القروض املوجهة للقطاع اخلاص مبا فيه االسر ( 13)ومن خالل اجلدول رقم 
اصبحت القروض البنكية املوجهة للقطاع العام متثل النسبة االكرب سنة  1199متثل النسبة االكرب يف سنة 

 .الفرتة  طولخالل  % 01 عموم تبقى النسبة متقاربة  وايلانه على ال إالا ،  1190
 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  واقع ودور   : المبحث الثاني

القاعدة األساسية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك ملا حتققه من  امل ص متعترب 
يي بلد، حيث تساهم  اقتصاداإلنتاجية داخل كبري على مستو  كافة القطاعات   ياقتصادإمردود 

بشكل كبري يف إجياد فرص عمل جديدة، باإلضافة إىل تأثريها الفعاال يف حتسني مستو  املؤشرات 
 .االقتصادية الكلية كزيادة معدالت االستثمار وتعبئة املدخرات، وحتقيق قيم مضافة عالية

، يهنا متثل املوظف الرئيسي لليد العاملة امل ص مومما يؤكد على الدور التنموي الكبري الذي تلعبه 
يف معظم دول العامل وخاصة املتقدمة منها، مما جعل هذه الدول توفر املنا  االقتصادي املناسب لنشأهتا 

 .وتطويرها
يف االقتصاد الوطين، فالواقع يؤكد على ين هذه املؤسسات ال  امل ص موبالنسبة للدور الذي تلعبه 

ا هامشيا وال حتقق املسامهة املعروفة عنها كأداة فعالة لتحقيق يهداف التنمية االقتصادية تزال تلعب دور 
لسبب رئيسي هو حداثة هذه التجربة بالنسبة  حسب وجهة نظرنا ويرجع هذا العجز .واالجتماعية

التوجه لالقتصاد الوطين، فاجلزائر كغريها من الدول االشرتاكية سابقا عانت وال تزال تعاين من ةثار 
االقتصادي املركزي، والذي اعتمدت من خالله بشكل كبري على الصناعات الثقيلة اليت متتاز بضخامة 

اليت يصبحت يف وقت الحق متثل عبء ثقيل على اخلزينة العمومية نتيجة للخسائر  استثماراهتاحجم 
يف دفع  امل ص مية ألمهية قطاع السنوية واملتوالية احملققة يف الشركات الوطنية، وإدراك من اهليئات احلكوم

عجلة التنمية االقتصادية، حاولت توفري املنا  املناسب لنشأهتا وتنميتها من خالل إنشاء وزارة متخصصة 
والصناعات التقليدية واليت مت احلاقها  امل ص مواملتمثلة يف وزارة  9114تعمل على دعم هذا القطاع سنة 
 .جميف وقت الحق بوزارة الصناعة واملنا

باجلزائر بعد حوايل   امل ص مهلذا حناول، من خالل هذا املبحث، حتديد الواقع الذي تعيشه 
باجلزائر ومكانتها  امل ص مسنة منذ إنشاء الوزارة املتخصصة، بالتطرق إىل مفهوم ونشأة ( 11)عشرون 

 .ودورها يف اإلقتصاد الوطين
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 توسطة في الجزائرمفهوم ونشأة المؤسسات الصغيرة والم: المطلب االول
املنعرج الرئيسي يف تاري  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من  1119تعترب سنة 

بإعداد القانون التوجيهي ( سابقا)خالل مبادرة وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية 
الذي وضع هلذا القطاع الدعائم القانونية ، امل ص مواملتعلق برتقية  91/91/1119املؤر  يف  92-19رقم 

باجلزائر، ومن األهداف الرئيسية هلذا القانون  امل ص مستقرار وتطوير قطاع االضرورية اليت تضمن 
 .1وحتديد تدابري مساعدهتا ودعم ترقيتها امل ص محسب املادة األوىل هي تعريف 

 : ومن خالل املطلب احلايل سنتطرق اىل الفروع التايل
 ،يف اجلزائر امل ص متعريف رع األول الف . ي
 .يف اجلزائر امل ص منشأة الفرع الثاين  . ب
 

 تعري  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول
على يهنا كل مؤسسة  امل ص ميف مادته الرابعة تعرف  امل ص محسب القانون التوجيهي لرتقية 

 :2 الشروط التالية إنتاجية مهما كانت طبيعتها القانونية واليت تتوفر فيها
 شخص، 101إىل  9تشغل من  . ي
دينار يو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ( 1)ال يتجاوز رقم يعماهلا السنوي إثنني مليار  . ب

 مليون دينار،(011)مخسمائة     

 .تستويف معايري االستقاللية . ت
مزيج من  باالعتماد على امل ص ممن خالل هذا التعريف نالحظ ين املشرع اجلزائري عراف 

، فبالنسبة للمعايري النقدية جند معيارين مها حجم رقم األعمال  النقدية والنوعية يف نفس الوقتاملعايري
يما بالنسبة للمعيار الغري نقدي والذي يتمثل يف عدد . السنوي باإلضافة إىل جمموع احلصيلة السنوية

يي جيب ين تستويف معايري  امل ص مسيري العمال يف املؤسسة، واملعيار النوعي والذي يعرب عن طبيعة ت
 .االستقاللية يف التسيري

                                           
1
، يتضمن القانون التوجيهي لرتقية مل ص م، اجلريدة 1119ديسمرب سنة  91املوافق لـ  9411رمضان عام  16املؤر  يف  92-19القانون التوجيهي رقم .  

 . 0، ص90/91/1119الصادر يف  66د الرمسية، العد
2
 .0نفس املرجع، ص.  
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جمموعات ( 3)إىل ثالث  امل ص ممن نفس القانون تفصيال لتعريف  6و 7، 0ولقد جاء يف املواد 
يو يصناف  وهي املؤسسات متوسطة احلجم واملؤسسات صغرية احلجم واملؤسسات املصغرة باالعتماد 

 :1خصها يف اجلدول التايلعلى هذه املعايري اليت نل
 

 0222حسب القفانون التوجيهي لسنة    الم ص متعري   (: 02)الجدول رقم  

 عدد العمال نوع المؤسسة
رقم األعمال 

 (مليون دج)السنوي 

مجموع الميزانية 
 (مليون دج)السنوي 

 الشكل القانوني

 91يكرب من  11يقل من  1إىل  9من  مصغرة مؤسسة
مؤسسة متتاز 
الذايت باالستقالل

 
 911ال يتعد   111ال يتعد   41إىل  91من  صغيرة مؤسسة

 011إىل  911من  1111إىل  111من  101إىل  01من  متوسطة مؤسسة

 .، مرجع سابق92-19القانون التوجيهي رقم : املصدر
 

امل ص قد صنف  امل ص منالحظ ين القانون التوجيهي لرتقية ( 14)رقم ومن خالل هذا اجلدول 
 :إىل ثالث يصناف هي م
عمال كما يهنا ( 1)املؤسسات املصغرة وهي املؤسسات اليت تشغل من عامل واحد إىل تسعة  . ي

مليون دج يو جمموع ميزانيتها السنوي ال يتجاوز وعشرة  ( 11)حتقق رقم يعمال سنوي يقل من عشرين 
 ،ماليني دج(91)
إىل تسعة ويربعني ( 91)عشرة  املؤسسات الصغرية احلجم وهي تلك املؤسسات اليت تشغل من . ب
ال يتجاوز  مليون دج يو( 111)وال يتجاوز رقم يعماهلا السنوي مائيت ( عامل دائم)شخص ( 41)

 ،مليون دج( 911)جمموع حصيلتها السنوية مائة  
إىل مائيت ومخسني   ( 01)املؤسسات املتوسطة احلجم وهي تلك املؤسسات اليت توظف من مخسني  . ت
دج ويكون جمموع ( 1)مليون وملياري ( 111)، ويكون رقم يعماهلا حمصور بني مائيت عامل دائم( 101)

 .مليون دج( 011)ومخسمائة ( 911)حصيلتها السنوية ما بني مائة 
يي مؤسسة ص و م  ابتعدتماذا لو : لكن التساؤل الذي يتبادر لألذهان ألول وهلة يتمثل يف

 وكيف يتم تصنيفها؟  عند هناية السنة املالية عن هذه املعايري،
                                           

1
 .7مرجع سابق ، ص، 1119ديسمرب سنة  91املوافق لـ  9411رمضان عام  16املؤر  يف  92-19القانون التوجيهي رقم .  


 .ينطبق عليها تعريف امل ص م يو يكثر من قبل مؤسسة يو جمموعة من املؤسسات األخر  ال%  10هي كل مؤسسة ال ميتلك ريمساهلا مبقدار .  
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، وضع املشرع اجلزائري حدود زمنية لتصنيف (2)ومن خالل نفس القانون ويف مادته الثامنة 
، فإن هذه احلالة امل ص ماملؤسسات، فإذا ابتعدت مؤسسة معينة يف تاري  إقفال حصيلتها عن حدود 

 .1 متتاليتني إال إذا تكررت هذه الوضعية خالل سنتني ماليتني امل ص مال تفقدها صفة 
من خالل القانون  للم ص ملكن رغم ين املشرع اجلزائري قد متكن من حتديد تعريف دقيق 

ميكن وهذا باالعتماد على مزيج من املعايري الكمية والنوعية إالا ينه يف نفس الوقت   التوجيهي لرتقيتها 
 .اط املواليةاليت حناول توضيحها يف النقو هذا التعريف  تسجيل بع  املالحظات حول

 للم ص محيث ين هذا التعريف ميتاز باحملدودية يف تصنيفه  :محدودية تصنيفه للمؤسسات   .1
حسب احلجم، نظرا ألنه يهمل عدة فئات من املؤسسات اليت ال ميكن تصنيفها إىل يي نوع باالعتماد 

إىل تسعة ويربعني    ( 91)ين مؤسسة مستقلة ذاتيا توظيف من عشرة  اعتربنافعلى سبيل املثال إذا  .عليه
مليون دج، فباالعتماد ( 011)عامل، يف حني يهنا حتقق رقم يعمال سنوي يقدر بـ مخس مائة ( 41)

على هذا التعريف فإن هذه املؤسسة حتقق شرط املؤسسة الصغرية معيار عدد العمال كما تعترب مؤسسة 
 .متوسطة بالنظر على حجم رقم يعماهلا السنوي

قد خيتلف من قطاع اقتصادي إىل ةخر حسب تقنيات   امل ص مساس فإن تعريف وعلى هذا األ
اإلنتاج املستعملة، فهناك بع  القطاعات االقتصادية اليت متتاز بكثافة يف العمل يو اليد العاملة مثل 
القطاع الفالحي واحلريف كما ين هناك بع  القطاعات االقتصادية األخر  اليت ميتاز بالكثافة يف راس 
املال كالصناعة وبالتايل فإن معايري تصنيف املؤسسات حسب احلجم قد خيتلف من قطاع اقتصادي إىل 

 .ةخر وهذا حسب خاصية كل منها
يف اجلزائر حسب ما جاء به القانون  امل ص ميعترب تعريف : االعتماد على المعايير النقدية  .2

على معايري نقدية واليت متتاز  احتوائهسبب غري مالئم للدراسات والبحوث ب امل ص مالتوجيهي لرتقية 
بعدم ثباهتا،  يث يهنا تكون عرضة للتغيري نتيجة للتذبذب يف املؤشرات املالية واالقتصادية، وهلذا 

 ل هلذا اإلشكال  امل ص ممن القانون التوجيهي حول ترقية ( 1) بب فقد جاءت املادة التاسعة الس
ستثنائية، وهذا حسب التغريات املتعلقة باملعايري النقدية، ولو بصفة من خالل إمكانية مراجعة احلدود ا

ولكن باعتبار ين اقتصاديات الدول النامية، . 2املالية واالقتصادية ذات األثر املباشر على سعر الصرف
من إمجايل  %11وخاصة تلك اليت تعتمد على مصدر واحد للعملة الصعبة كاجلزائر حيث ين يكثر من 

                                           
1
   .7مرجع سابق، ص، 92-19القانون التوجيهي رقم .  

2
 .7، صنفس املرجع السابق.  
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عرضة لتذبذبات كبرية نتيجة  اقتصادياهتاتتكون من تصدير النفط ومشتقاته، وبالتايل تكون صادراهتا 
باالعتماد على املعايري  امل ص مللتغريات يف يسعار النفط يف األسواق الدولية مما جيعل من تصنيف 

 .رة للواقعالنقدية صعب حتقيقه كما ين نتائج الدراسات اليت تعتمد على هذه املعايري قد تكون مغاي
ويضاف إىل ذلك صعوبة احلصول على املعلومات الدقيقة من املؤسسات احمللية خاصة التابعة 

 .للقطاع اخلاص واملتعلقة باملعايري النقدية كرقم األعمال السنوية 
 

 نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
من خالل  9171ستقالل، يي بعد سنة اجلزائرية كانت بعد اإل امل ص ممما ال شك فيه ين نشأة 

، ولكن يبقى 1إسناد دور تسيري املؤسسات الصغرية إىل جلان التسيري الذايت بعد رحيل مالكيها األجانب
قد  امل ص ممنذ االستقالل إىل يومنا هذا، فهناك من ير  ين  امل ص ماإلشكال يف حتديد مراحل تطور 

 .إىل ثالثة مراحلمرت مبرحلتني يساسيتني وهناك من يقسمها 
باجلزائر،  امل ص موالنسبية تبقى يف حتديد سنوات التغيري يف مراحل منو وتطور  االختالفولكن 

من خالل صدور القانون التنظيمي  امل ص مهي املنعرج يف تطور  2 9121فهناك من ير  ين سنة 
جند من خالل بع   كما  12/9121/ 19اجلديد املتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين يف 

من خالل صدور قانون النقد  امل ص مهي سنة التغيري يف نشأة  3 9111الدراسات من إعترب سنة 
من  امل ص مهي سنة املنعرج يف مراحل تطور  4 9113، وهناك من ير  ين سنة 9111والقرض لعام 

 .واملتعلق برتقية االستثمارات  0/91/9113خالل صدور املرسوم التشريعي يف 
باجلزائر، وباالعتماد على  امل ص موحملاولة اإلجابة على هذا اإلشكال وحتديد مراحل نشأة 

مراحل ( 3)باجلزائر إىل ثالثة  امل ص مرتأينا إىل حتديد مراحل نشأة االدراسات والتقسيمات السابقة، 
 .1119وسنة  9121رئيسية وهذا من خالل الرتكيز يكثر على سنتني يساسيتني و مها سنة 

                                           
1
، الدورة الدولية حول متويل (سطيف)حالة امشروعات احمللية : بن يعقوب الطاهر، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.بوهزة حممد ود.  

، جامعة فرحات عباس كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، (1113ماي  12-10)ة واملتوسطة وتطويرها يف اإلقتصاديات املغاربية، املشروعات الصغري 
  .137سطيف، اجلزائر، ص

2
   .226عبد املليك مزهودة، التسيري اإلسرتاتيجي وتنمية املؤسسات املصغرة واملتوسطة، نفس الدورة، ص . 

3
  .192رين، حتليل وتقييم جتربة املؤسسات املصغرية يف اجلزائر، نفس الدورة، صشريف بقة وةخ.  

4
  .301صناجي بن حاسني، مزايا اإلستثمار يف املشروعات الصغرية وةفاق تطويرها يف اجلزائر، نفس الدورة، .  
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من خالل صدور القانون التنظيمي اجلديد  امل ص ماملنعرج األول يف نشأة  9121حيث متثل سنة 
والذي مت من خالله  12/9124/ 19املؤر  يف  99– 21املتعلق باالستثمار اخلاص الوطين، قانون رقم 

، ولكن رغم ين 1االعرتاف وألول مرة بالقطاع اخلاص كمكمل للقطاع العام يف حتقيق التنمية االقتصادية
إالا ينه يعترب كخطوة يوىل حنو دعم القطاع اخلاص يف  للم ص مهذا القانون غري موجه بصفة مباشرة 
 .للم ص ماجلزائر والذي ميثل املكون الرئيسي 

باجلزائر وهذا من خالل صدور   امل ص مفتمثل املنعرج األهم يف تاري   1119يما بالنسبة لسنة 
الذي وضع هلذا القطاع  امل ص مواملتعلق برتقية  91/91/1119املؤر  يف  92-19 القانون التوجيهي رقم

امل ص الدعائم القانونية الضرورية اليت تضمن استقراره وتطويره، وهلذا ميكن تلخيص مراحل نشأة وتطور 
 :باجلزائر يف ثالثة مراحل يساسية وهي م
  ،9121إىل ما قبل  9173مرحلة من  . ي
 ،1119سنة إىل  9121مرحلة من  . ب
 .إىل يومنا هذا 1119مرحلة من  . ت
إىل ما قبل صدور قانون االستثمار  9173خالل هذه املرحلة، واملمتدة من سنة : المرحلة األولى    .1

، يا، كان االقتصاد الوطين يعتمد على الصناعة الثقيلة يف إطار االقتصاد املوجه مركز 9121اجلديد لسنة 
مل تكن هناك   يثSONACOME  وSONELEC ة على غرار من خالل إنشاء مؤسسات وطنية ضخم

واضحة جتاه القطاع اخلاص، فهذا األخري مل يعرف إالا تنمية طفيفة على هامش املخططات  سياسة
فقد توقف بسبب اخلطاب السياسي جلزائر إشرتاكية والذي متيز يكثر فأكثر بنوع من اإلستنفار . الوطنية

، وهلذا مت تقييد توسع املؤسسات اخلاصة 2(9167امليثاق الوطين لعام )باعتبار القطاع اخلاص كمستغل 
وهو ما  .3برقابة جد مشددة من خالل العوائق الضريبية وغلق التجارة اخلارجية يمام املؤسسات اخلاصة
إىل  9171يعكس بطبيعة احلال السلوك احلذر للمستثمرين اخلواص حيث مل تسجل خالل الفرتة من 

حمددة  يث يخذت الصناعات  اقتصاديةمؤسسة سنويا ويف قطاعات  711 سو  إنشاء 9121
  .4التحويلية اخلاصة صيغ مؤسسات عائلية يو حرفية 

                                           
1
 .132بن يعقوب الطاهر، مرجع سابق، ص.بوهزة حممد ود.   

2
 .136، ص الطاهر، مرجع سابق بن يعقوب.بوهزة حممد ود. د.  

3
 . 136نفس املرجع، ص.  

4
 . gestion et entreprise, revue publiée trimestriellement par INPED (institut national de la productivité et du 

développement industriel), janvier 2004, N
o 
24-05, Boumerdes, Algérie, p. 13.  
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إىل ما قبل  9121وهي املرحلة املمتدة من صدور قانون االستثمار اجلديد لسنة : المرحلة الثانية   .2
1119لسنة  امل ص مصدور القانون التوجيه لرتقية 

التغيريات يف االقتصاد العاملي من اقتصاد  وبسبب .1
القطب ميتاز هبيمنة النظام الريمسايل املعرب عنه باقتصاد السوق والعوملة، ثنائي القطب إىل اقتصاد يحادي 

كان من الضروري إحداث إصالحات وتغيريات على السياسة االقتصادية الوطنية ملواجهة املستجدات 
  :ولية، وقد جاءت هذه اإلصالحات عرب عدة سنوات يمههااحلاصلة على مستو  الساحة الد

-21صدور قانون تنظيمي جديد متعــلق باالستثمـار االقتصـادي اخلاص الوطـين رقم  9121سنة  . ي

والذي منح للمؤسسات اخلاصة بع  اإلجراءات واليت جاءت باألخص  9/12/9121املؤر  يف  99
 :2يف
 يزات ويف بع  احلاالت املواد األوليةحق التحويل الضروري للحصول على التجه، 
  القبول احملدد بالرتاخيص الشاملة لالسترياد AGI / Autorisation Globale de l’importation 

 .وكذلك بالنسبة لنظام االسترياد دون دفع

 OSCIP /  Office pourلالستثمارات اخلاصة  قإنشاء ديوان للتوجيه، املتابعة والتنسي 9123سنة  . ب

l’Orientation le Suivi et la Coordination de l’Investissement Privées   حيـث كـان مـن
 :3مهامه األساسية 

 الحتياجات التنمية وتأمني  ةتوجيه االستثمار اخلاص الوطين حنو نشاطات ومناطق ميكنها االستجاب
  ؛تكاملها مع القطاع العام

 تخطيطيف سريورة ال تأمني تكامل يحسن لالستثمار اخلاص. 
 .لتجارة واملقاولني اخلواصالغرفة الوطنية ل افتتاح واليت مت فيها 9126سنة  . ت
واليت شرع خالهلا القيام باإلصالحات االقتصادية للدخول إىل اقتصاد السوق من  9122سنة  . ث

 : 4خالل إطار قانوين يهدف إىل
 إحالل اقتصاد السوق حمل اقتصاد مسري إداريا، 
 ستقاللية للمؤسسات العمومية اليت تنظم بقواعد جتاريةالبحث عن يكرب قدر من اال، 

                                           
1
 . gestion et entreprise, revue publiée trimestriellement par INPED (institut national de la productivité et du 

développement industriel), janvier 2004, N
o 
24-05, Boumerdes, Algérie, p. 13.. 

2
  .136بن يعقوب الطاهر، مرجع سابق، ص.بوهزة حممد ود. د.  

3
 . 132، ص ن يعقوب الطاهر، مرجع سابقب.بوهزة حممد ود. د.  

4
   .131نفس املرجع، ص . 
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 حترير يسعار التجارة اخلارجية واملبادالت، 
 البنوك التجارية وبنك اجلزائر استقاللية. 
، والذي 94/14/9111املؤر  يف  91-11فقد صدر خالهلا قانون النقد والقرض رقم  9111سنة  . ج

 .جاء لرتسي  مبدي حرية االستثمار األجني
املتعلق بتحرير  91/11/9119املؤر  يف  36-19شهدت صدور املرسوم التشريعي رقم  9119نة س . ح

 .التجارة اخلارجية
املتعلق برتقية  10/91/9113املؤر  يف  91-13مت صدور املرسوم التشريعي رقم  9113سنة  .  

من يجل  9114سنة  االستثمارات وإنشاء الشباك الوحيد لوكالة للرتقية وتدعيم ومتابعة االستثمارات يف
 .مساعدة املقاولني يف إمتام اإلجراءات اإلدارية يف يقل مدة ممكنة

 .اإلطار القانوين الذي يسمح خبصخصة املؤسسات العمومية اعتمادمت  9114سنة  . د
جديد لدعم وإعطاء نفس جديد  استثماراتمت إصدار قانون  1119، ويف جوان 1119سنة  . ذ

 :1لىللتعديالت السابقة والذي يقوم ع
  لنشاط وكالة الرتقية وتدعيم  امتداداال مركزية نشاطات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات واليت متثل

 ،ومتابعة االستثمارات وهذا من خالل إنشاء املكاتب اجلهوية
  إسرتاتيجيات وةليات من يجل تطوير  اقرتاحإنشاء اجمللس الوطين لالستثمار والذي من مهامه

 .االستثمار
يف   امل ص موهي املرحلة اليت متتد من تاري  صدور القانون التوجيهي لرتقية : المرحلة الثالثة .3

إىل يومنا هذا، حيث عرفت هذه املرحلة صدور العديد من التشريعات والقوانني اليت  91/91/1119
 .زائر باجل للم ص م، وميكن إعتبار هذه الفرتة كمرحلة الظهور الفعلي امل ص متنظم عمل قطاع 

املؤر   92– 19رقم  امل ص معرفت هذه السنة صدور القانون التوجيهي حول ترقية  1119سنة  . ي
ومن   امل ص موالذي يعترب احملاولة األوىل لوضع اإلطار القانوين لتنظيم وترقية قطاع  91/91/1119يف 

 : 2بني األهداف الرئيسية هلذا القانون
  تطور والتكييف التكنولوجيضمن احلركية ال امل ص مإدراج تطوير، 
 تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع جمال نشاطها، 

                                           
1
 . Gestion et entreprise, revue publiée trimestriellement par INPED, janvier 2004, N

o 
24-05, op. cit. p. 13.  

2
 .2-7مرجع سابق، ص، 92-19القانون التوجيهي رقم .  
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  امل ص محتسني يداء، 
  امل ص مترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس روح املقاولة وتنمية، 
  على األدوات واخلدمات املالية املالئمة الحتياجاهتا امل ص متسهيل حصول، 
 امل ص مة ملفات متويل حتسني األداء البنكي يف معاجل، 
  امل ص مترقية تصدير السلع واخلدمات اليت تنتجها، 
 ولتحقيق هذه األهداف مت اقرتاح عدة ةليات يمهها : 
  امل ص ملد  وزارة  امل ص مإنشاء مشاتل لضمان ترقية  واليت تنص على  91حسب املادة 

 ،والصناعات التقليدية
  للم ص مض لضمان القروض البنكية إنشاء صناديق ضمان القرو  94حسب املادة،  
  والصناعات التقليدية بالتنسيق مع اهليئات املعنية على جلب  امل ص متسهر وزارة  90حسب املادة

 .ورصد التمويالت والقروض املمنوحة للقطاع يف إطار التعاون الدويل
 امل ص مية قطاع توالت القوانني التشريعية املوجهة لدعم وتنم 91/91/1119وإنطالقا من تاري  

 : يمهها
واملتضمن إنشاء  99/99/1111املؤر  يف  363-11مت صدور املرسوم التنفيذي رقم  1111سنة  . ب

، حيث يعترب هذا الصندوق مؤسسة 1وحتديد قانونه األساسي للم ص مصندوق ضمان القروض 
ستقالل املايل، حيث ويتمتع بالشخصية املعنوية واال امل ص معمومية تكون حتت وصاية الوزير املكلف ب

ين تنجزها  امل ص ميهدف هذا الصندوق إىل ضمان القروض الضرورية لالستثمارات اليت جيب على 
 : وهذا يف اجملاالت التالية

 إنشاء املؤسسات، 
 جتديد التجهيزات، 
 توسيع املؤسسة، 
 يخذ مسامهات، 
 امل ص مة باإلضافة إىل ضمان متابعة الربامج اليت تضمنها هيئات الدولة لفائد، 
  املستفيدة من ضمان الصندوق امل ص مواملساعدة التقنية لفائدة  االستشارةتوفري. 

                                           
1
 .93، ص سابقمرجع ، 92-19القانون التوجيهي رقم .  
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املتضمن القانون  10/11/1113املؤر  يف  62-13صدر املرسوم التنفيذي رقم  1113سنة  . ت
، واليت هي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري وتتمتع 1األساسي ملشاتل املؤسسات

 : صية املعنوية واالستقالل املايل واليت ميكن ين تأخذ ثالث يشكالبالشخ
 احملضنة وهي هيكل دعم يتكفل  املي املشاريع يف قطاع اخلدمات، 
 ورشة الربط وهي هيكل دعم يتكفل  املي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية، 
 املنتمني إىل ميدان البحث نزل املؤسسات وهو هيكل دعم يتكفل  املي املشاريع. 

 : ومن املهام الرئيسية هلذه املشاتل
  إستقبال وإحتضان ومرافقة املؤسسات حديثة النشأة ملدة معينة وكذا يصحاب املشاريع، هبدف

 .تشجيع بروز املشاريع املبتكرة وتقدمي الدعم ملنشئ املؤسسات اجلديدة
واحملدد للطبيعة القانونية  61-13تنفيذي رقم مت صدور املرسوم ال ،10/11/1113نفس التاري  يي  . ث

، واليت هي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري 2ومهامها وتنظيمها للم ص مملراكز التسهيل 
امل ص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل حيث هتدف هذه املراكز إىل تسهيل إجراءات إنشاء 

 : إعالمهم وتوجيهها ودعمها ومرافقتها من خالل القيام باملهام التاليةالعاملة وكذا حاملي املشاريع و  م
 دراسة امللفات اليت يقدمها حاملي املشاريع واإلشراف على متابعتها، 
 مساعدة املستثمرين على ختطي العراقيل اليت تواجههم يثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية، 
 ال واملتعلقة بفرص االستثمار والدراسات القطاعية تشجيع نشر املعلومات مبختلف وسائل االتص

 ،واالسرتاتيجية والدراسات اخلاصة بالفروع
  يف جمال التسيري والتسويق استشاريةتقدمي خدمات. 
 للم ص مواملتعلق بالتصريح التشخيصي  364-13مت صدور املرسوم التنفيذي رقم  31/91/1113 . ج

 .حتديد خصائصها وتوزيعها على مستو  الرتاب الوطينو  امل ص موهذا حملاولة مجع املعلومات حول 
 91/14/1114املؤر  يف  934-14، ويف هذه السنة مت صدور املرسوم الرئاسي رقم 1114سنة  . ح

والذي سيتم التطرق إليه بأكثر  امل ص ماستثمارات  قروض يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان
 .تفصيل يف املبحث الثالث من هذا الفصل

                                           
1
  .94، ص مرجع سابق، 92-19القانون التوجيهي رقم  . 

2
 .92، ص نفس املرجع السابق.  
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يتضمن انشاء  1110مايو  13ممضي يف  970-10مرسوم تنفيذي رقم مت صدور  13/10/1110 .  
تفصيل يف  بأكثراىل هذه الوكالة التطرق كما سيتم . 1وتنظيمها وسريها امل ص مالوكالة الوطنية لتطوير 

 .املبحث املوالىي من الفصل احلايل
حيدد مستو   1117تمرب سب 92ممضي يف  391-17مرسوم تنفيذي رقم مت صدور  92/11/1117 . د

ختفي  نسبة الفائدة على القروض املمنوحة من البنوك واملؤسسات املالية إىل املؤسسات الصغرية 
، حيث ومن خالل املادة الثانية من هذا املرسوم حدد ختفي  نسبة الفائدة 2واملتوسطة وكيفيات منحه

 % 9,0الليات اجلزائر وهران وعنابة، بالنسبة للو  %1,10: يف حالة انشاء او توسيع النشاط كما يلي
اما من خالل املادة  .بالنسبة لباقي الواليات % 9تضم الواليات الواقعة يف اهلضاب العليا واجلنوب، 

بالنسبة ملناطق اجلنوب  % 9,0الثالثة من املرسوم التنفيذي حيدد نسبة التخفي  بالنسبة العادة التأهيل بـ 
 . النسبة  للمناطق األخر ب % 9واهلضاب العليا وبنسبة 

املتضمن مراكز  1116يبريل  11ممضي يف  913-16مرسوم تنفيذي رقم مت صدور  14/14/1116 . ذ
باتنة ، ام البواقي، خنشلة، برج بوعريريج ، : 3يف الواليات التاليةتسهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ف، تامنغست، سعيدة، اجللفة، البي ، سوق البويرة، ميلة يدرار، بشار ، بسكرة، إيليزي، ورقلة ، تندو 
املؤر  يف  61-13تنظيمها وسريها الحكام املرسوم التنفيذي رقم و اليت ختضع يف . يهراس ، النعامة

10/11/1113. 
املتضمن  1112يكتوبر  94ممضي يف  313-12مرسوم تنفيذي رقم مت صدور  94/91/1112 . ر

، 4ت الصغرية واملتوسطة وحيدد شروط وكيفيات منحهاإحداث جائزة وطنية لالبتكار لفائدة املؤسسا
املبتكرة وتشجيعها، وتتمثل  امل ص محيث ومن خالل هذا املرسوم التنفيذي ختصص اجلائزة ملكافأة 

حيث تصل . اجلائزة يف منح ميداليات وشهادات استحقاق ومكافآت مالية ألحسن مؤسسة مبتكرة
 .الولدج للفائز ا 901110111قيمة اجلائزة اىل 

                                           
 . 12، الصفحة 1110مايو  14مؤرخة يف  31جلريدة الرمسية عدد .  1
 . 3، الصفحة 1117سبتمرب  11مؤرخة يف  02اجلريدة الرمسية عدد . 2
 . 94، الصفحة 1116يل يبر  14مؤرخة يف  11جلريدة الرمسية عدد ا.  3
 .7يكتوبر، الصفحة  91مؤرخة يف  71اجلريدة الرمسية عدد .  4
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حيدد كيفيات  1111يناير  14ممضي يف  10-11مرسوم تنفيذي رقم مت صدور  14/19/1111 . ز
1وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 امل ص مهبدف مجع املعلومات املرتبطة بنشاط  .
 : ومعاجلتها ونشرها، لتحقيق ما يلي

  ؛ امل ص مانشاء نظام احصائي ناجع لقطاع 
 ؤسسات واالدارات العمومية واهليئات واملؤسسات االقتصادية املعلومات املالئمة وضع حتت تصرف امل

 وتطورها يف اجلزائر؛ امل ص محول وضعية 

 االحصائية الوطنية اثراء املنظومة. 
عدل ويتمم ي 1111فرباير  16ممضي يف  69-11مرسوم تنفيذي رقم مت صدور  16/11/1111 . س

واملتضمن  1113فرباير سنة  25املوافق  9413ذي احلجة عام  14يف  املؤر  12-13املرسوم التنفيذي رقم 
 ، إنشاء اجمللس الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنظيمه وعمله

يتم العمل حاليا السيد عبد السالم بوشوارب يؤكد على انه  واملناجم وزير الصناعة 11/91/1194 . ش
 .2 امل ص مخاص بتوجيهي جديد  على اعداد قانون
باجلزائر من  للم ص متعد مرحلة الظهور الفعلي  1119ميكن إعتبار ين مرحلة ما بعد  ومنه 

 .خالل وضع اإلطار القانوين والتنظيمي هلذا القطاع املهم يف دعم التنمية االقتصادية
 

 خصائص ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب الثاني
اد الوطين كسائر اقتصاديات الدول النامية من االنتشار الواسع لألنشطة االقتصادية يعاين االقتص

يبدو ين اجلزء األكرب من هذه املؤسسات يعمل يف إطار غري  امل ص مالغري نظامية، ويف جمال قطاع 
ذلك، وما نظامي بالنظر إىل االنتشار الواسع هلا يف املناطق احلضرية خارج املناطق الصناعية واملخصصة ل

مثل هذه املؤسسات هو وجود جمال واسع للتهرب الضريي وحتقيق يرباح يكرب من خالل  انتشارسهل 
 .إجراء التعامالت التجارية الغري مصرح هبا

باجلزائر والدور الذي تلعبه يف  امل ص مويبدو ينه من الصعب يف الوقت الراهن حتديد خصائص 
النشطة يف القطاع الغري النظامي  امل ص مة مجع املعلومات حول التنمية االقتصادية بدقة نظرا لصعوب

 .واليت هلا يثرها الكبري على حتديد مسار التنمية االقتصادية

                                           
 .91، الصفحة 1111يناير  99مؤرخة يف  1اجلريدة الرمسية عدد .  1
 www.industrie.gov.dz/?UNE-NOUVELLE-LOI-POUR-LA-PROMOTION: املوقع االلكرتوين لوزارة الصناعة واملناجم.  2
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النظامية واملصرح هبا يمام اهليئات  امل ص موهلذا السبب سيقتصر حتليلنا للمعطيات املتعلقة بقطاع 
 .CNASمان االجتماعي واملؤسسات احلكومية على غرار الصندوق الوطين للض
 : ومن خالل املطلب احلايل سنتطرق اىل الفروع التايل

 ،امل ص مالفرع األول خصائص  . ي
 .امل ص مدور الفرع الثاين  . ب
 

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول
 طبيعةيف اجلزائر من حيث توزيعها حسب  امل ص موالذي سيتم من خالله التطرق اىل مكونات قطاع 

 .حسب املناطق اجلغرافية وحسب قطاع النشاط امللكية
حسب اإلحصائيات املتعلقة بقطاع : سسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائرمكونات قطاع المؤ .1

مؤسسة صغرية  6460134مت إحصاء  2013سنة السداسي االول من باجلزائر وهذا حىت هناية  امل ص م
عامة باإلضافة  م ص مخاصة و  م ص ماليت تتكون من ومتوسطة تعمل على مستو  الرتاب الوطين، و 

 .للمؤسسات احلرفية وهذا حسب ما يوضحه اجلدول التايل
 

  الم ص ممكونات قطاع  (: 02)الجدول رقم  
 النسبة المئوية 2.13السداسي االول من سنة عدد المؤسسات  طبيعة المؤسسة

 66,37 0620027 مؤسسة خاصة

 1.16 046 مؤسسة عامة

 11,06 9720219 حرفية مؤسسة

 ..1 141.134 المجموع

Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 11. 

  
مؤسسة ذات ملكية خاصة  578.586تتكون من  امل ص مومن خالل هذا اجلدول نالحظ ين 

موزعة بطريقة غري متساوية،  امل ص ممؤسسة حرفية، يي ين 168.801مؤسسة عامة و 547وكذلك 
مث القطاع احلريف لتأيت يف األخري املؤسسات العمومية  امل ص مة  يث جند ين القطاع اخلاص يضم غالبي
 . بنسبة يقل وهذا ما يوضحه الشكل التايل
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 الم ص ممكونات قطاع  (: 00)الشكل رقم  

 

 
 من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدول السابق: املصدر

من  %1.16امة ال متثل سو  الع امل ص مومن خالل هذا الشكل نالحظ ين املساحة املعربة عن 
السداسي االول خالل  م ص م 6460134مؤسسة من بني  046إمجايل مساحة الدائرة يي ما يعرب عن 

مما يؤكد على  %66.37متثل  امل ص ماخلاصة من إمجايل  امل ص م، يف حني ين نسبة 1193سنة من 
 .يف اجلزائر للم ص مين القطاع اخلاص هو املكون الرئيسي 

، امل ص م العامة ال متثل إال نسبة ضئيلة جدا من إمجايل امل ص مفة إىل ذلك رغم ين باإلضا
للسداسي االول فهي كذلك تشهد تراجع وتقليص يف يعدادها من خالل حتقيقها ملعدالت منو سلبية 

 .وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 1191سنة بالسداسي االول من مقارنة  1193سنة من 
 

 0222-0220خالل الفترة  حسب طبيعة الملكية     الم ص ممكونات قطاع  (: .02)الجدول رقم  

 طبيعة المؤسسة

  الم ص معدد 
 سنةسداسي اول 
2.12 

  الم ص معدد 
سداسي اول سنة 

2.13 

 (%)معدل النمو  مقدار التغير

 2.79 960011 0620027 0310611 مؤسسة خاصة

 1.0- 91- 046 079 مؤسسة عامة

 1.01 70221 9720219 904.913 مؤسسة حرفية

 1811 24.312 141.134 611.316 المجموع
Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 11. 

77,36% 

0,07% 

27,71% 

 م ص و م حرفية م ص و م عامة م ص و م خاصة
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قد حققت مستويات منو معتربة خالل الفرتة بني  امل ص ممن خالل هذا اجلدول نالحظ ين 

السداسي االول يف  %2.29يي مبعدل منو  م ص م 710042حيث قدرت هذه الزيادة بـ  1191-1193
ولكن هذه الوضعية اإلجيابية ال تعرب بالضرورة عن  ،1191سنة السداسي االول من ارنة بمق 1193سنة ل

اخلاصة  امل ص محتقيق كل القطاعات ملعدالت منو إجيابية حيث نالحظ يف الوقت الذي حققت فيه 
 مؤسسة خاصة 400224على التوايل يي بزيادة قدرها  %1.01و %2.79واحلرفية ملعدالت منو متقاربة    

جند   1191بالسداسي االول من سنة مقارنة  1193 للسداسي االول من سنة مؤسسة حرفية  940762
مما يؤكد  ،% -1.0مؤسسات يي بنسبة  94العامة قد سجلت تراجع يف نفس الفرتة مبقدار  امل ص مين 

 .امل ص معلى الدور اهلامشي الذي تلعبه املؤسسات العامة يف تكوين النسيج الوطين لقطاع 
يف اجلزائر خالل السداسي االول من  للم ص مومن خالل دراستنا ملكونات النسيج املؤسسايت 

شخصية معنوية  حسب الفئة القانونية فنالحظ ان اغلبية هتا هي عبارة عن مؤسسات ذات  1193سنة 
كما ان نسبة جد معنربة تأخذ شكل قانوين شخصية طبيعية او نشاطات حرفية كما هو موضح يف 

 : دول التايلاجل
 حسب الصيغة القفانونية الم ص ممكونات قطاع  (: .02)الجدول رقم  

 النسبة المئوية 2.13السداسي االول سنة عدد المؤسسات  طبيعة المؤسسة

 01.41 4430099 شخصية طبيعية

 92.16 9370711 معنويةشخصية 

 11,06 9720219 نشاط حرفي

 ..1 141.134 المجموع

Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 11. 

 
هي عبارة عن مؤسسات  امل ص ممن  % 41ومن خالل هذا اجلدول نالحظ ان ما نسبته حوايل 

. حرفية او مهن حرة مثل املوثقني، احملامني، حمضرين قضائيني، اطباء، مهندسني معماريني، والفالحني
 .حيث ان هذه املهن احلرة ال يتم تقييدها عادة يف السجل التجاري
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حناول من خالل هذا العنصر التعرف : الصغيرة والمتوسطة بالجزائرتوزيع قطاع المؤسسات   .2
عرب خمتلف واليات الوطن باإلضافة إىل حتديد يهم  امل ص معلى الكيفية يو الطريقة اليت تتوزع هبا 
 .النشاطات االقتصادية اليت تعمل يف إطارها

العتمــــاد علــــى با :توزيففففع المؤسسففففات الصففففغيرة والمتوسففففطة حسففففب المنففففاطق الجغرافيففففة .2.1
ينظــر امللحــق رقــم )  1193خــالل السداســي االول مــن ســنة  امل ص ماإلحصــائيات املتــوفرة حــول قطــاع 

20740تضـم يكثـر مـن ) امل ص مميكن ين نستخرج يهم الواليات اليت تضم يكرب عـدد ممكـن مـن ( 17
 

  .واليت نلخصها يف اجلدول التايل( مؤسسة صغرية ومتوسطة
 حسب المناطق الجغرافية    الم ص مزيع  تو (: 02)الجدول رقم  

 % ةالنسبة المئوي 4..2لسنة  الم ص معدد  الوالية

 99,09 010226 الجزائر العاصمة

 0,14 170176 تيزي وزو

 4,6 110601 وهران

 4,72 110724 بجاية

 4,41 910201 سطيف

 4,9 920911 تيبازة

 3,7 900219 بومرداس

 3,49 900101 البليدة

 3,96 940111 ةقسنطين

 1,03 990914 باتنة

 1,0 990177 عنابة

 1,41 910767 شلف

 1,96 10799 برج بوعريريج

 1,96 10011 بويرة

 1,96 10017 سكيكدة

 1,9 10116 تلمسان

 1,13 20111 مسيلة

 37,3 9710416 باقي الواليات

 ..1 441.164 المجموع

 (17) طيات املتوفرة يف امللحق رقم من إجناز الباحث باإلعتماد على مع: املصدر

                                           

:                    من خالل املعادلة التالية 17م ص م لكل والية كمتوسط تقريي باإلعتماد على معطيات امللحق رقم  20740مستو  مت حتديد .  
 .1193عدد امل ص م اخلاصة ذات الشخصية االعتبارية حىت السداسي االول من سنة  449.174حيث متثل (. والية/ص م  م2.740=449.174/42)
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مؤسسة  4490174واملقدرة بـ الشخصية املعنوية ذات  امل ص ممن خالل هذا اجلدول نالحظ ين 
( 9/3)واليات الوطن  ثلثخاصة موزعة بطريقة غري منتظمة عرب واليات الوطن، حيث جند ين حوايل 

يف حني ين املؤسسات املتبقية مؤسسة  1290036يي ما ميثل  امل ص ممن  %71تضم يكثر من 
 .والية املتبقية 39تتوزع عرب  9710416

يي ما نسبته  م ص م 010226يف اجلزائر العاصمة واليت تضم  للم ص مكما نسجل يكرب تكتل 
مث  %0.14مؤسسة يي بنسبة  170176بـ  تيزي وزولتأيت بعد ذلك والية  امل ص ممن إمجايل  99.09%

، ، عنابةباتنةالبليدة، قسنطينة، بومرداس، ، تيبازة ، سطيف، جباية، رانوهالواليات األخر  وهي 
 .على التوايل الشلف، برج بوعريريج، بويرة، سكيكدة، تلمسان، مث مسيلة

ترتكز بنسب يكرب يف الواليات الساحلية واليت متتاز بكثافة سكانية يكرب  امل ص مومنه جند ين 
يات األخر ، باإلضافة إىل توفرها على اهلياكل القاعدية وقرهبا من ومناطق صناعية متطورة مقارنة بالوال

يف تنمية املناطق النائية والريفية واليت ترتكز  امل ص ماملوانئ، مما يؤكد على الدور احملدود الذي تلعبه 
 .باخلصوص يف الواليات الداخلية كاهلضاب العليا وواليات اجلنوب

باالعتمـــــاد علـــــى : وسفففففطة حسفففففب قطاعفففففات النشفففففاط  توزيفففففع المؤسسفففففات الصفففففغيرة والمت 2.2
السداســي األول مــن حســب قطاعــات النشــاط وهــذا خــالل  امل ص ماإلحصــائيات املتــوفرة حــول توزيــع 

وهـــذا   امل ص مميكـــن ين نســـتنتج يهـــم القطاعـــات االقتصـــادية الـــيت تضـــم يكـــرب عـــدد مـــن   1193ســـنة 
 :حسب اجلدول التايل

 
 حسب قطاعات النشاط  الم ص متوزيع  (: 02)الجدول رقم  

 (%)النسبة المئوية  2.13للسداسي االول من سنة  الم ص معدد  قطاع النشاط

 41.1 1960444 الخدمات

 33.17 9460110 البناء واألشغال العمومية

 97.13 610241 الصناعة التحويلية

 9.19 40402 فالحة

المحروقات، الطاقة، المناجم 
 والخدمات المرفقة

10196 1.01 

 ..1 441.146 المجموع

Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 15. 
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تنشط يف جمال البناء واألشغال  اخلاصة  امل ص ممن خالل هذا اجلدول نالحظ ين عدد كبري من 
 امل ص ممن إمجايل  %01تعمل هبذا القطاع يي ما ميثل حوايل  م ص م 217.444العمومية حيث جند 

ة تعترب منطقية نظرا لوفرة الفرص االستثمارية يف هذا ، هذه الوضعياخلاصة ذات الشخصية االعتبارية
 .اجملال نتيجة لكثرة املشاريع املتعلقة باملباين السكنية

واليت تتوزع على القطاعات  امل ص ممن إمجايل   %97يمثل حوايل ف الصناعييما يف قطاع 
دن وامليكانيك والكهرباء، الفرعية التالية الصناعة غذائية، صناعة اخلشب والورق، صناعة الصلب واملعا

 .صناعة مواد البناء
 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  دور: الثانيالفرع  
ومسامهتها يف حتقيق التنمية االقتصادية يف  امل ص ممن خالل الفرع احلايل سيتم التطرق اىل دور 

اىل دورها يف  باإلضافةاجلزائر من خالل تطور عدد املؤسسات ومد  مسامهتها يف توفري فرص العمل و 
 .اخلام والصادرات خارج قطاع احملرقات يلاخالناتج الد ودعمالقيمة املضافة حتقيق 

امل ص هبدف الوقوف على دور ومكانة : تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر. 1
ذلك املتابعة  وجباستاإلجراءات والقرارات املالئمة للنهوض هبذا القطاع  واختاذيف التنمية االقتصادية،  م

باستمرار لتطوره عرب الزمن، وباالعتماد على اإلحصائيات املعلنة من طرف الصندوق الوطين للضمان 
مث   1193إىل غاية السداسي االول من سنة  1119خالل الفرتة املمتدة من   CNAS االجتماعي

سنة واليت نلخصها يف  (93)اخلاصة خالل ثالثة عشر  امل ص متسجيل التطورات احلاصلة يف يعداد 
 . اجلدول التايل
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 0222– 0222خالل الفترة من  الشخصية المعنوية  ذات   الخاصة    الم ص متطور عدد  (:  22)الجدول رقم  

 (%) نسبة التغير مقدار التغيير الم ص معدد  السنوات

 ــ ـــــــ 9610213 1..2

2..2 9220074 20769 0 

2..3 1160141 910320 91 

2..4 1100441 960011 2.0 

2..5 1400241 110313 1,14 

2..6 1710217 130174 1,60 

2..1 1130147 140941 2,10 

2..1 3190326 160449 1,34 

2..1 3400111 140090 6,73 

2.1. 3710391 130496 7,66 

2.11 3190679 110441 7,12 

2.12 4110996 120307 6,14 

2.13 4490147 190211 0,1 

 من اجناز الباحث باالعتماد على معطيات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي:املصدر

 
حيقق سنويا مستويات منو مرتفعة حيث كان  امل ص مومن خالل هذا اجلدول نالحظ ين قطاع 

السداسي االول من  مؤسسة ليصل حىت هناية 9610213بـ  1119اخلاصة يف هناية  امل ص ميقدر عدد 
مؤسسة سنويا، كما نالحظ من  110902 متوسط تقدر  وايليي بزيادة  4490147 إىل 1193 سنة

كمتوسط سنويا   %6معتربة جتاوزت سنوية معدالت منو  امل ص ماجلدول ينه خالل هذه الفرتة حققت 
 ارتفاعيف  امل ص ممما يؤكد على ين يعداد  ،%91معدل  1113إىل  1111 يث بلغت خالل الفرتة 

 .سب متفاوتة من سنة ألخر مستمر ولكن بن
حسب ةخر : في الجزائر  توفير فرص العملدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   .2

 ،CNASوالصادرة عن صندوق الوطين للضمان االجتماعي  امل ص ماإلحصائيات املتوفرة حول قطاع 
901900410توظف  م ص م 6460134مت تسجيل  1193فإنه حىت هناية السداسي االول من سنة 

1 
  : اجلدول التايل ما يوضحه عمال لكل مؤسسة وهذا حسب( 3)عامل يي مبتوسط حوايل  ثالثة 

 
 

                                           
 .م يضم عمال امل ص م اخلاصة باإلضافة اىل مالكي املؤسسات مبا فيها املهن احلرة واحلرفنيهذا الرق.  1
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 0222للسداسي االول من سنة   الم ص متوزيع العمال في قطاع  (: 22)الجدول رقم  

 عدد المؤسسات (%)النسبة  عدد العمال نوع المؤسسة
متوسط عدد العمال 

 لكل مؤسسة

 م/ع 3 6460326 16.0 902710373 مؤسسة خاصة

 م/ع 24 046 1.4 470931 مؤسسة عامة

 م/ع 3 6460134 911 901900410 المجموع
 من إعداد الباحث باإلعتماد على معطيات الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي: املصدر

 
ومن املالحظ من خالل هذا اجلدول ين القطاع اخلاص يساهم بشكل يكرب يف توفري مناصب 

تعمل يف  امل ص ممن اليد العاملة املوظفة يف القطاع  %16.0مقارنة بالقطاع العام حيث جند ين العمل 
 %1.4إطار مؤسسات ذات ملكية خاصة، يف حني ين اليد العاملة يف املؤسسات العامة ال متثل سو  

 .من إمجايل اليد العاملة يف هذا القطاع
مقارنة بالقطاع العام، بالنظر إىل متوسط عدد  منخفضةللقطاع اخلاص تبقى  امهية التوظيفولكن 

عمال لكل مؤسسة،  3اخلاصة توظف يف املتوسط حوايل  امل ص مالعمال يف املؤسسة حيث نالحظ ين 
للم  يمهية التوظيفعامل، مما يعين ين  24العامة ميثل  امل ص ميف حني جند ين متوسط عدد العمال يف 

العامة،  يث جند ين يغلبية  امل ص موكثرهتا مقارنة ب انتشارهاو اخلاصة تكمن يف سرعة إنشائها  ص م
عمال لكل مؤسسة يما بالنسبة  91اخلاصة تأخذ صيغة مؤسسات مصغرة يي توظف يقل من  امل ص م
 . عامل 101و 01العامة فهي مؤسسات متوسطة احلجم يي ين عدد العمال هبا حمصور بني  للم ص م

لقد : توسطة في تحقيق الناتج الداخلي الخام في الجزائردور المؤسسات الصغيرة والم. 3
عرف القطاع اخلاص خالل العشرية األخرية حتسنا نسبيا بفعل اإلجراءات املتخذة الرامية إىل دعم 

على املبادالت اخلارجية، والشك ين  االنفتاحاملنافسة بني املتعاملني االقتصاديني يف القطاع اخلاص وكذا 
 .القطاع اخلاص وهو ما يؤكده اجلدول التايل حيققهي كان وراء هذه النجاح الذ  م امل صدعم وحتفيز 
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تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقفات في المؤسسات الخاصة والعامة خالل الفترة  (: 20)الجدول رقم  
0222-0222 

 مليار دج: وحدة القياس
 2..1 2..1 2..1 2.1. 2.11 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة القطاع القانوني

مساهمة 
 القطاع العام

749,86 19,2 760,92 17,55 816,8 16,41 827,53 15,02 923,34 15,23 

مساهمة 
 القطاع الخاص

3.153,77 80,8 3.574,07 82,45 4162,02 83,59 4.681,68 84,98 5.137,46 84,77 

الناتج الداخلي 
 اإلجمالي 

3.903,63 911 4.334,99 911 4.978,82 911 5.509,21 911 6.060,8 911 

Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
22, avril 2013 ,p. 42. 

