
جریدة المساء

صندوق ضمان القروض الصغیرة والمتوسطة یحضر لرفع رأسمالھ 

2004ملیار دج منذ 53مشروع بقیمة 2000ضمانات لقرابة 

تحسنا في نشاطاتھ خالل السداسي األول من » فغار«صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حقق
منصب عمل. وھو ما 3000مشروعا یعد بخلق حوالي 153بالمائة، حیث قدم ضمانات لـ20السنة الجاریة بنسبة 

235التي أحصت تقدیم 2016رنت بنتائج ، إذا ما قو»قفزة نوعیة«اعتبره المدیر العام للصندوق عبد الرؤوف خالف 
منصب شغل. لكن تبقى ھذه األرقام بعیدة عن التطلعات، لذا یعد المدیر الجدید للصندوق بالنزول إلى 4000ضمانا وخلق 

المیدان ولقاء ممثلي الباترونا في حملة إعالمیة جواریة تستھدف التعریف بمنتجات الصندوق والمزایا التي یقدمھا 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلمرافقة .

153) من بینھا 2016بالمائة مقارنة بالسداسي األول 12ملفا لالستفادة من الضمان (+159وأحصى الصندوق استقبال 
بالمائة.29). وارتفع رقم األعمال ھو اآلخر بـ2016بالمائة مقارنة بالسداسي األول 22تحصلت علیھ (+

فإن أغلب المشاریع المتحصلة على الضمان تتعلق بتوسعة المشاریع ولیس اإلنشاء، وذلك وحسب المدیر العام للفغار،
راجع إلى الوضع االقتصادي الذي تمر بھ البالد حالیا، والذي دفع بالعدید من المؤسسات للتحول من االستیراد إلى االنتاج.

دى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وعیا منھ بأن ویعتزم الصندوق القیام بحملة إعالمیة للتعریف بخدماتھ ومنتجاتھ ل
األرقام الحالیة ال تعكس قدرات الصندوق وال احتیاجات االقتصاد الوطني، خاصة وأن مخطط الحكومة الجدید یركز على 

المشاریع الصغیرة والمتوسطة بدل المشاریع الكبرى، ألنھا أكثر خلقا لمناصب العمل.

تي استفادت من خدمات الصندوق، فإن مدیره یعتز بكون الھدف المتوخى تم إحرازه، ورغم العدد البسیط للشركات ال
، تمكنت المشاریع التي استفادت من الضمانات ـ 2017وإلى غایة جوان - ـ تاریخ إنشاء الصندوق 2004موضحا بأنھ منذ 

ملیار دینار.53تتجاوز ألف منصب عمل مقابل الحصول على ضمانات بقیمة62من استحداث قرابة -1937عددھا 

ولن یتم االكتفاء بحملة إعالمیة للتعریف بالصندوق، كما قال السید خالف الذي نزل أمس ضیفا على منتدى جریدة 
، إذ سیتم العمل باتجاه تخفیف األعباء البیروقراطیة على المستثمرین وزبائن الصندوق، والذي بدأ بتقلیص آجال »المجاھد«

.2017یوما في 14إلى 2016یوما في 26ستوفیة لكل الشروط من معالجة الملفات الم

كما سیتم وضع نظام إعالمي خاص بالصندوق یمكن من إرسال ملفات طلب التعویض على القروض على شبكة األنترنت 
وأن الصندوق مباشرة على الموقع اإللكتروني للفغار، من أجل تخفیف العبء على المستثمرین في الوالیات البعیدة، السیما 

لیس متواجدا في كل إرجاء الوطن.



كما تستعد ھیئة الضمان لتكییف نظامھا الداخلي مع متطلبات القانون التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
منھ إلى إنشاء صنادیق ضمان القروض وصنادیق االطالق لدى الوزارة المكلفة 21الصادر مؤخرا، حیث تشیر المادة 

سسات الصغیرة والمتوسطة بھدف ضمان القروض وترقیة المؤسسات الناشئة في إطار المشاریع المبتكرة، وتحدد بالمؤ
كیفیات تطبیق ھذه المدة عن طریق التنظیم.

في ھذا الصدد، كشف السید خالف عن تحضیر ملف سیودع الحقا على مستوى وزارة الصناعة والمناجم بھدف رفع 
لشراكة مع االتحاد » میدا«ملیون أورو في إطار برنامج 15ملیار دج، إضافة إلى 1.3الیا رأسمال الصندوق البالغ ح

األوروبي.

بالمائة من األموال العمومیة الممنوحة للصندوق، ولكن ستتم المطالبة برفع 75وحسب المتحدث، فإنھ تم لحد اآلن استھالك 
وأن ھناك توجھ جدید لمرافقة خاصة للمؤسسات المصدرة، بتمكینھا رأسمال الصندوق لالستجابة للطلبات المتزایدة، السیما 

بالمائة من قیمة القرض البنكي.80من االستفادة بأقصى قیمة من الضامن والمقدرة بـ

بالمائة، وھو رقم اعتبره 10ملیون دج أي أقل من 250من جانب آخر، فإن قیمة التعویضات منذ نشأة الصندوق بلغت 
بالمائة، معتبرا أن مسألة إفالس وعدم قدرة مؤسسات على تسدید 25قارنة بالمعدل العالمي البالغ المسؤول ضعیفا م

الضمان موجودة في كل البلدان لكنھا تبقى ضعیفة ببالدنا.

