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التمهيد

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور التمويل المصرفي ومدى قدرتها 

على المساهمة في توفير فرص العمل والتقليل من معدالت البطالة التي 

من واالستقرار االجتماعي، وهذا من 
أ
 لل

ً
 حقيقيا

ً
شكل تهديدا

ُ
أصبحت ت

 في التنمية االقتصادية 
ً
 مهما

ً
خلل المؤسسات المصرفية التي تلعب دورا

في  البنوك  تستخدمها  التي  والمعايير  ساليب 
أ
اال تعدد  هدف  يبقى  كما 

أحسن  اختيار  هو   
ً
واحدا  

ً
هدفا والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تقييم 

تلك المؤسسات وأفضلها بغية تحقيق أهداف االقتصاد الوطني والرقي به 

 
ً
إلى أعلى مستوى، ورغم هذا الهدف النبيل يبقى تعدد هذه المعايير عائقا

أمام المؤسسات إذا لم يتم استخدامها بشكل جيد من طرف البنوك، 

عد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية مناسبة وفعالة لتطبيق 
ُ
ت حيث 

استراتيجية التوظيف وخلق مناصب التشغل مما يخفف الضغط على 

القطاع العام في توفير فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل من 

ية. خلل منح القروض المختلفة للمؤسسات االستثمار

}

}

 اأ�صتاذ محا�صر بكلية العلوم االقت�صادية والعلوم التجارية

       وعلوم الت�صيير بجامعة وادي �صوف، الجزائر

gaboussa1973@yahoo.com

دور التمويل الم�صرفي
في رفع القدرة الت�سغيلية للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة

درا�سة حالة تون�س والجزائر

د.  قابو�صة علي 
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م�سكلة البحث:

مما �سبق جاءت هذه الورقة البحثية لتحديد الم�سكلة الرئي�سية والمتمثلة في:

مدى م�صاهمة التمويل الم�صرفي في رفع قدرة الموؤ�ص�صات ال�صغيرة والمتو�صطة على الت�صغيل؟

فر�سيات البحث: 

من خالل الم�سكلة البحثية و�سعت الفر�سيات التالية:

1 -  ي�ساهم التمويل الم�سرفي في تحقيق معدالت جديدة في الت�سغيل.
ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  القرو�ض  منح  قرار  اتخاذ  في  الم�سرفية  واالإجراءات  2 -  ال�سيا�سات 

والمتو�سطة كانت مي�سرة.

3 -  ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة ناتجة عن �سوء االإدارة.
للموؤ�س�سات  الت�سغيلية  القدرة  رفع  في  الم�سرفي  التمويل  لدور  داللة  ذات  فروق  4 -  هناك 

ال�سغيرة بين الجزائر وتون�ض.

منهج الدرا�سة:

والمنهج  اال�ستنباطي  والمنهج  التحليلي  الو�سفي  المنهج  على  درا�سته  في  الباحث  اعتمد 

للموؤ�س�سات  الت�سغيلية  القدرة  رفع  في  الم�سرفي  التمويل  دور  واقع  لتحديد   
(1(

اال�ستقرائي،

الدرا�سات  في  اال�ستخدام  الوا�سعة  المناهج  من  المناهج  هذه  ُتَعد  والمتو�سطة، حيث  ال�سغيرة 

الخا�سة بالتمويل والم�سارف التـي تهدف اإلـى قيا�ض العالقة بين المتغيرات المدرو�سة، وتعتمد 

هذا المناهج على درا�سة الواقع اأو الظاهرة كمـا توجد فـي الواقع، ثم و�سفها و�سفًا دقيقًا وذلك 

بجمـع اأو�ساف ومعلومـات دقيقة عنها ثم ت�سنيفها وتنظيمها للو�سول اإلى ا�ستنتاجات وتعميمات 

ت�ساهم في فهـم الواقع المدرو�ض وتطويره .وبناء على مناهج الدرا�سة واأهدافها تم اختيار عينة 

والتكلفة  الوقت  اعتبارات  ب�سبب  البحث  وظروف  تتنا�سب  والتي  الع�سوائية  بالطريقة  الدرا�سة 

ال�سغيرة  والموؤ�س�سة  بتون�ض  قف�سه  بوالية  ومتو�سطة  �سغيرة  موؤ�س�سة  ت�سمنت  والتي  والجهد، 

والمتو�سطة  بوالية الوادي  بالجزائر.

حدود الدرا�سة: تنق�سم حدود الدرا�سة اإلى: 

1 – حدود مكانية: تون�ض والجزائر.
2-  حدود زمنية: يتمثـل المجـال الـزمني لهـذه الدرا�سة في الفترة التي تم فيها جمع بيانات 

الدرا�سة من المبحوثين على عينة في الفترة الزمنيـــــــة بين 2012 م - 2016 م.

)1)   دالل القا�سي وحممود البياين، منهجية واأ�ساليب البحث العلمي وحتليل البيانات با�ستخدام الربنامج االإح�سائي SPSS،دار 

احلامد، الطبعة االأوىل، عمان، 2008، �ض: 206.
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اأوًل- ماهية الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة:  

الدول  في  تعتبر  التي  فالموؤ�س�سات  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  دقيق  تعريف  يوجد  ال 

المتقدمة �سغرى، تعتبرها الدول النامية كبرى، كما يوجد اأكثر من تعريف في الدولة الواحدة. 

و لقد تبنت الدول معايير مختلفة لتعريفها و من اأهم المعاير ال�سائعة: معيار العمال، معيار راأ�ض 

ا�ستهالك  الم�ستخدمة، معيار  التقنية  االإنتاج، معيار  االإيرادات، معيار  و  المبيعات  المال، معيار 

الطاقة و لكن اأكثر المعايير �سيوعًا هو عدد العاملين بها، و هنا يوجد اأي�سًا اختالف حول الحد 

االأعلى و االأدنى لعدد العاملين في األمانيا ال يزيد العدد على 49 عاماًل و في انجلترا 200 عامل 

 ورغم هذا 
(2(

و 300 عامل في اليابان. وتون�ض 100 عامال و  الجزائر 49 عاماًل اإلي 250 عامل.

االختالف يمكن �سرد بع�ض التعاريف نذكر منها:

(3(

فها على اأنها املوؤ�س�سات التي ال يتجاوز عدد العاملني فيها 250 م�ستغل. 1 - بع�ض الدول ُتَعرِّ
2 -  اأما يف بلدان �سرق اآ�سيا و يف درا�سة حديثة عن املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية قام بها احتاد 
دول بلدان جنوب �سرق اآ�سيا ASEAN فقد اعترب اأن املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة هي 

(4(

التي يكون عدد عمالها اأقل من 100 عامل.

ف املوؤ�س�سات املتو�سطة ال�سغرية يف الدول  3 -  اأما جلنة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية فُتعرِّ
النامية على اأنها كل موؤ�س�سة يعمل اأقل من 90 عاماًل، اأما بالن�سبة للدول املتقدمة فتكون 

(5(

املوؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة اإذا كانت ت�سغل اأقل من 500 عامل.

4 -  وُيعرف البع�ض املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة باأنها »تلك املوؤ�س�سات التي يدخل حجمها 
املالية  اأو  الفنية  والنابعة من عدم قدرتها  والرعاية  للدعم  التي حتتاج  املوؤ�س�سات  دائرة 

(6(
على توفري هذا الدعم من مواردها وقدراتها واإمكانياتها الذاتية«.

ثانيا- الت�سغيل :

للتنمية  التخطيط  على  االأخيرة  �سنة  الع�سرين  خالل  العالم  اأنحاء  �ستى  في  الدول  اأقبلت 

كخطوط  لذلك  اعتمدتها  خططًا  العامة  �سيا�ساتها  مجموع  نت  ف�سمَّ واالجتماعية  االقت�سادية 

عري�سة لتوجهاتها االقت�سادية واالجتماعية. 

)2)  يو�سف قري�سي، »�سيا�سات متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة«، جملة الباحث، جامعة قا�سدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

العدد االأول،

)3) �سامل حممد �سديق، التجربة التون�سية يف ميدان امل�سروعات ال�سغرى جملة اجلامعة العدد الثالث، طرابل�ض. 2009

)4)  م�سطفى عمر التري، م�ساهمات يف اأ�س�ض البحث االجتماعي، اجلامعة املفتوحة، الطبعة الثانية، طرابل�ض، ليبيا، 1995، �ض: 173.

(5(   Marco R.DI TOMMASO et Autre, Soutien aux PME dans les pays arabes (le cas de la 
TUNISIE(, Unido, P25.