 

 :ومن خالل هذا اجلدول نسجل ثالثة مالحظات يساسية
 2011-2007االرتفاع املستمر يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات خالل الفرتة من 

 .مليار دج 70171,2إىل  1199مليار دج ليصل سنة  30113,73بـ  2007حيث كان يقدر سنة 
ميثل القطاع اخلاص املساهم الرئيسي يف الناتج الداخلي اخلام حيث تقدر نسبة هذه املسامهة 

من الناتج الداخلي العام  % 11 اقل من يف حني ال يساهم القطاع العام إال بنسبة % 21 بأكثر من 
 .خارج قطاع احملروقات

اتج الداخلي اخلام حلساب القطاع اخلاص وهذا الرتاجع املستمر يف مسامهة القطاع العام يف الن
لترتاجع هذه النسبة  % 91.1حيث كانت متثل مسامهة القطاع العام مبا نسبته  1116إبتداء من سنة 

 . % 90.13إىل   1199سنة 
نتيجـــــــــــــــــــة  : في الجزائر  قيمة مضافةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق   .4

، امل ص متصادي للقطاع اخلـاص والـذي سـاعد بالتـايل علـى إنشـاء وتنميـة للتحسن النسي يف احمليط االق
باملســامهة بنســبة كبــرية يف خلــق الثــروة مــن خــالل  امل ص ممسحــت هــذه الوضــعية للقطــاع اخلــاص مبــا فيــه 

تســجيلها ملعــدالت منــو مرتفعــة يف القيمــة املضــافة مقارنــة باملؤسســات التابعــة للقطــاع العــام وهــذا يف كافــة 
 .(16)بامللحق رقم ات االقتصادية وهو ما يوضحه اجلدول النشاط
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ين القطاع اخلاص يساهم يف القيمة ( 16امللحق رقم )حيث نالحظ من خالل هذا اجلدول 
املضافة بنسب مرتفعة ويف كافة النشاطات االقتصادية وهذا مقارنة بالقطاع العام حيث جند ين نسبة 

يف قطاع اخلدمات املقدمة للمؤسسات  % 62,11بني تنحصر  1116مسامهة القطاع اخلاص لسنة 
مت  1199يف قطاع الفالحة، كما شهدت هذه النسبة ثباتا نسبيا، فخالل سنة  %11,00لتصل إىل 

بالنسبة لقطاع اخلدمات املقدمة للمؤسسات  %61,02تسجيل نسبة ملسامهة القطاع اخلاص حمصورة بني 
 .بالنسبة للقطاع الفالحي %11,34و

الحظ ين القطاع اخلاص يسجل مستويات منو مرتفعة يف كافة النشاطات االقتصادية ماعدا ن هلذا
 .قطاع احملروقات والصناعات الثقيلة واليت تبقى حكرا على القطاع العام

تبقى : في الجزائر  الصادرات خارج المحروقفاتدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   .5
بوجه اخلصوص هامشية يف جمال الصادرات، خارج قطاع  م امل صمسامهة القطاع اخلاص عموما و 

مليار دوالر  1,92بـ  1191احملروقات، حيث قدرت قيمة الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات لسنة 
 .من امجايل الصادرات % 3امريكي يي ما نسبته حوايل 

ة يغالبيتها مواد كيميائ كما انه عند التدقيق يف مكونات الصادرات خارج احملروقات فنجدها يف
 (4)من الصادرات خارج قطاع احملروقات حتققها اربع  % 23شتقات احملروقات،  يث ان نسبة وم

شركة سوناطراك من خالل تصديرها ملشتقات احملروقات، شركة : مؤسسات من احلجم الكبري وهي 
FERTIAL  متخصصة يف انتاج االمونياك، شركةSOMIPHOST  مث شركة  ات، إلنتاج الفوسف

CEVITAL  1إلنتاج السكر. 
 

  اجهزة دعم انشاء وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: الثالث  المبحث
امل يف املبحث احلايل سنقوم بسرد وحتليل لنشاط خمتلف االجهزة احلكومية املوجهة لدعم قطاع  
تقسمها اىل ثالثة  خالل خلارجية، وهذا منومد  مسامهتها يف انشاء وتوفري التمويل من املصادر ا ص م

انواع وهي هياكل الدعم احمللية واملتمثلة يف مشاتل املؤسسات ومراكز لتسهيل، مث النوع الثاين هي اجهزة 
، مث  امل ص مدعم االستثمار املنتج واملتمثلة يف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الوكالة الوطنية لتطوير 

اجهزة واملتمثلة يف  للم ص مالث يتم التطرق اىل النوع الثالث من اجهزة الدعم احلكومية ويف ااملطلب الث

                                           
1 . Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la Veille 

Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , Bulltin n
o
22, 

avril 2013 ,p. 47. 
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وصندوق ضمان القروض  للم ص ميف صندوق ضمان القروض االستثمارية  ةمنح الضمانات واملتمثل
دعم انشاء مناصب العمل مثل الوكالة  ألجهزةيتم ختصيصه  واألخري ، مث ويف املطلب الرابعللم ص م

اىل الصندوق الوطين  وباإلضافةالوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 
 .للتأمني عن البطالة

 
 :هياكل الدعم المحلية  األولالمطلب  

وهي عبارة عن اجهزة حكومية متخصصة يف دعم حاملي املشاريع من خالل احتضان مشاريعهم 
، التوجيه واالستشارة وباإلضافة عهذا بتوفري دورات تكوينية حلاملي املشارييف املراحل االوىل من نشأهتا و 

 .اىل توفري حمالت إلنشاء املشروع وبع  املعدات واآلالت الضرورية
 : ومن خالل املطلب احلايل سنتطرق اىل الفروع التايل

 ،مشاتل املؤسساتالفرع األول  . ي
 .مراكز التسهيلالفرع الثاين  . ب
 

  تل المؤسساتمشا: الفرع االول
 .امل ص متم التعريف مبشاتل املؤسسات وظيفتها ودورها يف انشاء يحيث س

واليت تسمى   Les pépinières d’entreprisesمشاتل املؤسسات : التعري  بمشاتل المؤسسات  .1
ر املرسوم التنفيذي و صدمن خالل  1113يف سنة مت اعتمادها   Les incubateursايضا باحلاضنات 

املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، واليت هي عبارة عن  10/11/1113املؤر  يف  62-13رقم 
 هتدف اىل .مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

 .ستقبال، مرافقة ودعم حلاملي املشاريعإ
على مؤسسات اربعة مشاتل  (14) ـيف اخلدمة ب يقدر عدد املشاتل اليت :وظيفة مشاتل المؤسسات .2

 تتمثلحيث . وهران، عنابة، غرداية، برج بوعريريج : املستو  الوطين وهي املتواجدة يف والواليات التالية 
 : 1للخدمات التالية مع توفريهالفرتة حمددة  ايوائهمحاملي املشاريع من خالل  االساسية يف دعم وظيفتها
 حلاملي املشاريع لفرتات حمددة، توفري مكاتب ومقرات . ي

                                           
 www.mdipi.gov.dz/?Les-Pepinieres-d-entreprise: املوقع االلكرتوين لوزارة الصناعة واملناجم.  1
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 معدات االعالم اآليل،توفري األثاث املكتي و  . ب

 .توفري املراجع، وسائل االتصال والنس ، شبكة االنرتنت، الفاكس واهلاتف . ت
كما تقوم هذه املشاتل مبرافقة حاملي املشاريع خالل كل مراحل جتسيد املشروع امام املؤسسات 

 . اليت هلا عالقة باملشروع املنظماتاملرافقة يف الواليات، الدوائر و كل و دعم املالية، صناديق املساعدة وال
باالضافة اىل ذلك فان هذه املشاتل تعمل على تقدمي االستشارات حلاملي املشاريع يف اجملال 

 . املايل، القانوين، اجلبائي، التجاري والتقين
املؤسسات يقوم على اساس عدد  مشاتللتقييم نشاط املؤشر الرئيسي   :دور مشاتل المؤسسات .3

اليت مت احتضاهنا وخدمات املرافقة، وعلى هذا االساس فان نشاط هذه املشاتل حىت هناية املشاريع 
 :يلخص يف التايل 1193ول من سنة السداسي اال

 
 عدد المشاريع المحتضنة في مشاتل المؤسسات(: 22)الجدول رقم  

 مشاتل المؤسسات
 عدد المشاريع

مناصب العمل  مئويةنسبة 
سداسي اول سنة  الموفرة

2.12 
سداسي اول سنة 

2.13 
 12 91,60 1 2 عنابة
 31 31,79 90 2 وهران
 99 17,11 91 4 غرداية

 136 19,64 91 6 برج بوعريريج
 3.1 ..1 46 21 المجموع

Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 29. 

 
 91مت احتضاهنا يف املشاتل قد ارتفع بـ نالحظ ان عدد املشاريع اليت ( 33)من خالل اجلدول رقم 

يف حني ان القدرة . 1191مقارنة بنفس الفرتة من سنة  1193مشروع يف السداسي االول من سنة 
 . % 16,26مشروعا مما يعين ان نسبة االستغالل متثل  46االستيعابية هلذه املشاتل تقدر بـ 

ائم ومؤقت، وما ميكن مالحظته منصب عمل بني د 312كما مسحت هذه املشاريع من توفري 
عامل مقارنة باملشاريع  14ايضا ان املشاريع احملتضنة يف مشتلة برج بوعريريج توظف يف املتوسط حوايل 

عمال لكل  1احملتضنة يف املشاتل الثالثة االخر  واليت تقدر متوسط عدد مناصب الشغل اليت توفرها بـ 
 .مشروع كمتوسط
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و  مشاتل املؤسسات االربعة تعمل يف قطاعات نشاط خمتلفة واملتمثلة املشاريع احملتضنة على مست
اىل املشاريع االبتكارية  وباإلضافةيف االتصال، اعادة التدوير النفايات، االعالم اآليل، الصناعة الغذائية، 

  .الطاقة الشمسية، االلياف البصريةواملتمثلة يف 
  

  مراكز التسهيل: الفرع الثاني
مت اعتمادها سنة  Les centres de facilitationsمراكز التسهيل : مراكز التسهيلالتعري  ب  .1

واحملدد للطبيعة القانونية ملراكز  10/11/1113يوم  61-13صدور املرسوم التنفيذي رقم من خالل  1113
، واليت هي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع 1ومهامها وتنظيمها للم ص مالتسهيل 

 امل ص مالشخصية املعنوية واالستقالل املايل حيث هتدف هذه املراكز إىل تسهيل إجراءات إنشاء ب
 .العاملة وكذا حاملي املشاريع وإعالمهم وتوجيهها ودعمها ومرافقتها

مركزا موزعة  91يقدر عدد مراكز التسهيل املنشأة عرب الرتاب الوطين بـ  : مراكز التسهيل  أهداال .2
تيبازة، وهران، ادرار، برج بوعريريج، إيليزي، جيجل، تامنغست، النعامة، تندوف، : التالية  عرب الواليات

 : 2وتتمثل وضيفتها االساسية يف. اجللفة، سيدي بلعباس، البليدة
 ،وضــــع شبـــــاك يتكيــف مـع احتيــاجـــات منشئــي املؤسســـات و املقــاوليـــــن . ي
 قليص ةجال انشاء املؤسسات وتوسيعها واسرتدادها،تطوير ثقافة املقاوالتية وت . ب

مبساعدات الصناديق املنشأة لد  وزارة الصناعة واملناجم طبقا  حتظىضمان تسيري امللفات اليت  . ت
 للتنظيم املعمول به،

 تشجيع تطوير التكنولوجيات اجلديدة لد  حاملي املشاريع، . ث

 املركزية او احمللية، داراتواإلانشاء مكان لاللتقاء بني عامل االعمال واملؤسسات  . ج

احلث على تثمني البحث عن طريق توفري جو للتبادل بني حاملي املشاريع ومراكز البحث  . ح
 التكنولوجية والصناعية واملالية، واألقطابوشركات االستشارة ومؤسسات التكوين 

 تشجيع تطوير النسيج االقتصادي احمللي وترقية تعميم املهارة وتشجيعها، .  

 فاءات البشرية وعقلنة استعمال املوارد املالية،تثمني الك . د

 ،امل ص مانشاء قاعدة معطيات حول الكثافة املكانية لنسيج  . ذ
                                           

1
 .92، ص مرجع سابق، 92-19القانون التوجيهي رقم .  
 www.cfpmebba-dz.com/index.php?p=2: يل برج بوعريريجاملوقع االلكرتوين ملركز التسه.  2
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 ودعمها، امل ص منشر االجهزة املوجهة ملساعدة  . ر

 . لالندماج يف االقتصاد الوطين والدويل امل ص ممرافقة  . ز
تكون موجهة للمؤسسات حديثة اخلدمات اليت تقدمها مراكز التسهيل  :خدمات مراكز التسهيل  .3

النشأة واملؤسسات اليت تعمل على توسيع قدراهتا او اليت هي يف حالة اسرتجاع نشاطها، حيث تتمثل 
 : 1هذه اخلدمات يف

 ،واهتمامـــاتـه ومسار املرتشحع النشـاط املعنــي اـ بيـن املشـــروع وقطـ حسن التكامل مراقبة . ي
 ،ـــر و خمـــــطط األعــمــــال، عنــــد االقـتـضـــــاءاعــــــداد خمـــــطط التطـــويـ . ب
 ،يتكيــــف مــع احتياجاهتـــم اخلـاصـــة استشارةيو  تكويناقتـــــراح برنــــامج  . ت
 ،هاات جـــديــدة وتــوسيــع جمـال نشـاطسمـــؤسـع بـــروز تشـجــيـ . ث
يف حتقيق  وييضاعلى احسن وجه  استثمارهمة مساعدة حاملي املشاريع واملقاولني على هيكل . ج

 ،الرامية اىل حتويل التكنولوجيا مساعيهم
 ،مرافقـتهـم لـد  اإلدارات واهليئـات املعنيـة مـن يجـل جتسيـد مشاريعهــم . ح
االستشــارة التكنولوجيــة املسبقـــة عن طـــريــق تــدخــل خـبيـر مــن يجــل دراســة العوائـــق املرتبطـــة  .  

 ،التكنولوجي بالدعــم
املساعـــدة على االبتكــار وحتويــل التكنولوجيــا عن طريــق التغطيــة احملتملــة يو اجلزئيـة للمصـاريف  . د

 .املنفقــة مع خمــابـر البــحث لتطوير املشــاريـع املبتكــرة
من  للم ص مكفاءة مراكز التسهيل يتم تقييمها من طرف املديرية املركزية  :دور مراكز التسهيل .4

عدد املقاولني وحاملي املشاريع املتقربني من مراكز التسهيل، عدد املشاريع : خالل املؤشرات التالية 
املنتهية، عدد املشاريع اليت مت احتضاهنا، مد  انشاء واستخدام دليل حول فرص االستثمار لكل والية، 

 .تقييم مد  كفاءة املوارد البشرية لد  مركز التسهيل
 
 
 

 

                                           
 www.cfpmebba-dz.com/index.php?p=2: املوقع االلكرتوين ملركز التسهيل برج بوعريريج.  1



 

101 

 

 0222نشاط مراكز التسهيل حتى السداسي االول من سنة  (: 22)جدول رقم  ال

المشاريع  مركز التسهيل
 المستقبلة

خطة العمل  المشاريع المرفقة
 المنجزة

مناصب عمل  مؤسسة منشأة
 منشأة

 06 6 79 11 372 تيبازة
 174 114 93 310 310 وهران
 16 91 91 11 37 ادرار

 321 19 19 919 131 برج بوعريريج
 10 / 3 74 12 إيليزي
 39 1 1 131 166 جيجل

 6 1 / 96 36 تامنغست
 919 1 0 994 960 النعامة
 33 91 90 31 973 تندوف
 / / / 91 393 الجلفة

 64 19 19 11 19 سيدي بلعباس
 / / / / 92 البليدة

 1.111 211 153 1.132 63..2 المجموع
Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 30. 

 

نالحظ ان عدد املؤسسات املنشأة يف اطار مراكز التسهيل املنتشرة ( 34)ل رقم من خالل اجلدو 
ريع اليت مت امن امجايل حاملي املش % 94ثل نسبة حوايل مؤسسة مت 119الوطين واملقدرة بـ على املستو  

واليت من املتوقع ان تسمح بتوفري مناصب عمل  .1193استقباهلا حىت هناية السداسي االول من سنة 
 .مناصب عمل لكل مشروع 7منصب اي مبتوسط حوايل  90691تقدر بـ 

الصناعة النسيجية،  تمت انشاؤها مبرافقة مراكز التسهيل تنشط يف جماال اليتكما ان هذه املشاريع 
 .الصناعة الغذائية، البناء واالشغال العمومية، اخلدمات، الصيد، احلرف واملهن، النجارة

يف اطار مشاتل  1193ريع املنشأة حىت هناية السداسي االول من سنة وعند مقارنتنا لعدد املشا
امل ص مؤسسة، مع عدد  336 املؤسسات وباالضافة اىل مراكز التسهيل على املستو  الوطين واملقدر بـ 

جند اهنا ال متثل االا حوايل مؤسسة   4490147لذات الفرتة واملقدر بـ  الشخصية املعنوية اخلاص ذات  م
االمر الذي يرتك تساؤال كبريا يف مد  . 1193من امجايل امل ص م  للسداسي االول من سنة  % 1,12
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هياكل الدعم احمللية واملتمثلة يف مشاتل املؤسسات ومراكز التسهيل يف حتقيق اهدافها يف جمال جناعة 
    .امل ص مدعم انشاء 

 
 اجهزة دعم االستثمار المنتج: الثانيالمطلب  

املؤسسات من خالل توفري خدمات االستشارة  إنشاءالجهزة املوجهة لدعم  وهي عبارة عن ا
اىل االمتيازات اجلبائية وتتمثل هذه االجهزة يف الوكالة الوطنية لتطوير  وباإلضافةاخلدمات املالية  والتكوين

 .امل ص موكالة الوطنية لتطوير الشباك الوحيد، الاالستثمار،  
 

  ANDIية لتطوير االستثمار  الوكالة الوطن: الفرع االول
 / ANDI الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  :التعري  بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .1

Agence nationale de développement de l'investissement  مؤسسات عمومية ذات هي
اطار االصالحات االوىل اليت مت طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، مت انشاؤها يف 

مباشرهتا يف التسعينات يف جمال ترقية االستثمار، حيث كانت هذه الوكالة تسمى بوكالة وترقية ودعم 
 APSI / Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi deومتابعة االستثمار 

l’Investissement   وكالة الوطنية لتطوير اين اصبحت تسمى بال 1111اىل غاية  9113من سنة
 .1لالستثمار

تعمل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على حتقيق  :وظيفة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار .2
وظيفة التسهيل، وظيفة تشجيع االستثمار، وظيفة  اإلعالم،وظيفة : وظائف واملتمثلة يف  6سبعة 

 .2تسيري االمتيازات، ووظيفة عامة للمتابعة املساعدة، املسامهة يف تسيري العقار االقتصادي،
 واإلعالمفان الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تقدم خدمة االستقبال  اإلعالمفيما يتعلق بوظيفة  . ي

 .توفريها لقاعدة بيانات حول جماالت االستثمار واالمتيازات اجلبائيةللمستثمرين، من خالل 
اىل حتديد  باإلضافة يوفر خدمة الشباك الوحيد الالمركز خيص وظيفة التسهيل، فان الوكالة ت فيما . ب

العراقيل اليت تقف امام اجناز االستثمار وتعمل على اقرتاح اجراءات لتذليل العقبات اليت تعيق اقامة 
  . االستثمارات

                                           
 www.andi.dz: املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.  1

2 . KPMG, guide investir en Algérie, éd ellipse, Alger, 2015, pp. 67-68. 
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يف جمال تشجيع االستثمار، الوكالة تضمن انشاء عالقات اعمال بني املستثمرين االجانب  . ت
زائريني، من خالل مبادراهتا بعمليات اعالم حول احمليط االستثماري يف اجلزائر، ويف هذا واملتعاملني اجل

متعامل يرغب يف االستثمار يف اجلزائر اين يتم  أليبورصة للشراكة موجهة  بإنشاءاجملال قامت الوكالة 
 .عليه شريك من املتعاملني اجلزائريني حاقرتا 
ات استقبال واالهتمام باملستثمرين، مرافقتهم، توفري خدمة وظيفة املساعدة، تتمثل يف تنظيم خدم . ث

 .خاصة باملستثمرين االجانب ملتابعة االجراءات الضرورية إلنشاء استثماراهتم
 .العقاري  املستثمرين حول مد  توفر الوعاء املسامهة يف تسيري العقار، من خالل اعالم . ج
على تشخيص املشاريع اليت متثل منفعة خاصة يف ما يتعلق بتسيري االمتيازات، فان الوكالة تعمل  . ح

 .لالقتصاد الوطين، التأكد من امكانية االستفادة من االمتيازات، اصدار القرارات املتعلقة باالمتياز
فان الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  العامة واملتعلقة باملتابعة وظيفتها ومن خالل االخريويف  .  

الصغاء، تضمن خدمة توفري االحصائيات، مجع املعلومات املتعلقة مبد  تتكفل بتطوير خدمة املراقبة وا
تقدم املشاريع، يف االخري حتاول ضمان مد  التزام املتعاقدين مع املستثمرين يف اطار االتفاقيات الثنائية 

  .او متعددة االطراف
على مستو  الوكالة قدر امجايل املشاريع املصرح هبا  :دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار .3

مشروع  020222بـ  1194اىل غاية  1111الوطنية لتطوير االستثمار خالل الفرتة املمتدة من سنة 
 : منصب عمل، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 1710929واليت مسحت بتوفري استثماري 

 تثمارتطور التصريحات باالستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االس.( : 22)الجدول رقم  
 دينار جزائري مبليونالقيمة 

 النسبة المئوية منصب الشغل النسبة المئوية القيمة النسبة المئوية عدد المشاريع السنوات
2..2 410 1,24 120077 1,10 110027 3,16 
2..3 90712 1,67 3170111 3,21 340792 3,71 
2..4 267 9,41 1490672 1,33 140211 1,01 
2..5 237 9,41 912.947 9,11 310191 3,33 
2..6 10911 3,06 4270130 4,71 460170 4,19 
2..1 40106 6,13 7740621 7,49 270633 1,19 
2..1 70032 99,91 903160147 91,2 210014 1,39 
2..1 70131 99,66 4310066 4,14 730422 7,71 
2.1. 00074 1,40 3610234 3,77 010934 7,90 
2.11 00722 1,77 903390699 91,24 9140114 91,21 
2.12 70166 91,31 6040110 6,16 670443 6,14 
2.13 60119 93,06 902790142 96,14 9430447 94,19 
2.14 10114 97,21 109110031 19,94 9010101 90,71 
 ..1 162.111 ..1 312.111..1 ..1 51.111 المجموع

 لتطوير االستثمار املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية: املصدر 
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نالحظ ان عدد املشاريع املصرح هبا لد  الوكالة عرف تطورا ( 30)ومن خالل اجلدول رقم 
، كما مشروع مصرح به سنويا 40011مبعدل حوايل  1194اىل غاية  1111مستمرا خالل الفرتة من سنة 

 10114قدر عددها بـ اين  1194يف سنة هي ان السنة اليت شهدت اكرب عدد من املشاريع املصرح هبا 
 . من امجايل املشاريع املصرح هبا خالل الفرتة %97,21مشروع واليت متثل نسبة 

 9103610269بلغت  1194اىل  1111االمجالية للمشاريع املصرح هبا خالل الفرتة من قيمة ال
 .استثماريدينار لكل مشروع  مليون 967دينار اي مبتوسط حوايل  مليون

منصب  97منصب شغل اي مبتوسط حوايل  1710929ع قد مسحت بتوفري كما ان هذه املشاري
مليون دينار مستثمرة تسمح بتوفري منصب شغل  91شغل لكل مشروع استثماري ، مما  يعين ان كل 

 .واحد
هذه املؤشرات تعد مشجعة لتطوير النسيج املؤسسايت على مستو  الرتاب الوطين خاصة يف ظل 

وتطوير  مع تراجع يف اسعار البرتول على املستو  العاملي، مما جيعل من تنويع ةالظروف االقتصادية الراهن
 .حتمية للحد من التبعية لقطاع احملروقات النشاط االقتصادي الوطين

تشري اىل ان املشاريع املنجزة  1191سنة املتاحة حىت  فاإلحصائياتيف ما يتعلق باملشاريع املنجزة 
مشروع من  310114قدر بـ  1191اىل  1111ير االستثمار خالل الفرتة من الوطنية لتطو يف اطار الوكالة 

 013يف حني املشاريع املتبقية مت التخلي عن ، % 19مشروع مصرح به اي ما ميثل نسبة  300996بني 
 .1يخر  10021منها و عدم اجناز 

مليار دوالر  39.9مليار دينار جزائري اي حوايل  10046هذه املشاريع املنجزة قدرة قيمتها بـ 
 .عامل 3110111واليت مسحت بتوظيف حوايل . امريكي

 390621وقد مثلت املشاريع اجلديدة والتوسعية النسبة االكرب من املشاريع املنجزة واملقدرة بـ 
، كما 1191اىل  1111من امجايل املشاريع املنجزة خالل الفرتة من  % 11مشروع اي ما نسبته اكثر من 

مشروع اي ما نسبته حوايل  390732هذه املشاريع املنجزة يغلب عليها القطاع اخلاص بـ يالحظ ايضا ان 
 . 2يف حني ان النسبة املتبقية تتوزع بني القطاع العام واملختلط بني القطاعني اخلاص والعام % 11

من طرف  مقارنة باملشاريع املنجزةشاريع املنجزة يف القطاع العام متتاز بالضخامة ان قيمة املالا إ
مليار دينار  90972القطاع اخلاص حيث قدرة قيمة املشاريع املنجزة من طرف القطاع العام واملختلط بـ 

                                           
 www.andi.dz: املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.  1
 .نفس املرجع السابق.  2
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من امجايل قيمة املشاريع املنجزة، يف حني ان املشاريع املنجزة من  % 47جزائري اي ما نسبته حوايل 
 .% 04ايل دينار جزائري اي نسبة حو  90362طرف القطاع اخلاص قدرت قيمتها بـ 

 3مما يعين ان متوسط قيمة املشروع املنجز من طرف القطاع العام واملختلط معا يقدر بـحوايل 
مليار دينار جزائري لكل مشروع يف حني ان متوسط قيمة املشروع املنجز من طرف القطاع اخلاص يقدر 

 .مليار دينار جزائري 1,14 وايل 
مشروع  920761ها املشاريع املنجزة تتمثل يف النقل بـ اهم القطاعات االقتصادية اليت تتوزع علي

فالصناعة  % 92مشروع اي بنسبة  00111مث قطاع البناء، األشغال العمومية واهليدروليك بـ  % 02بنسبة 
مث تأيت قطاعات  % 1مشروع اي بنسبة  10244مث قطاع اخلدمات بـ  % 99بنسبة مشروع  30440بـ 

مشروعا على التوايل اي بنسبة امجالية  1 و 910و  431و  419التجارة بـ الفالحة، الصحة ، السياحة و 
 1.% 4تقدر  وايل 

العمومية تغلب على عدد املشاريع املنجزة،  واألشغالوما ميكن مالحظته ان قطاعات اخلدمات 
ضرورة  يستوجباالمر الذي  % 93يف حني ان القطاع الصناعي والفالحي املنتجان ال ميثالن سو  

عادة النظر يف طريقة توجيه رؤوس االموال املستثمرة يف املشاريع االقتصادية يف اجلزائر وحماولة دعم ا
  .واملستحدثة لفرص العملاملشاريع املنتجة للثروة 

من خالل توزيع املشاريع املصرح هبا لد  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار خالل السداسي االول 
 امل ص مم اليد العاملة موظفة جند ان هذه املشاريع يغلب عليها طابع وهذا حسب حج 1193من سنة 

 :وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل
 

توزيع المشاريع االستثمارية المصرح بها حسب حجم اليد العاملة خالل السداسي االول من سنة  (: 22)الجدول رقم  
0222 

 النسبة المئوية عدد المشاريع حجم اليد العاملة
 61,29 30361 عمال 1ى ال .من 
 11,71 90121 عامل 41الى  .1من 
 0,63 163 عامل 241الى  .5من 

 1,62 36 عامل 241اكثر من 
 ..1 4.161 المجموع

Source: Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 32.  
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يالحظ ان اغلبية املشاريع املصرح هبا لد  الوكالة الوطنية لتطوير ( 37)ومن خالل اجلدول رقم 
عامل واليت متثل نسبة اكثر من  101ع املتوسط والصغري اي اليت توظف اقل من االستثمار هي من النو 

11 % . 
 1193املنجزة يف اطار هذه الوكالة خالل السداسي االول من سنة  امل ص معدد وعند مقارنتنا ل

اىل الرجوع ميكن ) م ص م 190211خالل نفس الفرتة  واملقدر بـ  م ص مما مت استحداثه من مع 
   ( 1193– 1119اخلاصة  ذات الشخصية املعنوية خالل الفرتة من  امل ص متطور عدد اخلاص ب اجلدول

امل ص من امجايل  % 11نسبته حوايل  نالحظ ان الوكالة الوطين لتطوير االستثمار قد سامهة يف انشاء ما
على الدور مما يؤكد . 1193اخلاصة ذات الشخصية املعنوية واملنشأة خالل السداسي االول لسنة  م

 .يف اجلزائر امل ص ماجلوهري واالسرتاتيجي الذي تلعبه هذه الوكالة يف دعم انشاء وتطوير 
 

 الشباك الوحيد الالمركزي  : الفرع الثاني
 GUD / Guichet Unique الشباك الوحيد الغري مركزي :الشباك الوحيد الالمركزيبالتعري     .1

Décentralisé لتطوير االستثمار على املستو  احمللي، و الذي ينشئ على  من الوكالة الوطنية  هو جزء
إىل جانب إطارات الوكالة ، ممثلني عن اإلدارات اليت تتدخل، يف وقت يو   وهو يشمل،. مستو  الوالية

1ةخر، يف سياق االستثمار مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة مبا يلي
 : 

 ،تأسيس و تسجيل الشركات . ي
 ،ا يف ذلك إصدار تراخيص البناءاملوافقات و الرتاخيص مب . ب
 .املزايا املتعلقة باالستثمارات . ت

إقامة وإصدار شهادات اإليداع  املستثمرين، بعد تلقيه تصرحياهتم،  باستقبالمكلف ييضا  كما انه
و اهليئات املمثلة داخل  التكفل بامللفات ذات الصلة باإلدارات احلكومية  وقرار منح املزايا، كذلك 

 .يد، و إيصاهلا إىل املصاحل املختصة و صياغتها النهائية اجليدةالشباك الوح
اىل املمثلني احملليني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  باإلضافةويتشكل الشباك الوحيد الالمركزي 

املركز الوطين للسجل التجاري، مصاحل الضرائب، مصاحل امالك الدولة، مصاحل : املمثلني للهيئات التالية
ارك، مصاحل التعمري، التهيئة العمرانية والبيئية، والتشغيل والعمل، الصندوق الوطين للتأمينات اجلم
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اىل ممثل  وباإلضافةاالجتماعية وصندوق الضمان االجتماعي لغري االجراء، مأمور اجمللس الشعي البلدي 
 .جلنة الضبط على حتديد املوقع وترقية االستثمارات والضبط العقاري

دور الشباك الوحيد الالمركزي هو تسهيل و تبسيط اإلجراءات  :لشباك الوحيد الالمركزيدور ا .2
هلذا الغرض، ممثلوا اإلدارات و اهليئات املكونة له . وتنفيذ املشاريع االستثمارية القانونية لتأسيس مؤسسة 

ية املرتبطة بإجناز مباشرة على مستواهم، كل الوثائق املطلوبة وتقدمي اخلدمات اإلدار  مكلفني بإصدار
و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لد  املصاحل املركزية واحمللية إلداراهتم يو هيئاهتم . االستثمار

 .األصلية لتذليل الصعوبات احملتملة اليت يالقيها املستثمرون
ء اخلدمات املقدمة من طرف الشباك، مل تعد تقتصر على معلومات بسيطة ولكنها متتد إىل االنتها
من مجيع اإلجراءات املطلوبة عن طريق التفوي  الفعلي للسلطة، اختاذ القرار والتوقيع عن اإلدارات و 

1اهليئات املعنية، املمثلة داخل الشباك
. 

ومن خالل تعريفنا للشباك الوحيد الالمركزي ميكن القول ان هلذا االخري الدور الكبري يف اجناز 
مدة الدراسة  خف لتطوير االستثمار من خالل مسامهته الفعالة يف  املشاريع يف اطار الوكالة الوطنية

  .ساعة 61 يوما اىل مدة 71من اىل ختفيضها من ورائها واليت يهدف  املسثمرين،على  والرد
 

  الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : الثالثالفرع  
 ANDPME / Agence Nationale de وسطة الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملت

Développement de la PME  ماي  13 املؤر  يف 970-10مت انشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية وتقع حتت ي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وه1110

 .2توسطة والذي يريس جملس التوجيه و املراقبةوصاية الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية و امل
لوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي يداة الدولة يف تنفيذ السياسة الوطنية ا

 والذي امل ص م، حيث كلفت مبتابعة تطبيق الربنامج الوطين لتأهيل لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسط
مليار  327خصص له ميزانية قدرها اين  99/16/1191س الوزراء يف متت املوافقة عليه من طرف جمل
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، واألجنبيةلدعم قدرهتا التنافسية يف السوق احمللية  م ص م 11.111دينار تكون موجهة إلعادة تأهيل 
 .1سنوات 0مليون دينار جزائري لكل مؤسسة وهذا خالل مدة  91يي مبتوسط ميزانية قدرها حوايل 

فقد قدر  امل ص محصيلة نشاط الوكالة يف جمال تطبيق الربنامج الوطين لتأهيل الا انه ومن خالل إ
. 2مؤسسة 103بـ  1191اليت حتصل على املوافقة لالستفادة من برنامج التأهيل حىت سنة  امل ص معدد 

االمر الذي جيعلنا نطرح العديد من التساؤالت يف ما مد  قدرت هذه الوكالة على حتقيق هدف تأهيل 
م  40111،  واليت تتطلب كمتوسط تأهيل 1190اىل غاية  1199من  سنوات 0مؤسسة خالل  11.111
 .كل سنة  ص م

 امل ص مفان الوكالة الوطنية لتطوير  امل ص ماىل مهمة تطبيق الربنامج الوطين لتأهيل  باإلضافة
من حيث اإلنشاء و  امل ص ممتابعة وضع ، امل ص متنفيذ إسرتاتيجية القطاع يف ترقية وتطوير هتتم ب

امل ص صيل واستغالل ونشر املعلومة احملددة يف ميدان نشاط اىل حت وباإلضافة التوقف و تغيري النشاط
 .م
 

 اجهزة منح الضمانات: المطلب الثالث
مة ضمان القروض دمن خالل توفري خ للم ص موهي االجهزة املوجهة لدعم القدرة االقرتاضية 

وصندوق ضمان  للم ص موتتمثل يف صندوق ضمان قروض االستثمارات  لد  البنوك التجارية املقرضة
 .امل ص مقروض 
 

 صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: االول الفرع
صندوق  :التعري  بصندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1

 CGCI – PME / Caisse de garantieاملتوسطة ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغرية و 

des crédits d'investissements pour la PME نشأ مببادرة من السلطات العمومية مبوجب املرسوم ي
، املتضمن القانون األساسي للضمان قصد دعم 1114افريل  91الصادر يف  934-14الرئاسي رقم 
مت تدعيم الصندوق بريمسال اجتماعي . على قرضمن خالل تسهيل حصوهلا  امل ص مإنشاء و تطوير 

 41باملائة و  71 ـملياردج، مع حيازة اخلزينة العمومية ل 11مليار دج و خاضع لالكتتاب مببلغ  31قيمته 
                                           

-www.andpme.org.dz/index.php/ar/mise-a-niveau-2/fiche :املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  1
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البنك الوطين اجلزائري، بنك اجلزائر اخلارجي، القرض الشعي اجلزائري، بنك التنمية احمللية )باملائة للبنوك 
 .1(وكناب بنك

 امل ص ممن خالل تعريف الصندوق نستنتج ان دوره االساسي يتمثل يف كونه وسيط ضامن بني و 
 .على القروض البنكية امل ص موالبنوك واملؤسسات املالية هبدف تسهيل حصول 

هدف ي :وظيفة صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2
خماطر العجز عن تسديد قروض على ؤسسات القرض للبنوك و م توفري ضماناتالصندوق إىل 

قروض التأجري اىل   باإلضافةسنوات مبا يف ذلك مهلة التأجيل و  6االستثمار اليت تقل يو تساوي مدهتا 
سنوات يتم عقدها من طرف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بعنوان متويل  91اليت تقل مدهتا عن 

يو جتديد جتهيزات /ال و اخلدمات املتضمنة إنشاء و توسيع ومشاريعها االستثمارية املنتجة لألمو 
2إنتاجها

. 
ومنه فالصندوق يعمل على ضمان القروض متوسطة االجل  املوجهة اىل متويل النشاط 

للحصول على  امل ص مكما انه يقدم ضمانات للمؤسسات املالية هبدف متكن . للم ص ماالستثماري 
حمل الضمانات املرتبطة مبوضوع القرض ال حيل لضمان املايل للصندوق ا مع العلم ان .القروض االجيارية

 (.الضمانات العينية و الشخصية)املضمون 
ما حدد ، كمليون دج 301 من طرف الصندوق بـدد ااملبلغ األقصى للقرض القابل لضمان حي

نشاء مشاريع بالنسبة للقروض املمنوحة لتمويل إ% 21مليون دج، يي  101 ـالسقف األقصى للضمان ب
توسيع و )حينما يتعلق األمر بقرض ممنوح ملؤسسة صغرية و متوسطة يف حالة منو  % 71االستثمار و 

 (.جتديد التجهيزات
من القرض املضمون % 1,01حتدد العالوة املدفوعة للصندوق بعنوان تغطية اخلطر بنسبة و 
 .يو سنويا( عن كل مدة القرض)وتسدد يف دفعة واحدة . املتبقي

قدر امجايل عدد  :دور صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .3
ضمان قرض  761بـ  1190الضمانات املقدمة من طرف الصندوق حىت هناية السداسي االول من سنة 

 : مليار دينار جزائري كما هو موضح يف اجلدول التايل 90واليت قدرت قيمتها بـأكثر من 
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 نشاط صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(: 22) الجدول رقم
 6/2.15./.3حتى  نشاط الصندوق

 761 اجمالي عدد الضمانات الممنوحة
 917 عدد الضمانات الممنوحة لإلنشاء
 464 عدد الضمانات الممنوحة للتوسع
 دج 15.176.305.886 اجمالي قيمة الضمانات الممنوحة

 دج 27.208.804.394 مة القروض المضمونةاجالي قي
 دج 10.423.441.095 قيمة القروض الموجهة لإلنشاء
 دج 16.785.363.298 قيمة القروض الموجة للتوسع

 www.cgci.dz:  للم ص ماملوقع االلكرتوين لصندوق ضمان القروض : املصدر

 
مليون  49نة تقدر بـحوايل قيمة القروض املضمو  نالحظ ان متوسط( 36)اجلدول رقم ومن خالل 

من قيمة احلد االقصى للقرض املضمون واملقدرة  % 91دينار جزائري لكل قرض ممنوح اي ما ميثل نسبة 
يف حني ان الضمانات املقدمة متثل نسبة تغطية للقروض االمجالية بـحوايل  .مليون دينار جزائري 301بـ 

07 %. 
املستفيدة من  امل ص مطاع النشاط فنجد ان ومن خالل توزيع الضمانات املقدمة حسب ق  

مث البناء  % 41خدمة الضمان املقدمة من طرف الصندوق تنشط يف غالبتها يف القطاع الصناعي بنسبة 
على  %6، % 2،  %93: فالنقل والصحة واخلدمات بالنسب التالية %31واألشغال العمومية بنسبة 

 .1التوايل
اذا  امل ص ملصندوق يبقى دوره حمدود يف جمال انشاء وتطور الا انه املالحظ من خالل نشاط اإ

ستو  الوطين، هذه امل املتواجدة على امل ص معدد  وإمجايلشاريع املضمونة عدد امل متت املقارنة بني
انتشار ثقافة ضمان القروض لد  مالكي الوضعية قد تكون حمصلة لتأثري العديد من العوامل منها عدم 

قص املعلومات حول هذه اخلدمة املالية ومد  جناعتها يف توفري القروض او بسبب ن امل ص م
 .للم ص ماالستثمارية 
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 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الثاني الفرع
صندوق ضمان  :التعري  بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1
،  FGAR / Fonds de Garantie des Crédits aux PMEقروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال

، والذي يضمن إنشاء صندوق 2002نوفمرب سنة  11املؤر  يف  02-373مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
وحتديد قانونه األساسي، مت إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية  للم ص مضمان القروض 

،  يث يوضع هذا الصندوق حتت وصاية للم ص موض واالستقالل املايل تسمى صندوق ضمان القر 
ويكون مقره مدينة اجلزائر، ويهدف من خالله إىل ضمان القروض  الضرورية  امل ص مالوزير املكلف ب

، 2002ولكن رغم صدور املرسوم التنفيذي لتأسيس الصندوق سنة . 1للم ص ملالستثمارات املوجهة 
، وقد يوكلت هلذا الصندوق العديد من 2004رس من سنة إالا ين بداية نشاطه تأخرت حىت شهر ما
 : 2املهام واليت نلخصها يف النقاط التالية

ستثمارات يف االيت تنجز  امل ص مالتدخل كوسيط بني البنك واملستثمر ملنح الضمانات لفائدة  . ي
يف إنشاء املؤسسات، جتديد التجهيزات، توسيع املؤسسة، يخذ مسامهات ) العديد من اجملاالت 
 ،(مؤسسات يخر 

 التسيري الذايت ملوارده املالية، . ب
 إقرار يهلية املشاريع والضمانات املطلوبة، . ت
 التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازع عليها، . ث
 متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق، . ج
 ،امل ص مضمان متابعة الربامج اليت توفرها اهليئات الدولية لفائدة  . ح
 املستفيدة من ضمان الصندوق، للم ص مستشارات ومساعدات تقنية ا تقدمي .  
 وتطويرها، امل ص ماليت تنشط يف إطار ترقية  تالعمل على القيام بالشراكة مع كل املؤسسا . د
 تسليم شهادات الضمان اخلاصة بكل صيغ التمويل، . ذ
املتعلقة بضمان تفاقيات مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار تدعيمها للتدابري اإعداد  . ر

 .للم ص ماالستثمارات 

                                           
1
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات 1111نوفمرب سنة  99املوافق  9413رمضان عام  7مؤر  يف  363-11املرسوم التنفيذي رقم .  

 .93ص، 64الصغرية واملتوسطة وحتديد قانونه األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد 
2
 .94-93ص، مرجع سابق، 1111نوفمرب سنة  99املوافق  9413رمضان عام  7مؤر  يف  363-11املرسوم التنفيذي رقم .  
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يهدف صندوق ضمان  :دور صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2
، وذلك من  للم ص ماالستثمارات  لتمويلالقروض إىل تسهيل احلصول على القروض املتوسطة األجل 

تسديد ب، وهذا البنوك  تشرتطهاخالل منح الضمان للمؤسسات اليت تفتقر للضمانات العينية الالزمة اليت
 .جزء من اخلسارة اليت يتحملها البنك يف حالة عدم تسديد القرض

القرض قيمة من  كحد اقصى %21 اىلكحد ادىن  %91ترتاوح نسبة الضمان بني حيث 
املبلغ ، كما حدد حتدد النسبة املتعلقة بكل ملف حسب تكلفة القروض و درجة املخاطرة ،البنكي

املدة يف حني ان . جزائري مليون دينار 10 بـو املبلغ األقصى  جزائري  ماليني دينار 4 بـمان األدىن للض
 .1سنوات 6القصو  للضمان هي 

عالوة من مبلغ القروض كتكلفه دراسة املشروع، ويف  تتمثل تكلفة اخلدمة اليت يقدمه الصندوق يف
تسدد هذه . عالوة التزام من مبلغ القرض ىلا باإلضافةلصاحبه، حالة عدم منح الضمان يرد هذا املبلغ 
 .العالوة يف مرة واحدة عند منح الضمان

مت  1193اىل هناية السداسي االول من سنة  1114ومن خالل نشاط الصندوق خالل الفرتة من سنة 
كما هو   م ص م 497مليار دينار جزائري مسحت بانشاء  6,7بقيمة حوايل منح ضمانات قروض 
 : التايل موضح يف اجلدول

 
 0222الى السداسي االول من    0222خالل الفترة من    للم ص منشاط صندوق ضمان القروض  (: 22)الجدول رقم  

 اجمالي توسيع وتجديد انشاء البيانات
 741 159 950 عدد الضمانات المقدمة

 دج99.594.911.901 دج 97.999.999.111 دج 49.177.151.901 التكلفة االجمالية للمشاريع
 دج15.015.199.191 دج 41.597.900.194 دج 57.995.591.919 قيمة القروض الممنوحة

 دج14.049.717.905 دج 50.115.707.197 دج 9.041.771.595 قيمة الضمانات الممنوحة
 23.512 00.310 0.535 عدد مناصب الشغل المستحدثة

Source : Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 35. 

