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 3 د.العربي غويني  جامعة الجزائر

                                         
 

موضوع ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر، فمن خالل ىذه الدراسة مت  الدراسة ىذه تعاجل  :الملخص 
إعطاء صورة واقعية لواقع ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر السيما من خالل عرض تطور عددىا خالل 

كما تطرقنا يف ىذا البحث إىل عرض  ( واىم ادلشاكل اليت تعاين منها )مشكل التمويل(،2012-2001الفرتة )
بسيط حول بورصة اجلزائر، خصائصها، وموقعها بٌن بورصة البلدان العربية من حيث عدد ادلؤسسات ادلدرجة 

البورصة اجلزائرية لتمويل إجراءات تفعيل دور من جهة أخرى عاجل ىذا البحث أىم  ...اخل.، وأىم معوقاهتافيها
خلصت  ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة، السيما من خالل إعطاء صورة لتجارب بعض البلدان األجنبية، حيث

 وعصرنو لتطوير أساسية خطوة ختص ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة مالية سوق إنشاء أن إىل ىذه الدراسة

 وادلتوسطة ودفعها يف عجلة التنمية. اجلزائرية ودتويل ادلؤسسات الصغًنة ادلالية السوق

معوقات البورصة، مستويات  التمويل، ادلالية، السوق : ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة،المفتاحية الكلمات
 البورصة...اخل

Résumé: 
        Cette étude aborde le thème des PME en Algérie, c’est au cours de cette étude que 
fut donnée une image réaliste de la réalité des PME en Algérie, notamment la présentation 
de l’évolution de en membre durant la période (2001-2012) et les principaux problèmes 
auxquelles elles sont confrontées (problème de financement). Nous avons aussi abordé de 
manière simple la bourse d’algérien, ses caractéristiques et sa position parmi les bourses 
ses états orles en terme de membre d’établissements qui y sont énumérés et les problèmes 
au quels elles sont confrontées. 
        D’un autre coté cet espace a traité les principales mesures prises pour renforcer le 
rôle de la bourse algérienne dans le financement des PME, notamment à travers 
l’exposition des expériences de certains pays étrangers, cette étude a conclu que la mise 
en place du marché financier des PME constitue une étape importante pour le 
développement et la modernisation du marché financier et le financement des PME et son 
insertion dans le marché pour qu’elles puissent contribuer au développement. 
Mots clés: petites et moyennes entreprises, le marché financier, les finances, les obstacles 
du marché boursier, les niveaux des stocks ... 
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  :تمهيد
من  االستثمارية، السيماالقنوات  ضلو التمويل وفق ىامة جلمع ادلوارد ادلالية وتوجيهها آلية تشكل البورصة

من ىذا ..اخل، واألسهم.( على االكتتاب يف السندات واألفراد)ادلؤسسات  األطرافسلتلف  إقبالخالل 
 ولتمويل فيوا األموالبلد وتعكس سرعة دوران  أليتعكس احلالة االقتصادية  مرآةادلنطق تعترب البورصة 

 .ستمرةفهي تعترب سوق مثالية م
لقد تطور حجم ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف الدول النامية بشكل كبًن على غرار اجلزائر،        

وبذلك زادت طلبات التمويل ذلذه ادلؤسسات السيما وان ىذه الدول وادلؤسسات )الصغًنة وادلتوسطة( 
 تعاين من نقص يف مصادر التمويل احمللية لدعم مشاريعها التنموية.

دتويل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر  إشكاليةمن ىنا جاءت ىذه الورقة البحثية لتحليل       
 كما يلي:  يعن طريق البورصة وعليو كانت اإلشكالية الرئيسة ذلذه ادلداخلة يف شكل سؤال رئيس

 .؟كيف يمكن تفعيل البورصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر      
 ولقد أمكن تقسيم اإلشكالية الرئيسة إىل األسئلة الفرعية ادلوالية: 

 ؟البورصة اجلزائرية واقع وىما  

 ؟ما ىي مشاكل ومعوقات دتويل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر 

 ؟ كيف ؽلكن تفعيل البورصة اجلزائرية لتمويل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة 

 كما بين ىذا البحث على ثالث زلاور أساسية تتمثل فيما يلي:  
 .مدخل للتعريف بالبورصة الجزائرية أوال: 
 .تمويلها وإشكاليةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ثانيا:  
 .دور البورصة الجزائرية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتفعيل ثالثا:  

 .للتعريف بالبورصة الجزائرية مدخل أوال:
 .تشخيص دورىا وأعليتها يف االقتصادب ؽلكن تعريف البورصة     

 مفاىيم حول البورصة: .1
األوراق ادلالية ادلتداولة وظائف البورصة،   ؽلكن تعريف البورصة واألسواق ادلالية، أنواع البورصات،     

 كما يلي: ادلتعاملون يف البورصات، و يف البورصة
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 تعريف البورصة:  . أ

 العمليات عروض لتنفيذ زلددة دورية مواعيد يف اجتماعات فيو تُعقد مكانالبورصة  (:1) تعريف -

 كانت سواء والعمالت الزراعية وادلنتجات والبضائع ادلالية لألوراق والشراء بالبيع ادلرتبطة النشطة

 .(i) ىبوطا أو صعودا تتحرك األسعار

 وشراء بيعا للتعامل دورية أوقات يف معٌن مكان يف تنعقد منظمة سوقالبورصة  (:2تعريف ) -

 .(ii) ادلالية األوراق مبختلف
وفق سوق منظمة تقام يف مكان منظم  على أهنا عاريف السابقة ؽلكن تعريف البورصةعلى الت بناءً 

 ...اخل.األسهم والسندات والصكوكاليد معينة يقصدىا ادلتعاملون للتعامل بقوانٌن وتق ،أنظمة
 :وعلا تشمل البورصة سوقٌن أويل وثانويو      

 واليت تصدر فيها األسهم والسندات ألول مرة، حيث  اإلصدار سوق ىيو  :األولية السوق -

 نشطت ورواج انتعاش حالة يف كان فإذا االقتصاد حالة جديبشكل  ىذه السوق تعكس

 العكس.، أما يف حالة الركود فالسوق ىذه

 والصكوك والسندات األسهم فيها أصحاب يتبادل اليت التداول سوق ىيو  الثانوية: السوق -

 السوق ىذه تشهد ما وعادة األرباح جين يف رغباهتم تليب معينة أسعار عند منها لديهم ما

 االقتصاديات. من العديد هتز مضاربات

 :وعلا بورصة البضائع وبورصة األوراق ادلالية البورصات من نوعٌن عموما ىناك أنواع البورصات: . ب

وىي سوق منظمة يكون التعامل فيها مبنتجات طبيعية خاصة ذات أعلية  :البضائع ورصةب -
ت أول بورصة للبضائع يف باريس عام أنشأ.اخل، وقد ادلية مثل القطن والقمح والسكر..ع

1304. 