بني  مقارنة   درا�سة  دكتوراه،  اأطروحة  االقت�سادية،  التنمية  حتقيق  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  واقع  جديدي،  )6)  رو�سة 

اجلزائر، تون�ض، املغرب. املدر�سة الوطنية العليا لالإح�ساء واالقت�ساد التطبيقي باجلزائر2017 �ض 25.
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طرق  اختالف  من  وبالرغم  الت�سغيل.  �سيا�سات  مفهوم  على  االعتماد  �ساع  االإطار  هذا  وفي 

اال�ستعمال واعتبارًا لخ�سو�سيات الدول االقت�سادية منها واالجتماعية فقد �ساد تعريف عام لهذا 

اأكبر قدر ممكن  اأنه مجموعة من التوجهات التي تتبناها الدولة من اأجل تاأمين  الم�سطلح على 

والت�سجيعات دون االإخالل  االإعفاءات والحوافز  المجزية لمواطنيها من خالل  العمل  من فر�ض 

وحاجيات  الب�سرية  الموارد  تاأهيل  بين  المالءمة  لذلك  للبلد؛  العامة  االقت�سادية  بال�سيا�سات 

(((
االقت�ساد؛ باالإ�سافة اإلى مرونة ال�سوق عن طريق مراجعة ت�ساريع العمل.

وقد بداأ التفكير الجدي في بلورة �سيا�سات الت�سغيل وتنظيمها والتحكم في اتجاهاتها نتيجة 

لتفاقم االأزمات االقت�سادية واحتداد �سلبياتها على نظم االإنتاج في العالم خا�سًة منذ ثمانينات 

مفزع   �سبح  وكاأنها  البطالة  وبدت  العمل،  طاقات  من  كبيرة  ن�سبة  تعطلت  حيث  الما�سي  القرن 

يهدد الكيان االجتماعي باأكمله، ولم تعد كما ت�سورها البع�ض قبل الحرب العالمية االأولى �سرورة 

يحتمها االأداء االقت�سادي اأو كمخزون من قوة العمل ي�ساعد على اإعادة التوازن االقت�سادي. 

وبالتالي وتحت �سغط البطالة لم يعد الت�سغيل مجرد نتيجة للنمو االقت�سادي كما تطرحه النظريات 

(8(
بط من خالله واإلى حّد بعيد مجموعة من االآليات: االقت�سادية بل اأ�سبح مو�سوع �سيا�سة ت�سُ

1-ال�سيا�سات ال�سناعية.
2-�سيا�سات اال�ستثمار.

3-�سيا�سات التهيئة الترابية.
4- �سيا�سات المداخيل، قوانين ال�سغل .

وفي هذا ال�سياق العام، فاإن تخطيط �سيا�سات الت�سغيل في الوطن العربي لم َت�ُسّذ عن القاعدة 

حيث تطورت هذه ال�سيا�سات تحت تاأثير العوامل االجتماعية واالقت�سادية محليًا ودوليًا.

العربية يالحظ  البلدان  الت�سغيل في  واقع  المتاأمل في  فاإن  الم�ستركة  القوا�سم  وبالرغم من 

تباين ال�سيا�سات من بلد اإلى اآخر، ولذلك ح�سب الخ�سو�سيات الوطنية من حيث حجم الثروات 

المتوفرة والنمو الديمغرافي.

فالبلدان النفطية ذات الكثافة ال�سكانية المحدودة احتاجت لبناء �سناعتها النفطية 

غير  العربية  البلدان  �سجعت  بينما  وطنيا،  توافرها  عدم  نتيجة  اأجنبية  عاملة  يد  اإلى 

النفطية - نتيجة لل�سيا�سات االأوروبية الجديدة - للحد من الهجرة منذ نهاية ال�سبعينات 

وا�ستفحال االأزمة االقت�سادية في الثمانينات و تفتح اأوروبا الغربية على جارتها ال�سرقية 

في ال�سنوات االأخيرة.

حممد يون�ض وعبد املنعم مبارك،اقت�ساديات التنمية والتخطيط، دار النه�سة العربية، بريوت، لبنان،2008، �ض25. (7(

)8)  خميمر اأحمد عبد الفتاح ، دور ال�سناعات ال�سغرية يف معاجلة م�سكلة البطالة بني ال�سباب يف الدول العربية، املنظمة العربية 

للتنمية االإدارية، 2005 �ض:16.
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وا�ستنادا اإلى هذه التطورات �سارعت -العديد من الدول العربية - وخا�سة في البلدان كثيفة 

ْوَلت �سيا�سات الت�سغيل 
َ
ال�سكان ومحدودة الموارد منذ الثمانينات - اإلى بلورة اتجاهات جديدة اأ

الت�سغيل في مختلف  الم�سجعة على  االآليات  العديد من  و�سع  العناية عن طريق  كبيرًا من  قدرًا 

(9(

المجاالت ومنها بالخ�سو�ض:

1-برامج ت�سغيل ال�سباب والفئات ال�سكانية اله�سة. 
2-�سيا�سات التنمية المحلية ،برامج اال�ستثمار العمومي.

3-برامج التعاون االقت�سادي الدولي في مجال ال�سغل.

البلدان  في  الت�سغيل  �سيا�سات  فاإن  الفترة  هذه  في  المبذولة  المجهودات  هذه  من  وبالرغم 

لبرامج  فكان  التطبيق.  في  اعتر�ستها  التي  ال�سعوبات  بحكم  النتائج  محدودة  كانت  العربية 

التعديل الهيكلي وللتقلبات االقت�سادية العالمية دور �سلبي فيها. وقد اأدى هذا الو�سع في ال�سنوات 

االأخيرة اإلى اإرباك اأ�سواق العمل في العديد من االأقطار العربية وتفاقمت ظاهرة البطالة بجميع 

اأ�سكالها )الهيكلية والظرفية..........).

الهام�سي  الت�سغيل  مثل  فيها  مرغوب  غير  قريب  عهد  اإلى  كانت  الت�سغيل  من  اأنواع  وتف�ّست 

والت�سغيل غير المعياري. ومن المتوقع اأن تتوا�سل ال�سغوطات الحالية على �سوق العمل في الوطن 

العربي لتزايد عدد طالبي العمل االإ�سافيين في ال�سنوات القادمة بفعل التزايد ال�سكاني المقدر 

في �سنة 1995 بحوالي 2.8 % في المعدل العام. 

وتفيد المعطيات الديموغرافية اأن حجم ال�سكان في المنطقة العربية ارتفع من حوالي 160 

مليون ن�سمة �سنة 1980 اإلى حوالي 389.38 مليون ن�سمة �سنة )201. وذلك رغم ال�سيا�سات التي 

ن�سمة  مليون   41،(  : الجزائر  خا�سة  ال�سكانية  الزيادة  من  للحد  العربية  الدول  بع�ض  تعتمدها 

بتاريخ 1 يولية )201 مقابل30،1 مليون �سنة 2000 ، اأما تون�ض فبلغت 11.11 مليون ن�سمة �سنة 

المنتظر  ، فمن   201( �سنة  92 مليون  �سنة  )201، وم�سر  ن�سمة  33 مليون   : والمغرب   201(
(10(

ح�سب بع�ض التوّقعات اأن يبلغ عدد �سكان الوطن العربي حوالي 400 مليون ن�سمة �سنة 2020.

ثالثًا: تحليل البيانات الإح�سائية: ا�ستخراج معايير ال�سدق والثبات لال�ستبيان:

-  �صدق االأداة: لقد اعتمد الباحث في تقرير �سدق االأداة على ما يعرف بال�سدق الظاهري   1
اأو �سدق المحكمين، وقد اأجريت العديد من التعديالت، وتم حذف بع�ض العبارات وبع�ض 

الكلمات واإحالل اأخرى بداًل منها.

حكيم �سبوطي،»دور املوؤ�س�سـات ال�سغرية واملتو�سطة يف حتقيق ال�سغل«، ر�سـالة ماج�ستري، كلية العلوم االقت�سـادية، جـامعة  (9(

اجلزائر ،2002، �ض 64.

اأفريقيا، ر�سالة ماج�ستري، كلية العلوم  اآليات متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف اقت�ساديات �سمال  دليلة ح�سري،   (10(

االقت�سادية وعلوم الت�سيري، جامعة ال�سلف اجلزائر2007، �ض: 32.
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الداخلي  االت�ساق  �سدق  بح�ساب  الباحث  قام  لقد  الداخلي:  االت�صاق  2 -  �صدق 
الدرا�سة  محاور  من  محور  كل  بين  االرتباط  معامالت  بح�ساب  وذلك  لال�ستبيان، 

كما هو مو�سح  االرتباط  كانت معامالت  وقد  العينة،  للمحاور على  الكلي  والمعدل 

في الجداول رقم )5،4،3،2،1( والذي يبين النتائج المتعلقة باالت�ساق الداخلي، اأن 

معامالت االرتباط المبينة دالة عند م�ستوى معنوية )0.01( وبذلك يعتبر المقيا�ض 

�سادقًا لما و�سع لقيا�سه.