 
مانات املقدمة من طرف صندوق ضمان القروض قد يالحظ ان الض( 32)من خالل اجلدول رقم 

مشروع توسعي او جتديد  094مؤسسة جديدة و  497مشروع استثماري منها  131مسحت باجناز 
                                           

 www.fgar.dz: املوقع االلكرتوين لصندوق ضمان القروض للم ص م .  1
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مليار دينار جزائري، اي  13,7للمعدات واآلالت، هذه الضمانات وصلت قيمتها االمجالية اىل حوايل 
 .وض املمنوحة من قيمة القر  % 47متثل نسبة تغطية تقدر  وايل 

منصب  43منصب شغل اي مبتوسط حوايل  410170هذه الضمانات مكنت من استحداث 
عمل لكل مشروع استثماري مما يعد مؤشر اجيايب على مسامهة هذه املشاريع يف توفري فرص العمل حيث 

  .ميكن تصنيفها كمؤسسات صغرية احلجم
املشاريع املنشأة حيث كانت غالبية يف ومن االجيابيات املسجلة يف نشاط الصندوق هو طبيعة 

 :القطاع الصناعي اي اهنا مشاريع منتجة للثروة كما هو موضح يف اجلدول املوايل
 

الى السداسي االول من    0222خالل الفترة من    للم ص متوزيع مشاريع  صندوق ضمان القروض  (: 22)الجدول رقم  
 حسب قطاع النشاط  0222

 % نسبة المئويةال عدد المشاريع قطاع النشاط
 10 111 الصناعة

 11 141 البناء واألشغال العمومية
 5 509 الخدمات

 59 7 الفالحة والصيد البحري
 033 003 المجموع

Source : Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la 

Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , 

Bulltin n
o
23, données de 1 er semestre  2013 ,p. 37. 

 
من املشاريع املستفيدة من خدمة  % 64ان نسبة ( 31)وما ميكن مالحظته من خالل اجلدول رقم 

بيا على مد  مما يعد مؤشرا اجيا املنتجة سواء الصناعي او الفالحي، اتالصندوق تنشط يف القطاع
 .مسامهة نشاط الصندوق يف دعم التنمية االقتصادية من خالل تنويع مصادر خلق الثروة 

نالحظ ان  1193السداسي االول من  اىل 1114تتبعنا لنشاط الصندوق خالل الفرتة من وعند 
سنويا مما يعد نشاط حمدود نوعا  م ص م 913ندوق يقدر  وايل املستفيدة من خدمة الص امل ص معدد 

املتواجد على مستو  الرتاب الوطين واليت قدر عددها يف هناية السداسي  امل ص مما اذا ما قورن بعدد 
 . % 1,1، اي اهنا متثل سو  نسبة  م ص م 4940174بـ  1193االول من سنة 
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 ب العمل  اجهزة دعم انشاء مناص: الرابعالمطلب  

 امل ص موانعقاد اجللسات الوطنية حول  1119لسنة  امل ص مقبل صدور القانون التوجيهي لرتقية 
، بل كانت امل ص ممل يكن هناك يي برنامج يو جهاز حكومي موجه لدعم وتنمية قطاع ،1114لسنة 

ار التشغيل برامج الدعم احلكومية تقتصر على حتفيز إنشاء النشاطات واملؤسسات املصغرة يف إط
والتضامن الوطين حيث تتمثل هذه األجهزة يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، للصندوق الوطين 

 .للتأمني عن البطالة وجهاز القرض املصغر
 

 الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: الفرع االول
دعم وتشغيل الشباب الوكالة الوطنية ل: التعري  بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  .1

ANSEJ / Agence National de Soutien à L'Emploi des Jeunes     وفقا للمرسوم التنفيذي ،
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1996سبتمرب من سنة  8املؤر  يف  96-296رقم 

لوطنية لدعم تشغيل الشباب وحتديد قانوهنا األساسي، مت إحداث هيئة ذات طابع خاص تسمى الوكالة ا
نشاطات الوكالة، حيث تتمتع هذه الوكالة  عويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلمي

، وتطلع هذه اهليئة للقيام باملهام 1بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ويكون مقرها مدينة اجلزائر
 :2ةالتالي
 ستثمارية،شاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االشباب ذوي املومرافقة ال االستشاراتتدعيم وتقدمي  . ي
تسري ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، السيما منها اإلعانات وختفي  نسب  . ب

 الفوائد،
تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين  . ت

 شاطهم،والتشريعي والتنظيمي املتعلقة مبمارسات ن
 ،واجتماعيا اقتصادياحتدث بنك للمشاريع املفيدة  . ث

                                           
1
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 9117سبتمرب سنة  2املوافق  9496ربيع الثاين عام  14مؤر  يف  117-17املرسوم التنفيذي رقم .  

 .0إىل املادة  9وحتديد قانوهنا األساسي، من املادة 
2
 .7نفس املرجع، املادة .  
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تقيم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتطبيق خطة  . ج
 التمويل ومتابعة إجناز املشاريع واستغالهلا،

م يف تقنيات التسيري تنظم دورات تدريبية لتعليم الشباب ذوي املشاريع وجتديد معارفهم، وتكوينه . ح
 .على يساس برامج خاصة يتم إعدادها مع اهلياكل التكوينية

ومن خالل املهام املوكلة لوكالة دعم الشباب نالحظ ين جهاز دعم تشغيل الشباب يقدم مجلة 
من اإلعانات املالية والتقنية والتنظيمية للشباب ذوي املشاريع ملساعدهتم على إنشاء مؤسساهتم املصغرة، 

املصغرة تعتمد الوكالة يف ذلك على هيئتني ماليتني مها  تيف إطار تقدميها للدعم املايل إلنشاء املؤسساو 
الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وصندوق الكفالة املشرتكة لضمان يخطار القروض املمنوح إياها 

 .الشباب ذوي املشاريع
جويلية لسنة  24املؤر  يف  96-14رقم وفقا لألمر  :الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  .2

وعنوانه الصندوق الوطين لدعم تشغيل  087-302مت فتح حساب التخصيص اخلاص رقم  1996
 : 1الشباب، والذي توكل له دور التكفل بتغطية النفقات الناجتة عن

 منح القروض بدون فائدة لصاحل الشباب ذوي املشاريع من يجل إقامة مؤسسات مصغرة، . ي
 فوائد اإلعتمادات املمنوحة للشباب ذوي املشاريع، خف  نسب . ب
 العالوة املمنوحة بشكل إستثنائي للمشاريع اليت تنطوي على ميزة تكنولوجية ذات قيمة، . ت
التكفل بالدراسات واخلربات ويعمال التكوين املنجزة يو امللتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم  . ث

 تشغيل الشباب،
 واملؤسسات املالية، منح الضمانات لصاحل البنوك . ج
 .التكفل بنفقات تسيري الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . ح
مقتضى املرسوم  :ذوي المشاريع  للشبابصندوق الكففالة المشتركة لضمان أخطار القروض   .3

تقرر إنشاء صندوق الكفالة املشرتكة لضمان يخطار  1998جويلية  9املؤر  يف  98-200التنفيذي رقم 

                                           
1
-126، حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم 9117سبتمرب 2موافق  9496ربيع الثاين عام  14مؤر  يف  110-17املرسوم التنفيذي رقم .  

 .4، املادة "الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب"الذي عنوانه  311
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نوح إياها الشباب ذوي املشاريع والذي يتم تسيريه من طرف املدير العام للوكالة لدعم تشغيل القروض املم
 : 1الشباب  يث يتكفل هذا الصندوق بـ

ضمان القروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع بعد حصوهلم على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم  . ي
 تشغيل الشباب،

املنخرط املقرتض إىل البنوك يو املؤسسة املالية يف يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه  . ب
 .شكل ضمانات عينية يو شخصية

ومن خالل هذا العرض املختصر للهيئات املكونة جلهاز دعم تشغيل الشباب، نستنتج ين الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقدمي صيغتني للدعم املايل للمؤسسات املصغرة واليت تصنف يف نوعني 

اإلعانات املالية املباشرة اليت تتمثل يف القروض بدون فوائد واملقدمة من طرف الصندوق :  مهارئيسيني
الوطين لدعم تشغيل الشباب، باإلضافة إىل اإلعانات املالية الغري مباشرة واليت تتمثل يف ختفي  يف نسبة 

ة معها، وكخطوة موالية حناول الفوائد وضمان القروض املمنوحة من طرف البنوك واملؤسسة املالية املتعاقد
 .التعرف على ةلية متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للمؤسسات املصغرة

متنح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  :وظيفة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب .4
 .والتمويل الثنائي يصحاب املشاريع التوسعية واحلديثة نوعان من التمويل مها التمويل الثالثي

فيما يتعلق بصيغة التمويل الثالثي فمهما كانت طبيعة االستثمار حديث  :صيغة التمويل الثالثي. 1.4
 : يو توسعي فإن تركيبته املالية تتكون من

 املسامهة املالية ألصحاب املشاريع، . ي
 قرض بدون فائدة متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، . ب
ئدة خمف  من طرف الوكالة ومضمون جزئيا من طرف صندوق الكفالة قرض بنكي بسعر فا . ت

 .املشرتكة لضمان يخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع
 .وهذا وفقا للهيكل املايل املوضح يف اجلدول التايل

 

                                           
1
، يتضمن إحداث صندوق الكفالة املشرتكة لضمان يخطار 9112جويلية سنة  1املوافق  9491صفر عام  94نؤر  يف  111-12املرسوم التنفيذي رقم .  

 .3واملادة   7ملادة القروض املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع وحتديد قانونه األساسي، ا
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 الهيكل المالي للتمويل الثالثي(: 22)الجدول رقم  

 القرض البنكي دون فائدةقرض ب المساهمة الشخصية مستويات التمويل

 % 11 % 19  دج ........5أقل من أو يساوي 
61 % 

 % 12 % 11 دج .........1و 1.......5مابين 
 www.ansej.org.dz: لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباباملوقع االلكرتوين ل: املصدر

 
قدم يف إطار التمويل ومن خالل هذا اجلدول نالحظ ين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ت

 : الثالثي نوعني يساسيني من اإلعانات املالية
اإلعانات املالية املباشرة واملتمثلة يف القرض بدون فوائد، وهو قرض طويل املد  متنحه الوكالة 

يف املستو   % 12 الوطنية لدعم تشغيل الشباب للمؤسسة املصغرة حيث ترتاوح نسبة هذا القرض من
 .ة االستثمار يف املستو  األولمن إمجايل قيم % 11الثاين إىل 

واملقدر  اإلعانات املالية الغري املباشرة واملتمثلة يف التخفي  يف نسب الفائدة على القروض البنكية
 .%911بـ 

فيما خيص صيغة التمويل الثنائي فكذلك مهما كانت طبيعة املشروع  :صيغة التمويل الثنائي  . 2.4
 : من نته املالية تتكو حديث يو توسعي فرتكيب

 املسامهة املالية الشخصية لصاحب املشروع، . ي
للهيكل املايل املوضح يف  نية لدعم تشغيل الشباب وهذا وفقاقرض بدون فوائد متنحه الوكالة الوط . ب

 .اجلدول التايل

 
 الهيكل المالي للتمويل الثنائي(: 22)الجدول رقم  

 فائدةقرض بدون  المساهمة الشخصية مستويات التمويل

 % 11 % 69  دج ........5أقل من أو يساوي 
 % 12 % 61 دج .........1و 1.......5مابين 

 www.ansej.org.dz: املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: املصدر

 
ومن خالل هذا اجلدول نالحظ ين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقدم يف إطار التمويل 

نائي نوع واحد من اإلعانات املالية واملتمثلة يف القرض بدون فوائد والذي تساهم به الوكالة يف متويل الث
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من إمجايل قيمة املشروع يف املستو  الثاين يي إذا   % 12املشروع، حيث تقدر نسبة هذه املسامهة بـ 
، يما يف املستو  دج 10.000.000دج واقل يو تساوي  5.000.000كانت قيمة االستثمار يكرب من 

دج، فإن قيمة القرض بدون فائدة  5.000.000األول يي يف حالة ين قيمة االستثمار تقل يو تساوي 
 .من يمجايل قيمة االستثمار 29%متثل 

ومن املالحظ ين ما جيب التذكري به، هو ينه باإلضافة لإلعانات املالية اليت تقدمها الوكالة الوطنية 
يت مت التطرق إليها، فهي تقدم كذلك إعانات جبائية وشبه جبائية متعلقة لدعم تشغيل الشباب وال

مبرحليت اإلجناز ومرحلة االستغالل للمشروع وهنا يكمن الفرق بني اإلعانات املوجهة لإلستثمارات 
 .التوسعية واإلستثمارات احلديثة

الوكالة الوطنية لدعم سنة من إنشاء  97بعد مرور  :دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. 5
تشغيل الشباب، يصبحت هذه األخرية حتتوي على شبكة واسعة منتشرة على املستو  الوطين، وهذا 
االنتشار الواسع مكنها من حتقيق التقارب املطلوب بني الوكالة والشباب حاملي املشاريع، فحىت هناية 

منصب عمل يي  6910622ت بتوفري مشروع استثماري واليت مسح 1110927قامت الوكالة متويل  1193
 .مناصب عمل لكل مشروع وهذا حسب ما يوضحه اجلدول التايل( 03)مبتوسط حوايل ثالثة 

 
 عدد المشاريع الممولة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(: 20)الجدول رقم  

 مناصب العمل المتوقعة المشاريع الممولة السنوات
 1430312 270321 1..2حتى نهاية 

2..1 910734 390492 
2..1 110242 060291 
2.1. 110749 710931 
2.11 410231 110721 
2.12 700291 9110113 
2.13 430131 170133 
 111..11 212.116 المجموع

 www.ansej.org.dz: املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: املصدر

 
الحظ ان املشاريع املمولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ومن خالل هذا اجلدول ن

يف . مشروع سنويا 340111مبعدل حوايل  1193اىل غاية  1116الشباب قد ارتفعت خالل الفرتة ممن 
مت متويلها على مليار دينار جزائري  209حوايل ذه املشاريع بـهل االمجاليةحني قدرت التكلفة االستثمارية 
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 196و حوايل  % 77,27مليار دينار يف شكل قروض بنكية اي ما نسبته  071يل، حوايل النحو التا
اما القيمة  % 10,0مليار دينار عبارة عن قروض بدون فوائد مقدمة من طرف الوكالة واليت متثل نسبة 

 .فهي عبارة عن مسامهات شخصية % 6,7مليار دينار اي نسبة  70املتبقية املقدرة  وايل 
تائج تشري اىل ان اغلبية املشاريع املمولة من طرف الوكالة قد مت انشاؤها عن طريق التمويل هذه الن

 .الثالثي مما جعل نسبة املسامهة الشخصية منخفضة اىل امجايل قيمة املشاريع
 1193وعند تتبعنا لتوزيع املشاريع املمولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاط حىت هناية سنة 

 9210609يف املرتبة االوىل جند قطاع اخلدمات بـ : قطاعات النشاط يأيت على النحو التايلترتيب جند ان 
مشروع ممول، مث احلرف، الفالحة والصيد البحري، البناء واالشغال العمومية ويف االخري الصناعة 

 .مشروع  910001والصيانة بـ 
جند  1193ل الشباب حىت هناية وما ميكن استنتاجه من خالل نشاط الوكالة الوطنية لدعم وتشغي

ان هذه االخرية متثل اجلهاز العمومي االهم املنشأ للمشاريع، خاصة ذات احلجم الصغري حيث ان 
عمال، وما ميكن  3متوسط حجم اليد العاملة يف املشاريع املمولة من طرف الوكالة يقدر بـحوايل 

على املستو  الوطين  للم ص مملؤسسات الوكالة يف النسيج ا ما تساهم بهاستخالصه ايضا هو نسبة 
اخلاصة  امل ص ممن  % 46ما نسبته حوايل مشروع اي  1110927 بإنشاءحيث جند اهنا قد سامهة 

 . على املستو  الوطين 1ذات الشخصية املعنوية واحلرفية
 

 الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  :الفرع الثاني
 CNACالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  :ن البطالةالتعري  بالصندوق الوطني للتأمين ع  .1

/  Caisse nationale d'assurance chômage  مت إنشاء الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة وفقا
واملتضمن احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء  1994ماي  26املؤر  يف  94-09للمرسوم التشريعي رقم 

رادية، وقد حدد قانونه األساسي من خالل صدور املرسوم التنفيذي ا الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال
واملتضمن القانون األساسي للصندوق الوطين للتأمني عن  1994جويلية سنة  6املؤر  يف  94-188رقم 
 .البطالة
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 1998وقد تطور دور الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة على مراحل من خالل تكليفه سنة 
ستشارات االعمال املسرحني يف ميدان التشغيل عن طريق فتح مراكز تكوين وتوجيه و بإعادة إدماج 

واملتمثلة يف مركز دعم العمل احلر، مركز البحث عن العمل ومركز تكوين حتويلي، ليأخذ الصندوق يف 
منحى جديد من خالل تكليفه بدور جديد  يتمثل يف إمكانية تقدمي الدعم املايل إلعادة  2003سنة 
اج البطالني يف ميدان التشغيل من خالل دعم إنشاء مؤسسات مصغرة، فبمقتضى املرسوم الرئاسي إدم
واملتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالني ذوي  2003ديسمرب  30املؤر  يف  03-514رقم 

طين سنة، يتكفل الصندوق الو ( 50)ومخسني ( 35)املشاريع البالغني من العمر ما بني مخسة وثالثني 
سنة  يث يقدم  50و  35للتأمني عن البطالة بتسيري جهاز دعم البطالني الذين ترتاوح يعمارهم ما بني 

 : 1هذا اجلهاز اجلديد للتكفل بالبطالني امتيازات عديدة تتمثل يف
تقدمي إعانات مالية تتمثل يف قروض بدون فوائد باإلضافة على قروض بنكية بأسعار فائدة  . ي

 منخفظة،
اجلبائية، خاصة يف مرحلة إجناز املشروع من خالل إعفاء املستثمر من الرسم على  زاتاالمتيا . ب

تعريفات مجركية  واعتمادالقيمة املضافة بالنسبة للتجهيزات واخلدمات املرتبطة مباشرة بإجناز املشروع، 
 ة  باإلضافة لإلعفاء من حقوق نقل امللكية بالنسبة لإلقتناءات العقارية،ضخمف

 .تشارات ومساعدات يف مرحليت إجناز وانطالق املشاريعساتقدمي  . ت
ويف إطار تقدمي الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة للدعم املايل إلحداث النشاطات من طرف 
البطالني، فإنه يعتمد على توفري القروض البنكية بأسعار فائدة منخفضة ومضمونة جزئيا من طرف 

ستثمارات البطالني، واليت مت إنشاؤها مبقتضى املرسوم ار قروض صندوق الكفاالت املشرتكة لضمان يخطا
 يث يتمتع هذا األخري بالشخصية املعنوية  2004جانفي سنة  3املؤر  يف  04-03التنفيذي رقم 
، كما يهدف إنشاء هذا الصندوق إىل التكفل بتقدمي ضمان مكمل للضمان الذي 2واالستقالل املايل

 البنك يو املؤسسة املالية يف شكل تأمينات عينية يو شخصية، ويتوىل املدير يقدمه املنخرط املقرتض إىل
 .3العام للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مهمة تسيريه وتساعده يف ذلك يمانة دائمة

                                           
1
نشر من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن سنة،  01و 30البالغني مكن العمر ما بني  عدليل حول اجلهاز اجلديد للتكفل بالبطالني ذوي املشاري.  

 .البطالة
2
، يتضمن إحداث صندوق الكفالة املشرتكة لضمان 1114جانفي سنة  3املوافق  9414ذي القعدة عام  91مؤر  يف  13-14املرسوم التنفيذي رقم .  

 .1ص، 3نه األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد سنة وحتديد قانو  01و 30يخطار قروض إستثمارات البطاليني ذوي املشاريع البالغني ما بني 
3
 .91-1نفس املرجع، ص .  
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ومن خالل العرض الوجيز ملهام الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة وجهازه للتكفل بالبطالني 
الحظ ين الدعم املايل الذي قدمه الصندوق إلجناز املؤسسات املصغرة للبطالني يأخذ حاملي املشاريع، ن

شكلني يساسيني مها، الدعم املايل املباشر والذي يتمثل يف القروض بدون فائدة املقدمة من طرف 
وفري الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، باإلضافة إىل الدعم املايل الغري املباشر والذي يتمثل يف ت

القروض البنكية بأسعار فائدة منخفضة ومضمونة جزئيا، هلذا كخطوة موالية حناول التعرف على ةلية 
 .تقدمي الدعم املايل من طرف الصندوق يف إطار جهازه اجلديد للتكفل بالبطالني ذوي املشاريع

البطالة يقوم الصندوق الوطين للتأمني عن  :وظيفة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .2
 : بتمويل املشاريع املستحدثة من طرف البطالني باالعتماد على صيغة التمويل الثالثي واليت تتكون من

 املسامهة املالية الشخصية لصاحب املشروع، . ي
 قرض بدون فائدة مينحه الصندوق الوطين للتأمني على البطالة، . ب
البطالة ومضمون جزئيا  قرض بنكي بسعر فائدة خمف  من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن . ت

وهذا وفقا للهيكل املايل . من طرف صندوق للكفالة املشرتكة لضمان يخطار قروض إستثمارات البطالني
 .املوضح يف اجلدول التايل

 
 الهيكل المالي للتمويل الثالثي(: 22)الجدول رقم  

 القرض البنكي قرض بدون فائدة المساهمة الشخصية مستويات التمويل

 % 11 % 19  دج ........5و يساوي أقل من أ
61 % 

 % 12 % 11 دج .........1و 1.......5مابين 
 www.cnac.dz: للصندوق الوطين للتأمني عن البطالةاملوقع االلكرتوين : املصدر

 
ومن خالل هذا اجلدول نالحظ ين الصندوق الوطين للتأمني على البطالة يقدم نوعني يساسيني 

 : ة يف إطار متويله ملشاريع البطالني ومهامن اإلعانات املالي
اإلعانات املالية املباشرة واملتمثلة يف القرض بدون فائدة وهو قرض طويل املد  يقدمه الصندوق الوطين 
للتأمني على البطالة للبطالني حاملي املشاريع إلجناز مؤسساهتم املصغرة، حيث ترتاوح نسبة القرض من 

من  29% اىلبالنسبة للمستو  الثاين من التمويل، لتصل هذه النسبة  28%إمجايل قيمة االستثمار من 
  .دج 5.000.000املستو  األول من التمويل يي يف حالة ين قيمة املشروع ال تتجاوز 
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اإلعانات املالية الغري مباشرة واملتمثلة يف توفري القروض البنكية للبطالني يصحاب املشاريع بنسب 
معدالت التخفي  يف يسعار الفائدة من منطقة إىل يخر  وحسب طبيعة قطاع  ة وترتاوحضفائدة منخف

 .النشاط وفقا للجدول التايل
 

 معدالت التخفيض في نسب الففائدة وفقفا لتمويل الص و ت ب(:  22)الجدول رقم  
 المنـــــــــاطق

 القطـــــاعـــــات
 المناطق االخرى المناطق الخاصة

 % 21 % 10  بحريالفالحة والري والصيد ال
 % 71 % 21 القطاعات االخرى

 www.cnac.dz: املوقع االلكرتوين للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة: املصدر

 
ومن املالحظ ين نسب الفائدة على القروض اليت متنحها البنوك خمفضة وتتغري نسبة التخفي  

يف  95%ث ترتاوح نسب التخفي  من وفقا لقطاعات النشاط واملناطق اليت ينجز فيها املشروع، حي
يف املناطق األخر ، يما  ةللمشاريع األخر  واملنجز  60%املشاريع الفالحية واملنجزة يف املناطق اخلاصة و 

النوع اآلخر من اإلعانات املالية والذي يدخل يف إطار اإلعانات املالية الغري مباشرة فيتمثل يف الضمان 
صندوق الكفالت املشرتكة لضمان يخطار قروض استثمارات البطالني  اجلزئي للقروض البنكية من طرف

، مقابل حتصيل الصندوق 1من إمجايل قيمة القرض البنكي 70%والذي يصل نسبة الضمان إىل حدود 
 .2شرتاكات املنخرطني املقرتضني املستفيدين من القروض البنكيةال
ربة الكبرية والواسعة اليت ميتلكها الصندوق نظرا للخ :دور الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .3

باجلهاز اجلديد  2004الوطين للتأمني عن البطالة يف جمال توفري مناصب العمل مت تدعيمه يف هناية سنة 
ونتيجة إلنشاء . 2004إلجناز نشاطات البطالني ذوي املشاريع والذي  انطلق العمل به فعليا يف سبتمرب 

، 91/91/1114ضمان يخطار القروض والذي بدي العمل به يف تاري  صندوق الكفاالت املشرتكة ل
وباإلضافة لالنتشار الواسع للوكاالت اجلهوية للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، متكن هذا األخري من 
حتقيق االتصال املباشر مع البطالني ذوي املشاريع، وجتسيده لعدد كبري من امللفات القابلة للتمويل 

 CSV / Comité de Sélection et de)اليت حتصلت على موافقة جلنة االنتقاء واملوافقة البنكي و 

Validation). 

                                           
1
 .1، مرجع سابق، ص1114جانفي سنة  3املوافق  9414ذي القعدة عام  91مؤر  يف  13-14املرسوم التنفيذي رقم .  

2
 .91صنفس املرجع، .  
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املشاريع املمولة من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة حىت هناية السداسي حيث قدر عدد 
لكل  عمال 1منصب عمل يي مبتوسط حوال  9730113مسحت بتوفري  240974بـ  1193االول لسنة 
مليار دينار جزائري ،  134يف حني قدرت القيمة االمجالية لتكلفة اجناز هذه املشاريع بـحوايل . مشروع

 410109بـ ( مسافرين وبضائع)النقل : كما جند ان اغلبية هذه املشاريع ترتكز يف قطاعات النشاط التالية
 970171ق مث جند اخلدمات بـ من امجايل املشاريع املمولة من طرف الصندو  % 71يي حوايل مشروع 

مشروع مث الفالحة، البناء واالشغال العمومية، احلرف، الصيانة، املهن  00937مشروع مث الصناعة بـ 
 .1احلرة، الري مث الصيد البحري

ومن خالل هذه االحصائيات يتضح جليا ان نشاط الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مشابه 
م وتشغيل الشباب من حيث نوع وحجم املشاريع املنشأة واليت تكون من لنشاط الوكالة الوطنية لدع
عمال، ومن جانب ةخر جند ان هذا الصندوق قد ساهم يف انشاء  91احلجم املصغر اي اقل من 

من امجايل  % 39,9واليت متثل نسبة  1193مؤسسة حىت هناية السداسي االول من سنة  240974
 1610122ة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لنفس الفرتة واملقدرة بـ املشاريع املمولة من طرف الوكال

 . مؤسسة
يف  % 94كما ان املشاريع املمولة من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة متثل نسبة حوايل 

 .على املستو  الوطين 2اخلاصة ذات الشخصية املعنوية واحلرفية للم ص مالنسيج املؤسسات 
 

 لوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرا: الفرع الثالث
 الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  :بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالتعري     .1

ANGEM / Agence Nationale de gestion du Micro-crédit   ، لوزارة  10وفقا للمنشور رقم
ق بتطبيق اإلجراءات اخلاصة بالقرض املصغر املتعل 1999/07/22املؤر  يف  االجتماعيةالعمل واحلماية 

عتاد بسيط يتم تسديده على  القتناءمت تعريف القرض املصغر على ينه سلفة صغرية احلجم وهو خمصص 
مرحلة قصرية، ومينح حسب كيفيات تتوافق مع االحتياجات يو العوائق اليت ترتبط بالنشاط واألشخاص 

والشغل املنجز مبقر السكن ( الشغل الذايت ) ترقية الشغل احلر املعنيني، حيث يتوجه القرض املصغر حنو 
                                           

1 . Ministère du Développement industriel  et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de la Veille 

Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information statistique de la PME , Bulltin n
o
23, 

données de 1 er semestre  2013 ,p. 42. 
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وكذا حنو احلرف الصغرية والتقليدية املنتجة للسلع واخلدمات، وبتعبري ةخر يتوجه حنو النشاطات التجارية 
 .من النشاطات املوفرة للخدمة إىل املؤسسات املصغرة ابتداءاملنتجة 

غر من طرف البنوك فقط، مما يعين ينه تطبق عليه نفس حيث يتم املوافقة على منح القرض املص
خر ، ولقد يوكلت مهام تسيري جبهاز القرض االاملقاييس والشروط اليت تتميز هبا كل االلتزامات البنكية 

املصغر لوكالة التنمية االجتماعية على مستو  السلطات العمومية، يما على املستو  احمللي، فتعتمد 
وما ميز جهاز القرض املصغر يف . مندويب تشغيل الشباب اجلهوية وعلى شبكةالوكالة على فروعها 

تدخل العديد من األطراف واهليئات احلكومية واملتمثلة يف وكالة التنمية االجتماعية،  1999نشأته سنة 
مندويب تشغيل الشباب، عمال مسرحون ومسجلون يف الصندوق الوطين لضمان البطالة، الوكالة الوطنية 

شغيل، مديريات النشاط االجتماعي، باإلضافة إىل صندوق الضمان من األخطار النامجة عن القرض للت
 .1املصغر والذي يتم تسيريه من طرف الصندوق الوطين لضمان البطالة

تقرر إجراء تعديالت يف جهاز القرض املصغر ولقد ترمجت هذه  1114وبداية من جانفي من سنة 
واملتعلق جبهاز القرض  2004جانفي سنة  22املؤر  يف  04-13رئاسي رقم الرغبة يف صدور املرسوم ال

املصغر، حيث مت على إثره إنشاء جهاز خاص بالقرض املصغر مستقل عن الوكالة الوطنية للتشغيل 
والصندوق الوطين للضمان عن البطالة، والذي يتكون من الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر واليت 

تسيري الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر باإلضافة إىل إنشاء صندوق الضمان  ةتوكل هلا مهم
 .2املشرتك للقروض املصغرة

والذي يتضمن إنشاء  2004جانفي سنة  22املؤر  يف  04-14مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  و
ت طابع خاص وتتمتع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وحتديد قانوهنا األساسية، مت إنشاء هيئة ذا

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل تتمثل يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، حيث توضع الوكالة 
، وقد مت إنشاء 3حتت سلطة رئيس احلكومة ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جململ نشاطاهتا

 : 4هذه الوكالة للقيام باملهام التالية
 يري جهاز القرض املصغر،تس . ي

                                           
1
 .9111النصوص التطبيقية حول القرض املصغر، وزارة العمل واحلماية اإلجتماعية والتكوين املهين، وكالة التنمية اإلجتماعية، يوت .  

2
 .0ص 7العدد ، يتعلق جبهاز القرض املصغر، اجلريدة الرمسية،1114جانفي  11املوافق  9414ي القعدة ذ 11مؤر  يف  93-14املرسوم الرئاسي رقم .  

3
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وحتديد قانونه 1114جانفي  11املوافق  9414ذي القعدة  11مؤر  يف  94-14املرسوم التنفيذي .  

 .2، ص7لعدداألساسي، اجلريدة الرمسية، ا
4
 .2نفس املرجع، ص.  
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 تدعيم املستفيدين وتقدم هلم االستشارة وترافقهم يف تنفيذ ينشطتهم، . ب
 متنح قروض بدون فائدة، . ت
 تقوم بدور إعالمي ملختلف اإلعانات املقدمة يف إطار جهاز القرض املصغر، . ث
شاريع تقيم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار متويل ومتابعة إجناز امل . ج

 .واستغالهلا
تقدم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  :وظيفة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .2

صيغتني للتمويل مها التمويل هبدف اقتناء املواد األولية والتمويل هبدف إحداث ينشطة إنتاجية يو 
 : خدماتية من خالل تركيبة مالية تتكون من

 ،تحاب االستثمارااملسامهة املالية ألص . ي
 قرض بدون فائدة متنحه الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، . ب
قرض بنكي بسعر فائدة منخف  ومضمون جزئيا من طرف صندوق الضمان املشرتك للقروض  . ت

 .املصغرة
 :وهذا وفقا للهيكل املايل املوضح يف اجلدول التايل

 
 غرة من طرال الو و ت ق مالهيكل التمويلي للمؤسسات المص(:   22)الجدول رقم  

 شخصية ةمساهم مستويات التمويل
 مناطق خاصة مناطق أخرى قرض بنكي قرض بدون فائدة

 حالة شراء مواد أولية

 - - %911 - دج 911.111ال تفوق 

 - %911 - - دج 1010111ال تفوق 

 %61 %11 %11 %9 دج 901110111 ال تفوق حالة استحداث نشاط
 www.angem.dz: االلكرتوين للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر املوقع: املصدر

 
ومن خالل هذا اجلدول نالحظ ين الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر تقدم نوعني رئيسيني من 

 : اإلعانات املالية
ثالثة إعانات مالية مباشرة وتتمثل يف قروض بدون فائدة وهو قرض ترتاوح مدة استحقاقه من سنتني اىل 

سنوات بالنسبة ( 0)سنوات بالنسبة للقروض هبدف شراء املواد األولية ومن سنة واحدة اىل مخسة 
 لقروض التجهيز،
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اإلعانات املالية الغري مباشرة واملتمثلة يف التخفي  يف نسبة الفائدة للقروض البنكية املقدمة يف إطار 
دمها الوكالة فهي تعمل ايضا على دعم ومرافقة اىل اخلدمات املالية اليت تق باإلضافة .قروض التجهيز

 .املستفيدين ومتابعة االنشطة املنجزة
  1190اىل غاية هناية السداسي االول من سنة  :دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .3

 7970313قرض مقسمة على الشكل التايل  6170301قامت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبنح 
قرض إلنشاء مشروع حيث كانت هذه القروض موجهة للنشاطات  700137ض لشراء مواد اولية و قر 

فالصناعة التقليدية والزراعة  % 11,14مث اخلدمات بـ  % 32,99االقتصادية التالية الصناعة الصغرية بـنسبة 
النسب التالية لبحري بعمومية، التجارة، الصيد اال واألشغالعلى التوايل مث البناء %94,71و  % 96,00بـ 

 .من امجايل القروض املمنوحة على التوايل % 1,11،  % 1,12،  % 2,43
حسب املوقع االلكرتوين للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر فان هذه القروض املمنوحة قد 

متت الا ان هذا الرقم يبقى يشوبه بع  الريبة اذا ما إمنصب عمل،  901210031مكنت من توفري 
جهاز الدعم جهزة اخر  على سبيل املثال الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب رغم انه بأ قارنتهم

 إلنشاءاكرب  إلمكانياتاىل امتالكها  وباإلضافةة بالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر نر االقدم مقا
ب العمل، هذا من جانب، قق هذا العدد الكبري من مناصحتاهنا مل  إالاملوفرة ملناصب الشغل املشاريع 

ومن جانب ةخر عند مالحظتنا ملتوسط عدد مناصب العمل اليت توفره القروض املمنوحة من طرف 
منصب عمل لكل قرض ممنوح حىت هناية 1 9,0الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر جند اهنا تقدر بـ 

جند  1193اسي االول من سنة هناية السد بإحصائياتوعند مقارنتها  1190السداسي االول من سنة 
9,0 نفس القيمة يي

 .منصب عمل لكل قرض بالضبط دون تغري  2
وعلى العموم تبقى الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر متثل جهاز فعال ومهم يف انشاء املشاريع 

 . واألعمال الفردية على املستو  االوطين

جند ان هذه يف جزائر  امل ص مء ومتويل من خالل عرضنا ملختلف االجهزة الوطنية لدعم انشا
يف اجلزائر وتوفري مناصب العمل وبنسب خمتلفة وهذا  امل ص مرب يف انشاء تاالخرية قد سامهت بنسة مع

وقد  .مات املقدمة من طرف كال منهادت واخلااىل االمكاني وباإلضافةباختالف مدة نشاط كل جهاز 
ات حول عدد املشاريع او القروض او اخلدمات يحصائإذه االجهزة من خالل حاولنا تلخيص نشاط ه

                                           
 .  617.301وعدد القروض املمنوحة هي  901210031عدد مناصب العمل املنشأة : هي 1190احصائيات هناية السداسي االول لسنة  . 1
 .  014.171وعدد القروض املمنوحة هي  606.443عدد مناصب العمل املنشأة : هي 1193احصائيات هناية السداسي االول لسنة .  2
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وقد مت االعتماد على احصائيات هناية . لكل منها ومقارنتها بعدد مناصب الشغل املستحدثةاملقدم 
كما هو موضح يف اجلدول   األجهزة،على اعتبار اهنا متاحة يف كل  1193السداسي االول من سنة 

 : التايل

 
حتى نهاية السداسي االول من سنة    الم ص ماالجهزة الوطنية لدعم انشاء وتمويل    ملخص نشاط(: 22)الجدول رقم  

0222 

 الجهاز
عدد المشاريع         

 (انشاء ، توسيع)
عدد مناصب  النسبة

 العمل المستحدثة
 النسبة

 1,13 312 1,193 47 مشاتل المؤسسات
 1,96 90691 1,161 119 مراكز التسهيل

 ANDI 910240 1,10 9010141 94,61االستثمارات  الوكالة الوطنية لتطوير
 CGCI-PME  719 1,96 10007 1,13 للم ص مصندوق ضمان قروض االستثمارات 
 FGAR 131 1,10 410170 3,11 للم ص مصندوق ضمان القروض 

 ANSEJ 1610122 63,71 7710130 74,3الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
 CNAC 240974 11,11 9730113 90,27عن البطالة  الصندوق الوطني للتأمين

 911 901160242 911 3760920 المجموع
 من اعداد الباحث: املصدر

 

ف الوكالة املعلن عنها من طر  باإلحصائياتمن خالل هذا اجلدول يالحظ انه مل يتم األخذ 
املعلنة يف اجهزة  اتباإلحصائيالوطنية لتسيري القرض املصغر نظرا لتطرف هذه االحصائيات مقارنة 

 .الدعم االخر 
جمتمعة قد  امل ص ميالحظ ان االجهزة الوطنية لدعم انشاء ومتويل ( 47)ومن خالل اجلدول رقم 
يقدر عددها بـ  1193هناية السداسي االول من سنة  حىت( انشاء او توسيع)سامهة يف اجناز مشاريع 

دة على املستو  الوطين املوجو  امل ص مايل من امج % 01واليت متثل نسبة حوايل  م ص م 376.920
 .1193حىت هناية السداسي االول من سنة 

قد سامهت بتوفري مناصب  امل ص ماملنجزة يف اطار االجهزة الوطنية لدعم انشاء  املشاريعكما ان 
امل ص يف قطاع  املوظفةمن اليد العاملة  % 04منصب عمل واليت متثل نسبة  901160242عمل تقدر بـ 

 .1193على املستو  الوطين حىت هناية السداسي االول من سنة  م
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يف انشاء  امل ص معلى مد  مسامهة االجهزة الوطنية لدعم انشاء  اهذه النتائج تعد مؤشر جيد
ين هذه املسامهة تبقى  إالا وتوفري مناصب العمل وتنويع النشاط االقتصادي،  هذا النوع من املؤسسات
هي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل  للم ص مخر، حيث جند ان اهم جهاز منشأ متباينة من جهاز اىل ة
االحصاء االقتصادي خالل مع ما مت التوصل اليه من  متقاربةوهي نسبة  % 63الشباب بنسبة اكثر من 

امل من  % 70,6، والذي اظهر ان  1199االول الذي مت اجنازه من طرف الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 
ستفيدة من الدعم احلكومي قد استفادوا من الدعم املايل يف اطار الوكالة الوطين لدعم وتشغيل امل ص م
 .الشباب

، للم ص ممما يؤكد على ان الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تبقى اجلهاز االول وطنيا املنشأ 
لدعم وتشغيل الشباب ولكن ما ميكن مالحظته هو ان املؤسسات املستحدثة يف اطار الوكالة الوطنية 

عمال يف كل مؤسسة وهي نفس املالحظة  91هي من احلجم املصغر اليت يقل عدد العمال فيها عن 
اىل مشاتل  وباإلضافةللمشاريع املنجزة يف اطار الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  ةبالنسباملسجلة 

اطار االجهزة االخر تكون من احلجم  املؤسسات ومراكز التسهيل، يف حني جند ان املشاريع املنجزة يف
 .املتوسط كما هو احلال بالنسبة للوكالة الوطنية لتطور االستثمارحىت الصغري و 
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  :الفصل  خاتمة
من خالل الفصل احلايل مت التطرق يف املبحث االول اىل خمتلف اهليئات واملؤسسات املالية املكونة 

ان النظام حيث مت التوصل اىل ودورها يف متويل املؤسسات يف اجلزائر زائري للنظام البنكي واملايل اجل
البنكي واملايل اجلزائري يضم من جانب هيئات غري متخصصة يي مشولية  كما هو احلال بالنسبة للبنوك 
رض الكبرية واملتمثلة يف كل البنوك العمومية مثل البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، الق
-الشعي اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية احمللية والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

 Société Généraleو   BNP Paribasبنك وبع  البنوك اخلاصة مثل بنك الربكة اجلزائري، 

Algérie 0  زبائن معينيني مثل ومن جانب ةخر جند هيئات متخصصة يف بع  انواع املنتجات وبالتايل
هيئات التمويل االجياري كما هو احلال بالنسبة للشركة العربية للتمويل االجياري، الشركة الوطنية لالجيار 

 .املايل واملغاربية للتمويل االجياري اجلزائر
من الواضح ان النظام البنكي واملايل اجلزائري هو نظام يعتمد يف االساس على الوساطة املالية اي و  
قتصاد استدانة وهذا على اعتبار ان البنوك واهليئات املالية متثل املمول الرئيسي للمؤسسات االقتصادية ا

و النشاط االقتصادي بشكل عام، حيث ان بورصة القيم املنقولة ال تزال تلعب دورا هامشيا يف متويل 
عدد املؤسسات  املؤسسات بصفة عامة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة خصوصا وهذا على اعتبار

مخسة مؤسسات وكلها من احلجم الكبري يف حني ال توجد  1املدرجة يف بورصة اجلزائر ال يتعد  عددها 
منذ سنة  للم ص ماي مؤسسة من احلجم املتوسط او الصغري رغم امتالك بورصة اجلزائر لسوق خمصصة 

1151. 
تمثل يف القروض البنكية يف اجلزائر ي للم ص موعليه فيمكن اعتبار ان اهم مصدر خارجي 

بصيغتها الكالسيكية اما يف شكل قروض استغالل لتمويل النشاطات اجلارية يف املؤسسة او قروض 
 0استثمار لتمويل احلصول على املعدات واآلالت

للم تعد مرحلة الظهور الفعلي  1115مت التوصل اىل ين مرحلة ما بعد فقد اما يف املبحث الثاين، 
 ،خالل وضع اإلطار القانوين والتنظيمي هلذا القطاع املهم يف دعم التنمية االقتصادية باجلزائر من ص م

، الذي مت على اساسه تعريف  51/51/1115يف   امل ص موهذا بصدور القانون التوجيهي لرتقية 
سات يف اجلزائر، مث تلته بعد ذلك صدور العديد من التشريعات والقوانني املوجهة إلنشاء املؤس امل ص م
 .يف اجلزائر امل ص ماحلكومية الداعمة لقطاع  واألجهزة
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النظامية واملصرح هبا يمام اهليئات واملؤسسات  امل ص مومن خالل املعطيات املتعلقة بقطاع 
م ص م  999.749فانه مت احصاء . CNASاحلكومية على غرار الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

، واليت كانت يف غالبتها تأخذ طابع املؤسسات 1154ول من سنة ة السداسي االييف اجلزائر حىت هنا
يف الواليات الكرب  والساحلية مثل اجلزائر العاصمة، تيزي وزو، وهران،  وترتكز بكثافة اكرباخلاصة، 

 .م ص م 57.917جباية يف حني احتلت والية سطيف املرتبة اخلامسة بـ 
اخلاصة تنشط يف جمال البناء واألشغال العمومية    امل ص مكما مت التوصل اىل ين عدد كبري من 

هذه الوضعية تعترب منطقية نظرا لوفرة الفرص االستثمارية يف هذا اجملال نتيجة لكثرة املشاريع املتعلقة 
واليت تتوزع على  امل ص ممن إمجايل   %50فيمثل حوايل  يما يف قطاع الصناعي .باملباين السكنية

ية الصناعة غذائية، صناعة اخلشب والورق، صناعة الصلب واملعادن وامليكانيك القطاعات الفرعية التال
 .والكهرباء، صناعة مواد البناء

ين  وجدناالقطاع اخلاص يساهم بشكل يكرب يف توفري مناصب العمل مقارنة بالقطاع العام حيث 
كما ملكية خاصة، تعمل يف إطار مؤسسات ذات امل ص ممن اليد العاملة املوظفة يف القطاع  79.0%

ميثل القطاع اخلاص املساهم الرئيسي يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات حيث تقدر نسبة 
ين القطاع اخلاص يسجل مستويات منو مرتفعة يف كافة  الحظناوبالتايل . % 91 هذه املسامهة بأكثر من 

 .يلة واليت تبقى حكرا على القطاع العامالنشاطات االقتصادية ماعدا قطاع احملروقات والصناعات الثق
بوجه اخلصوص هامشية يف جمال الصادرات، خارج  امل ص متبقى مسامهة القطاع اخلاص عموما و 

مليار  1.59بـ  1151قطاع احملروقات، حيث قدرت قيمة الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات لسنة 
 . الصادراتمن امجايل % 4دوالر امريكي يي ما نسبته حوايل 

ومن خالل املبحث الثالث، فتم التوصل اىل ان هناك العديد من االجهزة الوطنية املستحدثة من 
كما هو   امل ص ميف اجلزائر واليت تتنوع بني اجهزة متخصصة يف تأهيل  امل ص ماجل دعم انشاء ومتويل 

 ويجهزة ،امل ص منامج الوطين لتأهيل واملكلفة مبتابعة الرب  امل ص ماحلال بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير 
  ،اخر  موجهة لدعم املشاريع املبتكرة واحتضان حاملي املشاريع مثل مشاتل املؤسسات ومراكز التسهيل

مسامهتها يف الرفع من  من خالل للم ص مكما جند اجهزة حكومية متخصصة يف التقدمي الدعم املايل 
 للم ص ماحلال بالنسبة لصندوق ضمان القروض االستثمارية قرتاضية لد  البنوك مثل ما هو قدرهتا اإل
جند اجهزة دعم حكومية اخر  تقدم الدعم املايل املباشر و ، للم ص مندوق ضمان القروض وص
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خلدمات االستشارة والتوجيه والتكوين مثل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الوكالة  وباإلضافة
 .دوق الوطين للتأمني عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغرالصنو  الوطنية لتطوير االستثمار

للم حيث متت مالحظة ان الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تبقى اجلهاز االول وطنيا املنشأ 
، ولكن ما ميكن مالحظته هو ان املؤسسات املستحدثة يف اطار هذا اجلهاز هي من احلجم ص م

للمشاريع املنجزة يف اطار الصندوق الوطين للتأمني عن  ةالحظة املسجلة بالنسباملصغر وهي نفس امل
البطالة وباإلضافة اىل مشاتل املؤسسات ومراكز التسهيل، يف حني جند ان املشاريع املنجزة يف اطار 

تكون من احلجم الصغري وحىت املتوسط كما هو احلال بالنسبة للوكالة الوطنية لتطور   ر خألااالجهزة 
 .االستثمار

رغم انه ال يزال اجلزائري من خالل هذا الفصل هو ان النظام املايل والبنكي  هاستخالصوما ميكن 
يي  9111قد انطلق منذ سنة  واألجنيعلى اعتبار ان االنفتاح على االستثمار اخلاص  تطوريف مرحلة 

لبنوك التجارية الشمولية يضم تشكيلة متنوعة من ا ه،ـ رغم هذا فانمنذ صدور قانون النقد والقرض
 .هيئات مالية، وباالضافة اىل بورصة للقيم املنقولة 91وبنك  11واملتخصصة واليت قدر عددها بـ  

من خالل دور هذه اهليئات واملؤسسات املالية يف متويل النشاط  مالحظتهما ميكن  ومنه
صدرها بنوك م ات تكوناملمنوحة للمؤسس( القروض طويلة االجل)ة القروض االقتصادي ان غالبي

عمومية واليت متتلك شبكة واسعة من الفروع على كامل الرتاب الوطين تسمح هلا بتحقيق االتصال 
ختوف  هو حسب وجهة نظرنا ومن جانب ةخر، هذا من جانب ،مع املتعاملني االقتصاديني راملباش

بعد حادثة بنك اخلليفة  واألجنبيةصة املتعامليني االقتصاديني من التعامل املايل مع البنوك التجارية اخلا
 .يف التعامل مع هذا النوع من البنوك الثقةاليت افقدت املتعاملني االقتصاديني 

كما ان بورصة القيمة املنقولة تبقى هيئة مالية جد مهمة لتنويع مصادر التمويل اخلارجية 
، إالا اهنا تبقى غري  1191سنة  امل ص مللمؤسسات االقتصادية وخاصة بعد انشاء السوق اخلاصة ب