وىي سوق منظمة للتعامل يف األوراق ادلالية من أسهم وسندات  :المالية األوراق بورصة -
ت أول أنشأوقد  ،القابلة للتداول يف البورصة وتتحدد فيها األسعار وفقا للطلب والعرض ...اخل

 .1965بورصة لألوراق ادلالية يف لندن 

  (iii) يلي:: يتعامل يف البورصة ثالث فئات كبًنة تتمثل فيما المتعاملون في البورصات . ت
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 ادلالية سواء األوراق سوق ونقصد بذلك األفراد أو ادلؤسسات ادلتعاملون يف :المستثمرون  -

 عائد. على جل احلصولأمن  أموال من لديهم ما توظيف بغرض أو الثانوية األولية

 تكون ما وغالبا لشراء منهال لدخولبا آخرين ويغرون معينة أسعارا يضعون اللذين المضاربون:  -

 فهم اليت يعرضوهنا ادلنتجات أسعار عن تعرب وال حقيقية غًن يضعوهنا اليت األسعار ىذه

 اإلعالم...اخل. وسائل أو الشائعات على ذلك يف يعتمدون

وبيع األوراق مؤسسات يقومون بشراء  أو أفرادا وىم (:المغامرون) الوسطاء أو السماسرة -
 ادلالية بصفة دورية لتحقيق الربح.

سلتلف األسهم وسلتلف أنواع في البورصة:  ةاالوراق المالية المتداولخرى تشمل جهة أمن 
 السندات واألوراق ادلالية ادلهجنة.

 (iv) فيما يلي: تكمن أعلية ودور البورصة يف االقتصاددور وأىمية البورصة في االقتصاد:  . ث
 توفًن ادلوارد واألموال للمشروعات. -

 األموال بفعالية.توظيف عبئة و ادلغًن جذب الفوائض ادلالية  -

 زيادة حيوية ادلشروعات االقتصادية واالستثمارية. -

 ترشيد اإلنفاق االستثماري.توجيو رلاالت االستثمار و  -

 حتذير وتنبيو للمخاطر كما تعترب أداة فعالة غًن زلدودة يف االقتصاد. أداةتعترب  -

 أداة إشباع للمستثمر الكبًن والصغًن. -

 توفًن قنوات سليمة لالستثمار. -

  كفاءة اإلدارة.ٌنحتس -

 التعريف ببورصة الجزائر: .2

  ، شروطها ومعوقاهتا...اخل كما يلي:حجمها، نشأهتاعريف ببورصة اجلزائر، ؽلكن الت
 اليت بررلت وادلالية االقتصادية اإلصالحات إطار يف اجلزائر بورصة إنشاء فكرة برزت لقد النشأة: . أ

 قانون أعلها قوانٌن عدة إصدار خالل منوبداية التسعينات السيما  (1988) الثمانينات أواخر يف

 االجتماعي ادلال رأس تقسيم عليو ترتب والذي ادلساعلة صناديق إنشاءالذي أسهم يف  08-88 رقم

 إىل العامة الشركات حتولت وبالتايل صناديقىذه ال بٌن وزعت أسهم عدة إىل العمومية للمؤسسات
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 1993 سنة يف أصدر وقد اجلزائر، يف بورصة إلنشاء ظهرت حاجة ملحة ومنو مساعلة، شركات

الذي مت مبوجبو إنشاء بورصة اجلزائر وتنظيم  1993 ماي 23 يف ادلؤرخ 10-93  رقم التشريعي ادلرسوم
 ومراقبة تنظيم جلنةو (  (SGVBادلنقولة ة القيمورصب تسيًن شركةعملها وذلك وفق ىيئتٌن وعلا 

COSOB) )ادلنقولة القيم البورصة عمليات
 (v). 

 م 1997 ديسمرب 17 يف اجلزائر لبورصة الرمسي االفتتاح كانلقد  : بداية نشاط البورصة الجزائرية . ب
 جلسة أول البورصة ىذه عرفت ، وقدالعاصمة اجلزائر يف للتجارة الوطنية بالغرفة مقرىا كان حيث

 .متواضعة انطالقة بعدىا لتنطلق 1999 سبتمرب يف للتداول
 ومراقبة تنظيم جلنة من كل خالل من اجلزائر بورصة تُسيًن: الهيئات المسيرة لبورصة الجزائر . ج

 (vi) ادلالية: األوراق على ادلركزي وادلؤدتن القيم بورصة تسيًن وشركة البورصة عمليات

 وقد اجلزائرية ادلنقولة القيم سوق لتنظيم سلطة أعلى ىيو  :البورصة عمليات ومراقبة تنظيم جنةل -

 وتتوىل وادلالية اإلدارية باالستقاللية اللجنة ىذه تتمتع حيث ،1996فيفري يف اذليئة ىذهصبت ن

 احلسن السًن على والعمل ادلستثمرين محاية خالل من ادلنقولة القيم سوق ومراقبة تنظيم مهمة

 .الشفافية وحتقيق البورصة داخل للتداوالت

 طرف من ادلالية األوراق يف للتعامل القانوين اإلطار اذليئةىذه  دتثل القيم: بورصة تسيير شركة -
 عمليات ومراقبة تنظيم جلنة ورقابة إشراف حتت الشركة ىذه وتعمل اجلزائر داخل ادلستثمرين

 تسمح اليت للبورصة الضرورية اآلليات وتوفًن العام التنظيم وضع مهمة الشركة ىذه وتتوىل البورصة

  .البورصة يف الشركات إدراج لقبول العامة التدابًن وضع وتتوىل وجو أحسن على مهامها بإصلاز ذلا

 مصدري حسابات دلسك 2003 سنة يف اذليئة ىذه أُنشئت :المالية لألوراق المركزي المؤتمن -

 األسهم، شركات أو عمومية شركات أو احمللية واجلماعات بالدولة األمر تعلق سواء ادلالية األوراق

 أبقى الذي بالشكل وتنظيمها تسيًنىا على الدولة ىيمنة ىو اجلزائر بورصة تنظيم على وادلالَحظ

 هنا تشغيلها.أطاقات ىائلة من ش وجود رغم وضئيال ضعيفا دورىا

تعترب شروط االلتحاق ببورصة اجلزائر بالنسبة للمؤسسات شروط اإلدراج في بورصة الجزائر:  . ح
 ة: ليها أن تتوفر على الشروط التالياخلاصة، فعالعمومّية ىي نفسها بالنسبة للمؤسسات 
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 وىي:شروط خاصة بالقيم محل الطلب:   -
 .البد أن تكون ىذه القيم ادلنقولة مصدرة من طرف شركة ذات أسهم 
 .البد من حتديد قيمة كل سهم 
  ّاليت إذا كانت األوراق ادلالّية  القيم اليت تزيد يف رأس ادلال ال ؽلكن قبوذلا يف سوق السندات إال

 تسند إليها مقبولة يف التسعًنة.
  حامل على األقل و آخر أجل يوم دخوذلا  100األسهم ادلعروضة غلب أن توزع على

 بالتفاوض يف البورصة.
  القرض السندي ادلصدر من طرف الدولة ليس لو حد أدىن ال يف عدد األسهم وال يف عدد

 ادلالك.
 ل يف:وتتمث شروط خاصة بالمؤسسة محل طلب اإلدراج:  -

  جزائري مليون دينار 100احلد األدىن لرأس ادلال. 
 منقولة على األقل. من رأس ماذلا يف شكل قيم ٪ 20ار إصد 
 .نشر الوضعية ادلالّية للسنتٌن األخًنتٌن قبل طلب الدخول إىل البورصة 
 مراقبة عمليات البورصة.ن ادلعلومات حتددىا جلنة تنظيم و تقدًن مجلة م 
 تكون ىذه ادلؤسسة قد حققت أرباح خالل الدورة السابقة لتاريخ إيداع طلب الدخول. أن 
 .تقدًن تقرير عن تقييم أصوذلا من طرف خبًن زلاسيب 
  لرقابة الداخلية باذليكل التنظيمي ذلا.لأن تقدم دليال عن وجود ىيئة 