جدول رقم )1):

قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية

لفقرة دور التمويل الم�سرفي في تحقيق معدالت جديدة في الت�سغيل

رقــم

العبارة
العبـــــــــــــــــارات

معامل

الرتباط

م�ستوى

الدللة

0.000**0.359هل عملية التمويل البنكي اأدت اإىل ا�ستقطاب عمال جدد1

اأن ا�ستحداث اأن�سطة و اإنتاج مواد جديدة اأو تقدمي اخلدمات يوؤدي 2

اإىل رفع معدل الت�سغيل
0.284**0.000

التنمية 3 ال�سعبية يف  امل�ساركة  اأهمية  املوؤ�س�سات يدل على  اأن متويل 

املحلية وخلق منا�سب عمل توؤدي اإىل التخفيف من حدة البطالة
0.382**0.000

0.000**0.338اأن التمويل امل�سريف ي�ساعد يف اإدماج ال�سباب املوؤهل يف عامل ال�سغل واال�ستثمار4

�ساعد التمويل امل�سريف على حتفيز و ت�سجيع املراأة  على اال�ستثمار 5

يف جماالت لها الكفاءة فيها
0.383**0.000

دعم التمويل امل�سريف لل�سناعات التقليدية و احلرفية  والتي بداأت 6

تنال ن�سيبها من اهتمام ال�سباب
0.249**0.001

الدعم امل�سريف اأدى اإىل ت�سجيع كل العمليات و التدابري الرامية اإىل )

ترقية ت�سغيل ال�سباب
0.393**0.000

0.000**0.511يعترب التمويل امل�سريف م�ساعد على حت�سني القدرة التناف�سية ملوؤ�س�ستك8

0.035*0.245التمويل امل�سريف �ساهم يف زيادة العوائد املتحققة على راأ�ض املال9

ال�سغرية 10 للموؤ�س�سات  وا�سع  انت�سار  يف  �ساهم  امل�سريف  التمويل 

واملتو�سطة يف بلدك
0.233*0.043

0.000**)0.44يعترب التمويل امل�سريف نقطة االنطالق للموؤ�س�سة11

0.039*0.240التمويل امل�سريف ال يتالءم مع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة12

0.000**4)0.4التمويل امل�سريف �ساهم يف زيادة العوائد املتحققة على راأ�ض املال13

0.000**0.348وفرت القرو�ض امل�سرفية االأمان املايل ملوؤ�س�ستك14

0.000**0.298التمويل امل�سريف �ساعد على تخفي�ض التكاليف15

** دال عند م�ستوى معنوية 0.05 
*   دال عند م�ستوى معنوية 0.01
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اإلى محور دور التمويل الم�سرفي  1 والذي ي�سم )15( عبارة تعود  يت�سح من الجدول رقم 

اأن العبارات جميعها كانت دالة عند م�ستوى )0.01) في تحقيق معدالت جديدة في الت�سغيل،  

و)0.05(، يجمع بينها عنا�سر م�ستركة تجعلها اأكثر تجان�سًا مما ُيعد موؤ�سرًا على ال�سدق.

جدول رقم )2):

قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة  والدرجة الفرعية لمحور ال�سيا�سات

واالإجراءات الم�سرفية، في اتخاذ قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة

رقم 

العبارة
العبـــــــــــــــــارات

معامل 

الرتباط

م�ستوي 

الدللة

تعترب عملية التمويل البنكي للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة ذات 1

اأهمية عند بداية الن�ساط
0.5(8**0.000

0.000**0.514تتالءم معايري التمويل البنكي مع خ�سو�سية املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة2

0.000**0.548اال�ستفادة من عملية التمويل البنكي متكنك من تطوير موؤ�س�ستك3

0.000**0.616اال�ستفادة من عملية التمويل البنكي متكنك من املناف�سة4

 اأعمال توؤدي اإىل حماية موؤ�س�ستك5
(1(

0.041*0.249وجود حا�سنات

ت�ساعد موؤ�س�ستك يف 6 التمويل   ا�سرتاتيجيةممنهجة يف طلب  وجود 

احل�سول على التمويل البنكي
0.353**0.000

0.000**0.539عملية التمويل البنكي تعمل على تطوير و متويل موؤ�س�ستك)

البنكي 8 التمويل  لعمليات  املتو�سطة  و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جلوء 

�سروري لديك
0.290**0.000

0.000**0.413ت�ساعد عملية التمويل البنكي يف جذب ا�ستثمارات جديدة9

0.046*1)0.2ت�ساعد عملية التمويل البنكي على رفع م�ستوى اأداء موؤ�س�ستك10

هل النظام البنكي احلايل قادر على التاأقلم مع امل�ستجدات الدولية 11

يف عملية التمويل
0.601**0.000

التمويل من البنوك االإ�سالمية يعترب كبديل اأف�سل عن التمويل من 12

البنوك التقليدية
0.3(9**0.000

احل�سول على عملية التمويل البنكي ي�ساعد املوؤ�س�سة على ا�ستقطاب 13

عمالة جديدة
0.335**0.000

تكثيف الدورات التدريبية ي�سجع موؤ�س�ستك للح�سول على التمويل 14

البنكي
0.615**0.000

0.000**0.591هل اأنت را�ض عن قيمة و نوع ال�سمانات املطلوبة15

** دال عند م�ستوى معنوية 0.01  *   دال عند م�ستوى معنوية 0.05    
فى  المطروحة  االآليات  خالل  من  البداية  من  للم�ستثمر  متابعة  كانت  م�سرفية  ومنظمات  هيئات  االأعمال:  )1)  حا�سنات 

الن�سيخ المالى.
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يت�سح من الجدول رقم )2) والذي ي�سم )15( عبارة تعود اإلى محور ال�سيا�سات واالإجراءات 

الم�سرفية، في اتخاذ قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة، اأن العبارات جميعها 

كانت دالة عند م�ستوى )0.01( و )0.05( يجمع بينها عنا�سر م�ستركة تجعلها اأكثر تجان�سًا مما 

ُيعد موؤ�سرًا على �سدق االت�ساق الداخلي.

جدول رقم )3):

قيم معامالت االرتباط بين درجة  كل عبارة  والدرجة الفرعية لمحور ال�سعوبات التمويلية

التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة ونتجت عن �سوء االإدارة.

رقم 

العبارة
العبـــــــــــــــــارات

معامل 

الرتباط

م�ستوي 

الدللة

0.000**0.394ن�سبة التمويل البنكي املقدمة غري كافية لتطوير املوؤ�س�سة1

0.000**0.410تعترب ن�سبة الفائدة  عائقًا اأمام املوؤ�س�سة يف عملية التمويل البنكي2

0.000**0.452تعترب ال�سمانات املطلوبة من طرف البنك عائقًا يف العملية التمويلية3

0.000**0.301املناف�سة ال�سديدة تعمل على عدم تطوير املوؤ�س�سة4

0.026*8)0.2عدم ح�سول املوؤ�س�سة على متويل بنكي يعترب عائقًا لدى موؤ�س�ستكم5

تعترب فرتة ال�سماح بت�سديد التمويل البنكي غري كافية الحتياجات 6

املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة
0.469**0.000

0.000**0.509املح�سوبية و املعرفة ال�سخ�سية تعترب عائقًا لديكم  يف عملية التمويل البنكي)

0.000**0.308عدم وجود خربة حقيقية يف جمال التمويل البنكي يعترب عائقًا لدى موؤ�س�ستك8

0.023*0.180تتحمل االإدارة امل�سرفية امل�سوؤولية عن عدم ال�سفافية يف توزيع التمويل9

عدم تطبيق القوانني  يف درا�سة امللفات  اخلا�سة بالتمويل امل�سريف 10

املوجه  جتاه املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
0.386**0.000

** دال عند م�ستوى معنوية 0.01 
*   دال عند م�ستوى معنوية 0.05 

التمويلية  ال�سعوبات  اإلى محور  تعود  ي�سم )10( عبارات  والذي   3 رقم  الجدول  يت�سح من 

التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة نتجت عن �سوء االإدارة  اأن العبارات جميعها كانت 

دالة عند م�ستوى )0،01( و)0.05(، يجمع بينها عنا�سر م�ستركة  تجعلها  اأكثر تجان�سًا مما ُيعّد 

موؤ�سرًا علـى �سدق االت�ساق الداخلي.