 .امل ص مفعاالة يف متويل 
يف اجلزائر على التمويل الذايت كأهم مصدر مايل لتلبية االحتياجات  امل ص موعليه فان اعتماد 

 ،التمويلية قد يعود يف جزء منه اىل حمدودية مصادر التمويل اخلارجية وعدم تنوعها على اعتبار ان معظم
يف اجلزائر هي عبارة عن قروض متحصل عليها من  للم ص ممويل اخلارجية ن مل نقل كل مصادر التإ

رغم هذه الوضعية الغري سليمة للنظام البنكي واملايل اجلزائري إالا ان هذا التفسري ال  .طرف بنوك عمومية
عن التمويل بالقروض البنكية  يث ان  امل ص مميثل حسب وجهة نظرنا السبب الوحيد يف عزوف 
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لعمومية يف فرتة انتعاش اسعار النفط على مستو  السوق العاملي كانت متتلك كتلة نقدية معتربة البنوك ا
 .غري موظفة يف النشاط االقتصادية، يي ان هناك فائ  يف العرض مقارنة بالطلب

يف اجلزائر والذي رمبا  للم ص مجانب ةخر مؤثر يف السلوك املايل وعليه حسب وجهة نظرنا يبقى 
يف احلصول على التمويل  امل ص محمددات وعوامل تؤثر على مد  رغبة مالكي ومسريي  حتكمه عدة
 .، وهو ما سنحاول التطرق اليه من خالل الفصل املوايلاالستثمارية من املصادر اخلارجيةلالحتياجات 
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 الرابعالفصل  
في   القروض االستثمارية كمصدر لتمويل االحتياجات االستثماري للم ص م   

 الجزائر
 :مقدمة الفصل

اعتماد امل ص م يف اجلزائر على التمويل الذايت كأهم  تفضيلمن خالل الفصل الثالث مت تفسري 
ية مصادر التمويل اخلارجية قد يعود يف جزء منه اىل حمدود ،مصدر مايل لتمويل احتياجاهتا االستثمارية

على اعتبار ان معظم ان مل نقل كل مصادر التمويل اخلارجية املتاحة للم ص م يف اجلزائر  ،وعدم تنوعها
هي عبارة عن قروض بنكية متحصل عليها من طرف بنوك عمومية واليت متتلك شبكة واسعة من الفروع 

ملباشر مع املتعاملني االقتصاديني، يف حني يبقى عرب كامل الرتاب الوطين تسمح هلا بتحقيق االتصال ا
كما يالحظ   .وحىت املختلطة هامشيا يف جمال متويل االستثمارات للم ص م واألجنبيةدور البنوك اخلاصة 

 2102انعدام لدور بورصة القيم املنقولة واليت على الرغم من اهنا متتلك سوق خاصة بامل ص م منذ سنة 
 .  لة يف متويل امل ص م على اعتبار انه ال توجد أي م ص م مسعرة يف بورصة اجلزائر اهنا تبقى غري اعاإالا 

الا ان هذا التفسري ال ميثل حسب إرغم هذه الوضعية غري السليمة للنظام البنكي واملايل اجلزائري 
ة حيث متويل استثماراهتا بالقروض البنكي لىوجهة نظرنا السبب الوحيد يف عزوف امل ص م يف اجلزائر ع

يبقى جانب آخر مؤثر يف السلوك املايل للم ص م يف اجلزائر والذي رمبا حتكمه عدة حمددات وعوامل 
القروض  طريقل احتياجاهتا االستثمارية عن يمؤثرة على مدى رغبة مالكي ومسريي امل ص م يف متو 

 .يف الفصل احلايلمبعاجلته طويلة االجل وهو ما سنقوم 
ول والذي هو بعنوان حمددات استخدام القروض االستثمارية يف حيث ومن خالل املبحث اال

اهليكل املايل للم ص م، سنعمل على حصر املتغريات املستخدمة يف تفسري نسبة القروض طويلة االجل 
يف اهليكل املايل للم ص م باالعتماد على النتائج املتوصل اليها يف خمتلف الدراسات امليدانية واملقاربات 

 .ملفسرة للهيكل املايل للم ص م النظرية ا
بدراسة سنقوم من خالله  صياغة الفرضيات واختيار املتغريات املفسرةاما املبحث الثاين واملعنون ب

حمددات التمويل بالقروض االستثمارية للم ص م يف اجلزائر، وهلذا سنعمل على صياغة بعض الفرضيات 
اليها من خالل املقاربات النظرية والدراسات امليدانية املفسرة واختيار املتغريات بناءا على النتائج املتوصل 

 .هليكل متويل االحتياجات االستثمارية للم ص م واليت مت تلخيصها من خالل املبحث االول
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اختبار ومن خالل املبحث الثالث واملعنون بتقدير النموذج وحتليل النتائج اسيتم من خالله 
امليزانيات املالية و حسابات واملتمثلة يف يانات املالية واحملاسبية استخدام البب وهذاارضيات البحث 

 . م ص م 88لعينة تتكون من  2102 حىت 2101جدول النتائج لثالثة سنوات متعاقبة بني 

  محددات استخدام القروض االستثمارية في الهيكل المالي للم ص م :األولالمبحث  
تلف املتغريات املفسرة اليت مت من خالهلا تفسري اهليكل لتطرق اىل خمسيتم ختصيص املبحث احلايل ل

يدانية اليت مت  يف هذا املايل للم ص م وهذا بالتطرق اىل النتائج املتوصل اليها من خمتلف الدراسات امل
 .اجملال
  Brigham et Gapenskiمن طرف كل من برجيهام وجابنسكي  املتوصل اليها النتيجة خالل من  . أ

درجة التقلب يف العوائد هلا ، حيث توصال اىل ان 1 (Trade off theory)القة التوازنية يف منوذجهما للع
وبالتايل ااملؤسسات ليت متتاز بتقلب كبري يف العوائد  تأثري على حجم االموال املقرتضة يف اهليكل املايل
حجم االموال حلجم االصول يف املؤسسة تأثري على متتاز برااعة مالية اقل والعكس صحيح، كما ان 

املؤسسات اليت متتاز بضخامة حجم اصوهلا متيل اكثر الستخدام حيث ان  املقرتضة يف هيكلها املايل
رحبية املؤسسة تؤثر ايضا على حجم االموال ، ومن جانب آخر اان االموال املقرتضة يف هيكلها املايل

مؤسسة معينة يؤدي هذا إىل زيادة يف مستوى الرحبية يف  عاالرتفا حيث ان  املقرتضة يف اهليكل املايل
وبالتايل احسب دراسة برجيهام . حجم الشرحية الضريبية، ويكون من صاحلها التوسع يف اإلقرتاض

درجة التقلب يف العوائد : وجابنسكي اان حجم االموال املقرتضة يف اهليكل املايل تتأثر باملتغريات التالية
 .وباالضااة اىل رحبية املؤسسة بعالقة طرديةبعالقة عكسية، حجم االصول بعالقة طردية، 

 باالضااة 0989 سنة Barton et Matthewsو  0990سنة   NORTONحسب دراسات كال من   . ب

حسبهم اىل ان خصوصيات املالكني واملسريين، احمليط اخلارجي مت التوصل  0981 سنة  Andrews اىل
 Scott et  وحسب نتائج اعمال، 2يكل املايلوخصائص املؤسسة  هي من العوامل املؤثرة على اختيار اهل

al   حمل الدراسة واليت كان  تتصف بنسبة اقرتاض غري  املؤسساتباملائة من  81على ان  0992سنة
 .مالئمة، اان هذه النسبة حددت يف جزء منها  بناء على جتارب سابقة وأحكام املسريين

                                           
 .الفرع االول، املطلب األول، املبحث الثالث من الفصل الثاين.  1
 .من الفصل الثاينالفرع الثاين، املطلب األول، املبحث الثالث .  2
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املسريين الذين يظهرون و  املالكني انا  0989سنة  Barton et Matthewsحسب نتائج اعمال    . ت
 .عزوف عن املخاطر وباإلضااة اىل ميوهلم لالستقاللية سيفضلون التمويل الداخلي

اان مسريي املؤسسات يؤكدون على ان عدم . 0982سنة   Cooley et Edwardsدراسة كال من   . ث
ميلوهم الستخدام االقرتاض  التأكد من العوائد املستقبلية للمؤسسة ميثل العامل االكثر تأثريا على 

 .كمصدر للتمويل
أظهرت ان االرباح الغري موزعة تربز  0998سنة  Bird et Juttnerو  0990سنة  Batesدراسات   . ج

 .بصفة كبرية يف ميزانيات املؤسسات الصغرية مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم ويف كااة القطاعات
ان سبب اعتماد امل ص م على التمويل  اظهرت 0990سنة  Holmes et Kentدراسة كال من    . ح

الذايت بنسب كبرية مقارنة باملؤسسات الكبرية، هو ان املسريين قاموا بشكل ايرادي بتفضيل التمويل 
 .الذايت، او ألهنم ليسوا على دراية مبختلف مصادر التمويل املتاحة االخرى

سنة   Davidson et Dutiaو  0998سنة   Walker et Pettyو  0990سنة  Batesدراسات   . خ
مقارنة  اقل، أظهرت  بأن امل ص  م تعتمد على القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل بنسبة 0990

سنة  Tamari،  0990سنة  Angو  0990سنة   Nortonكما ان دراسات . باملؤسسات كبرية احلجم
 .اظهرت نفس النتائج 0998سنة  Suret et Arnouxودراسة لكل من  0981
أظهرت ان التمويل باالقرتاض مرتبط عكسيا باملردودية، اي  0990سنة  Constand et alة لـ دراس  . د

ان املؤسسات اليت متتاز مبردودية مرتفعة تعتمد بنسبة كبرية على التمويل الذايت او اهنا ليس  يف حاجة 
 .للتمويل  من املصادر اخلارجية

والذين يؤكدون  0998سنة   Suret et Arnouxو  0982سنة   Cooley et Edwardsدراسات  . ذ
على ان حجم املؤسسة ميكن ان ال يكون هو العامل االساسي لتفسري اهليكل املايل للم ص م، وهذا 

 .بعدم امهال اثر املردودية
املؤسسة خالل تطورها متر مبراحل عديدة  اان 0982سنة  Churchill et Lewiوحسب دراسة    . ر

 .1لها املايلويف كل مرحلة حيدث تغيري يف هيك
واليت اجري  على عينة من امل ص م االمريكية واليت اشار من  0990سنة   NORTONدراسة   . ز

 كما ان   .خالهلا اىل امهية نظرية ترتيب اختيار مصادر التمويل يف تفسري اهليكل املايل للم ص و م 
 Michaelas, Chittenden et Poutziourisوباالضااة اىل  2112 سنة  Holmes et Cassarدراسات

                                           
 .الفرع الثالث، املطلب األول، املبحث الثالث من الفصل الثاين.  1
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اظهرت هذه الدراسات على ان امل ص م تفضل االعتماد على التمويل الداخلي قبل  0999 سنة 
من  وجود ترتيب ملصادر التمويل تؤكد على 0990 سنة Nékhiliدراسة لـ  .1اللجوء اىل التمويل اخلارجي

من جهة وحجم املؤسسة من  خالل العالقة العكسية بني التمويل الذايت والقروض البنكية طويلة االجل
 .جانب آخر

حيث اكد على وجود اسرتاتيجة لإلشارة يف تكوين القروض البنكية  2110سنة    Zianeدراسة   . س
هذه الدراسة ان اسرتاتيجية االشارة ميكن ان تتم وباالعتماد على مؤشرات  ت، حيث اعترب للم ص م

 .الشركاء التجاريني، والنمو اخرى مثل، هيكل االصول، التمويل الداخلي، السمعة امام
ص م متيل ن امل ، واليت توصل  اىل ا 2108سنة  Marc Deloof, Maurizio La Roccaدراسة   . ش

 .على االئتمان التجاري من طرف املوردينللتوسع اكثر يف احلصول 
حيث مت التوصل اىل ان امل ،  2112سنة    SCHAFER, WERWATZ, ZIMMERMANNدراسة  . ص

ص م اليت متتاز بارتفاع قيمة االنفاق يف جمال البحث والتطوير تعد مؤسسات مبتكرة وترتفع ايها درجة 
عل البنوك حتد من قيمة القروض املقدمة هلذا النوع من املؤسسات االمر الذي جيعل هذه املخاطرة مما جي

االخرية تفضل االعتماد على التمويل الداخلي وعن طريق االصدار بدرجة اكرب من التمويل عن طريق 
 .2االقرتاض

 أظهرت هذه حيث 2108سنة    Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosدراسة   . ض
الدراسة ان حمددات مثل حجم املؤسسة ،الرحبية، هيكل االصول وارص النمو متثل حمددات هامة للرااعة 

 .املالية للم ص م
ان هناك عالقة مت من خالهلا التوصل ،  2112سنة    Alan A. Bevan, Jo Danboltدراسة   . ط

حجم املؤسسة والقروض  عكسية بني حجم املؤسسة والقروض قصرية االجل وان هناك عالقة طردية بني
البنكية طويلة االجل مما يؤكد حسبهما على ان امل ص م جتد صعوبة يف احلصول على القروض طويلة 

 .االجل
سنة  Nicos Michaelas Francis Chittenden, Panikkos; Poutziourisدراسة كال من   . ظ

عدل النمو واألموال املقرتضة مما وجود عالقة طردية بني مؤشر مواليت مت من خالهلا التوصل اىل ،  0999
يشري اىل ان زيادة احتمال حتقيق معدالت منو مرتفع يف امل ص م تزيد من قدرهتا على التمويل 

                                           
 .الفرع الرابع، املطلب األول، املبحث الثالث من الفصل الثاين  1
 .الفرع االول، املطلب الثاين، املبحث الثالث من الفصل الثاين.  2

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
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بالقروض، امل ص م اليت ترتفع ايها درجة املخاطرة متيل اكثر لالعتماد على التمويل عن طريق القروض 
ومدى اعتمادها على القروض قصرية االجل،  قصرية االجل، وجود عالقة عكسية بني حجم املؤسسة

 .وجود عالقة طردية بني حجم املؤسسة ومدى اعتمادها على القروض طويلة االجل
بتحديد املتغريات   ZIANEومن خالل هذه الدراسة قام ، 2112سنة   Ydriss ZIANEدراسة   . ع

حجم املؤسسة، عمر : اليةباالعتماد على احملددات الت ص م ماملفسرة لنسبة االموال املقرتضة يف 
احتمال  ان هناك حيث مت التوصل اىل . املؤسسة، املردودية، النمو، مكونات االصول و تكلفة التمويل
عمر ايما يتعلق بعامل ، كلما صغر حجمهاكبري يف عدم قدرة املؤسسات على احلصول على القروض  

نسبة االموال  االرتفاع يف ادى هذا اىلكلما زادت مدة نشاط املؤسسة   مت التوصل اىل انهاملؤسسة اقد 
نسبة  بينها وبني عكسيةاهناك عالقة مردودية املؤسسة  وبالنسبة لعاملاملقرتضة يف هيكلها املايل، 

نسبة االموال  الراع يف تؤدي اىلامكنيات النمو  ، يف حني ان الراع يفاالموال املقرتضة يف هيكلها املايل
الزيادة يف االموال  يؤدي اىلاالصول املادية  اان االرتفاع يف ات االصولبالنسبة لعامل مكوناملقرتضة، 
عالقة عكسية بني تكلفة التمويل ونسبة االموال املقرتضة يف كما مت مالحظة املايل،   اهليكلاملقرتضة يف 
 .املؤسسات

حيث اظهرت هذه ، 2102سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiكال من   دراسة  . غ
حجم االصول الثابتة وحجم املؤسسة تلعبان دورا اساسيا يف مدى قدرة املؤسسة على ان اسة الدر 

احلصول على القروض البنكية، وهذا على اعتبار انه كلما زاد حجم االصول الثاب  يف املؤسسة كلما 
شكل كما ان ارص حتقيق النمو تنعكس ب  .اعطى ذلك ضمان اكرب للبنوك لتمويل استثماراهتا بالقروض
 .اجيايب على االقرتاض بشكل عام والقروض طويلة االجل

حيث مت التوصل من خالل هذه الدراسة اىل ان ارتفاع تكلفة ،  2112سنة  Gavin C. Reid  . ف
االقرتاض بالنسبة للمؤسسات الصغرية تؤدي اىل احلد من استخدام القروض البنكية، اما اذا كان  هذه 

عتماد على القروض البنكية يف خالل مراحل حياة املؤسسة اىل ان التكلفة منخفضة اسيتم اللجوء لال
 .يتم بلوغ مستوى ثاب  والذي يعترب اهليكل املايل االمثل للمؤسسة

 .Pedro Proença, Raul M. S. Laureano, Luis M. Sقام هبا  كال من الدراسة اليت   . ق

Laureano   ونات االصول متثل احملددات حيث اظهرت هذه الدراسة ان الرحبية ومك،  2100سنة
الرئيسية املفسرة للهيكل املايل للم ص و م، اين مت التوصل اىل وجود عالقة عكسية بني نسبة االموال 
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املقرتضة والرحبية، وعالقة عكسية بني هيكل االصول والقروض البنكية قصرية االجل ويف نفس الوق  
 .ية طويلة األجلهناك عالقة طردية بني هيكل االصول والقروض البنك

ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل ،  2118سنة  Francisco Sogorb-Miraالدراسة اليت قام هبا   . ك
لرحبية و الواورات الضريبية احملققة من املصاريف غري املالية املقتطعة من الوعاء الضرييب مرتبطة اىل ان ا

بعالقة عكسية مع الراع املايل يف امل ص و م، كما ان حجم املؤسسة ومنوها وهيكل اصوهلا هلا تأثري 
 .اجيايب على اهليكل املايل للم ص و م

،  2110سنة  Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburtالدراسة اليت قام هبا  كال من   . ل

احسب هذه الدراسة اان امل ص م اليت متتلك اصول ثابتة متيل لالعتماد على القروض طويلة األجل،  
كما ان حجم املؤسسة مرتبط عكسيا بفرتة استحقاق القرض باالضااة اىل انه مت التوصل اىل عدم وجود 

مدة استحقاق القرض من جهة وظهور اثر حمدود بني عدم متاثل عالقة ذات داللة بني النمو و 
 .املعلومات، الضرائب و قطاع النشاط  على مدة استحقاق القرض من جهة اخرى

، واليت 2102سنة  D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraكال من   قدمهاالدراسة اليت   . م
ية مرتبطة بعالقة عكسية مع الراع املايل، وجود عالقة ان الرحب:  مت التوصل من خالهلا اىل النتائج التالية

طردية بني حجم االصول والراع املايل، وجود عالقة طردية بني حجم املؤسسة والراع املايل ، امل ص م 
اليت متتاز بدرجة خماطرة عالية متيل الستخدام اقل للقروض يف هيكلها املايل، عمر املؤسسة مرتبط 

 .عكسيا بالراع املايل
سنة  Chaojin Xiang, Xiaofeng Wu and Aoyang Miao الدراسة اليت قام هبا كال من   . ن

ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل على ان هناك عالقة عكسية ذات داللة بني نسبة القروض ،  2102
هلا  قصرية االجل يف اهليكل املايل وكفاءة امل ص م كما ان نسبة القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل

 . اثر اجيايب حمدود على كفاءة امل ص م

 Wafa Hadricheقام  هبا كال من وااء حدريش بن عياش و صونيا غربال زواري الدراسة اليت   . ه

Ben Ayed, Sonia Ghorbel Zouari  حيث أظهرت الدراسة ان امل ص و م تعتمد ،  2102سنة
التمويل باستخدام املصادر املالية الداخلية على نوع من الرتتيب يف اختيار مصادر التمويل حيث تفضل 

 .والقروض التجارية
ومن خالل الدراسات سابقة الذكر حناول تلخيص احملددات املستخدمة لتفسري اهليكل املايل للم 

 :وهذا من خالل اجلدول التايل ص م حسب كل دراسة

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
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 للم ص م  الماليالعوامل المحددة لحجم االموال المقترضة في الهيكل  (: 74)الجدول رقم  
 الهيكل الماليبعالقتها  المحددات الدراسة

Brigham et Gapenski   
 حبجم القروض يف اهليكل املايل عكسية التقلب يف العوائد

 حبجم القروض يف اهليكل املايل طردية االصول حجم
 حبجم القروض يف اهليكل املايل طردية رحبيةال

NORTON   و  0990سنةBarton et Matthews 
 0981 سنة  Andrews اىل باالضااة 0989 سنة

  خصوصيات املالكني واملسريين
 احمليط اخلارجي
 خصائص املؤسسة

Scott et al   جتارب سابقة وأحكام املسريين 0992سنة 
Barton et Matthews خصوصيات املالكني واملسريين 0989 سنة 
Cooley et Edwards   ين بشأن العوائد املستقبلية للمؤسسةات املسري عتوق 0982سنة 

Bates  و  0990سنةBird et Juttner  حجم املؤسسة 0998سنة 
عكسية حبجم االرباح احملتجزة اهليكل 

 املايل
Holmes et Kent عكسية حبجم التمويل الذايت اهليكل املايل حجم املؤسسة 0990 سنة 

Bates  و  0990سنةWalker et Petty   0998سنة 
جم القروض طويلة االجل يف حبطردية  حجم املؤسسة 0990سنة   Davidson et Dutiaو 

 اهليكل املايل
Norton   و  0990سنةAng  0990سنة Tamari 

سنة  Suret et Arnouxودراسة لكل من  0981سنة 
0998 

طردية حبجم القروض طويلة االجل يف  حجم املؤسسة
 اهليكل املايل

Constand et al عكسية حبجم القروض يف اهليكل املايل املردودية 0990 سنة 
 و 0982 سنة  Cooley et Edwardsدراسات

Suret et Arnoux  عكسية حبجم القروض يف اهليكل املايل املردودية 0998 سنة 

Churchill et Lewi  حسب مراحل تطور املؤسسة 0982سنة 
 0990 سنة  NORTON دراسة
 2112نة س  Holmes et Cassarدراسات
 Michaelas, Chittenden etوباالضااة اىل 

Poutziouris   0999سنة 

  اهليكل املايل حسب نظرية ترتيب اختيار مصادر التمويل ريتفس

Nékhili  عكسية حبجم التمويل الذايت اهليكل املايل حجم املؤسسة 0990سنة 

Ziane   2110 سنة 

 هيكل االصول

 ملايلطردية حبجم القروض يف اهليكل ا
 التمويل الداخلي

امام الشركاء  ةالسمع
 التجاريني
 منو املؤسسة
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Marc Deloof, Maurizio La Rocca االئتمان التجاريعكسية حبجم  حجم املؤسسة 2108 سنة 
SCHAFER, WERWATZ, ZIMMERMANN   

 2112 سنة
االنفاق يف جمال 
 البحث والتطوير

 عكسية حبجم القروض يف اهليكل املايل

Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulos   
 2108 سنة

 حجم املؤسسة
 الرحبية ليةطردية مع الرااعة املا

 هيكل االصول
 عكسية مع الرااعة املالية ارص النمو

Alan A. Bevan, Jo Danbolt   حجم املؤسسة 2112 سنة 

حبجم القروض طويلة االجل يف  طردية
 اهليكل املايل

حبجم القروض قصرية االجل يف  عكسية
 اهليكل املايل

Nicos Michaelas Francis Chittenden, 
Panikkos; Poutziouris 0999 سنة 

 طردية حبجم القروض يف اهليكل املايل معدل النمو

 درجة املخاطرة
عكسية حبجم القروض قصرية االجل يف 

 اهليكل املايل

 حجم املؤسسة

عكسية حبجم القروض قصرية االجل يف 
 اهليكل املايل

طردية حبجم القروض طويلة االجل يف 
 اهليكل املايل

 2112سنة   Ydriss ZIANEدراسة 

 حجم املؤسسة 

 طردية بنسبة القروض يف اهليكل املايل
 عمر املؤسسة
 النمو

 مكونات االصول
 املردودية

 عكسية بنسبة القروض يف اهليكل املايل
 تكلفة التمويل

Christine Chevallier, Anthony Miloudi سنة 
2102 

 حجم االصول الثابتة
يلة االجل يف طردية حبجم القروض طو 
 حجم املؤسسة اهليكل املايل

 ارص حتقيق النمو
Gavin C. Reid عكسية بنسبة القروض يف اهليكل املايل تكلفة االقرتاض 2112 سنة 

Pedro Proença, Raul M. S. Laureano, Luis M. 

S. Laureano  2100 سنة 

 عكسية بنسبة القروض يف اهليكل املايل الرحبية

 صولهيكل اال

عكسية نسبة القروض قصرية االجل يف 
 اهليكل املايل

طردية نسبة القروض طويلة االجل يف 
 اهليكل املايل

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
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Francisco Sogorb-Mira 2118 سنة 

 الرحبية
 عكسية بالراع املايل

 الواورات الضريبية
 منو املؤسسة

 حجم املؤسسة  طردية بالراع املايل
 هيكل االصول

Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburt 
 2110 سنة

 حجم االصول الثابتة
طردية بالقروض طويلة االجل يف اهليكل 

 املايل
 عكسية مبدة استحقاق االقروض جم املؤسسةح

D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamura سنة 
2102 

 درجة املخاطر 
 عمر املؤسسة  عكسية بالراع املايل

 الرحبية 
 حجم املؤسسة

 طردية بالراع املايل
 حجم االصول

Chaojin Xiang, Xiaofeng Wu and Aoyang 

Miao عكسية بنسبة القروض قصرية االجل املؤسسةكفاءة  2102 سنة 

وااء حدريش بن عياش و صونيا غربال زواري سنة 
 الرتتيب يف اختيار مصادر التمويل 2102

 من اعداد الباحث

ختتلف من دراسة اىل  للم ص م ان حمددات اهليكل املايل نالحظ (29)ومن خالل اجلدول رقم 
دراسات اليت قد تعتمد على بيانات حماسبية ومالية حيث جند بعض ال ،اخرى وهذا حسب نوعيتها

هيكل مستخرجة من القوائم املالية واحملاسبية للمؤسسة مثل ما هو احلال بالنسبة ملعايري حجم االصول، 
كما جند .  االنفاق يف جمال البحث والتطوير تكلفة التمويل، ،املردودية، منو املؤسسة، الرحبيةاالصول، 

من خالل  بياناهتاعلى حمددات نوعية واليت مت احلصول على ت سات اليت اعتمدان هناك بعض الدرا
  ،االتصال املباشر مبالكي ومسيريي امل ص م مثل ما هو احلال بالنسبة للمتغريات التاليةاعداد استبيان او 

، خصوصيات املالكني واملسريين، احمليط اخلارجي، خصائص املؤسسة، جتارب سابقة وأحكام املسريين
 .مسعة املؤسسة امام الشركاء التجاريني

 
 صياغة الفرضيات واختيار المتغيرات المفسرة: الثانيالمبحث  

من خالل املبحث احلايل نقوم بدراسة حمددات التمويل بالقروض االستثمارية للم ص م يف اجلزائر، 
ية ر الل املقاربات النظوهلذا سنعمل على صياغة بعض الفرضيات بناءا على النتائج املتوصل اليها من خ

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
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واليت مت تلخيصها من خالل  والدراسات امليدانية املفسرة هليكل متويل االحتياجات االستثمارية للم ص م
  .  املبحث السابق

 
 صياغة الفرضيات  : المطلب االول

 
 اثر هيكل االصول: الفرع االول

اىل  0982سنة  Myers et Majluf و 0999سنة  Scottكال من يشري  حسب املقاربات النظرية ا
ان املؤسسات اليت متتلك اصوال ميكن تقدميها كضمان للمقرضني، يكون لديها الدااع الن تعتمد بدرجة 

اىل اصدار اسهم وق  لن تكون ايه اسعار االسهم اكرب على االموال املقرتضة، ذلك اهنا لو عمدت 
ات مغال يف تقوميها مما يؤدي اىل اخنفاض مرتفعة، اان املستثمر قد يعتربها كإشارة بان اصول املؤسس

قيمتها السوقية، ولكي يتجنب املالك اخنفاض القيمة السوقية لألسهم والذي ميكن ان يطلق عليه تكلفة 
الوكالة حلقوق امللكية اقد يفضلون االقرتاض بضمان االصول اذ من شأن الضمان ان جيعل تكلفة 

قوق امللكية، مما يؤكد على ان نسبة االقرتاض تزداد كلما زادت الوكالة للقروض اقل من تكلفة الوكالة حل
 .1نسبة االصول الثابتة على اعتبار اهنا اكثر االصول مالءمة لتقدميها كضمان للمقرضني

العديد من  هناك نالحظ ان( 47)من خالل اجلدول السابق رقم حسب الدراسات امليدانية و 
نسبة القروض طويلة االجل  وهليكل املايل للم ص م بصفة عامة الدراسات امليدانية اليت حاول  تفسري ا

االصول حيث جند من بني هذه الدراسات دراسة  هيكلوهذا باالعتماد على معيار  ـا،خصوص
Brigham et Gapenski    عكسية بني حجم االصول يف املؤسسة واليت اظهرت ان هناك عالقة

املؤسسات اليت متتاز بضخامة حجم اصوهلا متيل ان صل اىل مت التو  اينوحجم القروض يف اهليكل املايل 
 , Apostolos Dasilasدراسة اظهرت كما . 2اكثر الستخدام االموال املقرتضة يف هيكلها املايل

Nicolas Papasyriopoulos   واليت تشري اىل وجود عالقة طردية بني هيكل االصول والراع  2108 سنة
 . 3ناليونايف  املايل يف امل ص م

                                           
   .202-202 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص.  1
 .292 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص.  2

3  .  Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Apostolos+Dasilas%22
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واليت اظهرت ان   2112سنة   Ydriss ZIANEدراسة وهي نفس النتائج املتوصل اليها يف 
حيث  ص م متثل عامل اساسي حمدد لقرارات االعتماد على االموال املقرتضة يف امل  مكونات االصول

فاض يف اثر انه بالنسبة للمؤسسات اليت متتاز يف هيكل اصوهلا بارتفاع االصول املادية اهي متتاز باخن
عدم متاثل املعلومات وبالتبعية يف تكلفة الوكالة وبالتايل القدرة على الزيادة يف االموال املقرتضة يف هيكلها 

 .1املايل
حيث اظهرت هذه ،  2102سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiكال من   دراسة

درة املؤسسة على احلصول على القروض دورا اساسيا يف مدى ق تلعبالدراسة ان حجم االصول الثابتة 
البنكية، وهذا على اعتبار انه كلما زاد حجم االصول الثاب  يف املؤسسة كلما اعطى ذلك ضمان اكرب 

 .2للبنوك لتمويل استثماراهتا بالقروض
 .Pedro Proença, Raul M. S. Laureano, Luis M. Sقام هبا  كال من الدراسة اليت 

Laureano   حيث مت التوصل اىل وجود عالقة عكسية بني هيكل االصول والقروض ،  2100سنة
البنكية قصرية االجل ويف نفس الوق  هناك عالقة طردية بني هيكل االصول والقروض البنكية طويلة 
األجل وقد مت تفسري ذلك على ان امل ص و م اليت متتلك اصول كبرية ميكنها التوسع يف استخدام 

ة االجل يف هيكلها املايل على اعتبار ان هذه االصول ميكن استخدامها كضمان القروض البنكية طويل
 .3ألصل الدين يف حالة ااالس املؤسسة

حي وجد ان هيكل االصول ،  2118سنة  Francisco Sogorb-Miraالدراسة اليت قام هبا 
مرتبط بعالقة طردية بالقروض طويلة االجل وبعالقة عكسية بنسبة القروض  قصرية االجل يف اهليكل 
املايل، حيث مت تفسري هذه العالقة باعتماد امل ص م يف متويلها ألصوهلا الثابتة على القروض طويلة 

جل يف حني ان االصول املتداولة متول بالقروض قصرية االجل وبالتايل اكلما ارتفع  قيمة االصول اال
يف املقابل القروض قصرية   الثابتة يف هيكل االصول زادت نسبة القروض الطويلة اجلل واخنفض

 .4االجل
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3 . Pedro Proença, Raul M.S. Laureano, Luis M.S. Laureano,  “Determinants of Capital Structure and the 2008 

Financial Crisis: Evidence from Portuguese SMEs“ , Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 

September 2014, p.p. 182-191. 
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، 2110نة س Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburtالدراسة اليت قام هبا  كال من 

احسب هذه الدراسة اان امل ص م اليت متتلك اصول ثابتة مرتفعة متيل لالعتماد على القروض طويلة 
 ,D. Forte, L. A. Barrosكال من   قدمهاالدراسة اليت وهي نفس النتيجة املتوصل اليها يف . 1األجل

W. T. Nakamura  2 2102سنة. 
 : سات امليدانية ميكننا طرح الفرضية التاليةوبناء على نتائج املقاربات النظرية والدرا

حجم االصول الثابتة يؤدي الى زيادة حجم  االرتفاع في الفرضية األولى تتمثل في ان
 .في الهيكل المالي في الم ص م في الجزائرطويلة االجل القروض 

 
  حجم المؤسسةاثر  : الثانيالفرع  

ؤسسة وبني خماطر االاالس ااملؤسسات تكشف الدراسات عن وجود عالقة عكسية بني حجم امل
الكبرية اليت عادة ما يتسم نشاطها بقدر من التنوع، تتعرض لتلك املخاطر بدرجة اقل ومن مث يكون 

قد اشار اىل  0999سنة  Smithنسبة االموال املقرتضة يف هيكل رأس املال، غري ان لديها الدااع لزيادة 
، اتكلفة اصدار االسهم والسندات لتلك املؤسسات عادة اختالف الوضع بالنسبة للمؤسسات الصغرية

،وهي نفس  3ما يكون مرتفع، بشكل قد تفضل معه االعتماد بدرجة اكرب على القروض يف التمويل
سنة  Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburtكال من النتيجة املتوصل اليها يف دراسة  

، مما قد 4عكسية بني حجم املؤسسة ومدة استحقاق القرضهناك عالقة حيث مت التوصل اىل ان  2110
يشري اىل ان امل ص م يف الواليات املتحدة االمريكية متتاز خباصية متيزها عن بقية امل ص م يف احناء العامل 

كال من حيث حسب دراسة  . وهي توسعها يف استعمال القروض طويلة االجل لتمويل استثماراهتا الثابتة
Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburt  على ان اقد مت تفسري ذلك   2110سنة

املؤسسات كبرية احلجم تعتمد يف متويلها الستثماراهتا عن طريق السوق املايل والذي يعترب مكلفا وصعب 
 .املنال بالنسبة للم ص م

                                           
1 . Frederick C. Scherr and Heather M. Hulburt, “The Debt Maturity Structure of Small Firms“, Financial 

Management, Vol. 30, No. 1 (Spring, 2001), p.p. 85-111 . 
2 . Denis Forte; Lucas Ayres Barros; Wilson Toshiro Nakamura, “Determinants of the capital structure of small and 

medium sized Brazilian enterprises“, BAR - Brazilian Administration Review, vol.10 no.3 Rio de 

Janeiro July/Sept. 2013, p.p. 347-369 
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 0990سنة  Batesيف ما يتعلق بالتمويل عن طريق االقرتاض اان العديد من الدراسات على غرار 
، هذه الدراسات أظهرت   0990سنة   Davidson et Dutiaو  0998سنة   Walker et Pettyو 

ولكن . بأن امل ص م تعتمد على االقرتاض يف اهليكل املايل بنسبة اكرب مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم
م تبني ان هذه االخرية عند التدقيق يف طبيعة االموال املقرتضة املستخدمة يف اهليكل املايل للم ص 

تتكون بنسبة كبرية من قروض بنكية قصرية االجل وباإلضااة اىل االئتمان التجاري يف حني ان نسبة 
القروض طويلة االجل اىل امجال االموال املقرتضة تكون مرتفعة يف املؤسسات كبرية احلجم مقارنة بامل 

،  0990سنة  Angو  0990سنة   Nortonص م وهذا حسب النتائج املتوصل اليها يف دراسات 
Tamari  واليت قام هبا يف الدول التالية ارنسا، الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة  0981سنة

اجري   0998سنة  Suret et Arnouxواليابان، وهي نفس النتيجة املتوصل اليها يف دراسة لكل من 
 .1على مؤسسات يف مقاطعة كيبك بكندا

أظهرت ان االرباح الغري موزعة  0998سنة  Bird et Juttnerو  0990سنة  Batesات ويف دراس
.  تربز بصفة كبرية يف ميزانيات املؤسسات الصغرية مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم ويف كااة القطاعات

حيث اظهرت  0990سنة  Holmes et Kentوهي نفس النتيجة املتوصل اليه يف دراسة مماثلة  لكل من 
  .2ن امل ص م تعتمد على التمويل الذايت بنسب كبرية مقارنة باملؤسسات الكبريةا

على ان حجم   2108سنة  Marc Deloof, Maurizio La Roccaكما اظهرت دراسة 
مرتبط عكسيا مبدى اعتمادها على االئتمان التجاري حيث ان امل ص م تتوسع اكثر يف  املؤسسة

 , Apostolos Dasilasدراسة ، كما ان 3استخدام االئتمان التجاري مقارنة باملؤسسات االكرب حجم

Nicolas Papasyriopoulos    رااعتها وجود عالقة طردية بني حجم املؤسسة و ظهرت ا 2108سنة
اظهرت ان هناك عالقة عكسية  2112سنة    Alan A. Bevan, Jo Danboltدراسة ، كما ان 4املالية

بني حجم املؤسسة والقروض قصرية االجل وان هناك عالقة طردية بني حجم املؤسسة والقروض البنكية 
امل ص م حمل الدراسة جتد صعوبة يف احلصول على القروض  طويلة االجل مما يؤكد حسبهما على ان

ان حجم املؤسسة له اىل مت التوصل من خالواليت  2112سنة   Ydriss ZIANEدراسة ، 5طويلة االجل
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4 . Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 
5 . Bevan. A.A, Danbolt. J.O,  “Capital structure and its determinants in the UK- a decompositional analysis“, 

Applied Financial Economic, March2002, Volume 12, Issue 3, pp159-170. 
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يعد متغري اساسي يف حتديد نسبة االموال املقرتض يف اهليكل املايل وهذا على اساس انه هنا احتمال كبري 
على احلصول على القروض كلما صغر حجمها وباإلضااة اىل نقص املعلومات  يف عدم قدرة املؤسسات

سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiكما اشارة دراسة كال من   .1املتعلقة باملؤسسة
، 2طردية بني حجم املؤسسة وحجم القروض طويلة االجل يف هيكلها املايلاىل وجود عالقة    2102
واليت توصل من خالهلا اىل ان حجم املؤسسة مرتبط  2118سنة  Francisco Sogorb-Miraدراسة 

 .D. Forte, L. A. Barros, W. Tكال من   قدمهايت الدراسة الويف   . 3بعالقة طردية بالراع املايل

Nakamura  اىل وجود عالقة طردية بني حجم املؤسسة والراع املايل والذي مت مت التوصل ، 4 2102سنة
 .تفسريه بان املؤسسات كبرية احلجم هلا القدرة االكرب عل احلصول القروض

 : فرضية التاليةوبناء على نتائج الدراسات سابقة الذكر  ميكننا طرح ال
حجم في  االرتفاعيؤدي الى  الزيادة في حجم المؤسسة الفرضية الثانية تتمثل في ان

 .في الهيكل المالي في الم ص م في الجزائر طويلة االجل القروض
 

 مستوى الربحيةاثر  : الثالثالفرع  
ة تأيت يف مقدمة ز اسهم جديدة اان االرباح احملتج إلصداربسبب ارتفاع تكلفة الوكالة املصاحبة 

 بإصدارمصادر التمويل من حيث اجلاذبية، يتبعها القروض اليت هلا واورات ضريبية وأخريا يأيت التمويل 
اسهم جديدة اليت ال حتقق واورات ضريبية ، وبناء عليه يصبح من املتوقع ان تتجه املؤسسات اليت تتميز 

ىل االعتماد بدرجة اقل على االموال املقرتضة وتتاح هلا ارصة احتجاز ارباح ا بارتفاع معدل رحبيتها
 .5وبدرجة اكرب على االرباح احملتجزة

 ,Pedro Proença, Raul M. S. Laureanoوهي نفس النتيجة املالحظة يف دراسة كال من 

Luis M. S. Laureano   واليت مت  االشارة من خالهلا اىل ان هناك عالقة عكسية بني  2100سنة
قرتضة والرحبية، وهذا على اعتبار ان امل ص م اليت حتقق رحبية عالية متيل لالعتماد على نسبة االموال امل

                                           
1 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
2 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
3 . Francisco Sogorb-Mira , “How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From A 1994–1998 

Spanish Data Panel“ , Small Business Economics  December 2005, Volume 25, Issue 5, p.p 447-457. 
4 . Denis Forte; Lucas Ayres Barros; Wilson Toshiro Nakamura, “Determinants of the capital structure of small and 

medium sized Brazilian enterprises“, BAR - Brazilian Administration Review, vol.10 no.3 Rio de 

Janeiro July/Sept. 2013, p.p. 347-369 
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كما     .1املصادر الداخلية وهذا بسبب ارتفاع تكلفة التمويل من املصادر اخلارجيةمن متويل استثماراهتا 
اسية هي نتيجة اس 2102سنة  D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraاظهرت دراسة كال من 

ان الرحبية مرتبطة بعالقة عكسية مع الراع املايل، مما يعين ان نتائج هذه الدراسة تتوااق مع ما تنص عليه 
نظرية ترتيب مصادر التمويل واليت تشري اىل ان امل ص م تعمل على متويل توسع  نشاطها عن طريق 

 .2حملتجزةالديون بعد ان تستنفذ مصادرها الداخلية واملتمثلة يف االرباح ا
ومن خالل نتائج الدراسات سابقة الذكر ميكن القول ان امل ص م اليت متتاز بتحقيقها ملعدالت 
رحبية مرتفعة حتاول االعتماد اكثر على التمويل الداخلي ودرجة اوىل من خالل التمويل الذايت وهذا 

إالا ان هذه . روض لبنكيةباحتجاز االرباح على اعتبار انه مصدر مايل متاح واقل تكلفة مقارنة بالق
النتيجة ختتلف عن النتائج احملقق يف بعض الدراسات امليدانية ااذا اخذنا على سبيل املثال دراسة 

Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulos    اظهرت ان امل ص م  حيث 2108سنة
دية بني الرحبية والراع املايل أي اهنا ر اليونانية املدرجة يف السوق املايل متتاز هياكلها املالية بعالقة ط

حسب هذه حيث انه و تتعارض مبا جاء يف حمتوى نظرية ترتيب مصادر التمويل والدراسات السابقة، 
الدراسة اان امل ص م اليونانية واملدرجة يف السوق املايل تتوسع اكثر يف استخدام القروض كلما زادت 

هذه اان     Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulos كال من   رحبيتها، اال انه وحسب
الوضعية تعترب غري طبيعية وهذا على اعتبار ان امل ص م اليونانية واملدرجة يف السوق املايل ملزمة قانونيا 
بتوزيع حد ادىن من االرباح احملققة االمر الذي خيفض من حجم االرباح اليت يتم احتجازها واليت تكون 

جات التمويللية عادة ما تضطر امل ص م حاجة اليها ، وعليه ولتغطية هذه االحتيا املؤسسات هي يف
 .3اليونانية واملدرجة يف السوق املايل اىل احلصول على القروض

 : ميكننا طرح الفرضية التالية على نتائج الدراسات سابقة الذكر وبناء
 حجم القروضفي  االنخفاضي الى يؤد الزيادة في ربحية المؤسسة الفرضية الثالثة تتمثل في ان

 .في الهيكل المالي في الم ص م في الجزائر طويلة االجل
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http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=en&nrm=iso
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Apostolos+Dasilas%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nicolas+Papasyriopoulos%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/45/1/page/1
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 معدل النمواثر  : الرابعالفرع  
تشري الدراسات اىل ان املؤسسات اليت تتسم مبستوى عايل للنمو ترتفع ايها تكلفة الوكالة 

ضرورة اىل ارتفاع تكلفة االموال مبعدالت اكرب نظرا لتعدد الفرص االستثمارية املتاحة مما يؤدي بال
املقرتضة، مما قد يداع باملالك يف النهاية اىل تفضيل االعتماد على التمويل الذايت، أي بعبارة اخرى وجود 

 Titmanطويلة االجل يف اهليكل املايل حسب كال من  عالقة عكسية بني معدل النمو ونسبة القروض

et Wessels  ومع هذا يشري .  0988سنةMyers  اىل انه يف احلاالت اليت ميكن للمؤسسة  0999سنة
ايها ان تستبدل القروض طويلة االجل بالقروض قصرية االجل، واليت تنطوي على خماطر اقل للدائنني، 

ة بني ، بعبارة اخرى يتوقع وجود عالقة طرديسوف تنخفض تكلفة الوكالة وترتفع نسبة االموال املقرتضة
  .1قروض قصرية االجلمعدل النمو وبني نسبة ال

بني معدل  طرديةوبالنسبة للم ص م انجد ان العديد من الدراسات قد توصل  اىل وجود عالقة 
 Apostolos Dasilas , Nicolasكال من  دراسة   من خالل إالا النمو وحجم القروض يف اهليكل امايل 

Papasyriopoulos   2  اسات اليت اظهرت ارتباط ومن بني الدر . اين مت التوصل اىل عالقة عكسية
اليت قام دراسة موجب بني معدالت النمو يف امل ص م و حجم االموال املقرتضة يف اهليكل املايل انجد ال

واليت مت التوصل ايها اىل نتيجة مفادها ان امل ص م اليت 3 2118سنة  Francisco Sogorb-Miraهبا 
ونفس . متتاز بفرص حتقيق منو مرتفع متيل للتوسع اكثر يف استخدام االموال امقرتضة يف هيكلها املايل

 ,Francis Chittendenدراسة و 4 2112سنة   Ydriss ZIANEاملتوصل اليها يف دراسة  العالقة
Panikkos; Poutziouris  وجود عالقة طردية بني مؤشر معدل النمو  واليت اظهرت5 0999سنة

واألموال املقرتضة مما يشري اىل ان زيادة احتمال حتقيق معدالت منو مرتفع يف امل ص م تزيد من قدرهتا 
 Christine Chevallier, Anthonyكال من وبنفس النتيجة اان دراسة  . على التمويل بالقروض

                                           
  .208 هندي، مرجع سابق، ص منري إبراهيم.  1

2 . Pedro Proença, Raul M.S. Laureano, Luis M.S. Laureano,  “Determinants of Capital Structure and the 2008 

Financial Crisis: Evidence from Portuguese SMEs“ , Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 

September 2014, p.p. 182-191. 
3 . Francisco Sogorb-Mira , “How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From A 1994–1998 

Spanish Data Panel“ , Small Business Economics  December 2005, Volume 25, Issue 5, p.p 447-457. 
4 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
5 . Michaelas. N, Chittenden. F, Poutziouris. P, “ Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K SMEs: 

Empirical Evidence from Company panel Data“, Small Business Economics, March1999, Volume 12, Issue 2, 

pp113-130. 