 القطاع تمؤسسا دخول إن: الجزائر بورصة إلى االقتصادية المؤسسات دخول إجراءات . خ

يف  30حدود  يف العام اخلاص )االكتتاب والقطاع يف ادلائة( 20يف حدود  العام )االكتتاب العام
 كما ة وىيالبورص عمليات ومراقبة جلنة تنظيم طرف من قدمت شروط وفق مت البورصة إىل ادلائة(

 :(vii) (COSOB) يلي

 أليانس( )شركة اخلاص القطاع دلؤسسة بالنسبة ج.د 500.000.000 يفوق مال رأس وجود -

 رلمع سطيف، رياض )رلمع ادلخوصصة العام القطاع دلؤسسات بالنسبة ج.د100.000.000و

 األوراسي(. فندق تسيًن مؤسسة صيدال،
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 %20ل مقاب أليانس( )شركة اخلاص القطاع دلؤسسة بالنسبة االجتماعي ادلال رأس من 30% توزيع -

 ادلخوصصة. العام القطاع دلؤسسات بالنسبة

 طلب خالذلا قدمت اليت اجلارية والسنة سابقة سنوات لثالث عليها ادلصادق ادلالية الوضعية نشر -

 .القبول

 (.(COSOBالبورصة  عمليات ومراقبة تنظيم للجنة إعالمية مذكرة تقدًن -

 للطلب. السابقة سنوات ثالث خالل ربح حتقيق -

 كليا.زلررة   وأسهمها (SPA)أسهم  ذات شركة البورصة إىل الدخول على ادلقبلة ادلؤسسة تعد -

 القطاع دلؤسسة بالنسبة مساىم 150 عن يقل ال مبا اجلمهور على ادلعروضة األسهم توزيع يتم -

 .ادلخوصصة العام القطاع دلؤسسات بالنسبة مساىم 300 مقابل أليانس( )شركة اخلاص

بدورىا يف للجزائر ادلالية  األوراق قسو  بورصةتواجو  المالية للجزائر: ق األوراقسو معوقات  . ه
 (viii) يلي:التنمية االقتصادية عدة مقيدات حتد من نشاطها، تتمثل فيما 

ادلالية  سوقالمن قصور التشريعات اليت حتكم  بورصة اجلزائر: حيث تعاين قصور التشريعات -
 خاصة فيما يتعلق بتوفًن احلماية الكافية للمستثمرين والشركات ادلدرجة فيها. اجلزائرية

 اخلدون السندات... األسهمعلى  بورصة اجلزائريقتصر نشاط المالية:  األدواتمحدودية  -

الواقع بعيد  أن إال، الشأنرغم التشريعات الصادرة يف ىذا المالي:  اإلفصاح أنظمةقصور  -
ق ادلالية للدول النامية اسو األ فأنظمةادلتطورة.  األسواقعن ادلستوى ادلطلوب الذي تشهده 

 .عمومية األحيانقة وتبقى يف بعض يغًن دق خصوصا واجلزائر

لة عدد آ، من ضيف اجلزائر ()البورصة التداولاين سوق تع :اإلصدار سوقمحدودية نشاط  -
مبا ػلرم السوق من تنوع  التأسيسقيد  أوسواء تعلقت مبشاريع قائمة  اإلصداراتوحجم 
 ادلالية ادلتداولة فيها. األدوات

السيما منها القنوات الفضائية  وتنوعهاتطور وسائل التوعية رغم الوعي االستثماري:  تدني -
لتطوير  اإلعالميةعجزت يف توجيو الرساالت  أهنا إال ت...اخل،والصحف، الكتب واجملال

  والتعامل معها.البورصة 
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يعترب عدد وحجم ادلؤسسات : ترتيب البورصة الجزائرية وفق عدد المؤسسات المدرجة فيها . و
صغر أيف اقتصاد أي بلد، وتعترب البورصة اجلزائرية  هامؤشر لقياس حجميف أي بورصة ادلدرجة 

 بورصة من حيث عدد ادلؤسسات ادلدرجة فيها وذلك كما يبينو الشكل ادلوايل:

 

 الفترةات المدرجة فيها خالل سحسب عدد المؤسالعربية ترتيب البورصات  يبين-1-الشكل رقم 
(2011-2012). 

 
 : المصدر

 .07ص ،2011 لسنة الرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، ادلالية األوراق أسواق أداء العريب، النقد صندوق بيانات عدةقا -

    .06 ص ،2012 لسنة الرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، ادلالية األوراق أسواق أداء العريب، النقد صندوق بيانات قاعدة -
   

صغر البورصات يف البلدان العربية، حيث أل السابق أن البورصة اجلزائرية من شكيتبٌن من ال     
عدد ادلؤسسات ادلدرجة فيها صغًن جدا أمام البورصات العربية، وتعترب بورصة مصر )بورصة  يظهر

كرب البورصات العربية من حيث مؤشر عدد ادلؤسسات ادلدرجة فيها، ألقاىرة واإلسكندرية( من ا
 .تباعا تأيت باقي بورصات البلدان العربية األخرىمث تليها بورصة عمان 

أداء البورصة اجلزائرية  مؤشر لقد تطور :(2012-2005خالل الفترة ) أداء البورصة الجزائريةتطور ل. 
 اجلدول ادلوايل:( كما يبينو 2012-2005خالل الفرتة )
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 (2012-2005بعض مؤشرات تطور أداء البورصة الجزائرية خالل الفترة ) يبين-1-الجدول رقم 
القيمة السوقية  السنة

 )مليون دوالر(
مليون التداول )قيمة 

 دوالر(
 األسهمعدد 

 )مليون سهم(
 عدد  الشركات

2001-2004 - - - 3 
2005 91 0.007 0.010 3 
2006 96 0.300 0.060 2 
2007 97 0.207 0.0354 2 
2008 92 0.313 0.0496 2 
2009 91 0.187 0.034 2 
2010 106 0.460 0.0074 2 
2011 137 0.550 0.053 2 
2012 126 0.080 0.040 2 

(، )العدد 2007 لسنة 52د ، )العدالرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، ادلالية األوراق أسواق أداء العريب، النقد صندوق بيانات ادلصدر: قاعدة
 (.2012 لسنة 70 (، )العدد2011سنة  67العدد (، )2010لسنة  62د )العد(، 2009سنة ل 60العدد (، )2008لسنة  56

 من اجلدول السابق أن ىناك ارتفاع واطلفاض يف حجم قيمة التداول يف البورصة اجلزائرية خالل ٌنيتب    
عدد األسهم واطلفاض من سنة إىل أخرى خالل يف ، كما يتبٌن أن ىناك ارتفاع 2012-2001الفرتة 
 :أن(، غًن 2012-2001الفرتة )
مليون دوالر وىو مؤشر بعيد  1القيمة السوقية للتداول يف البورصة اجلزائرية مل تصل ومل تتجاوز  -

 عن البورصات العادلية.

وىو مؤشر  2012-2001مليون سهم خالل الفرتة  0.1عدد األسهم مل يصل ومل يتجاوز   -
 ضعيف أيضا.