واأي�سًا قام الباحث بح�ساب مدى ارتباط الدرجة الكلية للمحور )دور التمويل الم�سرفي ( على 

االأبعاد الفرعيـة )اأثره على رفع القدرة الت�سغيلية للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة( والجدول رقم 

)4) يو�سح ذلك:
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جدول رقم 4:

قيم معامالت االرتباط بين درجة الفرعية لكل ُبعد والدرجة الكلية لمحور

دور التمويل الم�سرفي في رفع القدرة الت�سغيلية للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة

رقم 

البّعد
البعّد

معامل ارتباطها 

بالدرجة الكلية

م�ستوى 

الدللة

0.000**42).0دور التمويل امل�سريف يف  حتقيق معدالت جديدة يف الت�سغيل1

منح 2 قرار  اتخاذ  يف  امل�سرفية،  واالإجراءات  ال�سيا�سات 

القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة
0.(89**0.000

ال�سغرية 3 املوؤ�س�سات  تواجهها  التي  التمويلية  ال�سعوبات 

واملتو�سطة التى نتجت عن �سوء االإدارة
0.444**0.000

** دال عند م�ستوى معنوية 0.01 
العبـارات  ارتباط  حاالت  اأن  نجد  عام  ب�سكل  الداخلي  االت�ساق  لنتائج  بمراجعة  نقوم  وحيث 

بينها  يجمع   الفرعية  االأبعاد  اأن  النتيجة   ويعنيهذه  عمومًا،  عالية  عبارة  لكل  الفرعية  للدرجة 

عنا�سرم�ستركة تجعلها  اأكثر تجان�سًا مما ُيعد موؤ�سرًا على ال�سدق.

الحقيبة  من  األـفا  طريقة  ا�ستخدام  خالل  من  اال�ستبيان  ثبات  معامل  بح�ساب  الباحث  قام 

 ،(Chronback Alpha( لح�ساب معامل األفا كرونباخ (SPSS( االإح�سـائية للعـلوم االجتمـاعية

حيث تعتمد الطريقة على االت�ساق في اأداء الفرد من فقرة اإلى اأخرى، حيث كانت قيمة معامل األفا 

كرونباخ قد بلغت قيمة معامل الثبات ) 50).0 %( وهو معامل ثبات عالي ويعني توافر درجة عالية 

في ثبات و�سحة اإجابات المبحوثين، وبالتالي تحقق ثبات وات�ساق مقبول لغر�ض الدرا�سة العلمي، 

والجدول التالي يبين قيمة معامل اآلفا لمحاور الدرا�سة.

جدول رقم )5) :

نتائج اختبار األفا لل�سدق والثبات لعبارات محاور اال�ستبيان

حماور الدرا�سةم
متو�سط 

املقيا�س

تباين

املقيا�س

موؤ�سر

ال�سدق

موؤ�سر

الثبات

معدالت 1 حتقيق  يف   امل�سريف  التمويل  دور 

جديدة يف الت�سغيل
231.888391.49(0.6130.691

ال�سيا�سات و االإجراءات امل�سرفية ، يف اتخاذ قرار 2

منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
236.625330.5630.61(0.655

ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها املوؤ�س�سات 3

ال�سغرية و املتو�سطة نتجت عن �سوء االإدارة
253.519465.6850.2530.812

0.750قيمة  األفا ال�ستبيان
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بين  االرتباط  اأن  يبين  وهذا  بلغت )50).0(  للمقيا�ض  األفا  قيمة  اأن  نجد   (5( الجدول  من 

االإجابات كان مرتفعًا ومقبواًل اإح�سائيًا وفيما يتعلق بثبات العينة فيالحظ من الجدول اأن اأغلب 

األفا العام  معامالت األفا الفردية والمتعلقة بالمفردات كل على حدة كانت اأقل من قيمة اختبار 

وهذا ما يدل على اأن اأغلب المفردات الموجودة في هذه المجموعة مهمة واأن اأي حذف اأو �سطب 

لمفردة منها �سوف يوؤثر �سلبًا على ثبات وم�سداقية العينة، اأما فيما يتعلق بمقيا�ض ال�سدق والذي 

يتعلق بقيا�ض درجة ارتباط المفردة بالمقيا�ض العام فاإن نتائجه تعتبر مقبولة اإح�سائيًا كما يعتبر 

تعتبر متقاربة،  المقيا�ض  اأن متو�سط درجات  لي�ض كبيرًا كما  للمفردات  بالن�سبة  المقيا�ض  تبيان 

للو�سول  المفردات  من  اأي  حذف  دون  باأكملها  المجموعة  على  االعتماد  يمكن  فاإنه  وبالتالي 

اإلىنتائج مجدية في هذه الدرا�سة.

رابعًا- الإجابة على فر�سيات الدرا�سة :

الفر�صية االأولى : التمويل الم�صرفي يحقق معدالت جديدة في الت�صغيل.

x 2( لمقارنة اإجابات 
قام الباحث با�ستخدام الن�سب المئوية لالإجابات وا�ستخدام كاآي تربيع )

الم�ستجيبين لتحديد ما اإذا كانت االإجابات تختلف فيما بينها اأم ال من حيث درجة التاأثير عند 

 .(a = 0.05( م�ستوى داللة معنوية

الجدول رقم 6:

المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سبة المئوية الإجابات عينة الدرا�سة

في محور دور التمويل الم�سرفي في تحقيق معدالت جديدة في الت�سغيل.

متو�سطالعبــــــــــــــــــــــــاراتم
انحراف

معياري

الن�سبة 

املئوية

489.88).4.490هل عملية التمويل البنكي اأدت اإىل ا�ستقطاب عمال جدد1

التنمية 2 ال�سعبية يف  امل�ساركة  اأهمية  املوؤ�س�سات يدل على  اأن متويل 

املحلية و خلق منا�سب عمل توؤدي اإىل التخفيف من حدة البطالة
4.3(0.818(.38

�ساعد التمويل امل�سريف على حتفيز و ت�سجيع املراأة  على اال�ستثمار 3

يف جماالت لها الكفاءة فيها
4.360.818(.3(

جمال 4 يف  املوؤهل  ال�سباب  اإدماج  يف  ي�ساعد  امل�سريف  التمويل  اأن 

االأعمال واال�ستثمار
4.240.8384.(5

اأن ا�ستحداث اأن�سطة واإنتاج مواد جديدة اأو تقدمي اخلدمات يوؤدي 5

اإىل رفع معدل الت�سغيل
4.230.6984.50

دعم التمويل امل�سريف لل�سناعات التقليدية و احلرفية  والتي بداأت 6

تنال ن�سيبها من اهتمام ال�سباب
4.160.9983.25



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

16

ال�سغرية ) للموؤ�س�سات  وا�سع  انت�سار  يف  �ساهم  امل�سريف  التمويل 

واملتو�سطة يف بلدك
4.161.0683.13

الدعم امل�سريف اأدى اإىل ت�سجيع كل العمليات و التدابري الرامية اإىل 8

ترقية ت�سغيل ال�سباب
4.011.0680.13

5).3)3.691.28وفرت القرو�ض امل�سرفية االأمان املايل ملوؤ�س�ستك9

0.25)3.511.33يعترب التمويل امل�سريف نقطة االنطالق للموؤ�س�سة10

التناف�سية 11 القدرة  حت�سني  على  كم�ساعد  امل�سريف  التمويل  يعترب 

ملوؤ�س�ستك
3.4(1.3869.38

1.3469.38)3.4التمويل امل�سريف �ساهم يف زيادة العوائد املتحققة على راأ�ض املال12

5).3.091.3261التمويل امل�سريف �ساهم يف زيادة العوائد املتحققة على راأ�ض املال13

2.981.4359.50التمويل امل�سريف �ساعد على تخفي�ض التكاليف14

11.4354.13).2التمويل امل�سريف ال يتالءم مع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة15

3.800.3475.90دور التمويل امل�سريف يف  حتقيق معدلت جديدة يف الت�سغيل

الجدول رقم 6 يبين المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سبة المئوية الإجابات عينة 

الدرا�سة حول المحور مرتبة تنازليًا، ويالحظ من خالل الن�سب المئوية و المتو�سط الح�سابي اأن 

اإجابات المبحوثين كانت ت�سير اإلى اأن عملية التمويل البنكي اأدت اإلى ا�ستقطاب عمال جدد يحتل 

المرتبة االأولى بن�سبة 89.88 % ، ياأتي بعد ذلك: اأن تمويل الموؤ�س�سات يدل على اأهمية الم�ساركة 

ال�سعبية في التنمية المحلية و خلق منا�سب عمل توؤدي اإلى التخفيف من حدة البطالة في المرتبة 

الثانية وبن�سبة 38.)8 %، يليها بالمرتبة الثالثة: �ساعد التمويل الم�سرفي على تحفيز و ت�سجيع 

المراأة  على اال�ستثمار في مجاالت لها الكفاءة فيها بن�سبة )3.)8 %، وفي المرتبة الرابعة: اأن 

التمويل الم�سرفي ي�ساعد في اإدماج ال�سباب الموؤهل في عالم االأعمال واال�ستثمار بن�ســبة 5).84 

%، ثم تاأتي باقي العنا�سر باأهمية ن�سبية متقاربة، ويالحظ من التحليل انخفا�ض االأهمية الن�سبية 
يتالءم  ال  الم�سرفي  »التمويل  التكاليف« كذلك  تخفي�ض  على  �ساعد  الم�سرفي  »التمويل  لعبارة 

المرتبة  في  ال�سابقة حيث جاءت  العنا�سر  بباقي  مقارنة  والمتو�سطة«  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  مع 

االأخيرة بن�سبة 54.13 %.