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Francisco+Sogorb-Mira%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/25/5/page/1
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Miloudi  ارص حتقيق النمو يف امل ص م تنعكس بشكل اجيايب على أكدت على ان  2102سنة
 .1االقرتاض بشكل عام والقروض طويلة االجل

وبناء على ما سبق ميكن القول ان اغلبية الدراسات امليدانية اليت حاول  تفسري اهليكل املايل للم 
معدل منو املؤسسة  اظهرت نتائج خمالفة ملا تنص عليه النظريات املفسرة ص م باالعتماد على معيار 

للهيكل املايل للمؤسسة حيث الحظنا ان الدراسات امليدانية للم ص م تشري اىل وجود عالقة طردية بني 
 .معدل النمو وحجم القروض يف اهليكل املايل 

 : ة التاليةوبناء على نتائج الدراسات سابقة الذكر ميكننا طرح الفرضي
 حجم القروضفي  االرتفاعيؤدي الى  الزيادة في فرص نمو المؤسسة الفرضية الرابعة تتمثل في ان

 .في الهيكل المالي في الم ص م في الجزائر طويلة االجل
 

 المردوديةاثر  : الخامسالفرع  
املردودية، أظهرت ان التمويل باالقرتاض مرتبط عكسيا ب 0990سنة  Constand et alيف دراسة لـ 

حيث اسر هذه العالقة على ان املؤسسات اليت متتاز مبردودية مرتفعة تعتمد بنسبة كبرية على التمويل 
نتائج هذه الدراسة تتوااق كذلك مع ما . الذايت او اهنا ليس  يف حاجة للتمويل  من املصادر اخلارجية

 0998سنة   Suret et Arnouxو  0982سنة   Cooley et Edwardsمت التوصل اليه من طرف 
والذين يؤكدون على ان حجم املؤسسة ميكن ان ال يكون هو العامل االساسي لتفسري اهليكل املايل للم 

  Ydriss ZIANEدراسة  وهي نفس النتيجة املتوصل اليها يف.  2ص و م، وهذا بعدم امهال اثر املردودية
 .3 2112سنة 

 : كننا طرح الفرضيتني التاليتنيوبناء على نتائج الدراسات سابقة الذكر مي
حجم في  االنخفاضيؤدي الى  الرفع في مردودية المؤسسة تتمثل في ان الخامسةالفرضية 
 .في الهيكل المالي في الم ص م في الجزائر طويلة االجل القروض

هذه الدراسة مت حصر حمددات استخدام امل  يفالفرضيات سابقة الذكر نالحظ انه ومن خالل 
هيكل االصول، حجم املؤسسة، مستوى : اجلزائر للقروض طويلة االجل يف العوامل التاليةص م يف 

                                           
1 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
2 . Josée St-Pierre, Op. Cit. p98. 
3 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 

https://www.google.dz/search?biw=1440&bih=773&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9e+St-Pierre%22&sa=X&ved=0CCIQ9AgwAGoVChMIupnYl9iPxgIVCnEUCh17FQCP
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مت امهال بعض  احملددات االخرى واليت تظهر يف  هالرحبية، معدل النمو، املردودية يف حني نالحظ ان
شركاء التجاريني، بعض الدراسة امليدانية املفسرة للهيكل املايل للم ص م واملتمثلة يف مسعة املؤسسة امام ال

االنفاق يف جمال البحث والتطوير، درجة املخاطرة ، عمر املؤسسة، تكلفة التمويل، كفاءة املؤسسة، 
 .ات املسرييني بشأن العوائد املستقبلية للمؤسسةعخصوصيات املالكني واملسرييني، توق

واملتمثلة يف صعوبة مجع ولقد مت امهال هذه احملددات يف الدراسة احلالية وهذا لعدة اسباب ودوااع 
املعلومات املتعلقة باملتغريات املفسرة هلا وهذا نظرا لعدم توارنا يف اجلزائر على بنك للمعلومات يوار 

عن النسيج املؤسسايت لقطاع امل ص م يف اجلزائر ، ومن جانب اهناك بعض احملددات  ةالبيانات املالي
جلزائر مثل ما هو احلال بالنسبة لإلنفاق يف جمال البحث يعترب تأثريها جد حمدود يف امل ص م يف االيت 

والتطوير حيث يالحظ ان هلذا العامل التأثري الكبري على املؤسسات املبتكرة واليت تعمل يف جمال 
التكنولوجيات املتطورة، يف حني ان النسيج املؤسسايت لقطاع امل ص م يف اجلزائر يفتقر هلذا النوع من 

 .املؤسسات
 

 اختيار المتغيرات المفسرة: الثانيالمطلب  
، سنعمل من خالل هذا املطلب اىل ترمجتها يف شكل متغريات بتحديد الفرضيات قمنا مابعد
، ولكي تكون هذه املتغريات مفسرة ملدى استخدام امل ص م يف اجلزائر للقروض طويلة االجلمفسرة 

سابقة حىت يكون هذا االختيار مبين بناء على دراسات ميدانية  ايجب ان يتم اختيارها. بشكل جيد
 .على اسس علمية وموضوعية

 
 التابع  المتغيراختيار   :األولالفرع  

تقيس نسبة االقرتاض املدى الذي ذهب  اليه املؤسسة يف االعتماد على القروض او اموال الغري يف 
اهليكل املايل للمؤسسة حيث ميثل الراع املايل النسبة االكثر استخداما للدالة على  متويل احتياجاهتا،

 :1ديوهنا حبيث يتم حساب الراع املايل بالعالقة التالية وللتعبري على مدى قدرهتا على تسديد
 الرفع المالي(: 74)العالقة رقم  

  
 موال خاصةالا/  القروض الصافية=    الرفع المالي

                                           
1 . Pierre Vernimmen, finance d entreprise, 13

eme
 édition, éd Dalloz, Paris, France, 2015,.p. 276 
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جمموع االصول، نسبة القروض  ميكن ان جند اربعة نسب لالقرتاض واملتمثلة يف نسبة القروض اىل كما  

 .1اىل حقوق امللكية، ونسبة هيكل رأس املال، ونسبة التداق النقدي اىل القروض
 : حيث ان

 نسبة القروض الى مجموع االصول(: 70)العالقة رقم  
  

 مجموع االصول/ مجموع القروض =  نسبة القروض الى مجموع االصول  
 

دى الذي ذهب  اليه املؤسسة يف متويل اصوهلا من اموال مؤشرا للم (18)حيث متثل العالقة رقم 
 .الغري 

 حقوق الملكيةنسبة القروض الى  (: 70)العالقة رقم  
  

 مجموع حقوق الملكية/ مجموع القروض =    حقوق الملكيةنسبة القروض الى 
  

قروض خصوم متداولة وال)نسبة ما متثله القروض جبميع انواعها  (19)كما متثل العالقة رقم 
 .حقوق امللكية واملتمثلة يف راس املال واالحتياطات واألرباح احملتجزةاىل ( املتوسطة وطويلة االجل 

 هيكل راس المالنسبة  (: 07)العالقة رقم  
  

 مجموع مصادر التمويل طويلة االجل/  القروض طويلة االجل=    هيكل راس المالنسبة 
  

ل االمهية النسبية للقروض طويلة االجل يف هيكل راس املال اهي متث (01)اما بالنسبة للعالقة رقم 
 .هلذا قد تعترب كمؤشر للحكم على املخاطر املالية

 نسبة القروض الى مجموع االصول(: 00)العالقة رقم  
  

 مجموع االصول/  السنوي التدفق النقدي=    التدفق النقدي الى مجموع القروضنسبة 
   

                                           
 .92 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص.  1
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اهي تقيس مدى كفاية التداقات النقدية السنوية للوااء مبا على  (00)ايما خيص العالقة رقم 
املؤسسة من قروض، حيث يقصد بالتداقات النقدية السنوية لالموال املتولدة من العمليات واليت تتمثل 

 .يف صايف الربح بع الضريبة مضااا اليه القسط السنوي لالهتالك
قد مت التعبري على هيكل االقرتاض يف امل   1 2112سنة   Ydriss ZIANEدراسة حني جند يف  يف

 : ص م من خالل العالقة التالية
   Ydriss ZIANEهيكل االقتراض حسب دراسة  (: 01)العالقة رقم    

  
 مجموع االصول/  القروض المالية =    هيكل االقتراض

    
لى نسبة ما هيكل االقرتاض باالعتماد ع عنالتعبري  انه مت  Ydriss ZIANEوحسب وجهة نظر 

متغري ه ناالصول وهذا هبدف عزل اثر حجم املؤسسات على اعتبار ا املالية اىل امجايلمتثله القروض 
 .للهيكل املايل يف نفس النموذج حمدد مستقل

انه مت  2 2102سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiكال من كما جند يف دراسة  
 على حجم االقرتاض يف امل ص م وهي إمجايل القروض، القروض ثالثة متغريات للتعبري االعتماد على
واليت تقل مدة )، القروض قصرية االجل (واليت تزيد مدة استحقاقها عن سنة واحدة)طويلة االجل 

 (.استحقاقها عن سنة واحدة
2112سنة    Alan A. Bevan, Jo Danboltيف حني يف دراسة 

اقد مت االعتماد على اربعة  3
 :وهيرتاض نسب لالق

    Alan A. Bevan, Jo Danboltحسب دراسة    0نسب االقتراض  (: 01)العالقة رقم  
   

 االصول اجمالي/  القرض التجاري +  الديوناجمالي =    1نسبة االقتراض 
    
 

                                           
1 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
2 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
3 . Bevan. A.A, Danbolt. J.O,  “Capital structure and its determinants in the UK- a decompositional analysis“, 

Applied Financial Economic, March2002, Volume 12, Issue 3, pp159-170. 



 

212 

 

    Alan A. Bevan, Jo Danboltحسب دراسة    1نسب االقتراض  (: 07)العالقة رقم  
   

 االصول اجمالي/  الديونمالي اج=    2نسبة االقتراض 
    

 
    Alan A. Bevan, Jo Danboltحسب دراسة    1نسب االقتراض(: 01)العالقة رقم  

   
 راس المال/  الديوناجمالي =    3نسبة االقتراض 

 
  

    Alan A. Bevan, Jo Danboltحسب دراسة    7نسب االقتراض  (: 01)العالقة رقم  
   

  االصول المعدلة/ المعدلة  ديونال=    4نسبة االقتراض  
  
حيث يعرف الدين املعدل على انه القيمة الدارتية إلمجايل الديون مطروحا منها النقدية واألوراق  

كما متثل االصول املعدلة القيمة الدارتية لألسهم مضااا اليها االحتياطات .املالية القابلة للتسويق
 . املادية والضرائب املؤجلة مطروحا منها االصول غري

ثالثة وعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية ااننا سنحاول االعتماد على 
للتعبري على مدى استخدام امل ص م يف اجلزائر للقروض طويلة االجل لتمويل احتيجاهتا  نسب

 : وهياالستثمارية 
    0المتغير التابع  (: 04)العالقة رقم  

   
  الي االصولماج/ اجمالي القروض =  قتراض نسبة اال 

    
يتم من خالل هذه النسبة التعبري على مدى استخدام امل ص م يف اجلزائر للقروض جبميع انواعها 

تياجاهتا االستثمارية والتشغيلية، حيث تتمثل امجايل القروض يف القصرية وطويلة االجل لتمويل اح
  .املوردون واحلسابات امللحقة مضااا اليها ديون مدينة اخرىا اليها القروض والديون املدينة املالية مضاا
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    1المتغير التابع  (: 00)العالقة رقم    
   

  الي االصولماج/ اجمالي القروض طويلة االجل =    نسبة االقتراض طويل االجل 
   

ئر على القروض حيث ان هذه النسبة يتم التعبري من خالهلا على مدى اعتماد امل ص م يف اجلزا
  .اين تتمثل القروض طويلة االجل يف القروض والديون املدينة املالية أصوهلاطويلة االجل لتمويل 

    1المتغير التابع  (: 00)العالقة رقم  
       

الثابتة الي االصولماج/ اجمالي القروض طويلة االجل =  االقتراض طويل االجل الى اجمالي االصول الثابتة  نسبة 
  

واليت يتم من خالهلا حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االجل يف متويل 
مبجموع االصول غري  الصااية حيث يعرب عن االصول الثابتة اصوهلا الثابتة او احتياجاهتا االستثمارية
  .اجلارية مطروحا منها التثبيتات املالية

ب وليس امجايل القروض للتعبري عن مدى اعتماد امل ص م وقد وقع االختيار على استخدام النس
على القروض الطويلة االجل لتمويل احتياجاهتا االستثمارية وهذا لكي يتم عزل اثر حجم املؤسسة على 

  .اعتبار انه متغري مفسر يف النموذج

 
 اختيار المتغيرات المفسرة :الفرع الثاني

مع املتغريات املستخدمة يف  ومقارنتهاعلى ارضيات الدراسة  يتم اختيار املتغريات املفسرة باالعتماد
ومقابلتها مبدى توار البيانات واملعلومات املالية املتاحة حول امل ص م يف بعض الدراسات امليدانية 

 .اجلزائر
   Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosحسب دراسة  :متغير هيكل االصول .1

 : العالقة التاليةمن خالهلا التعبري عن هيكل اصول امل ص م باالعتماد على  متواليت  1 2108 سنة
 

                                           
1 . Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Apostolos+Dasilas%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nicolas+Papasyriopoulos%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/45/1/page/1
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        Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosنسبة هيكل االصول حسب دراسة  (: 17)العالقة رقم  
   

 اجمالي االصول/ االصول الثابتة الصافية =  نسبة هيكل االصول 
     

 
 Pedro Proença, Raul M. S. Laureano, Luisعتمد عليها يف دراسة وهي نفس النسبة امل

M. S. Laureano   1 2100سنة. 
 ,Christine Chevallierو دراسة كال من . 2 2112سنة   Ydriss ZIANEيف دراسة  يف حني 

Anthony Miloudi  الدراسة اليت قام هبا ، 3 2102سنةFrancisco Sogorb-Mira  سنة
2118

 :اانه مت االعتماد على العالقة التالية.4
   Ydriss ZIANEنسبة هيكل االصول حسب دراسة  (: 10)العالقة رقم  

    
  اجمالي االصول/ المخزون+ االصول الثابتة الصافية =  الصول نسبة هيكل ا 
    
وعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية ااننا سنحاول االعتماد على نسبة هيكل  

للتعبري على هيكل اصول امل ص م يف اجلزائر ومدى قدرهتا على ( 20)االصول املوضحة يف العالقة رقم 
 :الضمانات للبنوك للحصول على القروض ومنه ااملتغري املفسر االول يتم التعبري عنه بالعالقة التالية تواري

   0المتغير المفسر(: 11)العالقة رقم  
    

  اجمالي االصول/ المخزون+ االصول الثابتة الصافية =  نسبة هيكل االصول  
    

                                           
1 . Pedro Proença, Raul M.S. Laureano, Luis M.S. Laureano,  “Determinants of Capital Structure and the 2008 

Financial Crisis: Evidence from Portuguese SMEs“ , Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 

September 2014, p.p. 182-191. 
2 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
3 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
4 . Francisco Sogorb-Mira , “How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From A 1994–1998 

Spanish Data Panel“ , Small Business Economics  December 2005, Volume 25, Issue 5, p.p 447-457. 

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1877042814050769
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Francisco+Sogorb-Mira%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/25/5/page/1
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وع االصول غري اجلارية مطروحا منها التثبيتات من خالل جمم (22)حيث يتم حساب بسط العالقة رقم 
 . و ومستحقات املالية مضااا اليها خمزونات

، مت 1 2108سنة  Marc Deloof, Maurizio La Roccaيف دراسة   :متغير حجم المؤسسة .2
  Ydriss ZIANEحني  يف دراسة يف التعبري عن حجم املؤسسات باالعتماد على معيار امجايل االصول، 

 .ل يف كل مؤسسة خالل ارتة الدراسةمت االعتماد على معيار متوسط عدد العما 2 2112سنة 
و دراسة كال  3 2108 سنة   Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosدراسة ويف 

2112سنة    Alan A. Bevan, Jo Danboltمن 
 .النبريي للمبيعاتمعيار لوغاريتم ماد تاالعاقد مت  4

و باالضااة اىل  5 2102سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiكما مت يف دراسة كال من 
2118سنة  Francisco Sogorb-Mira دراسة

مجايل النبريي اللوغاريتم امعيار ، اانه مت االعتماد على 6
سنة  D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraكال من يف حينن ان دراسة   .مجايل االصولال

 .االعتماد على متغريين مها الوغاريتم النبريي المجايل االصول واللوغارمت النبريي للمبيعاتمت ، 7 2102
وعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية ااننا سنحاول االعتماد على معيار 

كن يف مرحلة الحقة من تصنيف املؤسسات حمل الدراسة حسب احلجم امجايل حجم االصول حىت نتم
دعم وهذا باالعتماد على تعريف املشرع اجلزائري للم ص م حسب ما جاء به القانون التوجيهي حول 

 .ااملتغري املفسر الثاين يتمثل يف امجايل االصولترقية امل ص م، وبالتايل و 
ية مؤشرات عن مدى قدرة املؤسسة على توليد االرباح تعطي نسب الرحب :متغير مستوى الربحية .3

من املبيعات او من االموال املستثمرة، حيث ميكن تقسيم نسب الرحبية اىل قسمني اساسيني االوىل 

                                           
1 . Marc Deloof, Maurizio La Rocca, “Local financial development and the trade credit policy of Italian SMEs“ , 

Small Business Economics, April 2015, Volume 44, Issue 4, p.p 905-924. 
2 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
3 . Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 
4 . Bevan. A.A, Danbolt. J.O,  “Capital structure and its determinants in the UK- a decompositional analysis“, 

Applied Financial Economic, March2002, Volume 12, Issue 3, pp159-170. 
5 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
6 . Francisco Sogorb-Mira , “How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From A 1994–1998 

Spanish Data Panel“ , Small Business Economics  December 2005, Volume 25, Issue 5, p.p 447-457. 
7 . Denis Forte; Lucas Ayres Barros; Wilson Toshiro Nakamura, “Determinants of the capital structure of small and 

medium sized Brazilian enterprises“, BAR - Brazilian Administration Review, vol.10 no.3 Rio de 

Janeiro July/Sept. 2013, p.p. 347-369 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marc+Deloof%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Maurizio+La+Rocca%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/44/4/page/1
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Apostolos+Dasilas%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nicolas+Papasyriopoulos%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/45/1/page/1
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Francisco+Sogorb-Mira%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/25/5/page/1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=en&nrm=iso
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تتناول العالقة بني الرحبية وحجم املبيعات، اما القسم الثاين اتهتم بالعالقة بني الرحبية واالموال 
 .1املستثمرة

يف الرقابة على عناصر تقيس هذه النسب مدى جناح املؤسسة  :بح الى المبيعاتنسب الر  .1.3
التكاليف، هبدف توليد اكرب قدر من االرباح من املبيعات، ومن امهها هامش جممل الربح، هامش ربح 

 :العمليات، هامش صايف الربح واملوضحة يف العالقات التالية
   هامش جمل الربح(: 11)العالقة رقم  

    
  صافي المبيعات/ تكلفة البضاعة المباعة –صافي المبيعات =  هامش مجمل الربح  
   

كون تكلفة حيث تعترب هذه النسبة كمؤشر عن مدى كفاءة االدارة يف التعامل مع العناصر اليت ت  
 .البضاعة املباعة املبيعات اي تكلفة

   هامش ربح العمليات(: 17)العالقة رقم  
    

  صافي المبيعات/ صافي ربح العمليات=  ليات هامش ربح العم 
   

وتعترب هذه النسبة اكثر مشوال من النسبة السابقة، اذ اهنا ال تقيس اقط مدى الكفاءة يف التعامل 
مع العناصر اليت تكون تكلفة املبيعات بل متتد لتشمل قياس الكفاءة يف التعامل مع مجيع عناصر 

لك ان بسط النسبة ما هو إال صايف املبيعات مطروحا منها تكلفة التكاليف اليت ترتبط بالعمليات، ذ
 .العمليات مبا ايها تكلفة البضاعة املباعة

   هامش صافي الربح(: 11)العالقة رقم  
    

  صافي المبيعات/ صافي الربح بعد الضريبة=  هامش صافي الربح  
    

ان تتعرض املؤسسة املتولد قبل حيث توضح هذه النسبة املدى الذي ميكن ان ينخفضه الربح 
 .خلسائر اعلية

                                           
 .018 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص.  1
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تقيس هذه النسب مدى قدرة املؤسسة على توليد  :نسب الربحية الى االموال المستثمرة .2.3
االرباح من االموال املستثمرة، ومن امهها القوة االيرادية، صايف الربح اىل جمموع االصول، معدل العائد 

 :قات التاليةعلى حقوق امللكية واملوضحة يف العال
   القوة االيرادية(: 11)العالقة رقم  

    
  مجموع االصول المشتركة في العمليات/ صافي ربح العمليات=  القوة االيرادية  
     

ويقصد بصايف ربح العمليات صايف املبيعات مطروحا منها كااة التكاليف الالزمة لتوليد هذه 
االيرادات واملصرواات اليت ال تتعلق بالعمليات العادية  املبيعات مع عدم االخذ يف احلسبان عناصر

للمؤسسة، مثل ارباح االستثمارات يف االوراق املالية، ايرادات اصول مؤجرة للغري، اوائد القروض، 
اما بالنسبة لالصول املشرتكة يف العمليات ايقصد هبا مجيع االصول عدا االصول . والضريبة املستحقة

ارعية ال  ترتبط بالعمليات كاالستثمار يف االوراق  طلة، واالصول اليت متثل استثماراتللغري والعااملؤجرة 
 .املالية

   صافي الربح الى مجموع االصول(: 14)العالقة رقم  
    

  مجموع االصول/ صافي ربح بعد الضريبة=  صافي الربح الى مجموع االصول  
      

 Du Pontالستثمار اليت يقوم عليها نظام ديبون ويطلق على هذه النسبة مبعدل العائد على ا

System   حيث يعترب كال منWeston et Brigham  على ان هذا املعدل يقيس رحبية  0991سنة
ان هذا املعدل يعترب مقياسا ملدى ااعلية االدارة يف توليد  0990سنة  Gitmanاالصول، كما يضيف 

 .1االرباح من االصول املتاحة
   معدل العائد على حقوق الملكية(: 10)العالقة رقم  

    
  حقوق الملكية/ صافي ربح بعد الضريبة=  صافي الربح الى مجموع االصول  
   

                                           
 .000 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص.  1
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 .حيث ان هذه النسبة تقيس معدل العائد على االموال املستثمرة من طرف املالك 
عتماد االمت ، 1 2102سنة  D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraكال من  يف دراسة

 :على نسبتني واملوضحتني يف العالقتني التاليتني للتعبري على رحبية امل ص م 
 

 D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraحسب دراسة    0نسبة الربحية  (: 10)العالقة رقم  
    

  اجمالي االصول/ نتيجة اإلستغالل=  الربحية  
   

  
 D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraاسة  حسب در   1نسبة الربحية  (: 17)العالقة رقم  

    
  االموال الخاصة/ النتيجة الصافية=  الربحية  
   

مت االعتماد على   2108 سنة   Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosدراسة ويف 
 Sogorb-Miraيف دراسة وهي نفس النسبة املستخدمة ، للتعبري عن رحبية امل ص م  (29)العالقة رقم 

2102سنة  Palacin-Sanchez et alودراسة  2102سنة   .Degryse et alودراسة  2118سنة 
2 ،

 . 3 2102سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiكال من وباالضااة اىل دراسة  
نسبة  وعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية ااننا سنحاول االعتماد على

ااملتغري املفسر الثالث للتعبري على رحبية امل ص م يف اجلزائر ومنه ( 29)الرحبية املوضحة يف العالقة رقم 
 :بالعالقة التالية يتم التعبري عنه

   1المتغير المفسر(: 10)العالقة رقم  
    

  اجمالي االصول/ النتيجة الصافية=  نسبة الربحية  

                                           
1 . Denis Forte; Lucas Ayres Barros; Wilson Toshiro Nakamura, “Determinants of the capital structure of small and 

medium sized Brazilian enterprises“, BAR - Brazilian Administration Review, vol.10 no.3 Rio de 

Janeiro July/Sept. 2013, p.p. 347-369 
2 . Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 
3 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=en&nrm=iso
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Apostolos+Dasilas%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nicolas+Papasyriopoulos%22
http://link.springer.com/journal/11187
http://link.springer.com/journal/11187/45/1/page/1
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 سنة   Apostolos Dasilas , Nicolas Papasyriopoulosدراسة  يف :متغير معدل النمو .4

2112سنة    Alan A. Bevan, Jo Danboltو دراسة كال من ، 1  2108
مت االعتماد على  اقد   2

 : واملوضح يف العالقة التاليةللتعبري على ارص حتقيق النمو يف امل ص م   Q de Tobinمعامل 
   Q de Tobin  معامل  (: 11)العالقة رقم  

    
  القيمة الدفترية الجمالي االصول/ القيمة السوقية للمؤسسة=    Q de Tobinمعامل  

 
2118سنة  Francisco Sogorb-Miraاما يف دراسة 

 Nicos Michaelasكال من دراسة   و، 3
Francis Chittenden, Panikkos; Poutziouris  0999سنة

كال من وباالضااة اىل دراسة   ،  4
Christine Chevallier, Anthony Miloudi  عن ارص النمو يف  ايها مت التعبريواليت  5 2102سنة

 .امجايل االصول اىل ماديةاألصول الغري  له نسبة ما متثامل ص م من خالل 
مت االعتماد على معيار التغري يف صايف رقم االعمال  6 2112سنة   Ydriss ZIANEويف دراسة 

 .احملقق من طرف املؤسسة من سنة اىل اخرى
ار وعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية ااننا سنحاول االعتماد على املعي

للتعبري على ارص النمو يف امل ص م يف اجلزائر  7 2112سنة   Ydriss ZIANEاملستخدم يف دراسة  
وهذا من خالل حساب التغري يف رقم االعمال من سنة اىل اخرى كما ميكن اضااة متغري آخر وهو 

يتم التعبري  امسالرابع واخل يناملفسر  ينااملتغري ومنه . 8التغري يف امجايل االصول من مؤسسة اىل اخرى
 : العالقتني التاليتني ماعنه

                                           
1 . Apostolos Dasilas. Nicolas Papasyriopoulos, “Corporate governance, credit ratings and the capital structure of 

Greek SME and large listed firms“, Small Business Economics, June 2015, Volume 45, Issue 1, pp 215-244. 
2 . Bevan. A.A, Danbolt. J.O,  “Capital structure and its determinants in the UK- a decompositional analysis“, 

Applied Financial Economic, March2002, Volume 12, Issue 3, pp159-170. 
3 . Francisco Sogorb-Mira , “How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence From A 1994–1998 

Spanish Data Panel“ , Small Business Economics  December 2005, Volume 25, Issue 5, p.p 447-457. 
4 . . Michaelas. N, Chittenden. F, Poutziouris. P, “ Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K SMEs: 

Empirical Evidence from Company panel Data“, Small Business Economics, March1999, Volume 12, Issue 2, 

pp113-130. 
5 . Christine Chevallier, Anthony Miloudi,  “ structure du capital des pme françaises de haute technologie “,  

Recherches en Sciences de Gestion, 2014/2 (N° 101), p. 83-100. 
6 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
7 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
8 . Asma trabelsi, Op.Cit, p. 155. 
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  7المتغير المفسر  (: 11)العالقة رقم  
    

 1 - (رقم االعمال ن/ 1+رقم االعمال ن)=    التغير في رقم االعمال 
 

يف  املبيعات واملنتجات امللحقة للسنة املالية الالحقة و رقم  0+حيث يتمثل رقم االعمال ن
 .بيعات واملنتجات امللحفة للسنة املالية السابقةاالعمال ن يتمثل يف امل

 
  1المتغير المفسر  (: 17)العالقة رقم  

    
 1 -( اجمالي االصول ن/ 1+اجمالي االصول ن)=   التغير في اجمالي االصول 

 
يف امجايل اصول املؤسسة يف السنة املالية الالحقة و امجايل االصول  0+كم متثل امجايل االصول ن

 .امجايل االصول يف السنة املالية السابقة ن متثل
 

مت االعتماد على نسبة املردودية  1 2112سنة   Ydriss ZIANEيف دراسة  :متغير المردودية .5
 :املالية للتعبري عن كفاءة امل ص م وهذا من خالل العالقة التالية 

  المردودية المالية(: 11)العالقة رقم  
    

 االموال الخاصة/ نتيجة الصافيةال=  المردودية المالية 
 

 D. Forte, L. A. Barros, W. T. Nakamuraكال من يف دراسة  وهي نفس النسبة املعتمدة 
 .(21)واملوضحة يف العالقة رقم ، 2 2102سنة 

وعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية ااننا سنحاول االعتماد على املعيار 
للتعبري على كفاءة امل ص م يف اجلزائر وهذا من  1 2112سنة   Ydriss ZIANE دراسة  املستخدم يف

                                           
1 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
2 . Denis Forte; Lucas Ayres Barros; Wilson Toshiro Nakamura, “Determinants of the capital structure of small and 

medium sized Brazilian enterprises“, BAR - Brazilian Administration Review, vol.10 no.3 Rio de 

Janeiro July/Sept. 2013, p.p. 347-369 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-7692&lng=en&nrm=iso
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ااملتغري املفسر السادس يتم التعبري ومنه . (28)خالل حساب املردودية املالية املوضحة يف العالقة رقم 
 :عنه يف العالقة التالية

 1المتغير المفسر  (: 11)العالقة رقم  
    

 االموال الخاصة/ النتيجة الصافية=  يةالمردودية المال 
 

ومنه يف املطلب احلايل قمنا بتحديد خمتلف املتغريات املفسرة اليت سيتم االعتماد عليها الختبار 
يتم تلخيص الفرضيات وباإلضااة اىل الرتميز وطريقة  نياملوالي نيارضيات الدراسة ومن خالل اجلدول

 .حساب املتغريات
 

 فرضيات الدراسة(: 70)الجدول رقم  
 العالقة الفرضيات

االرتفاع يف حجم االصول الثابتة يؤدي اىل زيادة حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف  الفرضية االوىل
 اجلزائر

يف امل ص م يف  الزيادة يف حجم املؤسسة يؤدي اىل االرتفاع يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل الفرضية الثانية
 .اجلزائر

 الفرضية الثالثة
الزيادة يف رحبية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف 

 اجلزائر

 الفرضية الرابعة
امل ص م يف  الزيادة يف ارص منو املؤسسة يؤدي اىل االرتفاع يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف

 .اجلزائر

الراع يف مردودية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف  الفرضية اخلامسة
 .اجلزائر

 من اعداد الباحث

 
 
 
 

                                                                                                                                        
1 . ZIANE, « La structure d’endettement des PME françaises : une étude sur données de panel », Revue 

Internationale des PME, 2004, Volume 17, Numéro 1.p. p. 123-138. 
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 حساب وترميز المتغيرات(: 70)الجدول رقم  
 طريقة الحساب المتغير الترميز نوع المتغير

 لتابعاملتغري ا
DTT امجايل االصول/ امجايل القروض  نسبة االقرتاض 

DTLT1 امجايل األصول/ أ .ط.امجايل ق أ.نسبة اقرتاض ط 
DTLT2 امجايل األصول الثابتة/ أ .ط.امجايل ق أ اىل امجايل االصول الثابتة.ة اقرتاض طبنس 

 املتغريات املفسرة

GAR امجايل االصول(/املخزون+ ةاالصول الثابتة الصااي) نسبة هيكل االصول 
ACT امجايل االصول امجايل االصول 
PROF امجايل االصول/ النتيجة الصااية  نسبة الرحبية 
VRCA 0 –( رقم االعمال ن/0+رقم االعمال ن) التغري يف رقم االعمال 

VRACT 0 –( امجايل االصول ن/0+امجايل االصول ن) التغري يف امجايل االصول 
REN االموال اخلاصة/ النتيجة الصااية  ملردودية املاليةا 

 من اعداد الباحث

 
 وتحليل النتائج  تقدير النموذج: المبحث الثالث

استخدام البيانات املالية واحملاسبية ب وهذااختبار ارضيات البحث سيتم من خالل املبحث احلايل 
 2102 حىت 2101ج لثالثة سنوات متعاقبة بني امليزانيات املالية و حسابات جدول النتائواملتمثلة يف 

 .م ص م 88لعينة تتكون من 
 

 تقدير النموذج: المطلب االول
 

 عينة الدراسة الميدانية :الفرع االول

املركز ، اليت أمكن احلصول عليها عن طريق امل ص متقوم الدراسة احلالية على مفردات من 
 .الوطين للسجل التجاري على مستوى والية سطيف

يث مت مجع املعلومات املالية حول امل ص م حمل الدراسة من خالل االعتماد على امليزانيات ح
 .املالية وجداول حسابات النتائج املعلن عنها لدى املركز الوطين للسجل التجاري

من اجل مجع بيانات الدراسة هو انعدام أي  املركز الوطين للسجل التجاريو كان اعتمادنا على 
اجلزائرية، حيث ال تتوار اجلزائر على بنوك معلومات  مالية للم ص م شأنه تواري بيانات  مصدر أخر من

او مالية للم ص م عكس ما هو احلال بالنسبة للدول املتقدمة الرائدة عامليا يف جمال تضم بيانات حماسبية 
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دأ السرية الذي ، وقد متكنا من ذلك بعد أن تعهدنا بأن استعمال هذه البيانات ال ميس مببامل ص م
اظهار اسم املؤسسات يف نتائج على اعتبار أنه ال يتم  حيرص عليه املركز الوطين للسجل التجاري

 .الدراسة امليدانية
و حسابات جدول املالية امليزانيات  واملالية باالعتماد علىاسبية احملبيانات حيث متكنا من مجع ال 
 .مؤسسة 88لعينة تتكون من  2102و  2101سنوات متعاقبة بني  لثالثةالنتائج 

 :اختيار عينة الدراسة مت بناء على عدة معايري
 ،1مليار دينار جزائري 2ال يتجاوز رقم اعماهلا السنوي  -
 مت امهال املؤسسات املالية وشركات التامني، -

 ،2102-2100-2101مت االعتماد على املؤسسات اليت مت االعالن عن حساباهتا خالل السنوات  -
االخذ بعني االعتبار امليزانيات وجداول حسابات النتائج اليت متتاز بنقص يف املعلومات مثل مل يتم  -

 حاالت عدم التساوي بني امجايل اخلصوم واألصول ورقم االعمال منعدم خالل الفرتة،

 .وهبدف تفادي االحنياز يف النتائج مت حذف البيانات املتطراة -
ة ونفس العدد من جداول حسابات النتائج واملعلومات ميزاني 092ويف النهاية مت احلصول على 
 .املالية اخلاصة بامل ص م حمل الدراسة

معيار اختيار هذه العينة دون غريها هو اقط معيار إمكانية احلصول عل املعلومة الذي كان ممكنا 
م على  والية سطيف، كما ان والية سطيف تعترب من الواليات الرائدة وطنيا يف جمال امل صاقط يف 

اعتبار اهنا حتتل املرتبة اخلامسة وطنية يف ما يتعلق بعدد امل ص م  وهذا حسب احصائيات السداسي 
 .2102االول من سنة 

 
 حدود الدراسة الميدانية:الفرع الثاني

جترى الدراسة احلالية يف إطار حدود تتعلق باإلطار الزمين و املكاين للدراسة و هو ما سوف يتم تناوله 
 :يايما يل
، ويرجع السبب يف 2102وتنتهي بسنة  2101سنوات تبدأ من سنة  2تغطي الدراسة احلالية ارتة  

سنوات حيث  2اختيار ثالثة سنوات إىل أنه يف الكثري من األحيان يتم حساب متوسط املتغري عن 

                                           
واملتعلق برتقية امل ص م يعرف امل ص م على اهنا ال  02/02/2110املؤرخ يف  08-10على اعتبار ان املشرع اجلزائري حسب القانون التوجيهي رقم .  1

 .مليار دج 2السنوي  يتجاوز رقم اعماهلا
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سبب يضمن ذلك إضعاف تأثري أي عوامل مؤقتة عند إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات، كما يرجع 
  .على اعتبار توار البيانات املتعلقة بامل ص م حمل الدراسة  2102و 2100و  2101اختيار السنوات 

حمل الدراسة احلالية ترتكز  امل ص مللعينة حمل الدراسة، اجميع  ويف ما يتعلق باإلطار املكاين
يف حالة تعميم نتائجها  من قوة الدراسة قد حيد، األمر الذي الناطق الصناعية لوالية سطيفجغراايا يف 

لكننا ننطلق يف دراستنا احلالية من ارضية ال يسعنا املقام للبحث يف على احلالة اجلزائرية بصورة عامة، 
اجلزائرية ال يتأثر بالرتكز اجلغرايف هلا، اجميع هذه  امل ص مسلوك متويل صدقها، وهي اعتبار أن 
نفس  و اجتماعية متشاهبة، اهي مؤسسات حتملاقتصادية، مؤسساتية  ةاملؤسسات تعمل يف بيئ

 .اخلصائص و تواجه نفس القيود
 

 :التحليل الوصفي للعينة محل الدراسة    :الفرع الثالث
العنصر احلايل حناول توضيح بعض اخلصائص االحصائية للعينة حمل الدراسة واليت مت تلخيصها  من خالل

 : يف اجلدول التايل
 للعينة محل الدراسة  تحليل وصفي(: 50)الجدول رقم  

 انحراف معياري قيمة قصوى قيمة دنيا الوسيط المتوسط البيانات
DTT 0.322137 0.263190 0 0.798563 0.205012 

DTLT1 0.145519 0.098270 0 0.618359 0.160093 
DTLT2 0.418438 0.224462 0 4.556073 0.993414 
GAR 0.709028 0.777144 0.087475 0.993414 0.231459 
ACT 127179297897 5765341148596 73112655 7217535229827 5337757928943 

PROF 0.02927 0.029637 -0.267955 0.239746 0.079189 
VRCA 0.360356 0.275166 -0.998620 2.724262 0.713185 

VRACT 0.194316 0.047097 -0.809679 1.891830 0.442159 
REN 0.071539 0.121557 -2.353933 0.890652 0.519488 

 من اعداد الباحث

امجايل اصول املؤسسات حمل الدراسة حمصور  وما ميكن مالحظته من خالل اجلدول احلايل ان 
مليار دينار جزائري كقيمة قصوى مما يؤكد على  0998مليون دينار جزائري كقيمة دنيا و  14بني حوايل 

 .ان املؤسسات حمل الدراسة هي م ص م 
يف اهليكل املايل  % 81 حوايل اىل 1ات حمل الدراسة ترتاوح من كما ان نسبة االقرتاض يف املؤسس

مما يشري اىل ان املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على االموال املقرتضة  % 29وهذا مبتوسط قدره حوايل 
 .يف هيكلها املايل لتمويل احتياجتها االستثمارية والتشغيلية على حد سواء
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 1يرتاوح بني  اىل امجايل االصول القرتاض طويل االجلومن خالل نفس اجلدول نالحظ ان نسبة ا
مما يشري اىل ان هناك من امل ص م حمل الدراسة مل تتحصل  % 08مبتوسط قدره حوايل  % 22اىل حوايل 

على قروض طويلة االجل لتمويل احتياجاهتا االستثمارية اي ان القروض اليت مت االعتماد عليها يف 
 .بارة عن قروض جتارية واملتمثلة خاصة يف االئتمان التجاريهيكلها املايل ما هي اال ع

مما يشري اىل  %90ومبتوسط حوايل  % 99اىل  % 899يف حني جند ان نسبة هيكل االصول ما بني 
ان امل ص م متتلك حجم مناسب من االصول الثابتة واليت قد تسمح هلا بتقدميها كضمانات للحصول 

 .على القروض االستثمارية 
 

 :الكليتقدير النموذج  : ع الرابعالفر 
بعد القيام باختيار املتغريات، جيب اختبار ارضيات البحث من خالل استخدام البيانات املالية 

أسلوب االحندار املتعدد ، وقد مت يف الدراسة احلالية االعتماد على واحملاسبية للم ص م حمل الدراسة
يف نسبة االموال املقرتضة يف اهليكل املايل للم ص م  و واملتمثل الختبار العالقة بني املتغري التابع 

 .املتغريات املستقلة
متغريات مفسرة كما  2والذي يضم  قمنا بإجراء حتليل االحندار لنموذج الدراسة بالكامل، وكخطوة اوىل

  :هو موضح يف العالقة التالية
 الكليالنموذج  (: 14)العالقة رقم    

 

    
 58اىل  0د املؤسسات من متثل عد:  i: حيث ان 

 سنوات 2اىل  0متثل عدد السنوات :  tو 
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وعلى اعتبار ان البيانات املتاحة واخلاصة بالعينة حمل الدراسة مت اخذها من ارتات زمنية خمتلفة اانه 
من بني اهم االساليب التقديرية املالئمة هلذا النوع من البيانات هي طريقة املربعات الصغرى، ولكي 

ن استخدام هذه الطريقة لبناء النموذج اإننا نفرتض ضمنيا ان كل اخلصائص هي موحدة نتمكن م
 .بالنسبة جلميع املؤسسات

حتصلنا على  E-viewsوباستخدام برنامج التحليل االحصائي   :االول  تقدير النموذج الكلي .1
 :تايل نتائج منوذج االحندار املتعدد للعينة حمل الدراسة واليت جاءت على الشكل ال

 
 0نتائج نموذج االنحدار المتعدد للمتغير التابع  (: 10)الجدول رقم  

   

 
 eviewsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : املصدر

 
ذو داللة ليس  مقبولة و غري من خالل هذه النتائج نالحظ بشكل عام ان نوعية النموذج تعترب 

Rإحصائية حيث نالحظ ان معامل االرتباط 
من التباين  % 00 حوايلىل ان النموذج يفسر يشري ا 2

 اكربمقبولة على اعتبار اهنا متثل قيمة غري  Fisherايشر  رالختبا P-valueكما ان احصائية . االمجايل
 .  %8من 

الختبار داللة املتغريات املستقلة تشري اىل  P-Valueو  T-studentيف حني جند ان احصائيات 
، امجايل االصول (GAR)  هيكل االصولوبالتايل اان  %8يف جمال  ةمجيع املتغريات غري معرب ان 

(ACT)  نسبة الرحبية ،(PROF)  مقدرا التغري يف رقم االعمال ،(VRCA)  التغري يف امجايل االصول ،
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(VRACT)  واملردودية املايل ،(REN)   لنسبة االموال املقرتضة يف اهليكل املايل للم  مفسرةغري متغريات
 .الدراسةص م حمل 

 :النتائج املوضحة يف اجلدول التايلومن خالل هذه النتائج ميكن استنتاج 
 

 اختبار الفرضيات وفق ا للنموذج االول(: 11)الجدول رقم  
 العالقة المحصلة العالقة المتوقعة المتغيرات المفسرة

GAR ال توجد طردية امجايل االصول(/املخزون+ االصول الثابتة الصااية) نسبة هيكل االصول 
ACT ال توجد طردية امجايل االصول امجايل االصول 
PROF ال توجد عكسية امجايل االصول/ النتيجة الصااية  نسبة الرحبية 
VRCA ال توجد طردية 0 –( رقم االعمال ن/0+رقم االعمال ن) التغري يف رقم االعمال 

VRACT ال توجد طردية 0 –( الصول نامجايل ا/0+امجايل االصول ن) التغري يف امجايل االصول 
REN ال توجد عكسية االموال اخلاصة/ النتيجة الصااية  املردودية املالية 
 (80)من اجناز الباحث باالعتماد على نتائج اجلدول رقم : املصدر

 
 :نستنتج ان  (82)ومن خالل اجلدول رقم 

اليت تشري  1في الفرضية مما ين  %8غري مفسر عند مستوى  (GAR)  نسبة هيكل االصولاملتغري 
املقرتضة يف اهليكل  ونسبة االموال نسبة االصول الثابتة يف هيكل االصولبني  طرديةاىل وجود عالقة 

على قيمة االموال املقرتضة يف املؤسسات  االصول الثابتةاملايل للم ص م، وبالتايل ال يوجد تأثري لقيمة 
 .حمل الدراسة
اليت تشري اىل  2مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (ACT)  امجايل االصولاملتغري 
املقرتضة يف اهليكل املايل للم ص م، وبالتايل ال  حجم االصول ونسبة االموالبني  طرديةوجود عالقة 
 .على قيمة االموال املقرتضة يف املؤسسات حمل الدراسة حجم املؤسسةيوجد تأثري 
اليت تشري اىل وجود  2مما ينفي الفرضية   %8عند مستوى غري مفسر  (PROF)  الرحبيةاملتغري 

املقرتضة يف اهليكل املايل للم ص م، وبالتايل ال يوجد تأثري  ونسبة االموال الرحبيةبني قيمة  عكسيةعالقة 
 .على قيمة االموال املقرتضة يف املؤسسات حمل الدراسة للرحبيةلقيمة 

اليت  4مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (VRCA)  التغري يف رقم االعمالاملتغري 
املقرتضة يف اهليكل املايل للم ص  ونسبة االموال التغري يف رقم االعمالبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 

 .على قيمة االموال املقرتضة يف املؤسسات حمل الدراسة لفرص منو املؤسسةم، وبالتايل ال يوجد تأثري 
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اليت  4مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (VRACT)  رقم االعمال التغري يفاملتغري 
املقرتضة يف اهليكل املايل للم  ونسبة االموال التغري يف امجايل االصولبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 

 .دراسةعلى قيمة االموال املقرتضة يف املؤسسات حمل ال لفرص منو املؤسسةص م، وبالتايل ال يوجد تأثري 
اثر قيمة  تنفيهذه النتيجة   %8غري مفسر عند مستوى  (REN)املالية  املردوديةاملتغري قيمة 

 .غري مؤكدة 8ومنه االفرضية  االموال املقرتضة يف امل ص م ، نسبةعلى  املردودية
 

حتصلنا على  E-viewsوباستخدام برنامج التحليل االحصائي  :الثاني  تقدير النموذج الكلي .2
 :ئج منوذج االحندار املتعدد للعينة حمل الدراسة واليت جاءت على الشكل التايل نتا

 
 1نتائج نموذج االنحدار المتعدد للمتغير التابع  (: 11)الجدول رقم  

   

 
 eviewsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : املصدر

 
ولة ذو داللة إحصائية من خالل هذه النتائج نالحظ بشكل عام ان نوعية النموذج تعترب مقب

Rحيث نالحظ ان معامل االرتباط 
. من التباين االمجايل % 82 حوايليشري اىل ان النموذج يفسر  2

.  %8من  اقلمقبولة على اعتبار اهنا متثل قيمة  Fisherايشر  رالختبا P-valueكما ان احصائية 
الفرضية الصفرية لالختبار  تنفيايل وبالت 2اي اهنا تؤول اىل  0,2تساوي  Durbin et Watsonاحصائية 

 . لوجود ارتباط ذايت للقيم املتبقية
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الختبار داللة املتغريات املستقلة تشري اىل  P-Valueو  T-studentيف حني جند ان احصائيات 
، نسبة الرحبية  (ACT)امجايل االصول  واملتمثلة يف %8يف جمال  غري معربة متغريات (12)اربعة ان 

(PROF) درا التغري يف رقم االعمال ، مق(VRCA)  التغري يف امجايل االصول ،(VRACT)   ،
 .يف اهليكل املايل للم ص م حمل الدراسة القروض طويلة االجللنسبة  مفسرةغري متغريات 

يف حني نالحظ ان نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل اخلصوم تبقى مرتبطة باملتغريين املفسرين 
النتائج ومن خالل هذه النتائج ميكن استنتاج ، (REN)واملردودية املايل  (GAR)  هيكل االصول

 :املوضحة يف اجلدول التايل
 

 الثانياختبار الفرضيات وفق ا للنموذج  (: 17)الجدول رقم  
 العالقة المحصلة العالقة المتوقعة المتغيرات المفسرة

GAR طردية طردية امجايل االصول(/املخزون+ االصول الثابتة الصااية) نسبة هيكل االصول 
ACT ال توجد طردية امجايل االصول امجايل االصول 
PROF ال توجد عكسية امجايل االصول/ النتيجة الصااية  نسبة الرحبية 
VRCA ال توجد طردية 0 –( رقم االعمال ن/0+رقم االعمال ن) التغري يف رقم االعمال 

VRACT ال توجد طردية 0 –( امجايل االصول ن/0+االصول ن امجايل) التغري يف امجايل االصول 
REN عكسية عكسية االموال اخلاصة/ النتيجة الصااية  املردودية املالية 
 (82)من اجناز الباحث باالعتماد على نتائج اجلدول رقم : املصدر

 
 :نستنتج ان  (82)ومن خالل اجلدول رقم 

اليت تشري اىل  1الفرضية  يؤكدمما   %8توى مفسر عند مس (GAR)  نسبة هيكل االصولاملتغري 
يف اهليكل  ونسبة القروض طويلة االجل نسبة االصول الثابتة يف هيكل االصولبني  طرديةوجود عالقة 

يف املؤسسات  القروض طويلة االجلعلى قيمة  االصول الثابتةاملايل للم ص م، وبالتايل يوجد تأثري لقيمة 
 .حمل الدراسة
اليت تشري اىل  2مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (ACT)  االصول امجايلاملتغري 
يف اهليكل املايل للم ص م، وبالتايل  حجم االصول ونسبة القروض  طويلة االجلبني  طرديةوجود عالقة 
 .يف املؤسسات حمل الدراسة القروض طويلة االجلعلى قيمة  حجم املؤسسةال يوجد تأثري 
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اليت تشري اىل وجود  2مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (PROF)  يةالرحباملتغري 
يف اهليكل املايل للم ص م، وبالتايل ال يوجد  ونسبة القروض طويلة االجل الرحبيةبني قيمة  عكسيةعالقة 

 .يف املؤسسات حمل الدراسة القروض طويلة االجلعلى قيمة  للرحبيةتأثري لقيمة 
اليت  4مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (VRCA)  يف رقم االعمال التغرياملتغري 

يف اهليكل املايل للم  ونسبة القروض طويلة االجل التغري يف رقم االعمالبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 
ؤسسات يف امل القروض طويلة االجلعلى قيمة االموال  لفرص منو املؤسسةص م، وبالتايل ال يوجد تأثري 

 .حمل الدراسة
اليت  4مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (VRACT)  التغري يف رقم االعمالاملتغري 

يف لقروض طويلة االجل ا ونسبة االموال التغري يف امجايل االصولبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 
يف  القروض طويلة االجلعلى قيمة  ةلفرص منو املؤسساهليكل املايل للم ص م، وبالتايل ال يوجد تأثري 

 .املؤسسات حمل الدراسة
على  املردوديةاثر قيمة  تؤكدهذه النتيجة   %8مفسر عند مستوى  (REN)املالية  املردوديةاملتغري قيمة 

 .مؤكدة 8ومنه االفرضية  يف امل ص م ، القروض طويلة االجل نسبة
حتصلنا على  E-viewsمج التحليل االحصائي وباستخدام برنا :الثالث  تقدير النموذج الكلي .3

 :نتائج منوذج االحندار املتعدد للعينة حمل الدراسة واليت جاءت على الشكل التايل 
 

 1نتائج نموذج االنحدار المتعدد للمتغير التابع  (: 11)الجدول رقم  
   

 
 eviewsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : املصدر
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ذو داللة ليس  مقبولة و غري نالحظ بشكل عام ان نوعية النموذج تعترب  من خالل هذه النتائج
Rإحصائية حيث نالحظ ان معامل االرتباط 

من التباين  % 09 حوايليشري اىل ان النموذج يفسر  2
 اكربمقبولة على اعتبار اهنا متثل قيمة غري  Fisherايشر  رالختبا P-valueكما ان احصائية . االمجايل
 .  %8من 