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وإشكالية تمويلهاثانيا: 
الصغًنة وادلتوسطة منها، وتطور حجم ىذه األخًنة يف  ىذا احملور ؽلكن التعريف بادلؤسسات يف      

 اجلزائر ومصادر وإشكالية دتويلها:
 : االقتصاديةمفهوم المؤسسة  .1

 أنواعها كما يلي:حتديد ؽلكن تعريف ادلؤسسات االقتصادية و 
 :تعرف ادلؤسسات االقتصادية كما يلي تعريف المؤسسات االقتصادية: . أ



01العدد                                                    رللة ادلناجر                                             114
  

 

ادلؤسسة ىي مجيع أشكال ادلنظمات االقتصادية ادلستقلة ماليا، ىدفها توفًن  (:1تعريف ) -
 (ix) وادلسؤوليات.اإلنتاج لغرض التسويق، وىي رلهزة ومنظمة بكيفية توزع فيها ادلهام 

ادلؤسسة كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا يف إطار قانوين اجتماعي معٌن ىدفو،  (:2تعريف ) -
دمج عوامل اإلنتاج أو تبادل السلع واخلدمات بٌن أعوان اقتصاديٌن آخرين بغرض حتقيق نتيجة 

لزماين وادلكاين الذي توجد فيو وط اقتصادية ختتلف باختالف احليز امالئمة، وىذا ضمن شر 
 (x)نشاط.التبعا حلجم ونوع 

استنادا للتعاريف السابقة ؽلكن تعريف ادلؤسسات االقتصادية على أهنا وحدة إنتاجية تقنية تقوم      
أهنا  نشاطها، كماباستخدام عوامل وعناصر اإلنتاج ادلختلفة إلنتاج سلع وخدمات سلتلفة على حسب 

 تعرب عن خلية أساسية من االقتصاد تسًن وفق قانون معٌن.
 (xi) منها:ؽلكن تصنيف ادلؤسسات االقتصادية وفق عدة معايًن المؤسسات االقتصادية:  أنواع . ب

 : وىنا صلد ادلؤسسات االقتصادية وادلؤسسات االقتصادية اخلاصة.المعيار القانوني -

 : مؤسسات جتارية، صناعية، ...اخلوفق النشاط االقتصادي -
 مؤسسات كبًنة ومؤسسات صغًنة ومتوسطة. وفق الحجم: -

 للسلع...اخل من ادلؤسسات. إنتاجية: مؤسسات خدماتية ومؤسسات منتجاتهاوفق نوعية  -

 ؽلكن تعريف ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة كما يلي:تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  ت. 
الصادر  18-01قانون رقم  عرفلقد تعريف القانون الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:   -

ادلؤسسات  (ادلتضمن القانون التوجيهي لرتقية ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة) 2001ديسمرب  12يف 
، دجمليار  2 أعماذلايتجاوز رقم  السلع واخلدمات واليت ال إنتاجمؤسسة  أهناعلى الصغًنة وادلتوسطة 

 أومؤسسة  من قبل أكثرفما  %25ماذلا مبقدار  رأسؽلتلك  تستويف معايًن االستقاللية، وال وأهنا
 (xii) الصغًنة.ال ينطبق عليها تعريف ادلؤسسات  أخرىرلموعات مؤسسات 

 250عن  أفرادىا: ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة كل مؤسسة يقل عدد األوروبيتعريف االتحاد  -
جتاوز نسبة ادللكية من  إىل عدم إضافةاورو  27مليون اورو، ورلموع ادليزانية  40عن  أعماذلا، ورقم أجًن

 (xiii). بادلائة ضمانا لرتكيز القرار يف مديرىا 25عن  أخرىقبل مؤسسات 
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إنتاجية للسلع  مؤسسات على أهنا ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة ؽلكن تعريف ما سبقمن خالل       
م أو اخلدمات ومستقلة تستويف شروط اقتصاد البلد الذي تنشط فيو ) شروط رأس ادلال و رق

 األعمال...اخل(
 تطور عدد المؤسسات الصغيرة في الجزائر: .2

( 2012-2001لقد تطور عدد ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر بوتًنة كبًنة خالل الفرتة )
 وذلك ما يبينو اجلدول ادلوايل:

يبين تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة  -2-الجدول رقم 
(2001-2012) 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
 /السنة 

 سسةالمؤ 

 خاصة 179893 189552 949207 225449 245842 269806 293946 392013 408155 606737 391761 420117

 عامة 778 778 788 778 874 874 666 626 598 560 120095 130394

 حرفية 64677 71523 79850 79850 96072 106222 116347 126887 162085 50840 146881 160764

 المجموع 245348 261853 288587 312959 342788 376767 410959 519526 570838 607297 658737 711275

 ن. النمو -  %6,48 %8,45 %8,45 %9,53 %9,91 %9,08 %26,42 %9,88 %6,39 %8,47 %7,97

 باالعتماد على: ٌن: من إعداد الباحثالمصدر
، حالة مدى مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية واالجتماعيةسعيد بربيش،  -

 .69، ص2007العدد  نوفمرب رة، ك، جامعة زلمد خيضر بساإلنسانيةاجلزائر، رللة العلوم 
-الجزائردراسة حالة بورصة –سوق األوراق المالية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كروش نور الدين،  -

 .65، ص2014جانفي -11للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد  األكادؽلية

 

من اجلدول السابق أن ىناك ارتفاع مستمر حلجم )عدد( ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف  يتبٌن      
كأصغر قيمة   2010سنة  %6.39( وذلك بوتًنة )معدل( ظلو تراوح بٌن 2012-2001اجلزائر خالل الفرتة )

، من جهة أخرى يتبٌن من اجلدول أن حجم ادلؤسسات الصغًنة 2008كأكرب قيمة سنة % 26.42و
 توسطة اخلاصة يفوق حجم ادلؤسسات العمومية بنسبة كبًنة جدا.وادل
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 مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .3

 ثالثة إىل ادلصادر تلك تصنيف ؽلكنحيث  وادلتوسطة، الصغًنة ؤسساتادل دتويل مصادر تعددلقد    

 (xiv) أساسية: أنواع

 وصناديق التأمٌن، وشركات كالبنوك، الرمسية ادلالية ادلؤسسات خالل من وذلك :الرسمي التمويل . أ

 .اخل...ادلال رأس وأسواق التوفًن واالدخار،

 القانوين النظام خارج إطار الغالب يف تعمل اليت القنوات خالل من وذلك :الرسمي غير التمويل . ب

 ادلبيعات، ووكالء الرىونات، ودائنووادلرابٌن،  واألصدقاء، األىل من كاالقرتاض الدولة، يف الرمسي

 ادلالية اخلدمات معظم غالبا الرمسي التمويل غًن ويقدم، اخل...واالئتمان االدخار ومجعيات

 .الصغًنة للمشروعات

 لتمويل األموال الالزمة مصادر توفًن يف االعتماد خالل من وذلك :الرسمي شبو التمويل . ت

 غًن أساليب على إقراضهاويف  الرمسية، التمويل مؤسسات على وادلتوسطة الصغًنة ادلشروعات

 التعاونية، ادلالية وادلؤسسات موعات،جملكإقراض ا فرعية نظم أو برامج عدة خالل من وذلك رمسية،

 ...احمللية التنمية وصناديق

ما  على غالبا وادلتوسطة الصغًنة ادلؤسسات دتويل يعتمد ففي الدول النامية والدول العربية     
 إىل جنبا منح من األجنبية واحلكومات والدولية واإلقليمية احمللية وادلنظمات ادلؤسسات تقدمو
  أما في الجزائر  (xv)،ادلؤسسات تلك لتمويل موازنتها من العربية الدول ما ختصصو مع جنب

 لدعم الوطين الصندوق مواردعنصرين وعلا  علىللمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة  دتويلها يفتعتمد ف