وقد بينت الدرا�سة  اإجابات المبحوثين فيما بينهم الختيار مدى ا�ستقاللية اإجاباتهم حيث تتم 

x 2( والأغلب 
مقارنه بين التكرارات الم�ساهدة و التكرارات المتوقعة، حيث كانت قيمة كاآي تربيع )

االأ�سئلة ذات داللة معنوية ويوؤكد ذلك م�ستوى الداللة عن ثقة 95 % وعند درجات الحرية 4 والذي 

األعدمي والذي ين�ض  اإلى رف�ض الفر�ض الخا�ض  0.05 ، مما يوؤدي  اأقل من  هو والأغلب العبارات 

على اأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة اإح�سائية بين التكرارات الخا�ض باإجابات هذا المحور و 

التكرارات المتوقعة اأي اأن هناك فروق دالة وقوية ل�سالح االإجابة االأكثر تكرارًا . 
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ولالإجابة على الفر�سية االأولى المتعلق بدور التمويل الم�سرفي في  تحقيق معدالت جديدة في 

العام الإجابات مفردات  للمتو�سط  الموافقة  اإيجاد اختبار ويلكوك�سن لمعنوية درجة  الت�سغيل، تم 

في  جديدة  معدالت  تحقيق  في  الم�سرفي  التمويل  بدور  المتعلقة  العبارات  جميع  على  العينة 

الت�سغيل با�ستخدام اختبار حول المتو�سط )3( فكانت النتائج كما في الجدول رقم 3 حيث كانت:

الفر�صية ال�صفرية : المتو�سط العام الإجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة 

بدور التمويل الم�سرفي في  تحقيق معدالت نمو في الت�سغيل ال يختلف عن )3).

العبارات  جميع  على  العينة  مفردات  الإجابات  العام  المتو�سط  البديلة:  الفر�صية  مقابل 

المتعلقة بدور التمويل الم�سرفي في تحقيق معدالت نمو في الت�سغيل يختلف عن )3).

الجدول رقم ):

نتائج اختبار ولكوك�سن حول المتو�سط العام لجميع العبارات المتعلقة بدور

التمويل الم�سرفي في  تحقيق معدالت نمو في الت�سغيل

البيان
املتو�سط 

العام

النحراف 

املعياري

اإح�سائية 

الختبار

الدللة 

املعنوية

معدالت  حتقيق  يف   امل�سريف  التمويل  دور  عبارات  متو�سط 

جديدة للت�سغيل يف اجلزائر
3.690.3619.1500.000

معدالت  حتقيق  يف   امل�سريف  التمويل  دور  عبارات  متو�سط 

جديدة للت�سغيل يف تون�ض
3.9(0.2333.1810.000

معدالت  حتقيق  يف   امل�سريف  التمويل  دور  عبارات  متو�سط 

جديدة يف الت�سغيل
3.800.3429.3030.000

من خالل الجدول رقم ) نالحظ اأن قيمة اإح�سائية االختبار)29.303( بداللة معنوية )0.000) 

اأي م�ستوى معروف، لذلك نرف�ض الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة حيث اأن  اأقل من  وهى 

المتو�سط العام الإجابات مفردات العينة )3.80( وهو اأكبر من المتو�سط المفتـر�ض)3). 

وهذا يدل على الم�ساهمة العالية لدور التمويل الم�سرفي في تحقيق معدالت جديدة للت�سغيل. 

حيث اأن الدرا�سة اأكدت على اأن عملية التمويل البنكي اأدت اإلى ا�ستقطاب عمال جدد. كذلك اإن 

منا�سب عمل  وخلق  المحلية،  التنمية  في  ال�سعبية  الم�ساركة  اأهمية  على  يدل  الموؤ�س�سات  تمويل 

توؤدي اإلى التخفيف من حدة البطالة كما اأن التمويل الم�سرفي ي�ساعد في اإدماج ال�سباب الموؤهل 

في عالم االأعمال واال�ستثمار واأن ا�ستحداث اأن�سطة واإنتاج مواد جديدة اأو تقديم الخدمات يوؤدي 

اإلى رفع معدل الت�سغيل كذلك دعم التمويل الم�سرفي لل�سناعات التقليدية والحرفية  والتي بداأت 

للموؤ�س�سات  وا�سع  انت�سار  في  �ساهم  الم�سرفي  التمويل  واأن  ال�سباب،  اهتمام  من  ن�سيبها  تنال 

ال�سغيرة والمتو�سطة.
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ولم توافق عينة الدرا�سة على الفقرة التالية: 

1 - التمويل الم�سرفي �ساعد على تخفي�ض التكاليف.

2 - التمويل الم�سرفي ال يتالءم مع الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سط.ة

الجدول رقم )8(:

المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سبة المئوية الإجابات عينة الدرا�سة

في محور دور ال�سيا�سات واالإجراءات الم�سرفية في اتخاذ قرار منح القرو�ض

متو�سطالعبــــــــــــــــــــــــاراتم
انحراف 

معياري

الن�سبة 

املئوية

على 1 املوؤ�س�سة  ي�ساعد  البنكي  التمويل  عملية  على  احل�سول 

ا�ستقطاب عمالة جديدة
4.1(1.0483.38

4.101.2082.00ت�ساعد عملية التمويل البنكي يف جذب ا�ستثمارات جديدة2

8.38)3.921.03تتالءم معايري التمويل البنكي مع خ�سو�سية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة3

تعترب عملية التمويل البنكي للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة ذات 4

اأهمية عند بداية الن�ساط
3.851.42((.00

وجود اإ�سرتاتيجية ممنهجة يف طلب التمويل  ت�ساعد موؤ�س�ستك يف 5

احل�سول على التمويل البنكي
3.851.21((.00

البنكي 6 التمويل  لعمليات  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جلوء 

�سروري لديك
3.851.22((.00

5.25)61.32).3اال�ستفادة من عملية التمويل البنكي متكنك من املناف�سة)

5.13)61.32).3اال�ستفادة من عملية التمويل البنكي متكنك من تطوير موؤ�س�ستك8

5).3.441.2368عملية التمويل البنكي تعمل على تطوير و متويل موؤ�س�ستك9

التمويل من البنوك االإ�سالمية يعترب كبديل اأف�سل عن التمويل من 10

البنوك التقليدية
3.431.6068.50

3.211.4164.13وجود حا�سنات اأعمال توؤدي اإىل حماية موؤ�س�ستك11

امل�ستجدات 12 مع  التاأقلم  على  قادر  احلايل  البنكي  النظام  هل 

الدولية يف عملية التمويل
2.861.665(.13

تكثيف الدورات التدريبية ي�سجع موؤ�س�ستك للح�سول على التمويل 13

البنكي
2.831.4556.63

51.2355.00).2ت�ساعد عملية التمويل البنكي على رفع م�ستوى اأداء موؤ�س�ستك14

2.431.5248.50هل اأنت را�ض عن قيمة و نوع ال�سمانات املطلوبة15
ال�صيا�صات و االإجراءات امل�صرفية يف اتخاذ قرار منح القرو�س للموؤ�ص�صات 

ال�صغرية و املتو�صطة
3.480.4869.58
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عينة  الإجابات  المئوية  والن�سبة  المعياري  واالنحراف  الح�سابي  المتو�سط  يبين   8 الجدول 

الدرا�سة حول المحور مرتبة تنازليًا، ويالحظ من خالل الن�سب المئوية و المتو�سط الح�سابي اأن 

اإجابات المبحوثين كانت ت�سير اإلى اأن الح�سول على عملية التمويل البنكي ي�ساعد الموؤ�س�سة على 

ا�ستقطاب عمالة جديدة يحتل المرتبة االأولى بن�سبة 83.38 % ، ياأتي بعد ذلك اأن عملية التمويل 

بالمرتبة  يليها   ،% 82 وبن�سبة  الثانية  المرتبة  في  ا�ستثمارات جديدة  ت�ساعد في جذب  البنكي 

بن�سبة  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  خ�سو�سية  مع  البنكي  التمويل  معايير  تالءم  الثالثة 

8.38) %، وفي المرتبة الرابعة تعتبر عملية التمويل البنكي للموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة 
 ، ن�سبية متقاربة  باأهمية  العنا�سر  باقي  تاأتي  ثم   ،% (( بن�سبة  الن�ساط  بداية  اأهمية عند  ذات 

ويالحظ من التحليل انخفا�ض االأهمية الن�سبية للعبارات التالية :

»النظام البنكي الحالي قادر على التاأقلم مع الم�ستجدات الدولية في عملية التمويل« ،»تكثيف 

الدورات التدريبية ي�سجع موؤ�س�ستك للح�سول على التمويل البنكي« ، »ت�ساعد عملية التمويل البنكي 

اأنت را�ض عن قيمة و نوع ال�سمانات المطلوبة«، مقارنة  اأداء موؤ�س�ستك«، »هل  على رفع م�ستوى 

بباقي العنا�سر ال�سابقة حيث جاءت العبارة االأخيرة بن�سبة 48.50 %.