الختبار داللة املتغريات املستقلة تشري اىل  P-Valueو  T-student حني جند ان احصائيات يف
، امجايل االصول (GAR)  وبالتايل اان هيكل االصول %8يف جمال  مجيع املتغريات غري معربةان 

(ACT)  نسبة الرحبية ،(PROF)  مقدرا التغري يف رقم االعمال ،(VRCA)  التغري يف امجايل االصول ،
(VRACT)  واملردودية املايل ،(REN)   اىل امجايل  االقرتاض طويل االجل لنسبة  مفسرةغري متغريات
 .للم ص م حمل الدراسة االصول الثابتة

 :النتائج املوضحة يف اجلدول التايلومن خالل هذه النتائج ميكن استنتاج 
 

 الثالثوفق ا للنموذج  اختبار الفرضيات  (: 11)الجدول رقم  
 العالقة المحصلة العالقة المتوقعة المتغيرات المفسرة

GAR ال توجد طردية امجايل االصول(/املخزون+ االصول الثابتة الصااية) نسبة هيكل االصول 
ACT ال توجد طردية امجايل االصول امجايل االصول 
PROF ال توجد يةعكس امجايل االصول/ النتيجة الصااية  نسبة الرحبية 
VRCA ال توجد طردية 0 –( رقم االعمال ن/0+رقم االعمال ن) التغري يف رقم االعمال 

VRACT ال توجد طردية 0 –( امجايل االصول ن/0+امجايل االصول ن) التغري يف امجايل االصول 
REN ال توجد عكسية االموال اخلاصة/ النتيجة الصااية  املردودية املالية 
 (88)اجناز الباحث باالعتماد على نتائج اجلدول رقم من : املصدر

 
 :نستنتج ان  (82)ومن خالل اجلدول رقم 

اليت تشري  1مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (GAR)  نسبة هيكل االصولاملتغري 
م، للم ص االقرتاض طويل ونسبة  نسبة االصول الثابتة يف هيكل االصولبني  طرديةاىل وجود عالقة 

نسبة االقرتاض طويل االجل  اىل امجايل االصول الثابتة على  االصول الثابتةوبالتايل ال يوجد تأثري لقيمة 
 .يف املؤسسات حمل الدراسة

اليت تشري اىل  2مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (ACT)  امجايل االصولاملتغري 
يف اهليكل املايل للم ص م، وبالتايل  ض طويلة االجلالقرو حجم االصول ونسبة بني  طرديةوجود عالقة 
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يف املؤسسات نسبة االقرتاض طويل االجل  اىل امجايل االصول الثابتة على  حجم املؤسسةال يوجد تأثري 
 .حمل الدراسة
اليت تشري اىل وجود  2مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (PROF)  الرحبيةاملتغري 

يف اهليكل املايل للم ص م، وبالتايل ال يوجد  القروض طويلة االجلونسبة  الرحبيةقيمة  بني عكسيةعالقة 
يف املؤسسات حمل نسبة االقرتاض طويل االجل  اىل امجايل االصول الثابتة على  للرحبيةتأثري لقيمة 
 .الدراسة

اليت  4رضية مما ينفي الف  %8غري مفسر عند مستوى  (VRCA)  التغري يف رقم االعمالاملتغري 
يف اهليكل املايل للم  القروض قصرية االجلونسبة  التغري يف رقم االعمالبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 

نسبة االقرتاض طويل االجل  اىل امجايل االصول على  لفرص منو املؤسسةص م، وبالتايل ال يوجد تأثري 
 .يف املؤسسات حمل الدراسةالثابتة 

اليت  4مما ينفي الفرضية   %8غري مفسر عند مستوى  (VRACT)  م االعمالالتغري يف رقاملتغري 
يف اهليكل املايل  القروض طويلة االجلونسبة  التغري يف امجايل االصولبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 

نسبة االقرتاض طويل االجل  اىل امجايل على  لفرص منو املؤسسةللم ص م، وبالتايل ال يوجد تأثري 
 .يف املؤسسات حمل الدراسةول الثابتة االص

 املردوديةاثر قيمة  تنفيهذه النتيجة   %8غري مفسر عند مستوى  (REN)املالية  املردوديةاملتغري قيمة 
 .غري مؤكدة 8ومنه االفرضية  يف امل ص م ، القروض طويلة االجل نسبةعلى 

ابقة ميكن ان  نستنتج ان نسبة ومنه من خالل التحليل االحصائي االويل للنماذج الثالثة الس
القروض طويلة االجل يف امل ص م حمل الدراسة ال ميكن تفسريه باالعتماد على النموذجني االول 

يشري اىل عدم  eviews 7.2وهذا على اعتبار ان التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج  والثالث
  واملتمثلة يف هيكل االصول (12)الستة وجود عالقة ذات داللة احصائية بني املتغريات املفسرة 

(GAR) امجايل االصول ،(ACT)  نسبة الرحبية ،(PROF)  مقدرا التغري يف رقم االعمال ،(VRCA) 
واملتغريين التابعني نسبة االقرتاض  (REN)، واملردودية املايل  (VRACT)، التغري يف امجايل االصول 

(DTT) مجايل االصول الثابتةو نسبة االقرتاض طويلة االجل اىل ا (DTLT2)  على التوايل. 
امكانية تفسري نسبة القروض طويلة االجل اىل  يشري اىلمالحظة ان النموذج الثاين  يف حني مت 

 (GAR)  امجايل االصول يف امل ص م حمل الدراسة باالعتماد على متغريين مفسرين ومها هيكل االصول
فادي اشكالية تشت  النتائج املقدرة من النموذج وهبدف وضع ، وهلذا ولت(REN)و واملردودية املايل 
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منوذج يوار نتائج ذات نوعية جيدة واكثر دقة باالعتماد على املتغريات املفسرة ذات داللة احصائية جيب 
عدم وجود عالقة قوية بني املتغريات  للتأكد من جودة النموذج من خالل االختباراتالقيام بالعديد من 

ديد ااضل جمموعة من املتغريات املستقلة اليت تفسر سلوك املتغري التابع، اختبار ثبات املستقلة، حت
 .النموذج، اختبار اروض حتليل االحندار واختبار قدرة النموذج التنبؤية

 
 :تقدير النموذج األمثل :الفرع الخامس

أسلوب باالعتماد على  بعد القيام بتحليل االويل للعالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة
مت التوصل اىل ان النموذج االقرب . (29)واملوضحة يف النماذج الثالثة من العالقة رقم  االحندار املتعدد

لتفسري نسبة القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل للم ص م حمل الدراسة هو النموذج الثاين واملوضح 
 :يف العالقة التالية

 1االنحدار المتعدد للمتغير التابع  ذج  النمو (: 10)العالقة رقم  
     

 
 

 58اىل  0متثل عدد املؤسسات من :  i: حيث ان 
 سنوات 2اىل  0متثل عدد السنوات :  tو 

واملوضحة يف اجلدول  E-viewsومن خالل حتليل االحندار للنموذج الثاين باالعتماد على برنامج 
 :مت التوصل اىل النتائج التالية (82)رقم 

 نتائج تحليل االنحدار النموذج الثاني(: 10)القة رقم  الع
 

    
 
عدة ارضيات البد  املتعدد علىحتليل االحندار  يقوم :اختبار نموذج االنحدار المتعدد الثاني .1

 :هذه الفرضيات هي. أن نضمن صحتها عند إجراء هذا التحليل
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 ،قيم وليس خطا منحنياستممبعىن أن العالقة هي عالقة خط ك Linearity  خطية عالقة . أ
  ي،يف قيمة البواق( التباين)ومعناه ثبات التغري  Homoscedasticity   لتجانسا . ب

مبعىن أن الباقي ألي نقطة ال يعتمد على  Independence of Residuals  استقاللية البواقي . ت
 ،الباقي يف النقطة أو النقاط السابقة

أن البواقي  ارضية حتليل االحندار على يقوم Normality of Residuals التوزيع الطبيعي للبواقي . ث
موزعة توزيعا طبيعيا عند كل النقاط للمتغري املستقل وهذا يعين أهنا تتغري من سالب ملوجب حول قيمة 

 .الصفر بشكل توزيع طبيعي وحبيث يكون جمموعها صفرا
اختبار املعنوية  :تاليةميكننا اجراء االختبارات ال E-views وباستخدام برنامج التحليل االحصائي

الكلية للنموذج، اختبار معنوية املعامل، اختبار استقاللية االخطاء وعدم وجود ارتباط ذايت بينها، اختبار 
مدى اتباع البواقي للتوزيع الطبيعي، اختبار جتانس االخطاء وثبات تباينها، اختبار استقاللية املتغريات 

 . ها البعضضاملستقلة عن بع
ميكن اختبار املعنوية الكلية للنموذج من خالل معامل  :بار المعنوية الكلية للنموذجاخت. 1.1 

Rالتحديد 
 (29)والعالقة رقم  (82)وبالرجوع اىل اجلدول رقم  F-Statisticاىل احصائية  وباإلضااة 2
Rقيمة معامل التحديد نالحظ ان 

وذج تتحكم مما يعين ان املتغريات املفسرة يف النم  1982229تقدر بـ  2
من التغريات اليت تطرأ على نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل االصول يف امل ص م حمل  %82922بـ 

من التغريات ايتم تفسريها بعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج، مما  %29929الدراسة اما النسبة املتبقية 
  .من تغريات املتغري التابع يعين ان النموذج مقبول من جانب قدرته على تفسري نسبة مهمة

يف اجلدول  F-Statisticهبدف اختبار معنوية االحندار ككل يتم مقارنة احصائية ايشر احملسوبة 
مع القيمة اجلدولية واملستخرجة من جدول توزيع ايشر  898829واملقدرة بـ ( 29)والعالقة رقم  (82)رقم 

حيث مت  v2 = n-k-1 = 58-6-1 = 51و   v1 = k = 6ودرجة احلرية  1918عند مستوى املعنوية 
F(0.05, 6, 51) = 2,2826: التوصل اىل القيمة اجلدولية التالية 

مبا ان قيمة احصائية ايشر احملسوبة  هومن 1
F-Statistic  اكرب من القيمة اجلدوليةF(0.05, 6, 51)     كما ان القيمة االحتمالية املراقة لقيمة احصائية
 وتؤول اىل الصفر %8من مستوى املعنوية  اي اقل 19111892تقدر بـ   Prob (F-Statistic)ايشر احملسوبة 

مساوية للصفر  تغريات املستقلةكل امل معلماتسيتم راض ارضية العدم واليت تنص على ان  وبالتايل
ال  معلمته ، ومنه نقبل بالفرضية البديلة اليت تنص على انه يوجد على االقل متغري واحد ماعدا الثاب

                                           
1 . http://scistatcalc.blogspot.com/2013/11/online-critical-f-value-calculator.html 
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يساوي الصفر وهذا ما يدل على وجود عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة وبالتايل 
 .االنموذج ككل له معنوية احصائية

يف اختبار املعنوية اإلحصائية للمعامالت املقدرة ميكن  :اختبار معنوية المعالم للنموذج. 2.1
على القدرة التفسريية للمتغريات املستقلة لسلوك املتغري التابع االعتماد على توزيع ستودن   للوقوف 
و  اجلدوليةومقرنتها بالقيمة بالقيمة املطلقة احملسوبة  t-Statistic وهذا من خالل االعتماد على إحصائية

 v=n-k-1=58-6-1=51 و درجة حرية 1918 املستخرجة من جدول توزيع ستودن  مبستوى معنوية

و مقارنتها  Prob (t-Statistic) االعتماد على االحتمال املراق لالحصائية احملسوبة كذلك ميكن
 .عنويةاملمبستوى 

 :ومن خالل اجلدول املوايل نوضح نتيجة املقارنة
 

 نتائج اختبار ستودنت للنموذج الثاني(: 14)الجدول رقم  
 t-Statistic| Prob (t-Statistic) t(0.05, 6, 51)| المعلمات المتغيرات المفسرة

GAR نسبة هيكل االصول α1 29910291 191002 291192 

ACT امجايل االصول α2 19290999 198129 291192 

PROF نسبة الرحبية α3 19229821 192912 291192 

VRCA التغري يف رقم االعمال α4 09218120 192292 291192 

VRACT التغري يف امجايل االصول α5 19229228 198021 2,1192 

REN املردودية املالية α6 29080022 191292 291192 
 (82)من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدول رقم 

 
،  (ACT)امجايل االصول ات للمتغري  |t-Statistic|ن قيمة أجند  (89)دول رقم اجل من خالل
على  (VRACT)ايل االصول ، التغري يف امج (VRCA)، التغري يف رقم االعمال  (PROF)نسبة الرحبية 

  Prob (t-Statistic)للقيمة احملسوبة ن قيمة االحتمال املراق أكما  t(0.05, 6, 51)قل من القيمة أ التوايل

،   α2  ،α3  ،α4 املعلماتن أأي يتم قبول ارضية العدم منه  و %8أكرب من مستوى املعنوية اإلحصائية 

α5  املتغريات امجايل االصول هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني بالتايل ليس  و 1تلف معنويا عن ختال
(ACT)  نسبة الرحبية ،(PROF)  مقدرا التغري يف رقم االعمال ،(VRCA)  التغري يف امجايل االصول ،

(VRACT) نسبة االقرتاض طويلة االجل اىل امجايل االصول  واملتغري التابع(DTLT1) . 
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   α1نالحظ انه بالنسبة ملعامل املتغري املفسر هيكل االصول  (89)ومن خالل نفس اجلدول رقم  
كما ان قيمة االحتمال املراق للقيمة  t(0.05, 6, 51)من القيمة اجلدولية اكرب  |t-Statistic|ان احصائية 
وبالتايل اسيتم راض ارضية العدم  %8من مستوى املعنوية اإلحصائية  اقل  Prob (t-Statistic)احملسوبة 
ذو  (GAR)املتغري املفسر هيكل االصول ومنه ميكن القول ان  1ختتلف معنويا عن   α1املعلمة  أي ان

نسبة االقرتاض طويلة االجل اىل امجايل يف تفسري التغري يف  %8داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 .للم ص م حمل الدراسة (DTLT1)االصول 

حظ انه بالنسبة ملعامل املتغري املفسر املردودية نال (89)نفس اجلدول رقم  وباالعتماد على معطيات
كما ان قيمة االحتمال املراق  t(0.05, 6, 51)من القيمة اجلدولية اكرب  |t-Statistic|ان احصائية   α6املالية 

وبالتايل اسيتم راض  %8من مستوى املعنوية اإلحصائية  اقل  Prob (t-Statistic)للقيمة احملسوبة 
املتغري املفسر املردودية املالية ومنه ميكن القول ان  1ختتلف معنويا عن   α6ان املعلمة  ارضية العدم أي

(REN)  نسبة االقرتاض طويلة االجل يف تفسري التغري يف  %8ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية
 .للم ص م حمل الدراسة (DTLT1)اىل امجايل االصول 

لألخطاء   االرتباط الذايت  ظهري :وجود ارتباط ذاتي بينهاوعدم    البواقياستق اللية  اختبار  . 3.1
كأحد املشاكل الناجتة من خرق ارض من الفروض الالزمة لتطبيق املربعات الصغرى العادية على مناذج 

حيث إن قيمة    COV(Uj Ui) = 0بالتباين واليت تقول ان االحندار نتيجة لعدم اســتيفاء الفرض اخلاص 
 .مستقلتان uj uiإن صفر تعين  التباين

علــى  e-views 7.2والختبــار اســتقاللية االخطــاء وعــدم وجــود ارتبــاط ذايت بينهــا حيتــوي برنــامج 
والذي يتبع توزيع كـاي  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testقوداري  –اختبار براش 

 :تربيع واقا للفرضيتني التاليتني
  للبواقي عدم وجود ارتباط ذايت:  H0ارضية العدم 
 وجود ارتباط ذايت للبواقي :  H1الفرضية البديلة 

علـى النحـو  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testوقـد كانـ  نتـائج اختبـار  
 : التايل
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 للنموذج الثاني Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج اختبار  (: 10)الجدول رقم  
   

 
  e-views 7.2عتماد على برنامج من اعداد الباحث باال

 
اي اكرب  191829تقدر بـ  Prob.Chi-squareنالحظ ان احصائية   (88)من خالل اجلدول رقم 

 .مما يعين هذا قبول ارضية العدم واليت تشري اىل عدم وجود ارتباط ذايت للبواقي %8من مستوى املعنوية 
 ارضية علىاخلطي املتعدد حتليل االحندار  وميق :مدى اتباع البواقي للتوزيع الطبيعياختبار    .4.1

ملوجب حول قيمة الصفر بشكل توزيع  أن البواقي موزعة توزيعا طبيعيا وهذا يعين أهنا تتغري من سالب
 .طبيعي وحبيث يكون جمموعها صفرا

واليت تنص على ان البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا نقوم برسم  H0وللتأكد من صحة ارضية العدم 
وهذا باالعتماد على  Jarque-Bera Testاىل االعتماد على اختبار    باإلضااةالتكراري للبواقي  املدرج
 :حيث اظهر االختبار النتائج التالية e-views 7.2برنامج 
 

 للنموذج الثاني Jarque-Bera Testنتائج اختبار  (: 11)الشكل رقم  

 
 e-views 7.2من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
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يتضح جليا ان توزيع البواقي يؤخذ شكل التوزيع الطبيعي وللتأكيد  (22)من خالل الشكل رقم و 
حيث تقدر بـ  Jarque-Beraعلى هذه النتيجة يتم استخدام احصائية مستوى معنوية اختبار 

وزع مما يعين قبول ارضية العدم واليت تشري اىل ان البواقي تت %8اي اكرب من مستوى املعنوية  19922089
 .طبيعيا وهو ما يوااق ارضيات االحندار اخلطي املتعدد

ومعناه ثبات التغري  Homoscedasticity   لتجانسا :تجانس البواقي وثبات تباينهااختبار  . 5.1
 ثبات أو جتانس التباينعلى واليت تنص  H0من صحة ارضية العدم ي وللتأكد يف قيمة البواق( التباين)

2 تباين مقدارهعند 
σ على اختبار عدم جتانس التباين  تمدنعHeteroskedasticity Test  لرباش– 

حيث  e-views 7.2وهذا باالعتماد على برنامج   Breusch-Pagan-Godfrey Testقوداري  -باقو
 :اظهر االختبار النتائج التالية

 
 للنموذج الثاني Breusch-Pagan-Godfrey Testنتائج اختبار  (: 10)الجدول رقم  

 
 e-views 7.2اعداد الباحث باالعتماد على برنامج من 

 
اي اكرب من  1,9280تقدر بـ  Prob.Chi-squareنالحظ ان احصائية   (89)من خالل اجلدول رقم 

 .جتانس البواقي وثبات تباينهامما يعين هذا قبول ارضية العدم واليت تشري اىل  %8مستوى املعنوية 
من خالل االختبارات السابقة اليت  :عن بعضها البعض  مفسرةالاستق اللية المتغيرات  اختبار    .1.1

مت  على النموذج الثاين تبني ان هذا النموذج ميكن قبوله لتفسري العالقة بني نسبة االقرتاض طويل 
مجيع ، وهذا على اعتبار ان (12)الستة  االجل اىل امجايل االصول كمتغري تابع واملتغريات املستقلة

سواء  االحندار اخلطي املتعدد باستخدام طريقة املربعات الصغرى متوارةعليها منوذج  اليت يقومفرضيات ال
بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع أو ما تعلق بتجانس تباين البواقي   طيةاخل عالقةتعلق االمر بال

 .باإلضااة اىل استقاللية البواقي عن بعضها البعض وتوزيعها الطبيعي
الحظ يف اختبارنا ملعنوية املعامل للنموذج تبني ان هناك متغريين اقط من بني املتغريات اال انه من امل

مما قد يشري اىل امكانية وجود مشكلة  1918هلما داللة احصائية عند مستوى املعنوية  (12)الستة 
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ن هذه بني املتغريات املفسرة االمر الذي قد حيد من جودة النموذج حيث ا االرتباط اخلطي املتعدد
يف حالة ظهور ارتباط قوي جدا بني متغريين مفسرين يف النموذج حيث ان مشكل املشكلة قد تنشأ 

االرتباط اخلطي املتعدد جيعل من املتغريات الدالة تصبح متغريات ليس  هلا داللة احصائية من خالل 
 . Standard errorارتفاع قيمة 

تغريات املفسرة للنموذج نقوم باالعتماد على حتليل وللتأكد من وجد اشكالية التعدد اخلطي بني امل
اظهر االختبار النتائج  e-views 7.2برنامج االرتباط للمتغريات املفسرة بشكل ثنائي، وباالعتماد على 

 :التالية
 

 نتائج اختبار استق اللية المتغيرات المفسرة(: 17)الجدول رقم  
 GAR ACT PROF VRCA VRACT REN 

GAR 1 (-)0.24958 (-)0.29215 0.11960 0.02566 (-)0.24303 
ACT - 1 0.14392 (-)0.13472 0.016975 0.16476 

PROF - - 1 (-)0.39951 (-)0.10712 0.92895 
VRCA - - - 1 0.324757 (-)0.337362 

VRACT - - - - 1 (-)0.129109 
REN - - - - - 1 

 e-views 7.2من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 
نالحظ ان نتائج اختبار استقاللية املتغريات املفسرة اظهرت وجود  (21)ومن خالل اجلدول رقم 

حيث قدر معامل  (REN)واملردودية املالية  (PROF)ارتباط قوي جدا بني متغري مفسرين مها الرحبية 
تم حذف املتغري الذي وهو ارتباط قوي جدا، وللتخلص من االرتباط بني املتغريين ي 1992898االرتباط بـ 

من  واليت تشري اىل املتغري ذو الداللة االحصائية االضعف |t-Statistic|حيتوي على اكرب قيمة لـ 
نالحظ ان  (82)وبالرجوع اىل نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد واملوضحة يف اجلدول رقم  .النموذج

بـ  |t-Statistic|حيث قدرة قيمة  (PROF)ية الرحباملتغري املفسر ذو الداللة االحصائية االضعف هو 
 .29080022ملتغري املردودية املالية واملقدر بـ  |t-Statistic|مقارنة بقيمة  19229821

متغريات مفسرة   (8)ومنه بعد حذف متغري الرحبية من النموذج يصبح النموذج مكون من مخسة 
 : كما هو موضح يف العالقة التالية
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 متغيرات مفسرة 1ب  1النموذج االنحدار المتعدد للمتغير التابع  (: 77)العالقة رقم  
     

 
 

-Eباالعتماد على برنامج  (21)ومن خالل حتليل االحندار للنموذج احلايل املوضح يف العالقة رقم 

views مت التوصل اىل النتائج التالية: 
 

 متغيرات مفسرة 1ب  1ابع  للمتغير التنتائج نموذج االنحدار المتعدد  (: 10)الجدول رقم  
   

 
 eviewsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : املصدر

 
من خالل هذه النتائج نالحظ بشكل عام ان نوعية النموذج تعترب مقبولة ذو داللة إحصائية 

Rحيث نالحظ ان معامل االرتباط 
. من التباين االمجايل % 82 حوايليشري اىل ان النموذج يفسر  2

.  %8من  اقلمقبولة على اعتبار اهنا متثل قيمة  Fisherايشر  رالختبا P-valueان احصائية كما 
الفرضية الصفرية لالختبار  تنفيوبالتايل  2اي اهنا تؤول اىل  092تساوي  Durbin et Watsonاحصائية 

 . لوجود ارتباط ذايت للقيم املتبقية
ختبار داللة املتغريات املستقلة تشري اىل ال P-Valueو  T-studentيف حني جند ان احصائيات 

، التغري يف رقم  (ACT)واملتمثلة يف امجايل االصول  %8يف جمال  متغريات غري معربة (12) ثاللثةان 
لنسبة القروض  مفسرةغري ،  متغريات  (VRACT)، التغري يف امجايل االصول  (VRCA)االعمال 

 .ل الدراسةطويلة االجل يف اهليكل املايل للم ص م حم
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يف حني نالحظ ان نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل اخلصوم تبقى مرتبطة باملتغريين املفسرين 
 .(REN)واملردودية املايل  (GAR)  هيكل االصول

 (20) واجلدول رقم (21)وعند مقارنتنا لنتائج حتليل االحندار للنموذج احلايل املوضح يف العالقة رقم 
نالحظ ان النتائج  (29)والعالقة رقم  (82)االحندار للنموذج املوضح يف اجلدول رقم نتائج حتليل  مع 

اىل اختبار معنوية املعامل للنموذج على اعتبار  وباإلضااةمتقاربة من حيث اختبار املعنوية الكلية للنموذج 
 (GAR)  الصولمها هيكل ا 1918وى املعنوية تان املتغريين املفسرين ذو الداللة االحصائية عند مس

واالختالف . ، يف حني ان املتغريات املفسرة االخرى ليس  هلا داللة احصائية(REN)واملردودية املايل 
املتغري املردودية املالية معلمة   Prob (t-Statistic)اجلوهري بني النموذجني يكمن يف مستوى معنوية 

 يف  191110 مستوىاىل ( 29)القة رقم يف النموذج الثاين املوضح يف الع 191292واليت اخنفض  من 
 .( 21)للنموذج احلايل املوضح يف العالقة رقم 

وعليه ولكي نتمكن من وضع منوذج امثل لتفسري التغري يف نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل 
االصول يف امل ص م حمل الدراسة حناول حذف املتغريات املستقلة اليت ليس  هلا داللة احصائية يف 

، التغري يف امجايل  (VRCA)، التغري يف رقم االعمال  (ACT)النموذج واملتمثلة يف امجايل االصول 
ليصبح يف االخري النوذج يتكون من متغري تابع يتمثل يف نسبة القروض طويلة . (VRACT)االصول 

دية املايل واملردو  (GAR)  ومتغريين مفسرين مها  هيكل االصول (DTLT1)االجل اىل امجايل االصول 
(REN)وبالتايل يصبح النموذج النهائي من الشكل التايل ،: 

 نموذج االنحدار المتعدد االمثل(: 70)العالقة رقم  
     

 
 
 

 E-viewsوباستخدام برنامج التحليل االحصائي  :اختبار نموذج االنحدار المتعدد األمثل  .2
 :الدراسة واليت جاءت على الشكل التايل  حتصلنا على نتائج منوذج االحندار املتعدد للعينة حمل
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 نتائج نموذج االنحدار المتعدد االمثل(: 11)الجدول رقم  

 
 eviewsمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : املصدر

 
واملوضحة يف اجلدول  E-viewsومن خالل حتليل االحندار للنموذج االمثل باالعتماد على برنامج 

 :النتائج التاليةمت التوصل اىل  (22)رقم 
 نتائج تحليل االنحدار النموذج االمثل(: 71)العالقة رقم  

  

 
 

ميكننا اجراء االختبارات التالية على منوذج  E-viewsوباستخدام برنامج التحليل االحصائي 
ة االخطاء اختبار املعنوية الكلية للنموذج، اختبار معنوية املعامل، اختبار استقاللي: االحندار املتعدد االمثل

وعدم وجود ارتباط ذايت بينها، اختبار مدى اتباع البواقي للتوزيع الطبيعي، اختبار جتانس االخطاء وثبات 
 .واختبار القدرة التنبؤية للنموذجتباينها، 

ميكن اختبار املعنوية الكلية للنموذج من خالل معامل  :اختبار المعنوية الكلية للنموذج  .1.2
Rالتحديد 

 (22)والعالقة رقم  (22)وبالرجوع اىل اجلدول رقم  F-Statisticة اىل احصائية وباإلضاا 2
Rنالحظ ان قيمة معامل التحديد 

يف النموذج  املتغريين املفسرينمما يعين ان   1,200288تقدر بـ  2
من التغريات اليت تطرأ على نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل االصول يف امل ص  %20,08 حيددان

من التغريات ايتم تفسريها بعوامل أخرى غري مدرجة يف  %88,88حمل الدراسة اما النسبة املتبقية  م
 .النموذج، مما يعين ان النموذج مقبول من جانب قدرته على تفسري نسبة مهمة من تغريات املتغري التابع
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يف اجلدول  F-Statisticهبدف اختبار معنوية االحندار ككل يتم مقارنة احصائية ايشر احملسوبة و 
مع القيمة اجلدولية واملستخرجة من جدول توزيع  09922822واملقدرة بـ ( 22)والعالقة رقم  (22)رقم 

حيث مت  v2 = n-k-1 = 58-2-1 = 55و   v1 = k = 2ودرجة احلرية  1918ايشر عند مستوى املعنوية 
F(0.05, 2, 55) = 3.1649934: التوصل اىل القيمة اجلدولية التالية 

ومنه مبا ان قيمة احصائية ايشر  1
كما ان القيمة االحتمالية املراقة لقيمة     F(0.05, 2, 55)اكرب من القيمة اجلدولية  F-Statisticاحملسوبة 

 وتساوي %8من مستوى املعنوية  اي اقل 19111111تقدر بـ   Prob (F-Statistic)احصائية ايشر احملسوبة 
الفرضية البديلة اليت تنص على انه يوجد على االقل  وقبولراض ارضية العدم سيتم  وبالتايل اىل الصفر

متغري واحد معلمته ال يساوي الصفر وهذا ما يدل على وجود عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع 
 .وبالتايل االنموذج ككل له معنوية احصائية واملتغريين املفسرين

 t-Statistic   من خالل االعتماد على إحصائية :االمثل  اختبار معنوية المعالم للنموذج. 2.2
احملسوبة بالقيمة املطلقة ومقرنتها بالقيمة اجلدولية و املستخرجة من جدول توزيع ستودن  مبستوى 

االعتماد على االحتمال املراق لإلحصائية ب و v=n-k-1=58-2-1=55 و درجة حرية 1918 معنوية
 .مقارنتها مبستوى املعنوية و Prob (t-Statistic) احملسوبة

 :ومن خالل اجلدول املوايل نوضح نتيجة املقارنة
 

 نتائج اختبار ستودنت للنموذج االمثل(: 11)الجدول رقم  
 t-Statistic| Prob (t-Statistic) t(0.05, 2, 55)| المعلمات المتغيرات المفسرة

GAR نسبة هيكل االصول α1 2,988293 0,0042 291120 

REN ردودية املاليةامل α2 4,734617 0,0000 291120 
 (22)من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدول رقم 

  
ان   α1نالحظ انه بالنسبة ملعامل املتغري املفسر هيكل االصول  (22)من خالل اجلدول رقم 

حتمال املراق للقيمة كما ان قيمة اال t(0.05, 2, 55)من القيمة اجلدولية اكرب  |t-Statistic|  احصائية
وبالتايل اسيتم وتؤول اىل صفر   %8من مستوى املعنوية اإلحصائية  اقل  Prob (t-Statistic)احملسوبة 

املتغري املفسر هيكل ومنه ميكن القول ان  1ختتلف معنويا عن   α1راض ارضية العدم أي ان املعلمة 

                                           
1 . http://scistatcalc.blogspot.com/2013/11/online-critical-f-value-calculator.html 
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نسبة االقرتاض طويلة يف تفسري التغري يف  %8ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية  (GAR)االصول 
 .للم ص م حمل الدراسة (DTLT1)االجل اىل امجايل االصول 

نالحظ انه بالنسبة ملعامل املتغري املفسر املردودية  (22)نفس اجلدول رقم  وباالعتماد على معطيات
كما ان قيمة االحتمال املراق  t(0.05, 2, 55)من القيمة اجلدولية اكرب  |t-Statistic|ان احصائية   α2املالية 

حيث انه يساوي صفر  %8من مستوى املعنوية اإلحصائية  اقل  Prob (t-Statistic)للقيمة احملسوبة 
املتغري ومنه ميكن القول ان  1ختتلف معنويا عن   α2وبالتايل اسيتم راض ارضية العدم أي ان املعلمة 

نسبة يف تفسري التغري يف  %8حصائية عند مستوى معنوية ذو داللة ا (REN)املفسر املردودية املالية 
 .للم ص م حمل الدراسة (DTLT1)االقرتاض طويلة االجل اىل امجايل االصول 

 
من خالل  :للنموذج االمثل  وعدم وجود ارتباط ذاتي بينها  البواقياستق اللية  اختبار  . 3.2

 : احلصول على النتائج التايل مت  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testاختبار  
 

 للنموذج االمثل Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج اختبار  (: 17)الجدول رقم  
  

 
  e-views 7.2من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 
اي اكرب  191221تقدر بـ  Prob.Chi-squareنالحظ ان احصائية   (22)من خالل اجلدول رقم 

 .مما يعين هذا قبول ارضية العدم واليت تشري اىل عدم وجود ارتباط ذايت للبواقي %8مستوى املعنوية  من
-Jarqueاختبار    من خالل :للنموذج االمثل  مدى اتباع البواقي للتوزيع الطبيعياختبار    .4.2

Bera Test  وهذا باالعتماد على برنامجe-views 7.2 ةاظهر االختبار النتائج التالي: 
 



 

228 

 

 للنموذج االمثل Jarque-Bera Testنتائج اختبار  (: 17)الشكل رقم  

 
 e-views 7.2من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 
يتضح ان توزيع البواقي يؤخذ شكل التوزيع الطبيعي وللتأكيد على  (22)ومن خالل الشكل رقم 

 1,288992حيث تقدر بـ  Jarque-Beraهذه النتيجة يتم استخدام احصائية مستوى معنوية اختبار 
مما يعين قبول ارضية العدم واليت تشري اىل ان البواقي تتوزع طبيعيا وهو  %8اي اكرب من مستوى املعنوية 

 .ما يوااق ارضيات االحندار اخلطي املتعدد
اختبار عدم جتانس التباين  :للنموذج االمثل  تجانس البواقي وثبات تباينهااختبار    .5.2

Heteroskedasticity Test  قوداري  -باقو –لرباشBreusch-Pagan-Godfrey Test   وهذا
 :اظهر النتائج التالية e-views 7.2باالعتماد على برنامج 

 
 للنموذج االمثل Breusch-Pagan-Godfrey Testنتائج اختبار  (: 11)الجدول رقم  

 

 
 e-views 7.2من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 
اي اكرب  1,0220تقدر بـ  Prob.Chi-squareنالحظ ان احصائية   (28)الل اجلدول رقم من خ

 .مما يعين هذا قبول ارضية العدم واليت تشري اىل جتانس البواقي وثبات تباينها %8من مستوى املعنوية 
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صل اىل ان من خالل نتائج االختبارات السابقة مت التو  :اختبار القدرة التنبؤية للنموذج االمثل  .1.2
تتوار ايه مجيع ارضيات النموذج  (22)واملوضح يف العالقة رقم منوذج االحندار اخلطي املتعدد االمثل 

 (REN)و املردودية املالية  (GAR)اجليد من خالل العالقة اخلطية بني املتغريين املفسرين هيكل االصول 
جتانس البواقي وباالضااة اىل  ،  (DTLT1)االقرتاض طويلة االجل اىل امجايل االصول  واملتغري التابع

التوزيع الطبيعي للبواقي، وهلذا ميكن اعتبار ان النموذج مقبول للتنبؤ وثبات تباينها ،استقاللية البواقي و 
  . وتفسري التغريات يف نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل االصول

لقيم املتغري التابع الفعلية والقيم التنبؤية اين بالتمثيل البي ةعلى هذه النتيجة ميكن االستعان وللتأكيد
 : احملصلة من النموذج االمثل وباإلضااة اىل توزيع االخطاء كما هو موضح يف الشكل املوايل

 
 اختبار القدرة التنبؤية للنموذج االمثل(: 11)الشكل رقم  

 
 e-views 7.2من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

 
احملصلة من مع القيم  (DTLT1)للمتغري التابع (  Actual)القيم احلالية  وعند مقارنة منحىن

 .نالحظ ان هناك تقارب كبري يف النتيجتني وباإلضااة اىل توجه التغري( Fitted) النموذج 
نسبة االقرتاض طويلة هو ان النموذج يعد مقبول لتفسري التغريات يف   هاستنتاجوبالتايل ما ميكن 

 .للم ص م حمل الدراسة (DTLT1) االصول االجل اىل امجايل
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النتائج املوضحة يف ميكن استنتاج ( 22)النموذج االمثل واملوضح يف العالقة رقم ومن خالل 
 :اجلدول التايل

 
 اختبار الفرضيات وفق ا للنموذج االمثل(: 11)الجدول رقم  

 العالقة المحصلة العالقة المتوقعة المتغيرات المفسرة
GAR طردية طردية امجايل االصول(/املخزون+ االصول الثابتة الصااية) االصول نسبة هيكل 
REN عكسية عكسية االموال اخلاصة/ النتيجة الصااية  املردودية املالية 
 (88)من اجناز الباحث باالعتماد على نتائج اجلدول رقم : املصدر

 
 :نستنتج ان  (22)ومن خالل اجلدول رقم 

اليت  1الفرضية  يؤكدمما   %8معنوية مفسر عند مستوى  (GAR)  ولنسبة هيكل االصاملتغري 
للم ص ونسبة االقرتاض طويل  نسبة االصول الثابتة يف هيكل االصولبني  طرديةتشري اىل وجود عالقة 

نسبة االقرتاض طويل االجل  اىل امجايل االصول الثابتة على  االصول الثابتةم، وبالتايل يوجد تأثري لقيمة 
 .ؤسسات حمل الدراسةيف امل

اثر قيمة  تؤكدهذه النتيجة   %8 معنوية مفسر عند مستوى (REN)املالية  املردوديةاملتغري 
 .مؤكدة 8ومنه االفرضية  يف امل ص م ، القروض طويلة االجل نسبةعلى  املردودية

 
 النتائج  تفسير: المطلب الثاني

احملددة للعالقة بني نسبة االقرتاض طويل من خالل التحليل االحصائي والقياسي ملختلف النماذج 
 :مناذج تقديرية واملوضحة يف اجلدول التايل  (8)االجل واملتغريات املفسرة وهذا باستخدام مخسة 

 
  ملخص نماذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد(: 14)الجدول رقم   

 نتائج تحليل االنحدار العالقة النموذج
 (80)اجلدول رقم  (29)العالقة رقم  1 التابع منوذج االحندار املتعدد للمتغري

 (82)اجلدول رقم  (29)العالقة رقم  2منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع 
 (88)اجلدول رقم  (29)العالقة رقم  3منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع 
 (20)اجلدول رقم  (21)القة رقم الع متغريات مفسرة 5بـ 2النموذج االحندار املتعدد للمتغري التابع 

 (22)اجلدول رقم  (20)العالقة رقم  منوذج االحندار املتعدد االمثل
 من اعداد الباحث
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 مت التوصل اىل نتائج اختبار الفرضيات التالية 
 

 نتائج اختبار الفرضية االولى :األولالفرع  
 Myers et Majluf و 0999 سنة Scottكال من   اقد اشاراملقاربات النظرية  باالعتماد على 

اىل ان املؤسسات اليت متتلك اصوال ميكن تقدميها كضمان للمقرضني، يكون لديها الدااع  0982سنة 
األوىل واملتمثلة يف ان االرتفاع وبناءا عليه مت طرح الفرضية . الن تعتمد بدرجة اكرب على االموال املقرتضة

القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف يف حجم االصول الثابتة يؤدي اىل زيادة حجم 
 .اجلزائر

ومن خالل اختبار هذه الفرضية باالعتماد على نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد وامللخصة يف 
وجود  عالقة ذو داللة احصائية بني هيكل االصول واهليكل املايل عدم مت التوصل اىل  (76)اجلدول رقم 

منوذج االحندار املتعدد للمتغري و  1منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع االعتماد على للم ص م وهذا ب
 .3التابع 
النموذج االحندار و  2نموذج االحندار املتعدد للمتغري التابع يف حني نالحظ ان نتائج حتليل االحندار ل 

 وجودأظهرت  ج االحندار املتعدد االمثلمنوذ و باإلضااة اىل  متغريات مفسرة 5بـ 2املتعدد للمتغري التابع 
تغري التابع واملتمثل يف نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل ذو داللة احصائية بني املطردية عالقة 

  .االصول واملتغري املفسر هيكل االصول
الدراسات امليدانية اليت حاول  تفسري نسبة  وهي نفس النتائج املتوصل اليها يف العديد من

اظهرت وجود عالقة حيث باالعتماد على معيار هيكل االصول  يف امل ص مروض طويلة االجل الق
 Ydriss طردية بني االقرتاض طويل االجل ومكونات هيكل اصوهلا كما هو احلال بالنسب لدراسة

ZIANE   و دراسة   2112سنةChristine Chevallier, Anthony Miloudi  ودراسة 2112سنة 

و  2100سنة   Pedro Proença, Raul M. S. Laureano, Luis M. S. Laureanoكال من 

 . 2118سنة  Francisco Sogorb-Miraالدراسة اليت قام هبا 
ان الضمانات اليت تعترب    La théorie de l’agenceهذه النتيجة تتوااق وحمتوى نظرية الوكالة 

املعرب عنها بقيمة االصول الثابتة يف هيكل اصول املؤسسة هلا اثر اجيايب على قيمة القروض وهذا على 
د سواء ، وبالتايل ميكن اعتبار اعتبار اهنا تؤدي اىل التخفيض يف تكلفة الوكالة للمالك واملقرضني على ح

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1


 

229 

 

اليت متتلكها امل ص م حمل ( الضمانات)ان الفرضية االوىل صحيحة حيث ان قيمة االصول الثابتة 
الدراسة تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االجل يف 

 .متويل استثماراهتا
 

 الثانيةرضية  نتائج اختبار الف: الفرع الثاني
وجــود عالقــة عكســية بــني حجــم املؤسســة وبــني خمــاطر االاــالس ااملؤسســات  اىلالدراســات  تشــري

يكـــون لـــديها الـــدااع لزيـــادة نســـبة  مقارنـــة بـــامل ص م وبالتـــايلالكبـــرية تتعـــرض لتلـــك املخـــاطر بدرجـــة اقـــل 
 .االموال املقرتضة يف هيكل رأس املال

روض طويلــة االجــل اىل امجــال االمــوال املقرتضــة تكــون ان نســبة القــتؤكــد دراســات اخــرى يف حــني 
مرتفعـــة يف املؤسســـات كبـــرية احلجـــم مقارنـــة بـــامل ص م وهـــذا حســـب النتـــائج املتوصـــل اليهـــا يف دراســـات 

Norton   و  0990سنةAng  0990سنة  ،Tamari  و 0981سنة Suret et Arnoux  0998سنة . 
الزيـادة يف حجـم املؤسسـة يـؤدي اىل االرتفـاع يف ثلـة يف ان واملتم الثانيـةوبنـاءا عليـه مت طـرح الفرضـية 

حجــم  ، وقــد مت التعبــري عــن معيــارحجــم القــروض طويلــة االجــل يف اهليكــل املــايل يف امل ص م يف اجلزائــر
 . (ACT)امجايل االصول  على املتغري املفسر باالعتماد يف الدراسة احلالية املؤسسة 

باالعتماد على نتائج حتليل االحندار اخلطـي املتعـدد وامللخصـة يف ومن خالل اختبار الفرضية الثانية 
مت التوصل اىل عدم وجود  عالقة ذو داللة احصائية بني امجايل االصول  واهليكل املايل  (76)اجلدول رقم 

 منـوذج االحنـدار املتعـدد للمتغـري و 1منـوذج االحنـدار املتعـدد للمتغـري التـابع للم ص م وهذا باالعتماد على 
النموذج االحنـدار املتعـدد للمتغـري التـابع وباإلضااة اىل . 3منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع  و 2التابع 

 .متغريات مفسرة 5بـ 2
يف ( حجـم املؤسسـة)وعليه ميكن القـول ان الفرضـية الثانيـة غـري صـحيحة حيـث ان امجـايل االصـول 

حتديــد مــدى اعتمــاد امل ص م يف اجلزائــر علــى القــروض امل ص م حمــل الدراســة ال تعتــرب عامــل اساســي يف 
 .طويلة االجل يف متويل استثماراهتا

 
 نتائج اختبار الفرضية الثالثة: الفرع الثالث
زة يف مقدمة مصادر التمويل من حيث اجلاذبية، يتبعها القروض اليت هلا واورات االرباح احملتج تأيت
يصبح من املتوقع ان تتجه  هلذاال حتقق واورات ضريبية و  التمويل باصدار اسهم جديدة اليت مثضريبية 
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املؤسسات اليت تتميز بارتفاع معدل رحبيتها وتتاح هلا ارصة احتجاز ارباح اىل االعتماد بدرجة اقل على 
 .االموال املقرتضة وبدرجة اكرب على االرباح احملتجزة

يادة يف رحبية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض الز ان واملتمثلة يف  الثالثة وبناءا عليه مت طرح الفرضية 
، وقد مت التعبري عن معيار الرحبية يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف اجلزائر

 . (PROF)نسبة الرحبية يف الدراسة احلالية باالعتماد على املتغري املفسر  
تائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد وامللخصة يف ومن خالل اختبار الفرضية الثالثة باالعتماد على ن

واهليكل املايل   الرحبيةمت التوصل اىل عدم وجود  عالقة ذو داللة احصائية بني نسبة  (76)اجلدول رقم 
منوذج االحندار املتعدد للمتغري  و 1منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع للم ص م وهذا باالعتماد على 

 . 3ذج االحندار املتعدد للمتغري التابع منو  و 2التابع 
رحبية )وعليه ميكن القول كنتيجة اولية ان الفرضية الثالثة غري صحيحة حيث ان نسبة الرحبية 

يف امل ص م حمل الدراسة ال تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر ( املؤسسة
 .هتاعلى القروض طويلة االجل يف متويل استثمارا

للنموذج الكلي يف اجلدول رقم  نتائج اختبار استقاللية املتغريات املفسرةحتليلنا ل من خاللولكن 
،   (REN)واملردودية املالية  (PROF)نسبة الرحبية تبني ان هناك ارتباط قوي جدا بني املتغريين  (71)

 املفسر نسبة الرحبية واملتغري واليت ميكن ان تكون السبب يف عدم ظهور العالقة االحصائية بني املتغري
حتليل لنموذج االحندار البسيط بني  بإجراءنقوم كد من وجود هذا النوع من االرتباط تأالتابع، وللـ

 : املتغريين كما هو موضح يف اجلدول التايل
 

 نتائج نموذج االنحدار البسيط(: 10)الجدول رقم  

 
 eviews من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج: املصدر
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ذو داللة احصائية بني املتغري عكسية نالحظ وجود عالقة  (28)ومن خالل اجلدول احلايل رقم 
نسبة الرحبية واملتغري املفسر  (DTLT1)نسبة االقرتاض طويلة االجل اىل امجايل االصول املتمثل يف  التابع

(PROF) . 
 ,Pedro Proença, Raul M. S. Laureanoاملالحظة يف دراسة كال من وهي نفس النتيجة 

Luis M. S. Laureano   دراسة كال من و  2100سنةD. Forte, L. A. Barros, W. T. 