الشخصية للمقاول  من جهة واألموال ةالدولي ومساعدات اجلهات (ANSEJ) الشباب تشغيل
 بأساليبيساىم ادلالك ادلسًن كما ادلخاطرة،   رأمسال، بنوك زللية، شركات قرباءاألواألصدقاء أو 

 (xvi)مكافأة.دون  إضافيةعمل  أوقات أومنخفضة  أجوريف شكل  أعليةخفية ذات 
 إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:  .4

اليت تواجو ادلؤسسات الصغًنة وادلشاكل لصعوبات يف اصدارة المركز مشكلة التمويل حتتل      
 اجلزائر على غرار البلدان العربية من يف وادلتوسطة الصغًنة تعاين ادلؤسساتحيث وادلتوسطة يف اجلزائر، 
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 من الوطين االقتصاد ما ػلرم وىو وازدىارىا، ادلؤسسات تلك تنامي دون ػلول شلا متنامية، دتويلية فجوة

 (xvii):ذلك إىل عدة اعتبارات السيما منها ادلؤسسات، ويعود تلك مزايا
ضعف فعالية النظام البنكي اجلزائري يف دتويل االقتصاد الوطين، والشروط اجلمة اليت تضعها  -

 جتاهللجانب القانوين أكثر من اجلانب االقتصادي، ضف إىل ذلك ا البنوك للتمويل واليت دتيل
النظام البنكي اجلزائري بكل اىتمامو إىل القطاع التجاري لالستًناد والتصدير على حساب 
القطاعات األخرى اإلنتاجية والصناعية، وذلك الرتفاع درجة ادلخاطرة يف ىذه القطاعات 

 األخًنة.

، وىذا ما جعل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة تعمل يف اجلزائر ورصةالتعامل مع البغياب ثقافة  -
 وفقا لنماذج التسيًن التقليدي ومبوارد مالية ضئيلة.

دتويل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة وعدم  يفعدم رغبة البنوك وادلؤسسات ادلالية يف اجلزائر  -
معدالت الفشل واإلفالس يف سلاطرهتم بتقدًن االئتمان ذلذا النوع من ادلؤسسات. السيما أن 

 ىذه ادلؤسسات مرتفع.

غياب إطار واضح وفعال ينظم العالقة بٌن ادلؤسسات والبنوك، مع غياب قنوات دتويل يف ظل  -
 (xviii) اجلزائر.أحادية التمويل يف 

 ارتفاع تكاليف العمليات التمويلية نسبيا عند التعامل مع ادلشروعات الصغًنة. -

 قانونية مستندات أو رمسية ضمانات دتلك يف اجلزائر ال وادلتوسطة الصغًنة ادلشروعات غالبية -

 تلك حصول وصعوبة فرص ضآلة يعىن ما وىذا ادلمنوح، التمويل قيمة يةتغطل تكفي

  ذلا. الالزم التمويل على ادلشروعات

 ادلشاكل ادلتعلقة بالبًنوقراطية والشفافية. -

يأيت يف واليت ك و من صعوبة توفًن شروط البناغلب الشباب احلامل للمشاريع يف اجلزائر يعاين  -
أو  10%مقدمتها ادلبدأ األساسي وىو حجم األموال اخلاصة الذي غلب أن يساوي أو يفوق 

 حسب احلاالت.من قيمة ادلشروع  % 50
 أن إالرغم العقبات اليت تواجو ظلو ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة وىنا نقصد ادلؤسسات وعليو      
كبًن بالنسبة ذلا يف   حاجزدتويل ىذه ادلؤسسات والذي يعترب ك يى اإلطالقل على ادلشاك أىم
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ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة بعض  أمامما يزال خالل ظلوه. ويف اجلزائر  أوادلشروع  إنشاءبداية 
النقص والتحديات كنقص الشفافية االقتصادية، غياب بنوك التنمية، نقص احلماية، عدم ىيكلة 

         (xix)  الرمسية...اخلالسوق غًن
 :والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل بدائل .5

 ظلو مستويات دلختلف تستجيب اليت ادلؤسسي التمويل دلصادر ومتنوعة واسعة تشكيلة ىنالك     

 السوق فيها مبا ادلتطورة تمويلال أظلاط وكل حكومي مادي دعم أو مصغرة قروض أكانت سواء ادلشاريع

 عقباتال جتاوز يف مهما دورا ادلالية وادلؤسسات البنوك ختصص ويلعب .البورصة يف والدخول اإلصدار

 من ونذكر م.ص.م استثمارات دتويل أجل من ميسرة بدائل توفًن ومت ي،التقليد للقرض ادلعروفة

 (xx):اأعله

 النشأة ديثاحل التمويل من ظلط البيعيويعين القرض االغلاري (: Leasing) االيجاري القرض -

الصفقة،  بداية يف عليها متفق أقساط مبقابل زلددة زمنية لفرتة معدات أو عقار تسليم فيو يتم
 بادلرونة التمويل من مطالن ىذا ويعرف، نشاط لبداية والعقارات التجهيزاتتمويل ب عموما ويتعلق

 .التقليدي االستثماري تمويلال مع اهنقار  ما إذا والسهولة

 رأس مؤسسات دفهت ال: (Société De Capital Risque) المخاطر المال رأس مؤسسات -

 نم ىذا نوعا يعد وإظلا فحسب للمنشآت التمويل لتوفًن اجملازفاىل التمويل  طراخادل الادل
 يف اذليكلي التغًن بأنو طراخادل أمسالالر  دتويل ويعرف، عالية سلاطرةاليت تنطوي على  شاركةادل

 ؽلول ادلؤسسة شريك يف صفة لو عميل خالل من العائلية أو الفردية للمؤسسة ادلالية اإلدارة
 ادلدى على مردودية حتقيق إىل ادلقابل يف للمشروع، ويهدف االسرتاتيجية راراتالق يوجوو 

 .الطويل

 والصغًنة ادلتوسطة للمشروعات ملجأ يكون أن ادلايل للسوق ؽلكن )البورصة(: المالي السوق -

من  البورصة وشروط آليات مئتالو  جهة من ارأمساذل فتحل ساعلٌنمن ادل قبول ىناك كان إذ
 األحجام فةسلتل مشاريع دتويل يف مكمال دورا ادلايل سوقال عرف الصدد ىذا ويف ،جهة أخرى

 .ادلصنعة الدول يف
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 تطور حجم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المفلسة في الجزائر: .6
وىذا راجع إىل ضعف  (xxi) سنوياألف مؤسسة  30سجل االقتصاد الوطين اجلزائري إفالس ي      

لتقليل من لو ، من جهة أخرى وتسيًنىا مردوديتهامصادر دتويل ىذه ادلؤسسات من جهة وضعف 
انتهجت احلكومة اجلزائرية ادلؤسسات ىذه تطوير وترقية و اختفاء ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر 

وضريبية  منها إعفاءاتالسيما من أجل حتريك عجلة االقتصاد الوطين، رلموعة من التدابًن مؤخرا 
 .2009تضمنها قانون ادلالية التكميلي  مسبوقة واليتجبائية غًن 

 :دور البورصة الجزائرية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثالثا: تفعيل 

ال تطاق وذلك بسبب ابتعاد البنوك يف اجلزائر العالقة بٌن البنك وادلؤسسة الصغًنة  أصبحتلقد        
ادلؤسسات  تأصبح، وبالتايل األخًنةسبب ىشاشة ىذه بادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة  دتويل عن

التخفيض من  البحث عن مصادر جديدة وفعالة لتمويل نشاطاهتا أو علىإما رلربة  الصغًنة وادلتوسطة
 ثماراهتا وبالتايل مستويات التشغيل...اخل.است