ولالإجابة على الفر�سية الثانية المتعلق بدور ال�سيا�سات و االإجراءات الم�سرفية ، في اتخاذ 

قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة ، تم اإيجاد اختبار ويلكوك�سن لمعنوية درجة 

الموافقة للمتو�سط العام الإجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بدور ال�سيا�سات 

واالإجراءات الم�سرفية، في اتخاذ قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة با�ستخدام 

اختبار حول المتو�سط )3( فكانت النتائج كما في الجدول رقم 5 حيث كانت:

الفر�صية ال�صفرية : المتو�سط العام الإجابات مفردات العينة على جميع العبارات 

ال  القرو�ض  منح  قرار  اتخاذ  في   ، الم�سرفية  االإجراءات  و  ال�سيا�سات  بدور  المتعلقة 

يختلف عن )3).

مقابل الفر�صية البديلة: المتو�سط العام الإجابات مفردات العينة على جميع العبارات 

المتعلقة بدور ال�سيا�سات و االإجراءات الم�سرفية ، في اتخاذ قرار منح القرو�ض يختلف 

عن )3).
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الجدول رقم)9):

نتائج اختبار ولكوك�سن حول المتو�سط العام  لجميع العبارات المتعلقة

بدور ال�سيا�سات واالإجراءات الم�سرفية ، في اتخاذ قرار منح القرو�ض 

البيــــــــــــان
املتو�سط 

العام

النحراف 

املعياري

اإح�سائية 

الختبار

الدللة 

املعنوية

اتخاذ  ، يف  امل�سرفية  االإجراءات  و  ال�سيا�سات  متو�سط عبارات 

قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة يف اجلزائر
3.240.425.(90**0.000

متو�سط عبارات ال�سيا�سات و االإجراءات امل�سرفية ، يف اتخاذ 

قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة يف تون�ض
3.8(0.2625.811**0.000

يف   ، امل�سرفية  االإجراءات  و  ال�سيا�سات  عبارات  متو�سط 

اتخاذ قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة
3.480.4812.6(5**0.000

** دال عند م�ستوى معنوية 0.01
معنوية  بداللة  االختبار)5)12.6(  اإح�سائية  قيمة  اأن  نالحظ   9 رقم  الجدول  خالل  من 

الفر�سية  ونقبل  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ض  لذلك  معروف  م�ستوى  اأي  من  اأقل  وهى   )0.000(

المتو�سط  من  اأكبر  وهو   )3.48( العينة  مفردات  الإجابات  العام  المتو�سط  اأن  وحيث  البديلة 

الم�سرفية،  االإجراءات  و  ال�سيا�سات  لدور  العالية  الم�ساهمة  على  يدل  وهذا  المفتـر�ض)3(،  

على  اأكدت  الدرا�سة  اأن  حيث  المتو�سطة  و  ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  القرو�ض  منح  قرار  اتخاذ  في 

جديدة  عمالة  ا�ستقطاب  على  الموؤ�س�سة  ي�ساعد  البنكي  التمويل  عملية  على  الح�سول  اأن 

ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  خ�سو�سية  مع  البنكي  التمويل  معايير  وتتالءم  جديدة  ا�ستثمارات  وجذب 

والمتو�سطة، كذلك تعتبر عملية التمويل البنكي للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة ذات اأهمية عند 

بداية الن�ساط، واإن وجود ا�ستراتيجية ممنهجة في طلب التمويل ت�ساعد الموؤ�س�سة في الح�سول 

على التمويل البنكي،

ولم توافق عينة الدرا�سة على الفقرة التالية: 

1 - النظام البنكي الحالي قادر على التاأقلم مع الم�ستجدات الدولية في عملية التمويل.
2 - تكثيف الدورات التدريبية ي�سجع الموؤ�س�سة للح�سول على التمويل البنكي.

3 - ت�ساعد عملية التمويل البنكي على رفع م�ستوى اأداء الموؤ�س�سة.
4 - هل اأنت را�ض عن قيمة و نوع ال�سمانات المطلوبة.

الفر�صية الثالثة:  ما هي ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة 

الناتجة عن �سوء االإدارة ؟
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الجدول رقم )10):

المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سبة المئوية الإجابات عينة الدرا�سة في محور

دور ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة الناتجة عن �سوء االإدارة

متو�سطالعبــــــــــــــــــــــــاراتم
انحراف

معياري

الن�سبة 

املئوية

1.1583.38)4.1تعترب ن�سبة الفائدة عائقًا اأمام املوؤ�س�سة يف عملية التمويل البنكي1

5).8)3.941.39تتحمل االإدارة امل�سرفية امل�سوؤولية عن عدم ال�سفافية يف توزيع التمويل2

عدم تطبيق القوانني  يف درا�سة امللفات  اخلا�سة بتمويل امل�سريف 3

املوجهة  اجتاه املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
3.881.39((.63

تعترب فرتة ال�سماح بت�سديد التمويل البنكي غري كافية الحتياجات 4

املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة
3.(61.40(5.13

2.50)3.631.19تعترب ال�سمانات املطلوبة من طرف البنك عائقًا يف العملية التمويلية5

3.481.4569.63املناف�سة ال�سديدة تعمل على عدم تطوير املوؤ�س�سة6

00.)3.351.566ن�سبة التمويل البنكي املقدمة غري كافية لتطوير املوؤ�س�سة)

عملية 8 يف  لديكم  عائق  تعترب  ال�سخ�سية  املعرفة  و  املح�سوبية 

التمويل البنكي
3.341.6666.(5

3.161.5863.13عدم ح�سول املوؤ�س�سة على متويل بنكي يعترب عائقًا لدى موؤ�س�ستكم9

عدم وجود خربة حقيقية يف جمال التمويل البنكي يعترب عائقًا 10

لدى موؤ�س�ستك
2.601.3652.00

ال�صعوبات التمويلية التي تواجهها املوؤ�ص�صات ال�صغرية و املتو�صطة 

نتجت عن �صوء االإدارة
3.530.4970.59

ومن خالل الجدول رقم 10 يتبين المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري والن�سبة المئوية 

الإجابات عينة الدرا�سة حول المحور ُمرتبة تنازليًا، ويالحظ من خالل الن�سب المئوية و المتو�سط 

الح�سابي اأن اإجابات المبحوثين كانت ت�سير اإلى اأن ن�سبة الفائدة  عائق اأمام الموؤ�س�سة في عملية 

التمويل البنكي تحتل المرتبة االأولى بن�سبة 83.38 % ، تاأتي بعد ذلك تحمل االإدارة الم�سرفية 

يليها   ،%  (8.(5 وبن�سبة  الثانية  المرتبة  في  التمويل  توزيع  في  ال�سفافية  عدم  عن  الم�سوؤولية 

بالمرتبة الثالثة عدم تطبيق القوانين  في درا�سة الملفات الخا�سة بالتمويل الم�سرفي الموجهه  

تجاه الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة بن�سبة 63.)) %، وفي المرتبة الرابعة تعتبر فترة ال�سماح 

بت�سديد التمويل البنكي غير كافية الحتياجات الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة بن�سبة )) %، ثم 

تاأتي باقي العنا�سر باأهمية ن�سبية متقاربة، ويالحظ من التحليل انخفا�ض االأهمية الن�سبية للعبارة 

»عدم وجود خبرة حقيقية في مجال التمويل البنكي يعتبر عائقًا لدى موؤ�س�ستك«، مقارنة بباقي 

العنا�سر ال�سابقة حيث جاءت بالمرتبة االأخيرة بن�سبة 48.50 %.
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فيما  المبحوثين  اإجابات  لمقارنة  اال�ستبيان  لمحاور   )x  2
( تربيع  كاآي  قيم  جدول  يبين 

بينهم الختيار مدى ا�ستقاللية اإجاباتهم حيث تتم مقارنة بين التكرارات الم�ساهدة والتكرارات 

x 2( والأغلب االأ�سئلة ذات داللة معنوية ويوؤكد ذلك م�ستوى 
المتوقعة، حيث كانت قيمة كاأي تربيع )

الداللة عن ثقة 95 %، وعند درجات الحرية 4 والذي هو والأغلب العبارات اأقل من 0.05 ، مما 

يوؤدي اإلى رف�ض الفر�ض األعدمي والذي ين�ض على اأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة اإح�سائية 

بين التكرارات الخا�ض باإجابات هذا المحور و التكرارات المتوقعة، اأي هناك فروق دالة وقوية 

ل�سالح االإجابة االأكثر تكرارًا . 