Nakamura  واليت مت  االشارة من خالهلا اىل ان هناك عالقة عكسية بني نسبة االموال   2102سنة
ل لالعتماد على متويل املقرتضة والرحبية، وهذا على اعتبار ان امل ص م اليت حتقق رحبية عالية متي

 .استثماراهتا املصادر الداخلية وهذا بسبب ارتفاع تكلفة التمويل من املصادر اخلارجية
اليت  Pecking Order Theory ترتيب ااضلية مصادر التمويلهذه النتيجة تتوااق وحمتوى نظرية 

لى التمويل الذايت  تشري اىل ان مالكي املؤسسات بصفة عامة وامل ص م خصوصا يفضلون االعتماد ع
مصدر مايل قبل اللجوء اىل التمويل باالقرتاض مث االصدار مما يعين ان هناك ترتيب ملصادر  كأهم

التمويل حسب ااضليتها، ولكن هذا الرتتيب يتوقف على مدى قدرة املؤسسة على حتقيق االرباح 
 .استثمارها وإعادة

الزيادة يف لقروض وهذا على اعتبار اهنا تؤدي اىل سليب على قيمة اال االثرنسبة الرحبية ل اانوهلذا 
رحبية ) نسبة الرحبيةحيث ان  مؤكدة الثالثة، وبالتايل ميكن اعتبار ان الفرضية  قيمة االرباح احملتجزة

امل ص م حمل الدراسة تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف  حتققهااليت ( املؤسسة
 .ة االجل يف متويل استثماراهتااجلزائر على القروض طويل

 
 نتائج اختبار الفرضية الرابعة: الفرع الرابع

تشري العديد من الدراسات اىل وجود عالقة طردية بني معدل النمو ونسبة االقرتاض يف اهليكل 
دراسة و  2118سنة  Francisco Sogorb-Miraكما هو احلال بالنسبة لدراسة ،املايل للم ص م 

Ydriss ZIANE   دراسة و  2112سنةFrancis Chittenden, Panikkos; Poutziouris  سنة
، حيث اكدت 2102سنة  Christine Chevallier, Anthony Miloudiدراسة كال من و   0999

وجود عالقة طردية بني مؤشر معدل النمو واألموال املقرتضة مما يشري اىل ان زيادة  هذه الدراسات على
 .احتمال حتقيق معدالت منو مرتفع يف امل ص م تزيد من قدرهتا على التمويل بالقروض

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?acc=on&wc=on&fc=off&group=none&Query=au:%22Francisco+Sogorb-Mira%22&si=1
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ادة يف ارص منو املؤسسة يؤدي اىل االرتفاع الزيان واملتمثلة يف  الرابعةوبناءا عليه مت طرح الفرضية 
، وقد مت التعبري عن معيار معدل يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف اجلزائر

، التغري يف  (VRCA)التغري يف رقم االعمال النمو يف الدراسة احلالية باالعتماد على املتغريين املفسرين  
 . (VRACT)امجايل االصول 

ومن خالل اختبار الفرضية الرابعة وباالعتماد على نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد وامللخصة يف 
التغري يف رقم االعمال مت التوصل اىل عدم وجود  عالقة ذو داللة احصائية بني  (76)اجلدول رقم 

(VRCA)  التغري يف امجايل االصول ،(VRACT)   من جهة اخرى  م  واهليكل املايل للم صمن جهة
 و 2منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع  و 1منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع وهذا باالعتماد على 

 5بـ 2النموذج االحندار املتعدد للمتغري التابع وباإلضااة اىل . 3منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع 
 .متغريات مفسرة

التغري يف رقم االعمالوالتغري يف امجايل حيث ان  مؤكدةغري  الرابعةلفرضية وعليه ميكن القول ان ا
يف امل ص م حمل الدراسة ال تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م ( املؤسسة منو)االصول 

 .يف اجلزائر على القروض طويلة االجل يف متويل استثماراهتا
 

 خامسةنتائج اختبار الفرضية ال: الفرع الخامس
أظهرت ان التمويل باالقرتاض مرتبط عكسيا باملردودية، حيث اسر هذه  العديد من الدراسات

العالقة على ان املؤسسات اليت متتاز مبردودية مرتفعة تعتمد بنسبة كبرية على التمويل الذايت او اهنا 
 .ليس  يف حاجة للتمويل  من املصادر اخلارجية

الراع يف مردودية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض ان واملتمثلة يف  امسةاخلوبناءا عليه مت طرح الفرضية 
، وقد مت التعبري عن معيار يف حجم القروض طويلة االجل يف اهليكل املايل يف امل ص م يف اجلزائر

 . (REN)املردودية املالية مردودية املؤسسة يف الدراسة احلالية باالعتماد على املتغري املفسر  
باالعتماد على نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد وامللخصة  الفرضية اخلامسةختبار ومن خالل ا
واهليكل  املردودية املاليةمت التوصل اىل عدم وجود  عالقة ذو داللة احصائية بني  (76)يف اجلدول رقم 

ج االحندار املتعدد منوذ و  1منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع املايل للم ص م وهذا باالعتماد على 
 .3للمتغري التابع 
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النموذج و  2نموذج االحندار املتعدد للمتغري التابع يف حني نالحظ ان نتائج حتليل االحندار ل 
 منوذج االحندار املتعدد االمثلو باإلضااة اىل  متغريات مفسرة 5بـ 2االحندار املتعدد للمتغري التابع 

تغري التابع واملتمثل يف نسبة القروض طويلة االجل حصائية بني املذو داللة ا عكسيةعالقة  وجودأظهرت 
 . (REN)املردودية املالية اىل امجايل االصول واملتغري املفسر 
 Suret etو  0982سنة   Cooley et Edwardsمن طرف  االيهوهي نفس النتائج املتوصل 

Arnoux  دراسة لـ و  0998  سنةConstand et al  سة درا و 0990سنةYdriss ZIANE   سنة
 (مردودية املؤسسة)املردودية املالية حيث ان  مؤكدة اخلامسةوبالتايل ميكن اعتبار ان الفرضية  . 2112
امل ص م حمل الدراسة تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على  حتققهااليت 

 .القروض طويلة االجل يف متويل استثماراهتا
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  :خاتمة الفصل
كان يهدف اىل اختبار خمتلف النتائج املتوصل اليها من خالل املقاربات النظرية   الفصل احلايل

والدراسات امليدانية للعالقة املفسرة للهيكل املايل للم ص م وهذا باالعتماد على قاعدة بيانات من امل 
اليت مت من خالهلا تفسري مدى اعتماد  داتاحملدخمتلف  تلخيصمت يف املبحث األول  ص م احمللية، حيث

يف متويل استثماراهتا وهذا بالتطرق اىل ( القروض طويلة االجل)امل ص م على القروض االستثمارية 
اىل ان  لالنتائج املتوصل اليها من خمتلف الدراسات امليدانية اليت مت  يف هذا اجملال، حيث مت التوص

لف من دراسة اىل اخرى وهذا حسب نوعيتها، حيث جند بعض حمددات اهليكل املايل للم ص م ختت
الدراسات اليت قد تعتمد على بيانات حماسبية ومالية مستخرجة من القوائم املالية واحملاسبية للمؤسسة 
مثل ما هو احلال بالنسبة ملعايري حجم االصول، هيكل االصول، املردودية، منو املؤسسة، الرحبية، تكلفة 

 . اق يف جمال البحث والتطويراالنف التمويل،
كما جند ان هناك بعض الدراسات اليت اعتمدت على حمددات نوعية واليت مت احلصول على 
بياناهتا من خالل اعداد استبيان او االتصال املباشر مبالكي ومسيريي امل ص م مثل ما هو احلال بالنسبة 

ط اخلارجي، خصائص املؤسسة، جتارب سابقة للمتغريات التالية،  خصوصيات املالكني واملسريين، احملي
 .وأحكام املسريين، مسعة املؤسسة امام الشركاء التجاريني

وانطالقا من نتائج الدراسات امليدانية املفسرة ملدى اعتماد امل ص م على القروض طويلة االجل 
حيث  ملتغريات املفسرةصياغة الفرضيات واختيار ااالستثمارية مت يف املبحث الثاين  ايف متويل احتياجاهت
بالقروض االستثمارية للم ص م يف  للتمويل املتغريات املتوقعة ان تكون حمددات حبصرقمنا من خالله 

 :الفرضيات التالية صياغة، وكخطوة اوىل مت اجلزائر
االرتفاع يف حجم االصول الثابتة يؤدي اىل زيادة حجم القروض طويلة االجل يف : الفرضية االوىل . أ

 ،املايل يف امل ص م يف اجلزائراهليكل 
الزيادة يف حجم املؤسسة يؤدي اىل االرتفاع يف حجم القروض طويلة االجل يف : الفرضية الثانية . ب

 ،اهليكل املايل يف امل ص م يف اجلزائر
الزيادة يف رحبية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض يف حجم القروض طويلة االجل يف : الفرضية الثالثة . ت

 ،يف امل ص م يف اجلزائر اهليكل املايل
الزيادة يف ارص منو املؤسسة يؤدي اىل االرتفاع يف حجم القروض طويلة االجل يف : الفرضية الرابعة . ث

 ،اهليكل املايل يف امل ص م يف اجلزائر
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الراع يف مردودية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض يف حجم القروض طويلة االجل يف : الفرضية اخلامسة . ج
 . امل ص م يف اجلزائراهليكل املايل يف

حاولنا االعتماد على ثالثة  اإنناوعليه وبالنظر اىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلالية 
متغريات تابعة للتعبري على مدى استخدام امل ص م يف اجلزائر للقروض طويلة االجل لتمويل احتيجاهتا 

ونسبة اىل امجايل االصول قرتاض طويل االجل االستثمارية واملتمثلة يف نسبة االقرتاض و نسبة اال
االقرتاض طويل االجل اىل امجايل االصول الثابة وقد وقع االختيار على استخدام النسب وليس امجايل 
القروض للتعبري عن مدى اعتماد امل ص م على القروض الطويلة االجل لتمويل احتياجاهتا االستثمارية 

 .ة على اعتبار انه متغري مفسر يف النموذجوهذا لكي يتم عزل اثر حجم املؤسس
اليت من املتوقع ان تكون احملدد االساسي ملدى اعتماد امل ص  املفسرة تغرياتمت حصر امل يف حني

 نسبة هيكل االصولالتالية، م حمل الدراسة على القروض طويلة االجل لتمويل استثماراهتا يف املتغريات 
(GAR)  ،امجايل االصول (ACT) بة الرحبية ، نس(PROF)  التغري يف رقم االعمال ،(VRCA)  ،

  . (REN)، املردودية املالية  (VRACT)التغري يف امجايل االصول 
اختبار ارضيات البحث من خالل استخدام  يف املبحث الثالث متبعد القيام باختيار املتغريات، 

ة و حسابات جدول النتائج لثالثة سنوات متعاقبة امليزانيات املاليواملتمثلة يف البيانات املالية واحملاسبية 
أمكن احلصول عليها عن طريق املركز الوطين واليت  ،م ص م 88لعينة تتكون من  2102 حىت 2101بني 

 .للسجل التجاري على مستوى والية سطيف
ني املتعدد الختبار العالقة باخلطي وقد مت يف الدراسة احلالية االعتماد على أسلوب االحندار  

وكخطوة  .املتغري التابع واملتمثل يف نسبة االموال املقرتضة يف اهليكل املايل للم ص م  و املتغريات املستقلة
وقد تبني ان ، متغريات مفسرة 2والذي يضم  اوىل قمنا بإجراء حتليل االحندار لنموذج الدراسة بالكامل،

 يشري اىل وجودو النموذج الثاين الذي النموذج الوحيد الذي يظهر وجود عالقة ذو داللة احصائية ه
عالقة بني نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل االصول كمتغري تابع وهيكل االصول واملردودية املالية  

  .كمتغريات مفسرة
وقد اظهر هذا النموذج . وهلذا مت يف االخري بناء منوذج امثل يتكون من املتغريات الثالثة السابقة

منوذج االحندار اخلطي املتعدد نتائج االختبارات املتوصل اليها حيث ان ة من خالل قدرة تنبؤية كبري 
تتوار ايه مجيع ارضيات النموذج اجليد من خالل العالقة اخلطية  (22)واملوضح يف العالقة رقم االمثل 

القرتاض طويلة ا واملتغري التابع (REN)و املردودية املالية  (GAR)بني املتغريين املفسرين هيكل االصول 
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جتانس البواقي وثبات تباينها ،استقاللية البواقي وباالضااة اىل  ،  (DTLT1)االجل اىل امجايل االصول 
والتوزيع الطبيعي للبواقي، وهلذا ميكن اعتبار ان النموذج مقبول للتنبؤ وتفسري التغريات يف نسبة القروض 

 .طويلة االجل اىل امجايل االصول
االحصائي والقياسي ملختلف النماذج احملددة للعالقة بني نسبة االقرتاض  من خالل التحليلو 

 : طويل االجل واملتغريات املفسرة مت التوصل اىل نتائج اختبار الفرضيات التالية
تائج حتليل االحندار لنموذج االحندار املتعدد أظهرت وجود عالقة طردية ذو داللة احصائية بني ن . أ

، يف نسبة القروض طويلة االجل اىل امجايل االصول واملتغري املفسر هيكل االصول املتغري التابع واملتمثل
اليت تعترب ان الضمانات املعرب عنها بقيمة االصول الثابتة يف هذه النتيجة تتوااق وحمتوى نظرية الوكالة 

خفيض يف هيكل اصول املؤسسة هلا اثر اجيايب على قيمة القروض وهذا على اعتبار اهنا تؤدي اىل الت
تكلفة الوكالة للمالك واملقرضني على حد سواء ، وبالتايل ميكن اعتبار ان الفرضية االوىل صحيحة حيث 

اليت متتلكها امل ص م حمل الدراسة تعترب عامل اساسي يف حتديد ( الضمانات)ان قيمة االصول الثابتة 
 .استثماراته مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االجل يف متويل

تائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد مت التوصل اىل عدم وجود عالقة ذو داللة احصائية من خالل ن . ب
حيث  مؤكدةوعليه مت التوصل اىل ان الفرضية الثانية غري ، بني امجايل االصول  واهليكل املايل للم ص م 

تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى يف امل ص م حمل الدراسة ال ( حجم املؤسسة)ان امجايل االصول 
 .اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االجل يف متويل استثماراهتا

وجود عالقة عكسية ذو داللة  البسيط مت  مالحظةتائج حتليل االحندار اخلطي من خالل ن . ت
واملتغري املفسر نسبة الصول احصائية بني املتغري التابع املتمثل يف نسبة االقرتاض طويلة االجل اىل امجايل ا

اليت تشري اىل ان مالكي  هذه النتيجة تتوااق وحمتوى نظرية ترتيب ااضلية مصادر التمويل، الرحبية 
املؤسسات بصفة عامة وامل ص م خصوصا يفضلون االعتماد على التمويل الذايت كأهم مصدر مايل قبل 

ان هناك ترتيب ملصادر التمويل حسب ااضليتها، اللجوء اىل التمويل باالقرتاض مث االصدار مما يعين 
 وهلذا اان .ولكن هذا الرتتيب يتوقف على مدى قدرة املؤسسة على حتقيق االرباح وإعادة استثمارها

السليب على قيمة القروض وهذا على اعتبار اهنا تؤدي اىل الزيادة يف قيمة االرباح  لنسبة الرحبية االثر
اليت ( رحبية املؤسسة) مؤكدة حيث ان نسبة الرحبية عتبار ان الفرضية الثالثةاحملتجزة ، وبالتايل ميكن ا

حتققها امل ص م حمل الدراسة تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على 
 .القروض طويلة االجل يف متويل استثماراهتا
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صل اىل عدم وجود  عالقة ذو داللة باالعتماد على نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد مت التو  . ث
، التغري يف امجايل االصول من جهة واهليكل املايل للم ص م  من احصائية بني التغري يف رقم االعمال 

والتغري يف  الرابعة غري مؤكدة حيث ان التغري يف رقم االعمال ان الفرضية توصلنا اىلوعليه ، جهة اخرى 
 ص م حمل الدراسة ال تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد يف امل( منو املؤسسة)امجايل االصول 

 .امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االجل يف متويل استثماراهتا
ذو داللة احصائية بني  تائج حتليل االحندار لنموذج االحندار املتعدد أظهرت وجود عالقة عكسيةن . ج

االجل اىل امجايل االصول واملتغري املفسر املردودية املالية املتغري التابع واملتمثل يف نسبة القروض طويلة 
اليت حتققها ( مردودية املؤسسة)مؤكدة حيث ان املردودية املالية  وبالتايل ميكن اعتبار ان الفرضية اخلامسة

امل ص م حمل الدراسة تعترب عامل اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض 
  .ل يف متويل استثماراهتاطويلة االج

امل ص م حمل  من نتائج الدراسة امليدانية للعينةومن خالل اختبار الفرضيات ميكن القول ان 
الدراسة اظهرت نتائج مقاربة بشكل كبري ملا مت التوصل اليه من خالل االحصاء االقتصادي االول الذي 

در التمويل ايث مت التوصل اىل ان اهم مص، ح 2100لسنة  لإلحصاءمت اجنازه من طرف الديوان الوطين 
اليت تعتمد عليها املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر عموما وامل ص م بوجه اخلصوص مرتبة حسب امهيتها 
ومن على الشكل التايل التمويل الذايت مث القروض البنكية ، وقد ميكن تفسري ذلك حسب وجهة نظرنا 

اىل ان امل ص م اليت حتقق نسب رحبية ومردودية مالية مرتفعتني تقل  امليدانية توصلنانتائج الدراسة  خالل
ايها نسبة القروض طويلة االجل اىل امجال االصول وبالتايل اهي حتاول متويل استثماراهتا بالدرجة االوىل 

  .باالعتماد على التمويل الذايت من خالل احتجاز واعادة استثمار جزء من االرباح احملققة
اليت تشري اىل ان مالكي  نظرية ترتيب ااضلية مصادر التمويلة تتوااق وحمتوى هذه النتيج

املؤسسات بصفة عامة وامل ص م خصوصا يفضلون االعتماد على التمويل الذايت كأهم مصدر مايل قبل 
. اللجوء اىل التمويل باالقرتاض مث االصدار مما يعين ان هناك ترتيب ملصادر التمويل حسب ااضليتها

تايل ميكن القول ان جزء مهم من تفسري حمددات جلوء امل ص م يف اجلزائر للقروض طويلة االجل وبال
احملااظة على  لتمويل استثماراهتا حتكمه سلوكات وميوالت مالكي وسريي امل ص م والذين قد يفضلون
اولة االعتماد على االستقاللية املالية للمؤسسة من خالل عدم الرغبة يف اللجوء اىل التمويل اخلارجي وحم

التمويل الذايت بدرجة اكرب، وقد يرجع هذا السلوك حسب وجهة نظرنا اىل عدة عوامل مرتبطة بشخصية 
املالك واملسري او حىت باحمليط اخلارجي والذي حتكمه مبادئ الشريعة االسالمية والعادات والتقاليد واليت 
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اعتبار دراسة حمددات سلوك وميول وميكن  حترم االعتماد على التمويل عن طريق القروض البنكية،
 .مالكي ومسري امل ص م يف جمال التمويل بالقروض البنكية كآااق لدراسات مستقبلية

مدى توسع امل ص م يف يف الدراسة امليدانية احلالية اىل ان جزء من  التوصلومن جانب آخر مت 
ه مبدى قدرة املؤسسات على تواري استخدام القروض طويلة االجل لتمويل استثماراهتا ميكن تفسري 

الضمانات حيث ان امل ص م اليت متتلك حجم استثمارات اكرب قد تتمكن من احلصول على قيمة اكرب 
 .من القروض طويلة االجل
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 الخاتمـــة العامـــة

االقتصادية  لتحقيق التنمية رئيسي دور للم ص م  نأالتأكيد على  مت ،خالل الدراسة احلاليةمن 
لث  املوون مي هذا النوع من املؤسساتن أىل إ حصائياتاإليف العديد من دول العامل، حيث تشري معظم 

مليون م  02ين قدر عددها على سبي  امللثال يف االحتاد االورويب بـأكلثر من أساسي للنسيج املؤسسايت األ
مجايل اليد العاملة املوظفة يف إمن  % 4,74 ةبنسبهنا سامهة أكما   . 0200حصائيات سنة إص م حسب 

ين قدرت نسبة مسامهة امل ص أباإلضافة اىل مسامهتها يف خلق اللثروة  ،القطاعات االقتصادية غري املالية
 .% 1,70م يف حتقيق القيمة املضافة يف دول االحتاد االورويب بـ 

 من طرفخرية واملصرح هبا ، تشري اإلحصائيات األما بالنسبة لتجربة اجلزائر يف جمال امل ص م أ
ىت هناية م ص م على املستوى الوطين ح 394.,4,حصاء إمت  أنهاهليئات واملؤسسات احلوومية 

حيث ساهم واليت كانت يف غالبيتها تأخذ طابع املؤسسات اخلاصة،  0209ول من سنة السداسي األ
من اليد  % 3,74ن أين الحظنا أكرب مقارنة بالقطاع العام أهذا القطاع يف توفري فرص العم  بشو  
ن هذا القطاع ميلث  أكما   ،طار مؤسسات ذات ملوية خاصةإالعاملة املوظفة يف امل ص م تعم  يف 

 . % 2,يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات بنسبة تفوق املساهم الرئيسي 
االقتصادية املهمة للم ص م يف التنمية االقتصادية فقد عمدت الولثري من  ةىل املوانإوبالنظر 

ول خطوة أ تنشاء وتنمية امل ص م، وقد كانإالدول على سن قوانني ووضع برامج خاصة هبدف دعم 
طار التعريفي هلا من خالل حتديد املعايري الواجب توفرها يف أي يف وضع اإل تلتحقيق هذا اهلدف متلثل

تحديد فئة املؤسسات مما سيسمح بالتايل ب ،مؤسسة حىت يتم تصنيفها كمؤسسة صغرية ومتوسطة
دول مت تعريف امل ص م يف  ،نه وعلى سبي  امللثالأحيث . الربامج الداعمة هلذا القطاع املستفيدة من
وهذا باالعتماد على معيار عدد ،  92/24/0334لـ ورويب حسب توصية االحتاد االورويب االحتاد اال

وهو نفس املعيار املعتمد عليه  .م عا 043هنا تلك املؤسسات اليت ال يتجاوز عدد عماهلا أعلى  ،العمال
 .00/00/0220وهذا حسب القانون التوجيهي لرتقية امل ص م يف  ،يف تعريف املشرع اجلزائري للم ص م

مريوية هي الرائدة والسباقة على املستوى العاملي يف سن القوانني ووضع وقد كانت التجربة األ
عمال الصغرية يسمى بقانون األنشاء ما إوهذا من خالل  ،تطوير امل ص مو  إلنشاءالربامج الداعمة 

ورويب من خالل وقد مت االعتماد على هذه التجربة من طرف االحتاد اال. 0319مت سنه سنة  والذي
يشتمالن ن كالمها أاّل إ ،على الرغم من اختالف التجربتنيف، ,022سنة له حماولة وضع قانون مشابه 

كلثر سهولة أموعة متنوعة من التدابري املالئمة للم ص م واليت هتدف جلع  املناخ االستلثماري على جم
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 .ة يف اجملتمعنيبتوار واملقاوالتيإىل دعم روح اإل باإلضافة ،وتطوير واستمرارية امل ص م إلنشاءومالئمة 
ن هناك العديد من االجهزة أىل إمت التوص  من خالل هذه الدراسة فقد  ،ما بالنسبة للتجربة اجلزائريةأ

جهزة متخصصة يف أنشاء ومتوي  امل ص م يف اجلزائر واليت تتنوع بني إ ،ج  دعمأالوطنية املستحدثة من 
خرى موجهة لدعم أهو احلال بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير امل ص م وأجهزة كما   .تأهي  امل ص م

جهزة أاملشاريع املبتورة واحتضان حاملي املشاريع ملث  مشات  املؤسسات ومراكز التأهي ، كما جند 
خرى متخصصة يف تقدمي الدعم املايل للم ص م ملث  ما هو احلال بالنسبة لصندوق ضمان القروض أ

 .ة للم ص ماالستلثماري
تبقى هذه االخرية  ،مهية اليت حتظى هبا امل ص م على املستوى العاملي والوطينأنه ورغم هذه األإال 
هم هذه العراقي  جند أومن بني  .ستمراريتهاإنشائها و إد من العراقي  والعوائق اليت حتد من تعاين العدي

ملايل للم ص م يف دول االحتاد املشو  ان أىل إ، فحسب الدراسة احلالية مت التوص  املشو  التمويلي
على السيولة الالزمة لتلبية احتياجاهتا التمويلية يف الوقت  قدرهتا على احلصولعدم يف  يتلخصورويب األ

نظرا لضعف قدرهتا التفاوضية أمام وهذا املالئم، خاصة فيما يتعلق بالتموي  من املصادر اخلارجية، 
  .نة باملؤسسات كبرية احلجمالبنوك واملؤسسات املالية، مقار 

من خالل االحصاء  ،ليهاإأما بالنسبة للوضعية املالية للم ص م يف اجلزائر فتشري النتائج املتوص  
فقط  % 0070ن أىل إ ،0200سنة  لإلحصاءاالقتصادي االول الذي مت اجنازه من طرف الديوان الوطين 

ن أيف حني  عام  قد حتصلت من قب  على قروض بنوية، 043ىل إ 12من املؤسسات اليت توظف من 
مما يؤكد على  .من املؤسسات االقتصادية تعتمد على التموي  الذايت كأهم مصدر مايل % 970,

خاصة لتلبية احتياجاهتا االستلثمارية حمدودية جلوء امل ص م يف اجلزائر للتموي  عن طرق القروض البنوية 
  .ت سلبية على قدرهتا على تطوير حجم نشاطها وزيادة استلثماراهتامر الذي ستوون له انعواسااأل

متوي  امل ص م عن طريق القروض البنوية يف اجلزائر والوقـف  حمدودية شواليةإبعاد أوهبدف حتديد 
 علـــى اهـــم العوامـــ  احملـــددة لـــذلك مت طـــرح اشـــوالية الدراســـة املتملثلـــة يف ماهيـــة العوامـــ  املفســـرة حملدوديـــة

 لتموي  احتياجاهتا االستلثمارية؟( االستلثمارية)ج  يف اجلزائر على القروض طويلة األ ص مامل  اعتماد
 : حسب وجهة نظرنا من جانبنياإلشوالية احلالية  عنجابة وقد متت حماولة اإل

امل ص م على التموي  من  عتمادإساسه تفسري اخنفاض أاجلانب األول الذي حاولنا على 
موانية عدم توفر النظام املايل والبنوي اجلزائري على اهليئات واملؤسسات إالقروض البنوية يف اجلزائر هو 

 : املالية املالئمة لتوفري السيولة بالومية والنوعية املناسبة للم ص م، وهذا من خالل طرحنا للفرضية التالية 
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ري حمدودية اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض االستلثمارية ميون تفس:  H1الفرضية األوىل 
بعدم توفر النظام املايل والبنوي يف اجلزائر على اهليئات واملؤسسات املالية املالئمة لتوفري التموي  بالومية 

 .والنوعية املالئمتني
نه ال يزال يف أي رغم ن النظام البنوي واملايل اجلزائر أىل إوقد مت التوص  من خالل هذه الدراسة 

ي أ 0332نطلق منذ سنة إقد  واألجنيبن االنفتاح على االستلثمار اخلاص أمرحلة تطور على اعتبار 
نه يضم تشويلة متنوعة من البنوك التجارية الشمولية واملتخصصة أبصدور قانون النقد والقرض، إاّل 

من ورصة للقيم املنقولة، وما متت مالحظته ىل بإ باإلضافة ،هيئات مالية 02بنك و  02واملقدر عددها بـ 
( ج طويلة األ)غالبية القروض البنوية ن أهذه املؤسسات املالية يف متوي  النشاط االقتصادي خالل دور 

قد يوون  ،وحسب وجهة نظرنا ،نهأما ك. املوجهة لتموي  االستلثمارات توون مصدرها بنوك عمومية
رغبة املتعاملني االقتصاديني يف التعام  املايل مع البنوك التجارية ثر السليب على زمة بنك اخلليفة األأل

 .اخلاصة واألجنبية
ن بورصة القيم املنقولة تبقى هيئة مالية جد مهمة لتنويع مصادر التموي  اخلارجية أكما 

هنا تبقى غري أإاّل  ،0200نشاء السوق اخلاصة بامل ص م سنة إخاصة بعد  ،للمؤسسات االقتصادية
ي مؤسسة من احلجم الصغري او املتوسطة يف أدراج  إنه مل يتم أفّعالة يف متوي  امل ص م على اعتبار 

 .هذه السوق
ج  واقتصارها على التموي  ص م على القروض البنوية طويلة األن حمدودية اعتماد امل وعليه فإ

ىل حمدودية مصادر التموي  إيعود يف جزء منه  قد ،مصدر مايل لتلبية احتياجاهتا التمويلية كأهمالذايت  
غلبية مصادر التموي  اخلارجية للم ص م يف اجلزائر هي عبارة عن أن أ اعتباراخلارجية وعدم تنوعها على 

فان هذا العام  ال ميلث   ،وحسب وجهة نظرنا ،رغم هذا .قروض متحص  عليها من طرف بنوك عمومية
ن البنوك العمومية يف فرتة أالتموي  بالقروض البنوية حبيث  السبب الوحيد يف عزوف امل ص م عن

سعار النفط على مستوى السوق العاملي كانت متتلك كتلة نقدية غري موظفة يف النشاط أانتعاش 
 .ن هناك فائض يف العرض مقارنة بالطلبأي أاالقتصادي، 

امل ص م على  خنفاض اعتماديبقى جانب ثاين مفسر الدائما، وعليه وحسب وجهة نظرنا 
ن خصائص اهليو  املايل للم ص م يف اجلزائر مماثلة لنظريهتا أالتموي  من القروض البنوية يف اجلزائر هو 

قروض طويلة )تاز بنسبة اقرتاض ن اهليو  املايل للم ص م ميأىل إين تشري الدراسات أيف باقي دول العامل 
عدة عوام  وهذا قد ميون تفسريه باالعتماد على  ق  مقارنة باملؤسسات كبرية احلجم،أ( ج األ
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تلثمارية عن طريق وحمددات مؤثرة على مدى رغبة مالوي ومسريي امل ص م يف متوي  احتياجاهتا االس
  احملددة لنسب العوام همأحصر وهلذا ومن خالل الدراسة احلالية حاولنا  ،ج القروض طويلة األ
باالعتماد على نتائج الدراسات امليدانية يف اجلزائر للم ص م  ج  يف اهليو  املايلاالقرتاض طوي  األ
ن حمددات اهليو  املايل للم ص م ختتلف من أىل إحيث مت التوص   ،يف هذا اجملال واملقاربات النظرية

خرى وهذا حسب نوعيتها، حيث جند بعض الدراسات اليت قد تعتمد على بيانات حماسبية أىل إدراسة 
هو احلال بالنسبة ملعايري حجم األصول، القوائم املالية واحملاسبية للمؤسسة ملث  ما  ومالية مستخرجة من

 .النفاق يف جمال البحث والتطويرؤسسة، الرحبية، تولفة التموي ، امنو املو صول، املردودية هيو  األ
كما جند هناك بعض الدراسات اليت اعتمدت على حمددات نوعية واليت مت احلصول على بياناهتا 

تصال املباشر مبالوي ومسريي امل ص م ملث  ما هو احلال بالنسبة ملتغري أو اإلمن خالل تقدمي استبيان 
حوام املسرييني، أجتارب سابقة و خصوصيات املالوني واملسريين، احمليط اخلارجي، خصائص املؤسسة، 

 : ياغة الفرضيات التاليةمتت ص ،نطالقا من نتائج هذه الدراساتإو . مام الشركاء التجارينيأمسعة املؤسسة 
ميون تفسري حمدودية اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض االستلثمارية :  H2الفرضية اللثانية 

باالعتماد على نتائج املقاربات النظرية والدراسات امليدانية املفسرة للهيو  املايل للم ص م واليت تشري 
ج  يف اهليو  املايل والعوام  احملددة قرتاض طوي  األحصائية بني نسبة اإلإىل وجود عالقة ذات داللة إ

 :ىل الفرضيات الفرعية التاليةإله، حيث تتجزأ هذه الفرضيات 
إىل زيادة يف حجم صول اللثابتة يؤدي رتفاع يف حجم األاإل:  H2.1وىل الفرضية الفرعية األ

 ج  يف اهليو  املايل للم ص م يف اجلزائر،القروض طويلة األ
رتفاع يف حجم القروض إىل اإلالزيادة يف حجم املؤسسة يؤدي :  H2.2 اللثانيةالفرعية الفرضية 

 ج  يف اهليو  املايل للم ص م يف اجلزائر،طويلة األ
خنفاض يف حجم القروض إىل اإلالزيادة يف رحبية املؤسسة يؤدي  : H2.3 اللثاللثةالفرضية الفرعية 

 ج  يف اهليو  املايل للم ص م يف اجلزائر،طويلة األ
رتفاع يف حجم القروض إىل اإلالزيادة يف فرص منو املؤسسة يؤدي :  H2.4 الرابعةالفرضية الفرعية 

 ج  يف اهليو  املايل للم ص م يف اجلزائر،طويلة األ
الرفع يف مردودية املؤسسة يؤدي اىل االخنفاض يف حجم :  H2.5 اخلامسةفرعية الفرضية ال

 .القروض طويلة االج  يف اهليو  املايل للم ص م يف اجلزائر
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حاولنا االعتماد على ثالثة  فإننا ،ىل طبيعة املعطيات املتاحة يف دراستنا احلاليةإوعليه وبالنظر 
حتيجاهتا إج  لتموي  ص م يف اجلزائر للقروض طويلة األ امل متغريات تابعة للتعبري على مدى استخدام

ونسبة صول إمجايل األىل إج  قرتاض و نسبة االقرتاض طوي  األالستلثمارية واملتملثلة يف نسبة اإلا
 .ةتصول اللثابمجايل األإج  اىل قرتاض طوي  األاإل

ساسي ملدى اعتماد امل ص األن توون احملدد أيف حني مت حصر املتغريات املفسرة اليت من املتوقع 
 نسبة هيو  االصولج  لتموي  استلثماراهتا يف املتغريات التالية، حم  الدراسة على القروض طويلة األم 

(GAR)  ،امجايل االصول (ACT)  نسبة الرحبية ،(PROF)  التغري يف رقم االعمال ،(VRCA)  التغري ،
 . (REN)، املردودية املالية  (VRACT)يف امجايل االصول 

امليزانيات واملتملثلة يف اختبار فرضيات البحث من خالل استخدام البيانات املالية واحملاسبية وقد مت 
م ص  ,1لعينة تتوون من  0200 حىت 0202حسابات جدول النتائج للثالثة سنوات متعاقبة بني املالية و 

 .على مستوى والية سطيف أمون احلصول عليها عن طريق املركز الوطين للسج  التجاريواليت  ،م
املتعدد الختبار العالقة بني املتغري اخلطي وقد مت يف الدراسة احلالية االعتماد على أسلوب االحندار 

ن النموذج األملث  الذي أظهر وجود عالقة ذو أتبني ، حيث و املتغريات املستقلة اللثالثةبأشواله التابع 
ىل إج  يلة األعالقة بني نسبة القروض طو  اىل وجود حصائية هو النموذج اللثاين الذي يشريإداللة 

كمتغريين    (REN)املردودية املالية و  (GAR)صول هيو  األكمتغري تابع و  (DTLT1)صول إمجايل األ
 .مفسرين

 :وقد كانت نتائج اختبار الفرضيات على الشو  التايل
ج  املتملث  يف نسبة القروض طويلة األحصائية بني املتغري التابع و إداللة  اتذ وجود عالقة طردية . أ
ن أاليت تعترب هذه النتيجة تتوافق وحمتوى نظرية الوكالة ، صولصول واملتغري املفسر هيو  األاأل مجايلإىل إ

قيمة القروض صول املؤسسة هلا اثر اجيايب على أصول اللثابتة يف هيو  الضمانات املعرب عنها بقيمة األ
ىل التخفيض يف تولفة الوكالة للمالك واملقرضني على حد سواء ، وبالتايل إهنا تؤدي أوهذا على اعتبار 

اليت ( الضمانات)صول اللثابتة يمة األن قأحيث  ،وىل صحيحةاألالفرعية ن الفرضية أعتبار إميون 
يف اجلزائر على  اد امل ص مساسي يف حتديد مدى اعتمأمتتلوها امل ص م حم  الدراسة تعترب عام  

 ،ج  يف متوي  استلثماراتهالقروض طويلة األ
وعليه مت ، صول  واهليو  املايل للم ص م مجايل األإحصائية بني إداللة  اتعدم وجود عالقة ذ . ب

يف امل ص م ( حجم املؤسسة)صول إمجايل األن أاللثانية غري مؤكدة حيث الفرعية ن الفرضية أىل إالتوص  
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يف اجلزائر على القروض طويلة  ساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص مأال تعترب عام   حم  الدراسة
 ،ج  يف متوي  استلثماراهتااأل
ج  قرتاض طويلة األ  يف نسبة اإلتغري التابع املتملثحصائية بني املإداللة  اتوجود عالقة عوسية ذ . ت
فضلية مصادر أتوافق وحمتوى نظرية ترتيب هذه النتيجة ت، واملتغري املفسر نسبة الرحبيةصول مجايل األإىل إ

عتماد على ة عامة وامل ص م خصوصا يفضلون اإلن مالوي املؤسسات بصفأىل إاليت تشري  التموي 
ن هناك ترتيب أصدار مما يعين ىل التموي  باالقرتاض مث اإلإالتموي  الذايت كأهم مصدر مايل قب  اللجوء 

ى مدى قدرة املؤسسة على حتقيق ا الرتتيب يتوقف علفضليتها، ولون هذأملصادر التموي  حسب 
هنا أالسليب على قيمة القروض وهذا على اعتبار  ثرلنسبة الرحبية األ نإهلذا ف .رباح وإعادة استلثمارهااأل

مؤكدة حيث  اللثاللثةالفرعية ن الفرضية أرباح احملتجزة ، وبالتايل ميون اعتبار ىل الزيادة يف قيمة األإتؤدي 
ساسي يف حتديد مدى أاليت حتققها امل ص م حم  الدراسة تعترب عام  ( رحبية املؤسسة) الرحبية ان نسبة

 ،ج  يف متوي  استلثماراهتايف اجلزائر على القروض طويلة األ اعتماد امل ص م
التغري يف امجايل االصول من و  صائية بني التغري يف رقم االعمالداللة اح ذاتعدم وجود  عالقة  . ث

الرابعة غري مؤكدة  الفرعية ان الفرضية توصلنا اىلوعليه ، املايل للم ص م  من جهة اخرى  جهة واهليو 
يف امل ص م حم  الدراسة ال  (منو املؤسسة)والتغري يف امجايل االصول  حيث ان التغري يف رقم االعمال

تعترب عام  اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االج  يف متوي  
 ،استلثماراهتا

ج  املتملث  يف نسبة القروض طويلة األداللة احصائية بني املتغري التابع و  اتذ وجود عالقة عوسية . ج
 اخلامسةالفرعية وبالتايل ميون اعتبار ان الفرضية  ،ودية املاليةصول واملتغري املفسر املردايل األمجإىل إ

اليت حتققها امل ص م حم  الدراسة تعترب عام  ( مردودية املؤسسة)حيث ان املردودية املالية  ،مؤكدة
 .اساسي يف حتديد مدى اعتماد امل ص م يف اجلزائر على القروض طويلة االج  يف متوي  استلثماراهتا

ص م حم  الدراسة  للمميون القول ان نتائج الدراسة امليدانية  ،ار الفرضياتومن خالل اختب
اظهرت نتائج مقاربة بشو  كبري ملا مت التوص  اليه من خالل االحصاء االقتصادي االول الذي مت اجنازه 

حيث مت التوص  اىل ان اهم مصادر التموي  اليت  ،0200من طرف الديوان الوطين لإلحصاء لسنة 
مرتبة حسب امهيتها  ،تعتمد عليها املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر عموما وامل ص م بوجه اخلصوص

ومن  ،، وقد ميون تفسري ذلك حسب وجهة نظرناعلى الشو  التايل التموي  الذايت مث القروض البنوية
ن امل ص م اليت حتقق نسب رحبية ومردودية مالية مرتفعتني تق  فيها أىل إ ،خالل نتائج الدراسة امليدانية
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وبالتايل فهي حتاول متوي  استلثماراهتا بالدرجة االوىل  ،نسبة القروض طويلة االج  اىل امجال االصول
 .باالعتماد على التموي  الذايت من خالل احتجاز وإعادة استلثمار جزء من االرباح احملققة

اليت تشري اىل ان مالوي  فضلية مصادر التموي أنظرية ترتيب فق وحمتوى هذه النتيجة تتوا
عتماد على التموي  الذايت كأهم مصدر مايل قب  م خصوصا يفضلون اإلة عامة وامل ص املؤسسات بصف

 .فضليتهاأن هناك ترتيب ملصادر التموي  حسب أمما يعين  ،ىل التموي  باالقرتاض مث االصدارإاللجوء 
ن جزء من مدى توسع امل ص م يف أىل إمت التوص  يف الدراسة امليدانية احلالية  ،خرومن جانب آ

ميون تفسريه مبدى قدرة املؤسسات على توفري  ،استخدام القروض طويلة االج  لتموي  استلثماراهتا
ن امل ص م اليت متتلك حجم استلثمارات اكرب قد تتمون من احلصول على قيمة أحيث  ،الضمانات

 .ج روض طويلة األكرب من القأ
ن جزء مهم من تفسري حمددات جلوء امل ص م يف اجلزائر للقروض طويلة أوبالتايل ميون القول 

االج  لتموي  استلثماراهتا حتومه جمموعة من احملددات املؤثرة يف مدى اعتماد مالوي ومسريي امل ص م 
 حيث ان، مؤكدة اللثانيةوبالتايل ميون اعتبار ان الفرضية  ،على القروض طويلة االج  يف هيولها املايل

متالكها حلجم استلثمار مناسب إىل مدى إ باإلضافة ،استلثمارها وإعادةقدرة املؤسسة على حتقيق االرباح 
لتقدميها كضمانات لدى البنوك للحصول على القروض البنوية طويلة االج  متلث  حمددات اساسية ملدى 

 .ج  لتموي  استلثماراهتاالقروض طويلة األاعتماد امل ص م على 
ميون القول   ،فمن خالل نتائج اختبار فرضيات الدراسة ،دراسةشوالية الإابة على وبالتايل وكإج

قد  ،ج  لتموي  استلثماراهتاص م يف اجلزائر للقروض طويلة األ ن جزء مهم من تفسري حمدودية جلوء املأ
غلبية مصادر التموي  اخلارجية أن أة وعدم تنوعها على اعتبار ىل حمدودية مصادر التموي  اخلارجيإيعود 

اىل مدى  باإلضافةللم ص م يف اجلزائر هي عبارة عن قروض متحص  عليها من طرف بنوك عمومية، 
 كما ان لسوكيات  ،قدرة امل ص م على توفري الضمانات املالئمة للحصول على القروض البنوية

ثر الوبري على مدى اعتمادها على القروض البنوية طويلة االج  ألسريي امل ص م اموميوالت مالوي و 
والذين قد يفضلون احملافظة على االستقاللية املالية للمؤسسة من خالل عدم الرغبة يف اللجوء اىل 

وقد يرجع هذا السلوك حسب  .كربأالتموي  اخلارجي وحماولة االعتماد على التموي  الذايت بدرجة 
حىت باحمليط اخلارجي والذي حتومه مبادئ و ة عوام  مرتبطة بشخصية املالك واملسري وجهة نظرنا اىل عد

وميون  .م االعتماد على التموي  عن طريق القروض البنويةالشريعة االسالمية والعادات والتقاليد واليت حترّ 
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ية كآفاق امل ص م يف جمال التموي  بالقروض البنو ياعتبار دراسة حمددات سلوك وميول مالوي ومسري 
 .لدراسات مستقبلية
 :هم التوصيات اليت ميون اخلروج هبا من خالل هذه الدراسة نذكر منهاأومن بني 

ضرورة توفري قاعدة بيانات تضم ك  املعلومات املتعلقة بقطاع امل ص م على املستوى الوطين توون  . أ
هبدف الوصول اىل التشخيص الدقيق  يمتاحة جلميع الفاعلني يف جمال البحث العلمي واجملال االقتصاد

للم ص م من  ةللوضعية املالية للم ص م، مما سيسمح بوضع الربامج املالئمة لدعم القدرات التمويلي
 املصادر اخلارجية،

ج  ختلطة يف توفري التموي  طوي  األتفعي  دور البنوك واملؤسسات املالية اخلاصة واألجنبية وامل . ب
مر الذي قد يسمح خبلق نوع من التنافسية بني البنوك يف رية للم ص م، األحتياجات االستلثمالتلبية اإل
 لطبيعتها، قراض مبتورة مالئمةإفض  اخلدمات املالية للم ص م وبتوفري آليات أتقدمي 
ي للرفع من مسامهتها يف متوي  اهليئات املالية املتخصصة ملث  مؤسسات التموي  اإلجيار  تفعي  دور  . ت
 ارية للم ص م،حتياجات االستلثماإل
البنوك واملؤسسات املالية من جهة، وبني برامج الدعم احلوومية  البحث عن التوام  األملث  بني . ث

ممون  دكرب عدأشراك إحماولة و جهة أخرى، من خالل التنسيق يف األداء  املوجهة لقطاع امل ص م من
خاصة تلك اليت  متوي  امل ص ميف جنبية واملختلطة األ ،او اخلاصة ةالوطني ةمن البنوك واملؤسسات املاليى

رتفاع املخاطرة ؤسسات املالية من متويلها نظرا الال تتمون البنوك واملقد يف مرحليت اإلنشاء والنمو، واليت 
 ،فيها
نشاء السوق اخلاصة بامل ص م سنة إخاصة بعد يف متوي  امل ص م بورصة القيم املنقولة تفعي  دور  . ج

ن لتفعي  أو املتوسطة يف هذه السوق، كما أي مؤسسة من احلجم الصغري أدراج  إحيث مل يتم  ،0200
ثر الغري مباشر يف تنويع املصادر اخلارجية لتموي  االحتياجات األكذلك دور بورصة القيم املنقولة  

طر نشاء مؤسسات مالية متخصصة ملث  مؤسسات رأس املال املخاإاالستلثمارية للم ص م من خالل 
 تتطلب آلية متويلها توفر بورصة للقيم املنقولة متونها من التنازل عن استلثماراهتا،واليت 
دور االجهزة احلوومية املتخصصة يف تقدمي الدعم املايل للم ص م من خالل مسامهتها يف تفعي   . ح

ق ضمان قرتاضية لدى البنوك ملث  ما هو احلال بالنسبة لصندو اإلمن قدرهتا  توفري الضمانات للرفع
القروض االستلثمارية للم ص م وصندوق ضمان القروض للم ص م، واليت تبقى مسامهتها جد حمدودة يف 

 مهيتها اجلوهرية،أقروض االستلثمارية للم ص م رغم الضمانات للتوفري 
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يف جمال اإلدارة املالية،  امل ص ملصاحل مالوي ومسريي  وإعالمية توفري دورات تدريبية وتووينية . خ
عتماد على التموي  اخلارجي كمصدر مايل مهم لتنمية استلثماراهتم أمهية اإلمبدى سيسهم هبدف حت

والرفع من حجم نشاط مؤسساهتم وعدم االعتماد فقط على التموي  الذايت يف متوي  االحتياجات 
وكيفية تسيري مواردهم  املتاحةمصادر التموي   خمتلف حول االستلثمارية، باإلضافة اىل تقدمي شروحات
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  (20)الملحق رقم   
 

حسب حجم اليد العاملة الموظفة في الم ص م وكبيرة الحجم غير المالية خالل     u-27توزيع دول االتحاد االوروبي  
  5005-5002الفترة من  

 
5002 5005 

 الحجم كبيرة م ص و م كبيرة الحجم م ص و م
 838080 1765849 771616 1595601 النمسا

 815305 1704729 803340 1603910 بلجيكا

 466625 1457556 498100 1318161 بلغاريا

 43685 190845 34649 176844 قبرص

 1029060 2381681 1115224 2387217 جمهورية التشيك

 640234 1269898 582627 1131376 الدنمارك

 89603 311956 89526 307633 استونيا

 539529 865986 509181 726673 فينلندا

 4844302 8528018 5553919 8834416 فرنسا

 9251470 15607258 8235321 12436890 المانيا

 362174 2066401 451939 2040416 اليونان

 669718 1795856 731875 1788010 المجر

 330240 732618 326754 657497 إرلندا

 2991720 12124153 2804707 12181994 إيطاليا

 124281 426967 151582 471491 التفيا

 188635 593145 232111 643125 ليتوانيا

 75383 158393 72323 132898 ليكسمبورغ

 27611 88785 25745 89591 مالطا

 1837760 3471866 1529513 3149976 هولندا

 2582109 5498118 2286727 5289295 بولندا

 646706 2342236 587016 2689195 البرتغال

 1316458 2692140 1574977 2463369 رومانيا

 402161 563186 428027 501339 سلوفاكيا

 173358 413317 196685 375762 سلوفينيا

 2937029 9029692 2849066 10537765 إسبانيا

 1019313 1826497 965894 1672366 السويد

 8076305 9570165 8323771 9787032 المملكة المتحدة

 42318854 87477311 41732215 84989842 المجموع

 2487469 م ص و مالفرق 

 586639 مؤسسات كبيرة الفرق 

 2.84 1المعدل الصافي 

 1.39 2المعدل الصافي 

 12/80/1824شوهد يوم  DG entreprises et industrieاملوقع الرمسي للمديرية العامة للمؤسسات والصناعات االوروبية : املصدر
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/index_en.htm 
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  (20)الملحق رقم   
 

حسب القيمة المضافة االجمالية في الم ص م وكبيرة الحجم غير المالية خالل     u-27توزيع دول االتحاد االوروبي  
 5005-5002الفترة من  

 
5002 5005 

 كبيرة الحجم م ص و م كبيرة الحجم م ص و م
 64140.3 99273.8 51403.5 77228.1 النمسا

 71046.5 113333.7 60465.8 82960.2 بلجيكا

 7038.1 11430.4 4606.5 5235.3 بلغاريا

 2240.9 7132.8 1513.5 5446.2 قبرص

 37098.6 46607.9 25887.2 32193.1 جمهورية التشيك

 43902.9 78593.1 36788.2 73372.7 الدنمارك

 2356.3 6000.6 1489.8 4381.6 استونيا

 38684.6 51001.8 34535.7 40991 فينلندا

 355181.1 509860.6 347743.5 412244.9 فرنسا

 658733.2 769296.5 515037.9 565941.5 المانيا

 20644.1 47530.8 19849.3 44785.3 اليونان

 21992.8 25588.1 20036.5 20258 المجر

 41476.5 43943.8 40599.9 48022.7 إرلندا

 196347 422304.1 172594.9 420032.1 إيطاليا

 2875.1 5602.6 1965.7 4852.4 التفيا

 3881.1 6717.8 3325.3 5007 ليتوانيا

 5572.5 14905.4 4969.8 8087.4 ليكسمبورغ

 1630.1 3022.3 825.6 2002.6 مالطا

 118281.7 202856.4 95834.7 147000.5 هولندا

 80800.8 86299.7 62914.9 59069.5 بولندا

 24395.9 50998.2 22181.6 46743.7 البرتغال

 23019 25351 14779.5 13408.5 رومانيا

 11344.1 12281.4 8386.8 6721.4 سلوفاكيا

 6668.3 11248.9 5836.3 8430.3 سلوفينيا

 174665.6 332305.2 155619 338987.7 إسبانيا

 80684.1 113490.5 66551.5 83214.5 السويد

 497030.2 490562.7 494362.1 527056.1 المملكة المتحدة

 2591731.4 3587540.1 2270105 3083674.3 المجموع

 503865.8 م ص و مالفرق 

 321626.4 مؤسسات كبيرة الفرق 

 12/80/1824شوهد يوم  DG entreprises et industrieاملوقع الرمسي للمديرية العامة للمؤسسات والصناعات االوروبية : املصدر
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/index_en.htm 
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 (04)م  ـــق رقـحـالمل
  0282إلى    8811من   ت المتحدة االمريكية خالل الفترةسات الخاصة حسب الحجم في الوالياتوزيع المؤس