كما ذكرنا سابقا تعترب البورصة اجلزائرية من ضمن البورصات الصغًنة يف العامل و من جهة أخرى         
سنتطرق وفيما يلي  ،قلة ادلؤسسات االقتصادية الناشطة فيهاإضافة إىل وذلك لكوهنا حديثة النشأة 

 إىلصة اجلزائرية، آليات تفعيل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة للدخول ىم ادلؤسسات الناشطة يف البور أل
 البورصة، وإمكانية دتويل البورصة للمؤسسات الصغًنة يف اجلزائر وذلك كما يلي:

 المؤسسات المتعاملة في سوق البورصة الجزائرية: .1

يف البورصة اجلزائرية وذلك وفق ادلؤسسات ادلندرجة ضمن سوق  ادلؤسسات ادلندرجةؽلكن تقسيم        
 :ضمن سوق السندات وذلك كما يليدلندرجة ؤسسات ادلاألسهم و 

 األسهمضمن سوق  ةمندرج اتمؤسسثالث ىناك  :األسهمدرجة ضمن سوق المؤسسات الم . أ
 ع صيدالمورل ،للتأمينات أليانس ومؤسسة مؤسسة تسيًن فندق االوراسي: يف بورصة اجلزائر وىم

 .ايل يبٌن البطاقة الفنية لكل منهمواجلدول ادلو 
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 البورصة الجزائرية أسهميمثل البطاقة الفنية لبعض المؤسسات الوطنية ضمن سوق 3الجدول رقم 

 مجمع صيدال مؤسسة تسيير فندق االوراسي ليانسأمؤسسة  اسم المؤسسة
شركة ذات أسهم برأمسال  ال االجتماعيادل رأس

 مليون دج 800
 1.5 برأمسال أسهمشركة ذات 

 مليار دج
 برأمسال أسهمشركة ذات 
 مليار دج 2.5

 1999جويلية  17 2000جانفي  20 2010 تاريخ دخول البورصة
 امسية أسهم امسية أسهم عادية أسهم أسهمهاطبيعة 
 1999سبتمرب 20 2000فيفري  14 2010وفمرب ن 20   تسعًن  أولتاريخ 

 (.05/06/2014)تاريخ االطالع:  www.cosob.org: المصدر

من بٌن ادلؤسسات الكربى ادلندرجة ضمن سوق  السندات: درجة ضمن سوقالمؤسسة الم . ب
، مؤسسة دحلي ومؤسسة والغاز للكهرباء الوطنية ؤسسةالسندات يف البورصة اجلزائرية صلد: ادل

 العمومية والبناء األشغال، والقرض السندي جملموعة (اجلزائري لالئتمان ادلغرب) السندي القرض
 ، واجلدول ادلوايل يبٌن ذلك:حداد

 ن سوق السندات البورصة الجزائريةلبعض المؤسسات الوطنية ضميمثل البطاقة الفنية  4الجدول رقم 

 الوطنية المؤسسة مؤسسة دحلي ادلؤسسة

 والغاز للكهرباء
مؤسسة القرض 

 'المغرب'السندي
مؤسسة القرض 

 'حداد' السندي
 2009 -12- 14 2011 2006 - 5 – 29  2009  الدخول الرمسي للبورصة 

 2009 2010 2005 -5- 25 2009 -1- 11 تاريخ اول اصدار
 سنوات5 سنوات 5 سنوات(6طويلة االجل ) سنوات(6طويلة االجل ) نوع السندات

نسبة سعر الفائدة 
 للسندات

 %4.1 % 6% و4ما بٌن  %7- 3.5ما بٌن % %6.75% و4بٌن ما 

 سنوية سنوية سنوية سنوية دورية قسيمة السندات
 (.12/06/2014)تاريخ االطالع : www.cosob.org :المصدر

     
 
 

http://www.cosob.org/
http://www.cosob.org/
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للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف البورصة  ام من خالل اجلداول السابقة أن ىناك غياب تٌنيتب
ثقافة السوق نقص  يف السوق ادلالية اجلزائرية، وىذا راجع إىل ةحقيقي عضلةاجلزائرية، وىذا يشكل م

دخول ىذه ة للدى ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة من جهة وعدم توفر الشروط الكافي البورصة(ادلالية )
 ادلؤسسات إىل البورصة من جهة أخرى.

  مزايا الدخول إلى البورصة: .2

(xxii): كما يلي تتيح عملية الدخول إىل البورصة العديد من ادلزايا وذلك      
 

والسندات لالكتتاب  األسهمح ادلالية من خالل طر  األوراقبورصة  إىلتسمح عملية الدخول  -
 نشاطها.جل مواصلة أمن  للجمهور بتحقيق عدة مزايا، وجتميع مبالغ مالية معتربة العام

 زيادة مسعة ادلؤسسة وحتسٌن صورهتا يف الداخل واخلارج. -

 دلشاركة يف رأس ادلال.افرصة مال وادلستخدمٌن من خالل منحهم وفاء الع -

 توسيع دائرة ادلساعلٌن. -

اذليكلة  إىل الوصول جلأادلال من  رأسخاصة، وبالتايل تغيًن ىيكلة  أموالاحلصول على رؤوس  -
 ادلثلى.

 ادلؤسسة، شلا يسمح بتقييم دائم للمؤسسة. أسهمر لقيمة التسعًن ادلستم -

 الفعلي للمؤسسة. األداءتقييم  -

وفيما يلي الفرق بٌن ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف البورصة وخارجها ونقصد بذلك           
 سعرة وذلك كما يبينو اجلدول ادلوايل: ادلغًن وادلتوسطة ادلسعرة يف البورصة و ادلؤسسات الصغًنة 
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 .مسعرةالغير المسعرة في البورصة والمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة يبين الفرق بين المؤسسات 5الجدول رقم 
 مسعرة في البورصةالمؤسسات ال المؤسسات الغير المسعرة

 تمركز ملكية رأس المال الجماعي: .1

 للمسًن. اختالط الذمة الشخصية أو العائلية -

ركز السلطة وادلسؤولية، غياب مراقبة ادلسًنين، غياب دت -
 ختصص ادلسؤولٌن.

فضل استقالل الذمة، بقاء ادلؤسسة، يتسيًن  ظلط -
 النمو.

والشركاء  ذوي االغلبيةعالقات وكالة بٌن: الشركاء  -
 .ادلسًنين، وادلقرضٌن وادلالك ذوي األقلية

 أسواقة وإلى سواق المباشر األغياب اللجوء إلى  .2
 :األموال رؤوس

ادلوارد اخلاصة اخلارجية، صعوبة تقييم األوراق  ةرشاد -
 ادلالية، تفاقم مشكلة عدم التماثل يف ادلعلومة.

 غياب تنويع ادلوارد الداخلية. -

 انتشار ملكية رأس المال الجماعي. .1

 االستقالل النسيب لذمة ادلؤسسة. -

تفويض السلطة وادلسؤولية، ووجود مراقبة داخلية  -
 وخارجية.

فضل تعظيم ثروة ادلساعلٌن، النمو، يظلط تسيًن  -
 االستقاللية ادلالية والبقاء.

عالقات وكالة بٌن: ادلساعلٌن وادلسًنين، وادلساعلٌن  -
 وادلقرضٌن

 إمكانية تدعيم األموال الخاصة: .2

رأمسال موزع ومفتوح، إمكانية تنويع مصادر التمويل  -
 )رفع رأس ادلال أو استدانة(.