ولالإجابة على الفر�سية الثالثة المتعلقة بال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة 

والمتو�سطة الناتجة عن �سوء االإدارة ، تم اإيجاد اختبار ويلكوك�سن )Wilcoxon Test)  لمعنوية 

درجة الموافقة للمتو�سط العام الإجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بال�سعوبات 

با�ستخدام  االإدارة  �سوء  عن  الناتجة  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  تواجهها  التي  التمويلية 

اختبار حول المتو�سط )3( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )50( حيث كانت:

الفر�صية ال�صفرية: المتو�سط العام الإجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة 

بال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة الناتجة عن �سوء االإدارة ال 

يختلف عن )3).

العبارات  جميع  على  العينة  مفردات  الإجابات  العام  المتو�سط  البديلة:  الفر�صية  مقابل 

المتعلقة بال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة الناتجة عن �سوء 

االإدارة يختلف عن )3).

الجدول رقم )11):

نتائج اختبار ولكوك�سن حول المتو�سط العام  لجميع العبارات المتعلقة بدور ال�سعوبات 

التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة الناتجة عن �سوء االإدارة

البيــــــــــــــان
املتو�سط 

العام

النحراف 

املعياري

اإح�سائية 

الختبار

الدللة 

املعنوية

متو�سط عبارات ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها املوؤ�س�سات 

الناجتة عن �سوء االإدارة يف اجلزائر
3.600.5211.524**0.000

متو�سط عبارات ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها املوؤ�س�سات 

الناجتة عن �سوء االإدارة يف تون�ض
3.420.42(.(52**0.000

متو�سط عبارات ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها املوؤ�س�سات 

الناجتة عن �سوء االإدارة
3.530.4913.(02**0.000

** دال عند م�ستوى معنوية 0.01
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معنوية  بداللة  االختبار)02).13(  اإح�سائية  قيمة  اأن  نالحظ  رقم11  الجدول  خالل  من 

)0.000( وهى اأقل من اأي م�ستوى معروف لذلك نرف�ض الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة 

وحيث اأن المتو�سط العام الإجابات مفردات العينة )3.53(، وهو اأكبر من المتو�سط المفتـر�ض)3). 

ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  تواجهها  التي  التمويلية  لل�سعوبات  العالي  التاأثير  على  يدل  وهذا 

اأمام  عائق  الفائدة  ن�سبة  اأن  على  اأكدت  الدرا�سة  اأن  حيث  االإدارة  �سوء  عن  الناتجة  والمتو�سطة 

الموؤ�س�سة في عملية التمويل البنكي كذلك تتحمل االإدارة الم�سرفية الم�سوؤولية عن عدم ال�سفافية 

في توزيع التمويل وعدم تطبيق القوانين في درا�سة الملفات  الخا�سة بالتمويل الم�سرفي الموجهة  

تجاه الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة، و تعتبر فترة ال�سماح بت�سديد التمويل البنكي غير كافية 

الحتياجات الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة، ولم توافق عينة الدرا�سة على الفقرة التالية  :

1 -  عدم وجود خبرة حقيقية في مجال التمويل البنكي يعتبر عائقًا لدى موؤ�س�ستك

الفر�صية الرابع : هل هناك فروق ذات داللة لدور التمويل الم�سرفي في رفع القدرة الت�سغيلية 

للموؤ�س�سات ال�سغيرة بين الجزائر وتون�ض؟

بين  الفروق  الإيجاد  مترابطتين  عينتين  بين   t.test »ت«  اختبار  با�ستخدام  الباحث  قام 

ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  الت�سغيلية  القدرة  رفع  في  الم�سرفي  التمويل  لدور  الح�سابية  المتو�سطات 

بين الجزائر وتون�ض، والجدول التالي يو�سح ذلك.

الجدول رقم )12):

يبين المتو�سطات الح�سابية وقيمة )ت( الإجابات المبحوثين بح�سب متغير البلدين في ُبعد دور

التمويل الم�سرفي في رفع القدرة الت�سغيلية للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة.

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانت

تون�ساجلزائر

قيمة تالفرق
م�ستوى 

الدللة املتو�سط 

احل�سابي

املتو�سط 

احل�سابي

دور التمويل امل�سريف يف  حتقيق معدالت 1

جديدة يف الت�سغيل
3.693.96-0.2(1-5.222**0.002

2
يف   ، امل�سرفية  االإجـــراءات  و  ال�سيا�سات 

للموؤ�س�سات  القرو�ض  منح  ــرار  ق اتــخــاذ 

ال�سغرية و املتو�سطة

3.243.8(-0.632-10.534**0.000

ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها املوؤ�س�سات 3

ال�سغرية و املتو�سطة نتجت عن �سوء االإدارة
3.603.420.1(82.255*0.026

 ** معنوية عند م�ستوى 0.01

*   معنوية عند م�ستوى 0.05
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القدرة  رفع  في  الم�سرفي  التمويل  لدور  الميداني  التحليل  نتائج   12 رقم  الجدول  يبين 

متو�سطاتها  قيم  بح�سب  تنازليًا  ُرتبت  وقد  للبلدين،  وفقًا  ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  الت�سغيلية 

التمويل الم�سرفي في تحقيق معدالت جديدة  اأن دور  التحليل  الح�سابية، ويت�سح من خالل 

في الت�سغيل ياأتي بالمرتبة االأولى، في حين جاء في المرتبة الثانية ال�سعوبات التمويلية التي 

الثالثة  المرتبة  وفي  االإدارة  �سوء  نتجت عن  التى  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  تواجهها 

ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  القرو�ض  منح  قرار  اتخاذ  في  الم�سرفية  االإجراءات  و  ال�سيا�سات 

والمتو�سطة، وذلك بح�سب الموؤ�س�سات بالجزائر.

التمويل  دور  االأولى  المرتبة  في  فجاء  التون�سية  الموؤ�س�سات  مديري  الآراء  بالن�سبة  اأما 

الم�سرفي في  تحقيق معدالت جديدة في الت�سغيل، في حين جاء فى المرتبة الثانية ال�سيا�سات 

واالإجراءات الم�سرفية في اتخاذ قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة، وجاء 

في المرتبة الثالثة ال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة ونتجت 

عن �سوء االإدارة.

العينتين  متو�سطي  بين  الفرق  معنوية  لتحليل   t.test »ت«  اختبار  ا�ستخدام  تم  وقد 

الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  والتون�سية(،  الجزائرية  الموؤ�س�سات  مديري  اآراء  )متو�سط 

الميدانية اإلى:

اأن قيمة »ت« المح�سوبة لكل العبارات، وهي اأكبر من قيمة »ت« الجدولية وعند م�ستوى 

داللة 0.05 ، وهذا وا�سح من خالل احتمال الداللة  والذي هو اأقل من »0.05« وبالتالي 

فاإن كل العبارات ذات داللة اإح�سائية، وعليه فاإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي و غير 

خا�سع لل�سدفة وبالتالي ينبغي رف�ض الفر�ض العدمي وقبول الفر�ض البديل، والذي ين�ض 

على اأنه توجد فروق معنوية ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى ثقة »95 %« بين متو�سط 

العينتين، اأي وجود فروق معنوية بين متو�سط اأراء مديري الموؤ�س�سات في الجزائر وتون�ض 

االإجراءات  وال�سيا�سات  الم�سرفي  التمويل  دور  يو�سح  حيث  التالي،  ال�سكل  يبين  كما 

الم�سرفية في رفع القدرة الت�سغيلية للموؤ�س�سات ال�سغيرة، كذلك ال�سعوبات التمويلية 

التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة و المتو�سطة الناتجة عن �سوء االإدارة بين الموؤ�س�سات 

الجزائرية والتون�سية. 
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ال�صكل رقم )1):

دور التمويل الم�سرفي وال�سيا�سات واالإجراءات الم�سرفية في رفع القدرة الت�سغيلية للموؤ�س�سات 

ال�سغيرة والمتو�سطة وال�سعوبات التمويلية التي تواجهها الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة 

الناتجة عن �سوء االإدارة بين الموؤ�س�سات الجزائرية والتون�سية.

الخاتمـــــة

تو�سلنا في نهاية هذه الورقة البحثية  وتبعًا للتحليل االإح�سائي للبيانات اإلى ما يلي:

1 -  وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بين الذكور واالإناث ول�سالح الذكور في البلدين.

2 -  وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بين الفئات العمرية ول�سالح الفئة العمرية االأ�سغر )اأقل 
من 35 �سنة(  في البلدين.

للموؤ�س�سات  الأ�سحاب  الدرا�سي  التح�سيل  بين  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  3 -  عدم 
ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين.