مؤسسات ال توظف  السنوات
 أي عامل اجير

اجمالي 
 المؤسسات

 حجم المؤسسة حسب عدد العمال
 فأكثر 522من  522أقل من  488 - 82 من 88 - 02من  02أقل من  88 - 82من  8 - 5 من 4 - 2من 

2010 22,110,628 5,734,538 3,575,240 968,075 617,089 5,160,404 475,125 81,773 5,717,302 17,236 

2009 21,695,828 5,767,306 3,558,708 1,001,313 610,777 5,170,798 495,673 83,326 5,749,797 17,509 

2008 21,351,320 5,930,132 3,617,764 1,044,065 633,141 5,294,970 526,307 90,386 5,911,663 18,469 

2007 21,708,021 6,049,655 3,705,275 1,060,250 644,842 5,410,367 532,391 88,586 6,031,344 18,311 

2006 20,768,555 6,022,127 3,670,028 1,060,787 646,816 5,377,631 535,865 90,560 6,004,056 18,071 

2005 20,392,068 5,983,546 3,677,879 1,050,062 629,946 5,357,887 520,897 87,285 5,966,069 17,477 

2004 19,523,741 5,885,784 3,579,714 1,043,448 632,682 5,255,844 526,355 86,538 5,868,737 17,047 

2003 18,649,114 5,767,127 3,504,432 1,025,497 620,387 5,150,316 515,056 84,829 5,750,201 16,926 

2002 17,646,062 5,697,759 3,465,647 1,010,804 613,880 5,090,331 508,249 82,334 5,680,914 16,845 

2001 16,979,498 5,657,774 3,401,676 1,019,105 616,064 5,036,845 518,258 85,304 5,640,407 17,367 

2000 16,529,955 5,652,544 3,396,732 1,021,210 617,087 5,035,029 515,977 84,385 5,635,391 17,153 

1999 16,152,604 5,607,743 3,389,161 1,012,954 605,693 5,007,808 501,848 81,347 5,591,003 16,740 

1998 15,708,727 5,579,177 3,376,351 1,011,849 600,167 4,988,367 494,357 80,075 5,562,799 16,378 

1997 15,439,609 5,541,918 3,358,048 1,006,897 593,696 4,958,641 487,491 79,707 5,525,839 16,079 

1996 N.A.    5,478,047 3,327,783 996,356 585,844 4,909,983 476,312 76,136 5,462,431 15,616 

1995 N.A.    5,369,068 3,249,573 981,094 576,866 4,807,533 469,869 76,222 5,353,624 15,444 

1994 N.A.    5,276,964 3,208,235 964,985 563,097 4,736,317 452,383 73,267 5,261,967 14,997 

1993 N.A.    5,193,642 3,139,518 962,481 559,602 4,661,601 445,900 71,512 5,179,013 14,629 

1992 14,325,000 5,095,356 3,075,280 945,802 551,912 4,572,994 439,084 69,156 5,081,234 14,122 

1991 N.A.    5,051,025 3,036,304 941,296 551,299 4,528,899 439,811 68,338 5,037,048 13,977 

1990 N.A.    5,073,795 3,020,935 952,030 562,610 4,535,575 453,732 70,465 5,059,772 14,023 

1989 N.A.    5,021,315 3,003,224 937,202 553,449 4,493,875 443,959 69,608 5,007,442 13,873 

1988 N.A.    4,954,645 2,979,905 923,580 540,988 4,444,473 430,640 66,708 4,941,821 12,824 

  http://www.sba.gov/sites/default/files/files/static_us(2).xlsx  63/90/3966شوهد يوم   SBA/ Small Business Administrationاملوقع الرمسي هليئة إدارة االعمال الصغرية : املصدر
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 (00)م  ــــــق رقــــالملح
  0282إلى    8811من   المتحدة االمريكية خالل الفترةتوزيع اليد العاملة الموظفة في المؤسسات الخاصة حسب الحجم في الواليات  

مؤسسات ال توظف  السنوات
 أي عامل اجير

عدد اجمالي 
 العمال

 توزيع عدد العمال حسب حجم المؤسسة 
 فأكثر 522من  522أقل من  488 - 82 من 88 - 02من  02أقل من  88 - 82من  8 - 5 من 4 - 2من 

2010 0 111,970,095 5,926,452 6,358,931 8,288,385 20,573,768 18,554,372 15,868,540 54,996,680 56,973,415 

2009 0 114,509,626 5,966,190 6,580,830 8,191,289 20,738,309 19,389,940 16,153,254 56,281,503 58,228,123 

2008 0 120,903,551 6,086,291 6,878,051 8,497,391 21,461,733 20,684,691 17,547,567 59,693,991 61,209,560 

2007 0 120,604,265 6,139,463 6,974,591 8,656,182 21,770,236 20,922,960 17,173,728 59,866,924 60,737,341 

2006 0 119,917,165 5,959,585 6,973,537 8,676,398 21,609,520 21,076,875 17,537,345 60,223,740 59,693,425 

2005 0 116,317,003 5,936,859 6,898,483 8,453,854 21,289,196 20,444,349 16,911,040 58,644,585 57,672,418 

2004 0 115,074,924 5,844,637 6,852,769 8,499,681 21,197,087 20,642,614 16,757,751 58,597,452 56,477,472 

2003 0 113,398,043 5,768,407 6,732,132 8,329,813 20,830,352 20,186,989 16,430,229 57,447,570 55,950,473 

2002 0 112,400,654 5,697,652 6,639,666 8,246,053 20,583,371 19,874,069 15,908,852 56,366,292 56,034,362 

2001 0 115,061,184 5,630,017 6,698,077 8,274,541 20,602,635 20,370,447 16,410,367 57,383,449 57,677,735 

2000 0 114,064,976 5,592,980 6,708,674 8,285,731 20,587,385 20,276,634 16,260,025 57,124,044 56,940,932 

1999 0 110,705,661 5,606,302 6,652,370 8,129,615 20,388,287 19,703,162 15,637,643 55,729,092 54,976,569 

1998 0 108,117,731 5,584,470 6,643,285 8,047,650 20,275,405 19,377,614 15,411,390 55,064,409 53,053,322 

1997 0 105,299,123 5,546,306 6,610,374 7,962,136 20,118,816 19,109,691 15,316,863 54,545,370 50,753,753 

1996 0 102,187,297 5,485,712 6,541,288 7,854,502 19,881,502 18,643,192 14,649,808 53,174,502 49,012,795 

1995 0 100,314,946 5,395,432 6,440,349 7,734,080 19,569,861 18,422,228 14,660,421 52,652,510 47,662,436 

1994 0 96,721,594 5,318,961 6,332,580 7,543,777 19,195,318 17,693,995 14,118,375 51,007,688 45,713,906 

1993 0 94,773,913 5,258,195 6,313,651 7,498,345 19,070,191 17,420,634 13,825,238 50,316,063 44,457,850 

1992 0 92,825,797 5,178,909 6,202,861 7,390,874 18,772,644 17,121,010 13,307,187 49,200,841 43,624,956 

1991 0 92,307,559 5,151,143 6,174,730 7,386,939 18,712,812 17,146,411 13,143,390 49,002,613 43,304,946 

1990 0 93,469,275 5,116,914 6,251,632 7,543,360 18,911,906 17,710,042 13,544,849 50,166,797 43,302,478 

1989 0 91,626,094 5,054,429 6,152,151 7,420,196 18,626,776 17,353,444 13,373,640 49,353,860 42,272,234 

1988 0 87,844,303 5,006,203 6,060,724 7,252,715 18,319,642 16,833,702 12,761,379 47,914,723 39,929,580 

  http://www.sba.gov/sites/default/files/files/static_us(2).xlsx  63/90/3966شوهد يوم   SBA/ Small Business Administrationاملوقع الرمسي هليئة إدارة االعمال الصغرية : املصدر
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 (08)م  ــــــــق رقـــــالملح
  بيانات المجمعة حسب متغير نسب االقتراض  للترتيب تصاعدي  

 DTT DTLT1 DTLT2 GAR ACT PROF VRCA VRACT REN البيانات

1 0 0 0 0,5416 16092744,35 0,0014 0 0 0,203 

2 0 0 0 0,6182 16116724,42 0,0016 0,8244 -0,0015 0,1914 

3 0,022 0,0006 0,0009 0,7005 1978646093 -0,0143 0 0 -0,0381 

4 0,0239 0,0006 0,0007 0,8923 1968919703 0,0444 0,0644 0,0274 0,0932 

5 0,0396 0,0006 0,0009 0,6726 2022885334 0,0171 0,2666 -0,0219 0,0355 

6 0,0828 0 0 0,9409 101459186,3 0,0098 0 0 0,8907 

7 0,0953 0,035 0,0969 0,4581 4076880460 0,0118 0,3149 0,0012 0,0309 

8 0,1083 0,0623 0,1348 0,5712 3567412049 0,0071 0,2969 0,1428 0,017 

9 0,1189 0 0 0,9181 196935330,4 0,0161 0 0 0,0459 

11 0,1252 0,0976 0,1617 0,6493 1091479508 0,0339 0 0 0,0446 

11 0,1406 0 0 0,7928 171660503,1 0,0253 0,7434 0,1472 0,0629 

12 0,1526 0 0 0,8425 172056910,9 0,0007 0,4531 -0,0023 0,0033 

13 0,1612 0 0 0,4758 250485543,7 0,2397 -0,9986 -0,1236 0,8176 

14 0,1754 0,1355 0,227 0,6162 1140526547 0,0032 0,3222 -0,043 0,0045 

15 0,1867 0 0 0,9375 107424767,8 0,0033 -0,757 0,0379 0,1745 

16 0,1889 0,0366 0,4047 0,4656 90256678,96 0,0834 0,2752 0,3723 0,2182 

17 0,1925 0 0 0,9513 111493044,2 0,0026 2,7243 -0,09 0,1268 

18 0,2025 0,1161 1,4073 0,1903 3615394969 0,0486 0,1135 0,0222 0,07 

19 0,2029 0,0547 0,1317 0,6237 2958063682 0,0795 0 0 0,125 

21 0,2112 0,1725 0,2847 0,6264 1174494894 0,0392 -0,2756 -0,0289 0,0596 

21 0,2126 0,105 1,6475 0,3083 2441621352 0,068 0,152 0,102 0,1145 

22 0,2166 0 0 0,4753 219514391,3 0,2159 0 0 0,4317 

23 0,2189 0,099 0,2294 0,6338 2690764358 0,0723 0,1959 0,0993 0,1182 

24 0,2213 0,1734 0,4311 0,9108 4081748364 0,0127 0 0 0,0325 
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25 0,2218 0,0823 0,1714 0,9392 3938302201 0,0969 0 0 0,2802 

26 0,2259 0,0319 0,084 0,8674 62675663,86 0,0208 0 0 0,4089 

27 0,2335 0,0592 0,1066 0,6885 3695736908 0,0509 0 0 0,0696 

28 0,235 0,0267 0,0385 0,7615 192544099 0,1677 0,0201 0,3009 0,3182 

29 0,2359 0,144 0,2219 0,7483 3575823725 0,0456 0,1026 0,0111 0,0667 

31 0,2905 0,2814 0,2954 0,9934 10418987764 0,006 -0,0515 0,046 0,0087 

31 0,2972 0 0 0,5777 571267670,1 0,0168 -0,0819 1,5944 0,1394 

32 0,3025 0,2097 0,4799 0,9289 193167395,6 0,0437 0,7584 0,3438 0,1318 

33 0,3079 0,2933 0,3143 0,9897 11069835490 0,0059 0 0 0,0088 

34 0,3089 0,2015 0,792 0,5885 325119000,2 0,0467 0 0 0,2269 

35 0,3199 0,1842 0,3985 0,8891 1361872021 0,059 1,6034 1,8918 0,2496 

36 0,372 0,2523 0,7938 0,8951 259574365 0,0516 0,4233 0,2525 0,1872 

37 0,4007 0,3531 0,8854 0,9112 1375176293 0,0572 0,4002 -0,0097 0,3122 

38 0,402 0,3113 0,3296 0,9922 10898582991 0,0057 0,2854 0,0157 0,0086 

39 0,4055 0,2307 0,3615 0,8787 1264545430 0,0341 0 0 0,0823 

41 0,421 0,3255 4,5561 0,3439 123859201,3 0,0119 0 0 0,0408 

41 0,4491 0,1165 0,5514 0,545 782738702,7 0,0873 0 0 0,3373 

42 0,4559 0 0 0,8929 214754273 0,0679 0,8907 0,6031 0,2548 

43 0,4649 0 0 1,0875 344271387,2 0,0625 1,0324 0,0471 0,2859 

44 0,4727 0,2121 0,7783 0,4649 588548844,6 0,0948 0,2804 0,3299 0,4158 

45 0,4893 0 0 0,2988 1482075570 0,0097 0 0 0,2091 

46 0,4974 0,2918 0,4562 0,926 330241347,8 0,0035 0 0 0,0148 

47 0,4993 0,3218 0,4594 0,8744 327638118,5 0,0024 -0,0527 -0,0053 0,0103 

48 0,5164 0,319 0,4662 0,8803 998080559,8 0,0254 0,1623 0,267 0,1175 

49 0,5313 0,3405 0,5232 0,9137 325894568,4 0,0075 0,2687 0,0133 0,0316 

51 0,5519 0,3669 0,4717 0,881 839362814,4 0,0568 0,3206 0,1891 0,2506 

51 0,6254 0,6184 0,9846 0,8717 14779566 -0,2272 0,0821 0,4552 -1,6933 

52 0,6274 0,2719 0,5274 0,8765 329315455,7 0,0666 -0,9598 -0,8097 0,4049 
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53 0,6806 0,0074 0,1789 0,3669 2751419831 0,0481 0,2693 0,2834 0,3493 

54 0,6813 0,4249 1,2184 0,8223 21507067 -0,217 0 0 -2,3539 

55 0,6847 0,519 0,6906 0,8937 225587536,3 -0,268 2,2267 0,4598 -1,876 

56 0,687 0,0039 0,2112 0,3532 3531096331 0,056 0 0 0,5109 

57 0,6909 0,5393 1,5474 0,9367 360485487,2 0,0559 0 0 0,2284 

58 0,7986 0,0105 0,2158 0,4316 2168096418 0,0194 0,637 0,269 0,2382 

  من اعداد الباحث: املصدر
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 (90)الملحق رقم  

 المؤسساتقـائمـــة  
 

ALGERIE TRANSFORMATION PLASTIQUE SETIF 1 
EURL " PROFORM " 2 
EURL "ARAB PHARM" 3 
EURL "PLAST BROS" 4 
EURL "SATEREX" 5 
EURL "SM TOP IMP EXP" 6 
EURL "TIMLOUKA PHARM" 7 
EURL CAPSI 8 
EURL SETIF AROMES ABERKANE 9 
EURL SETIF BOUTEILLES 10 
EURL SETIF FIBRE 11 
EURL SETIFIS DETERGENTS 12 
MALAK PLAST SETIF 13 
MALEKITE SETIFIAN GRAVELPITS 14 
MENUFACTURE DE CHAUSSURESSETIFIENNES "MACS" 15 
PA CUIRS SYNTHETIQUES SETIF 16 
PGMN SETIF 17 
ROYAL AUTO SETIFIS 18 
SARL "  GH MED " 19 
SARL "  OUISSA PHARM " 20 
SARL " GK PLAST" 21 
SARL " HIDHAB PLAST" 22 
SARL " MEHEMLI IMP EXP " 23 

SARL " NODA PLAST " 24 

SARL " PREFORM PLAST" 25 

SARL " YOUCEF RAFIK INDUSTRIE ET IMP EXP"  26 

SARL "ABABOU ELECTRONICS" 27 

SARL "AL ACHER MIN RAMADANE FABRICATION METALLURGIQUE & PLASTIQUES 28 

SARL "BOISSONS NOUVELLE COMPAGNIE"  29 

SARL "EAU MINERALE DJEMILA" 30 

SARL "EURL SOPLAIT" 31 

SARL "MABPRO GAZ ALGERIE" 32 

SARL "MONDIAL JUMBO FRERES GHARZOULI" 33 

SARL "SAFCER" 34 
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SARL "SETIF ENERGIE" 35 

SARL "SETIFIS BOTTLING COMPAGNY" 36 

SARL EL IMARA DE SETIF 37 

SARL FLECOMAT 38 

SARL HIMA SETIF 39 

SARL LAZA HYDRO SETIFIENE 40 

SARL"AGRO FILM PACKAGING" 41 

SARL"ISSAADI COM" 42 

SETIF CANAL 43 

SETIF MAILLE DE SIGNALISATION 44 

SNC " SETIPLAST " 45 

SNC " SODIMFEL " 46 

SNC "HAMA ET ANGEL" 47 

SNC "SAMAANE NOURREDINE ET CIE" 48 

SNC BOUACID ET MAIZA SETIF 49 

SNC SETIF BUREAU BELLOUT ET CIE 50 

SPA "CALPLAST" 51 

SPA "CHIALI PROFIPLAST" 52 

SPA "MAMI" 53 

SPA "META PLAST INDUSTRIE" 54 

SPA SOCIETE D'INFRASTRUCTURE DE TRAVAUX ROUTIERS DE LA WILAYA DE SETIF 55 

SPA STE DE PRODUCTION DES GRAVIERS DE SETIF 56 

SPA"LAITERIE TELL " 57 

SPA"SIPLAST" 58 
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 قـائمـــة الجـــداول

 
 18 مجتارب بعض الدول يف تعريف امل ص : (10)اجلدول رقم 

 12 0112 االحتاد االورويب لسنة ةم  حسب توصيتعريف امل ص : (10)اجلدول رقم 

 23 ملخص عن تعريف املؤسسات الصغرية حسب نظام امريكا الشمالية لتصنيف الصناعة: (12)اجلدول رقم 

 12 م يف تويف فرص العمل يف بعض الدولمسامهة امل ص : (10)اجلدول رقم 

 57 0100توزيع املؤسسات غري املالية حسب احلجم يف االحتاد االورويب لسنة : (10)اجلدول رقم 

توزيع اليد العاملة يف القطاعات االقتصادية غري املالية يف االحتاد االورويب حسب حجم  (:10)اجلدول رقم 
 04 0100املؤسسات لسنة 

توزيددع القيمددة امل ددافة االااليددة الققددة يف القطاعددات االقتصددادية غددري املاليددة يف االحتدداد : (10)اجلدددول رقددم 
 05 0100االورويب حسب حجم املؤسسات لسنة 

 07 0101أ لسنة .م.توزيع املؤسسات اخلاصة حسب احلجم يف الو: (08)قم اجلدول ر 

توزيددع اليددد العاملددة املواملددة يف املؤسسددات اخلاصددة حسددب احلجددم يف الواليددات املت دددة : (10)اجلدددول رقددم 
 02 0101االمريكية لسنة 

 40 0102-0000توزيع املؤسسات حسب حجم رأس املال  يف اليابان خالل الملرتة من  :(01) اجلدول رقم

توزيع اليد العاملة املواملة يف القطاعات االقتصادية غري املالية يف اليابدان  حسدب حجدم : (00) اجلدول رقم
 47 0102املؤسسات لسنة 

 46 0102-0000التطور التارخيي حلجم اليد العاملة يف اليابان خالل الملرتة من  :(00) اجلدول رقم

 42 0110توزيع املؤسسات غري املالية حسب احلجم يف اململكة املت دة لسنة : (02) اجلدول رقم

ة توزيدددع اليدددد العاملدددة املواملدددة يف القطاعدددات االقتصدددادية غدددري املاليدددة يف اململكدددة املت دددد: (00) اجلددددول رقدددم
 74 0110حسب حجم املؤسسات لسنة 

توزيدددع رقدددم ااعمدددال القددد  يف القطاعدددات االقتصدددادية غدددري املاليدددة يف اململكدددة املت ددددة : (00) اجلددددول رقدددم
 71 0110حسب حجم املؤسسات لسنة 

 211 الثابتة( رأس املال)جدول اهتالك للقرض االستثماري وفقا لطريقة االقساط : (00)اجلدول رقم 

 215 الثابتة( الملوائد+رأس املال)جدول اهتالك للقرض االستثماري وفقا لطريقة االقساط : (17)اجلدول رقم 

اسدددتخدام املؤسسدددات خلددددمات الددددعم املدددا  املوجدددل للدددم ص و م يف الددددول ااوروبيدددة  (: 01)اجلددددول رقدددم 
 254 (حسب مدة نشاط املؤسسة)
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 204 املراج ةمثال توضي ي لملكرة (: 00)اجلدول رقم 

 206 العاءد الق  من عملية  املراج ة(: 01)اجلدول رقم 

 271 خمتلف مصادر التمويل حسب دورة حياة امل ص و م(: 00)اجلدول رقم 

 115 توزيع القروض املوجهة لالقتصاد حسب مدة االست قاق(: 00)اجلدول رقم 

 115 القطاعاتتوزيع القروض املوجهة لالقتصاد حسب (: 02)اجلدول رقم 

 114 0110تعريف امل ص م حسب القانون التوجيهي لسنة (: 00)اجلدول رقم 

 154 مكونات قطاع امل ص م(: 00)اجلدول رقم 

 157 0102-0100مكونات قطاع امل ص م  حسب طبيعة امللكية خالل الملرتة (: 00)اجلدول رقم 

 156 مكونات قطاع امل ص م حسب الصيغة القانونية (:00)اجلدول رقم 

 152 توزيع امل ص م حسب املناط  اجلغرافية(: 01)اجلدول رقم 

 104 توزيع امل ص م حسب قطاعات النشاط(: 00)اجلدول رقم 

 101 0102– 0110تطور عدد امل ص م اخلاصة  ذات الشخصية املعنوية خالل الملرتة من (: 21)اجلدول رقم 

 105 0102توزيع العمال يف قطاع امل ص م للسداسي االول من سنة (: 20)اجلدول رقم 

تطور الناتج الداخلي اخلام خارج قطداع الروقدات يف املؤسسدات اخلاصدة والعامدة خدالل (: 20)اجلدول رقم 
 100 0100-0110الملرتة 

 107 عدد املشاريع الت نة يف مشاتل املؤسسات(: 22)اجلدول رقم 

 134 0102نشاط مراكز التسهيل حىت السداسي االول من سنة (: 20)اجلدول رقم 

 131 تطور التصرحيات باالستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار( : 20)اجلدول رقم 

حسب حجم اليد العاملة خالل السداسي االول  توزيع املشاريع االستثمارية املصرح هبا(: 20)اجلدول رقم 
 130 0102من سنة 

 132 نشاط صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة(: 57)اجلدول رقم 

اىل السداسدي االول  0110نشاط صندوق ضمان القروض للدم ص م خدالل الملدرتة مدن (: 21)اجلدول رقم 
 142 0102من 

اىل  0110توزيددددع مشدددداريع  صددددندوق ضدددددمان القددددروض للددددم ص م خددددالل الملددددرتة مدددددن  (:20)اجلدددددول رقددددم 
 141 حسب قطاع النشاط 0102السداسي االول من 

 266 اهليكل املا  للتمويل الثالثي(: 01)اجلدول رقم 

 144 اهليكل املا  للتمويل الثنائي(: 00)اجلدول رقم 
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 147 عدد املشاريع املمولة يف اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (:00)اجلدول رقم 

 174 اهليكل املا  للتمويل الثالثي(: 02)اجلدول رقم 

 172 معدالت التخمليض يف نسب الملائدة وفقا لتمويل الص و ت ب(:  00)اجلدول رقم 

 170 الو و ت ق ماهليكل التمويلي للمؤسسات املصغرة من طرف (:   00)اجلدول رقم 

ملخدددص نشددداط االجهدددزة الوطنيدددة لددددعم انشددداء وةويدددل امل ص م حدددىت  ايدددة السداسدددي (: 00)اجلددددول رقدددم 
 174 0102االول من سنة 

 166 العوامل الددة حلجم االموال املقرتضة يف اهليكل املا  للم ص م(: 00)اجلدول رقم 

 522 فرضيات الدراسة(: 01)اجلدول رقم 

 312 حساب وترميز املتغريات(: 00)رقم اجلدول 

 520 حتليل وصملي للعينة حمل الدراسة(: 01)اجلدول رقم 

 316 0نتائج منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع (: 00)اجلدول رقم 

 527 اختبار الملرضيات وفقا للنموذج االول(: 00)اجلدول رقم 

 526 0نتائج منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع  (:02)اجلدول رقم 

 522 اختبار الملرضيات وفقا للنموذج الثاين(: 00)اجلدول رقم 

 514 2نتائج منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع (: 00)اجلدول رقم 

 512 اختبار الملرضيات وفقا للنموذج الثالث(: 00)اجلدول رقم 

 513 نتائج اختبار ستودنت للنموذج الثاين (:00)اجلدول رقم 

 517 للنموذج الثاين Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج اختبار (:01)اجلدول رقم 

 516 للنموذج الثاين Breusch-Pagan-Godfrey Testنتائج اختبار  (:00)اجلدول رقم 

 512 اختبار استقاللية املتغريات اململسرة نتائج (:01)اجلدول رقم 

 554 متغريات مملسرة 0بد 0نتائج منوذج االحندار املتعدد للمتغري التابع  (:00)اجلدول رقم 

 551 نتائج منوذج االحندار املتعدد االمثل (:00)اجلدول رقم 

 555 نتائج اختبار ستودنت للنموذج االمثل (:02)اجلدول رقم 

 550 االمثلللنموذج  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج اختبار  (:00)اجلدول رقم 

 553 االمثلللنموذج  Breusch-Pagan-Godfrey Testنتائج اختبار  (:00)اجلدول رقم 

 557 اختبار الملرضيات وفقا للنموذج االمثل (:00)اجلدول رقم 

 557 اخلطي املتعدد ملخص مناذج حتليل االحندار (:00)اجلدول رقم 

 504 نتائج منوذج االحندار البسيط (:01)اجلدول رقم 
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 قـائمـــة األشكـــال

 
سكككك و ) 5105-5112نسككككطو  اككككو  ايف ا حت د ا اروككككل  ارحت حتم  كككك   ال كككك    كككك  (: 10)الشككككقم   كككك  

 83 (5112ارسلس 

ارحت حتم حسك  حمك    او  عد  العمل  ا املؤسسكل  ار صاكل  و  كمل امللللكو ل وكل (: 15)الشقم     
 14 5105-5112ال        املؤسسل     

الصاو  ال سيب لعد  العمل  ا ايف ا حت د  مل امللللكو ل وكل  ارحت حتم  ك ر ال ك    ك  (: 10)الشقم     
 14 5105إىل  5112

الصاو  ال سيب للقلمو املضلفو ارمجلللو ا ايف ا حت د  مل امللللو ل ول  ارحت حتم  ك   (: 10)الشقم     
 14 5105إىل  5112ال       

 13 5100 – 5112أ     ال       .د.الصاو  ال سيب لعد  ايف ا حت د ا الو(: 12)  الشقم   

اىل  5112أ  كككك   ال كككك    كككك  .د.نسككككطو  اككككو  العمللككككو املو  ككككو ا ايف ا حت د ا الككككو(: 10)الشككككقم   كككك  
5100 45 

أ .د.نسككطو  اككو  القلمككو املضككلفو ارمجلللككو اسققككو ا املؤسسككل  حسكك  ا مكك  ا الككو (:10)الشككقم   كك  
 44 5101اىل  5112    ال       

 24  لخص ع  آللو عمم برنل ج شركل  ارسصثمل  ا ارعمل  الاغمل (: 10)الشقم     

 24 5100-0000نسطو الصاو  الس وي لعد  ايف ا د حس  ا الللبلن     ال        (:10)الشقم    

 -0000 نسطو الصاكو  السك وي لعكد  املؤسسكل  كطكمل  ا مك  ا الللبكلن  ك   ال ك    ك (: 01)الشقم    
5100 

24 

 38 نسطو ايف ا حت د األحت حتبلو املصأثر  سلطلل ب قص اللد العل لو املؤهلو (:00)الشقم     

 85 نسطو القرحتض الط قلو ا متو م  أس املل  العل م حس  حم  املؤسسو(: 05)الشقم     

 88  حت   حلل  املؤسسو الاغمل  حتاملصوساو(: 00)الشقم     

 88 الصمو لي لل  ا حت د خماط  وضلحي ملخصلف أبعل  املشقم(: 00)الشقم     

 418 الع  و بني  قل و األ وا  حتاهللقم املليل حتفقل للمد م الصقللدي(: 02)الشقم     

 448 الع  و بني  قل و األ وا  حتاهللقم املليل ا  م  أثمل  قل و اإلف س(: 16)الشقم     

 441  م  أثمل  قل و اإلف س حتالضر طوالع  و بني اهللقم املليل حت لمو املؤسسو ا (: 00)الشقم     
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 442 الع  و بني اهللقم املليل حت قل و الوكللو(: 00)الشقم     

 442 الع  و بني اهللقم املليل حت لمو املؤسسو ا  م  أثمل  قل و الوكللو(: 00)الشقم     

 451 ليفالصمو م ع  طر ق اسواق  أس املل  حتالقرحتض الط قلو ا الع(: 51)الشقم     

 454 آللو الصمو م ا ا صال  ارسصدانو(: 50)الشقم     

 487  قونل   الع ايف ا د(: 55)الشقم     

 847 الثلينلل موذج  Jarque-Bera Testنصلئج ا صطل   (:23)الشقم     

 884 لل موذج ار ثم Jarque-Bera Testنصلئج ا صطل   (:24)الشقم     

 882 ا صطل  القد   الص طؤ و لل موذج ار ثم (:25)الشقم     

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املالحق
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 المـــالحــققـائمـــة  

 
 058 3112ماي  6توصية اجلنة األوروبية حول تعريف امل ص و م يف (: 10) امللحق رقم

حسقققج حاققققم اايقققا ااعاملقققة املو  ققققة يف امل ص م   u-27توزيققققل اول ا اقققاا ا ورو  (: 13) امللحقققق رققققم
 063 3103-3112وكبرية احلام غري املااية خالل اا رتة من 

حسقج ااييةققة املةقاالة ا ةاايقة يف امل ص م وكبققرية   u-27توزيققل اول ا اقاا ا ورو  (: 12) امللحقق رققم
 065 3103-3112احلام غري املااية خالل اا رتة من 

مقن  ت املتحاة ا مريكية خقالل اا قرتةسات اخلاصة حسج احلام يف ااو ياتوزيل املؤس(: 10) امللحق رقم
 066 3101إىل  0811

توزيققل اايققا ااعاملققة املو  ققة يف املؤسسققات اخلاصققة حسققج احلاققم يف ااو يققات املتحققاة (: 12) امللحققق رقققم
 063 3101إىل  0811من  ا مريكية خالل اا رتة

 068 تطور امل ص م اخلاصة حسج ااو يات(: 16) امللحق رقم

 063 تطور ااييةة املةاالة حسج قطاع اانشاط(: 10) امللحق رقم

 033 حمل اااراسةقائةة املؤسسات  (:11) امللحق رقم

 030 بيانات اااراسة اجملةعة  (:18) امللحق رقم

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املراجعقامئة 
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 قـائمـــة المراجـــع باللغة العربية  

 الكتب
 .0222أمحد سعد عبد اللطيف،  التأجري التمويلي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  1

2 
اهلااااخ ي اااره  ملياااق، التشاااويا ص اةشااااريع الصااا رية مااادهج اسااا اايجي، دار اةنااااه  للنشااار والتوزياااع، عماااا ، 

 .0222 االرد ،

3 
اوييا عبد الرحيم يوسف، ادارة االعمال التجارية الص رية، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشار والتوزياع، عماا ، 

 .األرد ، 

4 
جالن سبنشرهج، ارمجة صليب بطرس، منشآت األعمال الص رية، الطبعة الثانية، الدار الدولية للنشر والتوزياع، 

 .8221القاهرة، مصر، 

5 
رس، منشاااآت األعماااال الصااا ريةاالاهات ص االلتصااااد الالاااي، الطبعاااة الثانياااة، الااادار الدولياااة للنشااار صاااليب بطااا

 .8221والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .8210صمويج عبود، التصاد اةؤسشة، ديوا  اةطبوعات اجلامعية، اجلزائر العاصمة، اجلزائر،  6

7 
منظمااات األعمااال اةتوسااطة والصاا رية، الطبعااة االوىل، دار وائااج   ااهر سشاان منصااور ال اااة، ادارة واساا اايجية

 .0222للنشر والتوزيع، عما ، االرد ، 

8 
 لعاااااار الاااااادمرداق ابااااااراهيم، التصاااااااديات منشااااااآت االعمااااااال الص ريةواةتوسااااااطة ودورهااااااا اةراقااااااب ص التنميااااااة 

 .8225، سلطنة عما ، 56االلتصادية ص سلطنة عما ، جملة االداره، العدد 

9 
مؤشاارات العمااج والافاااءة، اعلااة العربيااة للعلااوخ االداريااة، : عباااس علااي اة ااز ، الصااناعات الصاا رية ص الاوياار

 .0222اعلد الشابع، العدد الثاين، 

10 
والنشاااار  عبااااد الرمحااااا  يشااااره أمحااااد، انميااااة الصااااناعات الصاااا رية ومشااااا ت  ويل ااااا، الاااادار اجلامعيااااة للطباعااااة

 . 8225مصر، والتوزيع، االساندرية، 

11 
عبد العزياز مجياج ميمار، أمحاد عباد الفتااا عباد ادلايم،  دور الصاناعات الصا رية واةتوساطة ص معاجلاة مشاالة 

 0222البطالة بني الشباب ص الدول العربية، اةنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، مصر، 

12 
 بعاااااة أوىل، دار الصااااافاء للنشاااااار والتوزياااااع، عمااااااا ،  عباااااد ال فاااااور عبااااااد الشااااا خ، ادارة اةشاااااروعات الصاااااا رية،

 0228األرد ،
 .0222عبد اةطلب عبد ادميد، التصاديات  ويج اةشروعات اص رية، الدار اجلامعية، االساندرية، مصر،  13

14 
اجلزائاااار، عماااار صاااا ره، التصاااااد اةؤسشااااة، الطبعااااة اتامشااااة، ديااااوا  اةطبوعااااات اجلامعيااااة، اجلزائاااار العاصاااامة، 

0222،. 

15 
يريااااد رالااااب النجااااار، ادارة اةشااااروعات واألعمااااال الصاااا رية واةشااااروعات اةشاااا  ة اجلدياااادة، مؤسشااااة شااااباب 

 .8222-8221اجلامعة، اساندرية، مصر، 
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16 
 ماجدة العطية، ادارة اةشروعات الص رية، الطب ة الثانية، دار اةشرية للنشر والتوزيع والطباعاة، عماا  ، االرد ،

0222. 

17 
سماااد أماااني عااازت اةياااداين، االدارة التمويلياااة ص الشااار ات، الطبعاااة الثالثاااة، ماتباااة العبيااااا ، الرياااا ، اةملااااة 

 .8222العربية الشعودية، 

18 
معاصر، الطبعة الرابعة، اةاتاب العارا اداديا، االسااندرية، منري إبراهيم هنده، االدارة اةالية مدهج حتليلي 

 .0222مصر، 

19 
منااري إبااراهيم هنااده، الفااار ادااديا ص جمااال مصااادر التمويااج، الطبعااة الثانيااة، منشااأة اةعااار ، االساااندرية، 

 .8221مصر، 

20 
نشاار، اجلزائاار العاصاامة، اجلزائاار، ناصاار داده عاادو ،  التصاااد اةؤسشااة، الطبعااة الثانيااة، دار ا مديااة العامااة لل

8221. 

21 
واةتوسطة، الطبعة االوىل، جمد اةؤسشة اجلامعية للدراساات والنشار  وانمية اةؤسشات الص رية نبيج جواد، ادارة

 .0222والتوزيع، بريوت، لبنا ، 

22 
اةنظماااة العربياااة للتنمياااة ، (الطبعاااة األوىل)هالاااة سماااد لبياااب عنباااق، إدارة اةشاااروعات الصااا رية ص الاااو ن العااارا، 

 .0220اإلدارية، القاهرة، مصر،

23 
يوسااف ملااد الثنيااا ، سااددات  لااب اةشااروعات الص ريةواةتوسااطة ل سااتثمار ص اةصااار  اإلساا مية دراسااة 

 .0221حالة األرد  ا روحة د توراه اال ادميية العربية للعلوخ اةالية واةصريية، األرد  

 

 رىــــــــــأخ
 ةــذيــتنفيم ــمراسي

 .82، الصفحة 0222يناير  88مؤرهة ص  0اجلريدة الرمسية عدد  1
 . 82، الصفحة 0222أبريج  22مؤرهة ص  00اجلريدة الرمسية عدد  2
 . 01، الصفحة 0226مايو  22مؤرهة ص  20اجلريدة الرمسية عدد  3
 . 2، الصفحة 0225سبتمرب  02مؤرهة ص  61اجلريدة الرمسية عدد  4
 .5 أ توبر، الصفحة 82مؤرهة ص  52اجلريدة الرمسية عدد  5

6 
، يتضاامن 0228ديشاامرب ساانة  80اةوايااا لااا  8200رمضااا  عاااخ  02اةااؤريف ص  81-28القااانو  التااوجي ي رلاام 

 .86/80/0228الصادر ص  22القانو  التوجي ي ل لية مل ص خ، اجلريدة الرمسية، العدد 

7 
، يتضااامن إنشااااء الو الاااة 0222جاااانفي  00اةواياااا  8202ذه القعااادة  02ريف ص ماااؤ  82-22اةرساااوخ التنفيااا ه 

 .1، ص5الو نية لتشيري القر  اةص ر وحتديد لانونق األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد
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8 

يتضامن إنشااء  ،0220ناويمرب سانة  88اةواياا  8202رمضاا  عااخ  5ماؤريف ص  222-20اةرسوخ التنفي ه رلام 
، 22صندوق ضما  القرو  للمؤسشاات الصا رية واةتوساطة وحتدياد لانوناق األساساي، اجلريادة الرمسياة، العادد 

 .82ص

9 

، يتضااامن 0222جاااانفي سااانة  2اةواياااا  8202ذه القعااادة عااااخ  82ماااؤريف ص  22-22اةرساااوخ التنفيااا ه رلااام 
ارات البطاااليني ذوه اةشاااريع البااال ني مااا بااني إحااداص صااندوق الافالااة اةشاا  ة لضااما  أهطااار لاارو  إسااتثم

 .2، ص2سنة وحتديد لانونق األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد  62و 26

10 

 يفياات  ، حيادد8225 سابتمرب 1مواياا  8282ربياع الثااين عااخ  02ماؤريف ص  026-25التنفيا ه رلام  اةرساوخ
، "لادعم اشا يج الشاباب صاندوق الاو يال" الا ه عنواناق 220-212اشايري حشااب الت صايخل اتااص رلام 

 .2اةادة 

11 
، يتضااامن 8225سااابتمرب سااانة  1اةواياااا  8282ربياااع الثااااين عااااخ  02ماااؤريف ص  025-25اةرساااوخ التنفيااا ه رلااام 

 .6إىل اةادة  8إنشاء الو الة الو نية لدعم اش يج الشباب وحتديد لانوهنا األساسي، من اةادة 

12 

، يتضامن إحاداص 8221جويلياة سانة  2اةواياا  8282صافر عااخ  82ناؤريف ص  022-21اةرسوخ التنفيا ه رلام 
صااااندوق الافالاااااة اةشااااا  ة لضاااااما  أهطااااار القااااارو  اةمناااااوا إياهاااااا الشااااباب ذوه اةشااااااريع وحتدياااااد لانوناااااق 

 .2واةادة   5األساسي، اةادة 

13 
، يتعلااا ا اااز القاار  0222جااانفي  00اةوايااا  8202لقعاادة ذه ا 02مااؤريف ص  82-22اةرسااوخ الرئاسااي رلاام 

 .6ص 5العدد اةص ر، اجلريدة الرمسية،
 ةــــــــالكترونيع ــــــمواق

 www.alsalamalgeria.com: اةولع اال  وين ةصر  الش خ اجلزائر 14
 El Djazaïr  BNP Paribas  :www.bnpparibas.dz اةولع االلا وين لبنك  15
 FRANSABANK El Djazaïr SPA  :www.fransabank.dzاةولع االلا وين لبنك  16
 H.S.B.C. ALGERIA  :www.algeria.hsbc.comاةولع االلا وين لبنك  17
 Trust Bank Algeria  :www.trust-bank-algeria.comاةولع االلا وين لبنك  18
 www.housingbankdz.com: اةولع االلا وين لبنك االساا  للتجارة والتمويج اجلزائر 19
 www.albaraka-bank.com: اةولع االلا وين لبنك الرب ة اجلزائره 20
 www.bdl.dz :اةولع االلا وين لبنك التنمية ا لية 21
 www.bank-of-algeria.dz: اةولع االلا وين لبنك اجلزائر  22
 www.agb.dz :اةولع االلا وين لبنك اتلي  اجلزائر  23
 www.badr-bank.dz: اةولع االلا وين لبنك الف حة والتنمية الريفية 24
 www.societegenerale.dz: اةولع االلا وين لبنك سوسييت جينريال اجلزائر 25
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 www.natixis.dz: اةولع االلا وين لبنك نتياشيس اجلزائر 26
 www.sgbv.dz/ar: اةولع االلا وين لبورصة اجلزائر 27
 www.srh-dz.org: اةولع االلا وين لشر ة اعادة التمويج الرهي 28
 www.cgci.dz: اةولع االلا وين لصندوق ضما  القرو  للم ص خ  29
 www.fgar.dz: اةولع االلا وين لصندوق ضما  القرو  للم ص خ  30
 www.bea.dz: اةولع االلا وين للبنك اترجي اجلزائره 31
 www.arabbank.dz: اةولع االلا وين للبنك العرا اجلزائر 32
 www.bna.dz: اةولع االلا وين للبنك الو ي اجلزائره 33
 www.arableasing-dz.com: اةولع االلا وين للشر ة العربية للتمويج االجياره 34
 www.sofinance.dz :اةولع االلا وين للشر ة اةالية ل ستثمار، اةشامهة والتوظيف 35
 www.snl.dz :اةولع االلا وين للشر ة الو نية ل جيار اةاة 36
 www.fni.dz: اةولع االلا وين للصندوق الو ي ل ستثمار 37
 www.cnma.dz: اةولع االلا وين للصندوق الو ي للتعاو  الف حي 38
 www.cnepbanque.dz: بنك–اةولع االلا وين للصندوق الو ي للتويري واالحتياط  39
 www.mlaleasing.com: اةولع االلا وين للم اربية للتمويج االجياره اجلزائر 40
 www.andi.dz: اةولع االلا وين للو الة الو نية لتطوير االستثمار 41
 www.andpme.org.dz: ة لتطوير اةؤسشات الص رية واةتوسطةاةولع االلا وين للو الة الو ني 42
 www.cfpmebba-dz.com/index.php?p=2: اةولع االلا وين ةر ز التش يج برج بوعريري  43
 www.eldjazairidjar.dz: اةولع االلا وين هليئة اجلزائر إجيار 44
  www.industrie.gov.dz: اةولع االلا وين لوزارة الصناعة واةناجم 45
 www.bdl.dz/invess.html: اةولع الرمسي لبنك التنمية ا لية 46
 www.sfdegypt.org : اةولع الرمسي للصندوق اإلجتماعي للتنمية عرب شباة األن نر 47
 .www.sba.orgاةولع الرمسي هليئة ادارة األعمال الص رية  48

 اتـــــــدوري

49 
النصاااوص التطبيقياااة حاااول القااار  اةصااا ر، وزارة العماااج وادماياااة اإلجتماعياااة والتااااوين اة اااي، و الاااة التنمياااة 

 .8222اإلجتماعية، أوت 

50 

حالااة امشااروعات ا ليااة : باان يعقااوب الطاااهر،  ويااج اةشااروعات الصاا رية واةتوسااطة ص اجلزائاار.بااوهزة سمااد ود
-06)الدورة الدولية حول  ويج اةشروعات الص رية واةتوسطة واطويرها ص اإللتصاديات اة اربية،  ،(سطيف)

 . ، جامعة يرحات عباس  لية العلوخ اإللتصادية وعلوخ التشيري، سطيف، اجلزائر(0222ماه  01
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51 
سانة، نشار مان  62و 26باني  دليج حول اجل از اجلديد للتافج بالبطالني ذوه اةشاريع البال ني ماان العمار ماا

 . ر  الصندوق الو ي للتأمني عن البطالة
 . شريف بقة وآهرين، حتليج واقييم الربة اةؤسشات اةص رية ص اجلزائر، نفس الدورة 52

53 

عادلة حامت ناصح وعبد اتالا ياسني البدرا ، ، ع لة هياج التمويج برحبية الشار ة دراساة اطبيقياة علان عيناة 
، جملاااة العلاااوخ 0288-0222 ات القطاااال الصاااناعي اةشاااجلة ص ساااوق العاااراق لااا وراق اةالياااة للفااا ةمن مااان شااار 

 . 0282،  لية العلوخ االلتصادية جامعة البصرة، العراق،0282، اشرين الثاين 82اعلد  22االلتصادية، العدد 
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 الملخص
 

لناهلدد من دداناددحاناو دددسنادددنت ادددانتدد تاملن دد يفناجلزادد تنا نلنرنضناوياةددألنجل دد ناو ددأل  ن د  ددانا  دد
 22,1%فدنون2011،نحيسناند ن حبداناحئد ةي ملناود  داوناودد صنو حئد  ندد اندزثا   اوزاد لناحزي   هت ناال

ممددد ن  عددد نجل ددد نت  ت دددانودددد نا نلنرنضناوياةدددألننف دددنن دددانا نلنرنتددد نبئددد  ن دددانت دددلنجل ددد نتدددأل  ن   يدددا،
 .و زاد لنجلان أل قناو أل  ناو   يا

رنلنرنن58متن انخاللنادحاناو ددسناالجلزاد تنجل د ننزد ةلنب يدلناالخلد ا ناعدد نابزاد تنو  ي ند ملناب ويدانوددن
االتددان دد نددداناو اددحانو  ان2012اىلنغ  ددانددد انن2010دددديلنو ةددملمنابازدد من ددانددد اننت شددننجل دد ن بددزديفن ال ددا
مجد انا وددل،ناوألةيدا،ن اد لنإاي دلنا وددل،ن : دلنضناي  اد نابد ان ااد تاملناوز ويدانب اناالتملا ن د دلنا 
 .او اد،نابألت ت اناب ويا

 نلنرنضناوياةددألنو  ددأل  نون ددي ن ادد ن ددانتةبدد نت  ت ددانوددد ناأىلنإمتناوزدوددلن ددانخدداللناددحاناو دددسن
االدددزثا   انتدد ن ادددتناىلنن ددان ئدد ت ناوزاد ددلناع   يددان جلدد رنت دجلادد ن   املدد فاناىلن دد يفنتدد  منا نلنرنجل دد ن

  غ د ملن د و  ن  بد ملنا نلنرننند نوبد دعي ملأتددف ناومدا ن ملنابالةادانو دئددلنجل د ناو دأل  ناو   يدا،نعاد ن
 دلن اودح انتد ن ةمد دوناا فلدانجل د ناالددز الوياناب ويدانو ا دبدان دان ثألناوب يبنجل  ننب اناالتدملا ن د دلناا 

 .عثألنضناالجلزا تنجل  ناوزاد لناوحايتأخاللناوزددعن

 

 

 

Abstract 
 

 This research aims at studying the determinants related to the extent of relying on 

long-term loans by the Algerian SMEs so as to finance their investment needs. In this 

respect, and according to the statistics of the National Office of Statistics in 2011, only 

22.1% of SMEs had previously obtained bank loans, which confirms the limited reliance 

of this financing source by the Algerian SMEs. 

Through this research, we relied on the results of multiple linear regression analysis 

on the financial data of 58 SMEs in Setif during the period from 2010 to 2012, to study the 

relationship between the percentage of long-term loans in their financial structure and the 

following determinants : assets structure, total assets, profitability, growth rate and 

financial return. 

As a conclusion; we found out that the most important reason of the limited reliance 

of the Algerian SMEs on the investment loans can be interpreted by the lack and the non-

diversification of external funding sources; in addition to the ability or disability of the 

SMEs to provide appropriate guarantees for bank loans. Moreover, the behaviors and 

desires of the owners and the managers of SMEs have a negative impact on the percentage 

of long-term loans, who may prefer to maintain the financial independence of their 

enterprises by depending more on self-financing. 