 ادلنشورة.جودة ادلعلومات ادلالية  -

، دراسة حالة مجمع صيدال–أىمية اعتماد البورصة كوسيلة تقييم مردودية المؤسسة وتمويل تطورىا اجلوزي غنية، : المصدر
 .143، ص2012، 3مذكرة ماجستًن يف علوم التسيًن، جامعة اجلزائر 

 
 في الجزائر:)البورصة( معوقات سوق األوراق المالية  .3

ادلستوى ادلنوط  إىلإليصاذلا حالت دون الرقي هبا وتطويرىا اليت العوائق من تواجو البورصة رلموعة        
يف تطور يذكر السيما  أومل تشهد أي حتول  1993سنة  إنشائهامنذ أنو حيث  ،هبا ودورىا يف االقتصاد

 العوائق أىم منو ، يف اجلزائروادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة الكبًنة ظل ظهور وتطور عدد ادلؤسسات 
 (xxiii):اليت تتخبط فيها البورصة اجلزائرية نذكر

 :وتتمثل فيما يليالمعوقات االقتصادية:  . أ

 إىل الثابتة: والذي يؤثر بدوره على االدخار، حيث يدفع التضخم بذوي الدخول التضخم -
على مستوى  للحفاظعلى االستهالك  إلنفاقهامدخراهتم القتطاع جزء منها  إىل اللجوء

 .االستهالك الضروري ذلم
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االقتصاد ادلوازي ؽلثل سوق منافسة حقيقية لسوق البورصة يف اجلزائر،  إن: السوق الموازية -
وذلك لكوهنا حتقق ذلم  األسواقادلستثمرين وادلدخرين يف اجلزائر  يبحثون عن ىذه  أنحيث 

 ادلالية. األوراقمن االستثمار يف  أسرعالربح بشكل 

الضرائب ادلرتفعة على الدخل يف االقتصاد الوطين )الضريبة على  إن: حوافز الجبائيةضعف ال -
لذا فان  األوراق ادلالية،ادلستثمرة يف  األموالتضعف من مردودية  ...(%30الشركات  أرباح

 وادلؤسسات. األفرادالضغط اجلبائي يغًن سلوك االدخار واالستثمار لدى 

 وتتمثل فيما يلي:: المعوقات السياسية والتشريعية . أ

( يف مناخ سياسي 1993)يف حت تفتاالبورصة اجلزائرية  أنمن ادلعروف المعوقات السياسية:  -
 األجنيبكبًن على سًنىا وعلى استقطاب ادلستثمر   أثرلو ما كان ىذا و مشحون وغًن مستقر 

 .فيها

من  أنتناقض بعض التشريعات ادلتعلقة بالبورصة اجلزائرية، السيما  :المعوقات التشريعية -
 أنفقط يف حٌن  األسهمادلالية من الشركات ذات  األوراق إصدارشروط ىذه البورصة وجوب 

شركات ذات  أوذات مسؤولية زلدودة  ىي شركات اغلب مؤسسات القطاع اخلاص يف اجلزائر
 نظر يف تشريعات البورصة اجلزائرية.ال إعادةوجوب  رشخص وحيد، وىذا ما يرب 

يف  ىناك غياب ثقافة التعامل واالستثمار أنمن اجلانب الثقايف صلد ة والثقافية: يالمعوقات الدين . ث
ن أالبورصة اجلزائرية السيما و  أماموادلؤسسات وىذا ما يشكل عائق  األفرادبورصة اجلزائر لدى 

ذلك طبيعة اجملتمع  إىليف اجلزائر مل تقم بالدور ادلنوط هبا يف ىذا اجملال، ضف  اإلعالموسائل 
 يتعامل يف مثل ىذه االستثمارات. والذي ال( )اإلسالمي اجلزائري 

 وصلد منها:المعوقات التنظيمية:  . ج

وغياب ادلؤسسات  من جهة فهي تعد على األصابعقلة ادلؤسسات ادلدرجة يف البورصة اجلزائرية  -
تزيد من نشاط وفعالية  أنواعهان ادلؤسسات بكل ، ألمن جهة أخرى الصغًنة وادلتوسطة دتاما

 .البورصةالبورصة وغياهبا يعين غياب 

 األوراقمن  أصنافثالث  إىلتتداول  البورصة اجلزائرية ال أنادلالية حيث  األوراقعدم تنوع  -
 قنية.غلعلها تفتقر للكفاءة الت ادلالية شلا
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غلعل البورصة ما ىذا و صداقية ادلعلومات مب أوبالقيم ادلتداولة  األمرغياب الشفافية سواء تعلق  -
 و.مشكل حقيقي لزيادة نشاطها وتفعيلاجلزائرية تواجو 

 يف اجلزائرية البورصة فشل إىل أدت ىذه ادلعوقات أن القول سبق ؽلكنوعليو ومن خالل ما        
 ثقافية عواملجهة، ونتيجة ل من ثتهااحدو  حجمها صغر نتيجة ادلهاجرة الوطنية األموال جذب

 اجلزائرية البورصة قلة عمق يف ذلك انعكس قدو  وتنظيمها الشركات ملكية بنمط متعلقة واجتماعية

 نطاقها من جهة أخرى. وضيق
  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:تكييف البورصة مع ال آليات .4

البورصة اجلزائرية مع ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة من خالل العديد من اإلجراءات ؽلكن تكييف 
  :السيما منها

بما يتناسب مع الحاجات المالية للمؤسسات الصغيرة الجزائرية تكييف البورصة  . أ
ا مع ادلؤسسات تتعامل فيه)شروط( نوافذ اجلزائرية ونقصد بذلك فتح البورصة  والمتوسطة:

مبا يتناسب واحلاجات ادلالية للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة، على ادلدى الصغًنة ادلتوسطة 
وخصوصية ىذه ادلؤسسات وأىدافها، وذلك من خالل ختصيص  ويتناسبادلتوسط والطويل 

 وغًن ادلؤىلة لدخول رأمساذلايف ظلو  واألخذةادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة  أسهمسوق لتداول 
النوافذ الصغًنة  ىذهالرئيسية اليت دتول ادلشروعات الكبًنة والضخمة، حيث تتميز  األسواق

  (xxiv). ػلكم عملها وعملياهتا كمبدأ اإلدارية األعباءباطلفاض 
لتفعيل دور البورصة الجزائرية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  اآللية اإلجراءات . ب

 5 تتضمن ادلايل اجلزائري أن بورصة اجلزائرواقع اليبٌن :  (مستويين إلىتقسيم سوق البورصة )
 أن، كما تا سنداتطرح أسهم شركتٌنمنها تطرح شركات ثالث  ،مؤسسات مدرجة فيها فقط
غياب ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف ىذه السوق، حيث  أخرىمعظمها عمومية، من جهة 

مليون  100تستويف شروط البورصة ) أنؽلكن للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر  نو الأ
نو من إفلذا ...اخل( األقلحامل على  100على  األسهمادلال، توزيع  لرأس أدىندينار كحد 

 نوافذ ذلذه ادلؤسسات لدخول البورصة.  إغلادالضروري 
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و ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف من ق حلول دلشكل التمويل الذي تعاينوسعيا وراء خل
من خالل ، وذلك لية ختص ىذه الشرػلة من ادلؤسساتسوق ما إنشاءاجلزائر، تظهر فكرة 