اأ�سحاب  بح�سب  لن�ساطها  الموؤ�س�سة  مزاولة  مدة  في  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  4 -  وجود 
ثالث  من  خبرة  لديهم  الذين  ول�سالح  البلدين  في  والمتو�سطة   ال�سغيرة  الموؤ�س�سات 

�سنوات اإلى �ستة �سنوات.

الموؤ�س�سات  اأ�سحاب  بح�سب  الُمزاَول  الن�ساط  نوع  في  اإح�سائية  داللة  فروق ذات  5 -  وجود 
ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين ول�سالح الن�ساط الخدمي.
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6 -  وجود فروق ذات داللة اإح�سائية في عدد العاملين بالموؤ�س�سة بح�سب اأ�سحاب الموؤ�س�سات ال�سغيرة 
والمتو�سطة في البلدين ول�سالح عدد العمال الذين هم اأقل من ت�سعة في تلك الموؤ�س�سات.

اأ�سحاب الموؤ�س�سات  اإح�سائية في �سكل ملكية الموؤ�س�سة بح�سب  ) -  وجود فروق ذات داللة 
ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين ول�سالح الملكيات الفردية في تلك الموؤ�س�سات.

8 -   وجود فروق ذات داللة اإح�سائية في نوع التمويل بح�سب اأ�سحاب الموؤ�س�سات ال�سغيرة 
والمتو�سطة في البلدين ول�سالح القرو�ض متو�سطة االأجل.

9 -   وجود فروق ذات داللة اإح�سائية في طريقة معرفتك لموؤ�س�سة التمويل بح�سب اأ�سحاب 
الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين وكانت ل�سالح المعارف واالأ�سدقاء.

بح�سب  البنكي  التمويل  على  الح�سول  طريقة  في  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود     - 10
اأ�سحاب الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين وكانت ل�سالح طريقة الح�سول 

على التمويل البنكي عن طريق دفعات.

الموؤ�س�سات  اأ�سحاب  بح�سب  الت�سديد  طريقة  في  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود     - 11
ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين وكانت ل�سالح طريقة الت�سديد باأق�ساط ثالثية.

12 -   عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية في عدد القرو�ض التي ح�سلت عليها منذ تاأ�سي�ض 
موؤ�س�ستك بح�سب اأ�سحاب الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين.

عليها  ح�سلت  التي  المطلوبة  ال�سمانات  نوع  في  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود     - 13
البلدين  والمتو�سطة في  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  اأ�سحاب  موؤ�س�ستك بح�سب  تاأ�سي�ض  منذ 

ول�سالح ال�سمانات الحقيقية.

القرو�ض  فيها  ا�ستخدمت  التي  المجاالت  في  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم     - 14
بح�سب اأ�سحاب الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين.

15 -   وجود فروق ذات داللة اإح�سائية في معايير اختيار العمال بح�سب اأ�سحاب الموؤ�س�سات 
ال�سغيرة والمتو�سطة في البلدين ول�سالح الخبرة.

16 -   عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية في الحوافز الممنوحة للعمال بح�سب اأ�سحاب 
الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة  في البلدين.
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النتائج المتعلقة بفرو�س الدرا�سة:

الم�سرفي في تحقيق معدالت  والذي ين�ض على: )التمويل  االأول،  الفر�س  اإثبات  تم     - 1
جديدة في الت�سغيل كان داالآ ول�سالح تون�ض(. هذا يعني اأن اأ�سحاب الموؤ�س�سات في تون�ض 

يعتمدون على التمويل الم�سرفي مائة بالمائة، وهذا عك�ض الجزائر من حيث الن�سبة اأي 

اأن ن�سبة معينة تعتمد على التمويل الذاتي وهذا ما يوحي باأن الموؤ�س�سات الم�سرفية في 

الن�سيج  في  المطروحة  االآليات  خالل  من  الوطني  االقت�ساد  في  هامًا  دورًا  تلعب  تون�ض 

علية  مايطلق  وهذا  البداية.  من  للم�ستثمر  متابعة  كانت  ومنظمات  هياأت  من  المالي 

حا�سنات االإعمال. 

2 -   تم اإثبات الفر�س الثاني، والذي ين�ض على: )ال�سيا�سات واالإجراءات الم�سرفية في 
اتخاذ قرار منح القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة كان داالآ ول�سالح الموؤ�س�سات 

ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  لدعم  التون�سية  الحكومة  ل�سيا�سة  راجع   وهذا  التون�سية(.. 

والمتو�سطة من اأجل النهو�ض واال�ستمرارية.

تواجهها  التي  التمويلية  )ال�سعوبات  على:  ين�ض  والذي  الثالث،  الفر�س  اإثبات  تم     - 3
الناتجة عن �سوء االإدارة فقد كان ل�سالح الجزائر(.  الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة 

اأن  باعتبار  الحكومي  القطاع  في  تج�سدت  التي  االإدارية  البيروقراطية  اإلي   راجع  هذا 

الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة في الجزائر بقيت محتكرة من طرف الدولة ولم يدخل 

القطاع االأجنبي في العملية اال�ستثمارية وهذا عك�ض تون�ض.

4 -   الفر�صية الرابعة: هل هناك فروق ذات داللة لدور التمويل الم�سرفي في رفع القدرة 
»ت«  اختبار  ا�ستخدام  تم  وقد  وتون�ض،  الجزائر  بين  ال�سغيرة  للموؤ�س�سات  الت�سغيلية 

t.test لتحليل معنوية الفرق بين متو�سطي العينتين )متو�سط اآراء مديري الموؤ�س�سات 
الجزائرية والتون�سية(، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة الميدانية اإلى اأن قيمة »ت« المح�سوبة 

لكل العبارات، وهي اأكبر من قيمة »ت« الجدولية وعند م�ستوى داللة 0.05 ، وهذا وا�سح 

العبارات ذات  فاإن كل  اأقل من »0.05« وبالتالي  الداللة  والذي هو  من خالل احتمال 

لل�سدفة  الظاهر هو فرق حقيقي وغير خا�سع  الفرق  فاإن  بناء عليه  اإح�سائية،  داللة 

وبالتالي ينبغي رف�ض الفر�ض العدمي وقبول الفر�ض البديل، والذي ين�ض على اأنه توجد 

فروق معنوية ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى ثقة »95 %« بين متو�سط العينتين، اأي 

وجود فروق معنوية بين متو�سط اآراء مديري الموؤ�س�سات في الجزائر وتون�ض.
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النتائج المتعلقة باأهداف الدرا�سة

1 -   يوجد اختالف كبير بين تعريف الجزائر وتعريف تون�ض. 

اإ�سكالية  حل  في  كبير  اأثر  لها  والمتو�سطة  ال�سغيرة  بالموؤ�س�سات  الم�سرف  عالقة  اإن     - 2
من  م�ستوى  اأرقى  اإلى  اأدت  مرنة  العالقة  هذه  كانت  فكلما  الموؤ�س�سات،  هذه  تمويل 

العالقة  هذه  فتحدد  �سراكة،  عالقة  اإلى  دائنة  عالقة  من  تحولها  واإمكانية  التعامل، 

لالت�سال  ال�سليمة  الطريقة  ال�سريك،  الم�سرفي  اختيار  كيفية  اأ�سا�سية:  عنا�سر  بثالثة 

بالم�سرفي،مناق�سة ال�سروط الم�سرفية للح�سول على قر�ض.

3 -   م�سادر التمويل متوفرة للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة والمتمثلة اأ�سا�سًا في الم�سارف 
العمومية في كل من الدولتين.

على  باالعتماد  الدولتين  في  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  تمويل  اإ�سكالية  تتمحور     - 4
التمويل التقليدي.

5 -   �سعف م�ساركة المراأة الجزائرية مقارنة بالمراأة التون�سية.

6 -   غياب البدائل التمويلية لتمويل الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة في كل من الدولتين.

اإن الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة ت�ساهم بدور فعال في القدرة الت�سغيلية وهذا من     - (
خالل اإثبات الفرو�ض.

8 -   �سعف االإدارة الم�سرفية ناتج عن عدم وجود بنك خا�ض للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة 
في الجزائر.

9 -   هيمنة الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة الخا�سة على ن�سيج الموؤ�س�سات االقت�سادية في 
الجزائر، وتمثل قرابة )9 % منها موؤ�س�سات م�سغرة، ونف�ض النتيجة في تون�ض.

10 -   اإن اأغلب الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة تاأخذ �سكل الموؤ�س�سة الفردية في تون�ض وهذا 
عك�ض الجزائر.

11 -   االهتمام بحا�سنات االأعمال على م�ستوى الوكاالت الداعمة للتمويل في الجزائر.

12 -   حا�سنات االأعمال في تون�ض كان لها االأثر الوا�سح على الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة 
من خالل المتابعة من طرف ال�سناديق الم�ساركة في التمويل.
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