السيما من خالل تقسيم السوق ادلالية اجلزائرية  األجنبيةاالستفادة من خربة وجتارب البلدان 
بورصة خاصة بادلؤسسات  إنشاءمت يف فرنسا ومصر، وذلك من خالل  مستويٌن مثل ما إىل

 (xxv): الصغًنة وادلتوسطة واليت تتميز بدرجة ظلو كبًنة وبورصة للمؤسسات الكبًنة
 ختصص وىي بورصة ادلؤسسات الكربى نسبيا واليت :األولى(سوق الدرجة ) األولالمستوى  -

للقيم الكبًنة ويضم ادلؤسسات الكبًنة اليت تتوفر على الشروط اليت تضعها البورصة، كما ىو 
 .ايلسوق احللبالنسبة ل لاحلا

ة واليت ة وادلتوسطبورصة ادلؤسسات الصغًن : وىي (سوق الدرجة الثانية)المستوى الثاني  -
 يث تشمل ىذه السوقحلمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة واليت تتميز بدرجة ظلو كبًنة، لصص خت

 .ادلؤسساتتتناسب وخصوصيات تلك  وإجراءاتعلى شروط 

حيث ؽلكن اإلشارة إىل أن ادلؤسسات ادلقيدة يف السوق الثانية واليت حتقق شروط اإلدراج يف       
 مرحلة انتقالية. لك تعترب السوق الثانية مبثابة السوق األوىل ؽلكن نقلها اىل ىذه األخًنة، وبذ

لسوق الثانية ا أنو والسيما  ه التجربةاالقتصاد الفرنسي صلاحو يف ىذ أثبتوفي ىذا المجال      
 إىل اللجوءا يف للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة دعمهحيث خصصت  ،لبورصة باريس حققت صلاحات

سنة  إنشاءىا، وقد عرفت منذ أنشطتهاحتتاجو لتطوير أجل احلصول على التمويل الذي اجلمهور من 
التجربة ادلصرية صلاحها  تثبتأ أخرىمن جهة و ، غًن منتظر تطورا ملحوظا 2003ىل غاية سنة إو  1983

 -بورصة النيل– 2007 أكتوبرسوق ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة يف  إنشاءيف ىذا اجملال من خالل 
ادلؤسسات اليت يسمح  وأعليةمستويات وذلك حسب حجم  إىلوذلك من خالل تقسيم السوق ادلايل 

 (xxvi). أسهمهابتداول 
 :الصغيرة والمتوسطة لدعم المؤسساتكعنصر أساسي عصرنة البورصة الجزائرية   . ت

حديثة تتماشى مع متطلبات ادلؤسسات  وأنظمة آلياتونقصد بعصرنة البورصة ىنا اعتماد         
 اجلهوديف ، وتتجلى أىم التطورات فيما ؼلص عصرنة البورصة اجلزائرية ادلتوسطة يف اجلزائرالصغًنة و 
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 سلطط لتنفيذ ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة ارتأت حيث اجلزائر يف البورصة لعصرنو ادلبذولة

 ما يلي: بإنشاء القيام وعصرنتها ادلالية السوق تطوير

 تنظيم للجنة التنظيمي اذليكل يف حتديدىا مت اليت الثالث ادلديريات زلل حتلجديدة  أقسام -

 .2000سنة  يف ومراقبتها البورصة، عمليات

 والرأمسال اجلماعي االدخار منتجات لتأطًن ختصيصو يتم األصول لتسيًن جديد قسم -

 .ادلالية السوق لتطوير الضروري االستثماري

)سنة  العمومية السلطات عليو وصادقت اعتمدتو الذي ادلالية السوق وتطوير عصرنة سلطط فإن ومنو   
 على خصوصا تنصب منتظمة ومراقبة متابعة تستلزم اليت ادلنتجات ىذه مثل أعلية مدى يؤكد (2010

 .اخلصوصية وسلاطرىا وخصائصها تسيًنىا ومصاريف سًنىا كيفيات
 زيادة بعث الشفافية يف بورصة اجلزائر. -

 تنظيم عمليات البورصة. -

 للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة.التفكًن يف فتح اجملال  -

العمل على توفًن البيئة ادلالئمة لتطوير ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة واليت تتمثل يف الشروع يف  -
 تطبيق برنامج واسع لتأىيل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة.

 .القسم ىذا يتيحها اليت ادلزايا من والعديد البورصة إىل الدخول على تشجع جبائية وضع تدابًن -

 البورصة. إىل التكاليف وبأقل مبسط دخول -

 
 
 
 
 
 
 
 



01العدد                                                    رللة ادلناجر                                             127
  

 

لية تفعيل آو  إشكالية دتويل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة موضوع ادلداخلة ىذه عاجلت  :الخاتمة
واقع ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف  تشخيص الدراسة متوعلى ضوء ىذه لتمويلها، اجلزائرية البورصة 

وادلشاكل اليت تعاين منها كما مت تشخيص واقع بورصة اجلزائر السيما من ، السيما تطور حجمها اجلزائر
 ادلالية يف اجلزائر. األوراقم معوقات سوق أىخالل عرض سلتلف ادلؤسسات ادلتدخلة يف ىذه البورصة و 

 الصغًنة ادلؤسسات منها تعاين اليت ادلالية والصعوبات ادلشاكل ضوءويف خادتة البحث وعلى        

، مت تقدًن آليات تكييف البورصة مع ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر اجلزائر يف وادلتوسطة
فرنسا ومصر الستحداث بورصة والعربية ك األجنبيةالسيما من خالل االعتماد على جتربة بعض البلدان 

الصغًنة وادلتوسطة فتح بورصة اجلزائر لوعاء خاص بادلؤسسات  ، أيختص ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة
جل التغلب على مشاكلها أللمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة من  أكثريعطي حلوال  أننو أمن ش

 التمويلية.
 ألف مؤسسة سنويا بسبب مشكل التمويل. 30يسجل االقتصاد الوطين اجلزائري إفالس  -

غًنة وادلتوسطة يف بورصة اجلزائر، رغم التطور اذلائل لعدد ادلؤسسات ادلؤسسة الص غياب -
 .2012-2001الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة 

 صغر حجم البورصة اجلزائرية السيما من حيث عدد ادلؤسسات ادلدرجة فيها.   -

 التمويل. ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر من عدة معوقات السيما منها ةمعانا -

 تفاقم معوقات سوق األوراق ادلالية يف اجلزائر. -

تعدد اإلجراءات والشروط للدخول إىل بورصة اجلزائر وىذا ما حرم ادلؤسسات الصغًنة  -
 وادلتوسطة منها.

 يا كثًنة.ادخول البورصة ػلقق مز ال -

البورصة  وتفعيلاقتراح بعض التوصيات أو المقترحات حول تطوير  يمكن ىذه النتائج على بناء
 :الجزائر في

 .يف اجلزائرخلق ثقافة تعامل مع البورصة  -

 ادلالية. األوراقللتعامل يف سوق  اإلعالمزيادة تفعيل وسائل  -
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خلق بورصة على مستويٌن األول خاص بادلؤسسات الكربى واألخر خاص بادلؤسسات  -
 الصغًنة وادلتوسطة.

البورصة السيما من خالل تسهيل شروط  إىلحتفيز ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة للدخول  -
 .الدخول والتسهيالت اجلبائية

 .البورصةبأعلية االكتتاب يف  واألفرادتوعية ادلؤسسات  -

 .ادلختلفة ترقية نشاط بورصة اجلزائر السيما من خالل القضاء على ادلشاكل وادلعوقات -
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