، یظھر أن قطاع 2017إلى جوان 2004وحسب الحصیلة التفصیلیة المقدمة أمس، حول ملفات الضمان من أفریل 
مشروعا، یلیھ قطاع 970ملیار دج لـ32بالمائة من الضمانات الممنوحة بقیمة تتجاوز 60ى نسبة الصناعة استحوذ عل

وھو القطاع الذي یعرف صعوبات في التسدید -ملیار دج 11بالمائة ومبلغ یقارب 21البناء واألشغال العمومیة بنسبة 
بالمائة فقط.2ت وأخیرا الفالحة والصید البحري بنسبة بالمائة من قیمة الضمانا18ثم یأتي قطاع الخدمات بنسبة -حالیا 

بالمائة من إجمالي عدد 48ویوجد العدد األكبر من المشاریع التي استفادت من ضمان الصندوق بوسط البالد بنسبة 
بالمائة.6بالمائة والجنوب بـ19بالمائة والغرب بـ27المشاریع، ثم الشرق بـ

لإلشارة، فإن الصندوق وقع اتفاقات مع عدد من الوزارات لتشجیع الحصول على خدماتھ السیما مع وزارتي الصید البحري 
بنكا، آخرھا كانت مع بنك السالم التي تمكن من تقدیم منتجات للفئات التي التحب 17والسیاحة، كما وضع اتفاقیات مع 

اقیة مع شركة لإلیجار المالي.التعامل بالقروض الكالسیكیة، إضافة إلى اتف



جریدة المحور   

ملیار دینار165مول استثمارات قیمتھا 

مؤسسة منذ إنشائھ1937صندوق ضمان القروض رافق 

مؤسسة 937أكد المدیر العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبد الرؤوف خالف، أن ألف و
كضمان للحصول على قروض من البنوك، مشیرا إلى أن الصندوق 2004استفادت من مرافقة مالیة منذ إنشائھ في 

.سنة13ألف منصب شغل طوال 62استحدث أزید من 

مؤسسة خالل السداسي األول 153أوضح خالف أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، قام بمرافقة 
بالمائة، 21، أي بارتفاع بنسبة 2016مؤسسة خالل نفس الفترة من السنة الماضیة 125، مقابل 2017ة من السنة الجاری

األمر الذي اعتبره المدیر العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة باألمر اإلیجابي، مرجعا ھذا 
رة االستیراد، مما شجع المستوردین على االستثمار االرتفاع في عدد المؤسسات إلى قرار الحكومة القاضي بتخفیض فاتو

.في میدان اإلنتاج

، لیؤكد أن ألف 2017مؤسسة صغیرة ومتوسطة قبل نھایة 300أعلن ذات المتحدث، عن ھدف الصندوق في مرافقة 
داسي سنة، واستحدث الصندوق ـ حسب مدیره العام ـ خالل الس13مؤسسة تمت مرافقتھا من طرف الصندوق منذ 937و

أزید 2017ألزید من الفین منصب شغل، فیما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة في السداسي األول من 2016األول من 
ألف منصب شغل 62آالف منصب في جمیع والیات الوطن، وأضاف خالف أن ذات الصندوق استطاع استحداث 3من 

اتفاقیة مع البنوك العمومیة 17لصندوق قام بالتوقیع على مباشر منذ إنشائھ. وفي سیاق ذي صلة، أشار خالف إلى أن ا
والخاصة لتسھیل عملیة حصول المستثمر على قروضھا، كما تم عقد اتفاقیة مع وزارة السیاحة، كونھ قطاع یحظى بأولویة 

صید البحري. الحكومة في إطار سعیھا إلى تقویة االقتصاد الوطني وتحریره من التبعیة للمحروقات، وعقد آخر وزارة ال
165إلى الوقت الراھن قد بلغت 2004أفاد ذات المسؤول، أن قیمة االستثمارات التي ساھم الصندوق فیھما منذ نشأتھ في 

بخصوص المؤسسات التي أعلنت عن إفالسھا، أكد خالف أن عددھا یبقى ضئیال جدا، بما أن عالم ملیار دینار جزائري. 
بالمائة نسبة المؤسسات المفلسة، في حین أن المؤسسات المفلسة ممن 25وجد فیھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ت

بالمائة رغم معاناة 10اعتمدت على صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ال تتجاوز 
.بعض المؤسسات مؤخرا في ظل األزمة االقتصادیة التي تمر بھا البالد على حد قولھ

لضمان الذي یقدمھ الصندوق للمؤسسات المالیة التي تمول المشاریع، أشار خالف إلى أن الھیئة تعتمد على وبخصوص ا
میدا ، حیث جھازین لضمان المشاریع، األول یخص صندوق ضمان القروض، والثاني خاص ببرنامج االتحاد األوروبي 

بالمائة من قیمة القرض البنكي، شریطة أن ال 80و10األول قیمة مالیة للضمان تتراوح بین المحلي یقدم البرنامج 
60فیقدم ضمانا ال یتجاوز میدا مالییر سنتیم، أما البرنامج الثاني الخاص باالتحاد األوروبي 10تتجاوز قیمة الضمان 

ل اقتصادیات بالمائة من قیمة التمویل، والھدف من ھذه األجھزة ھو توسیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، باعتبار أن ك



مالیین مؤسسة صغیرة 3الدول األوروبیة تقوم على مثل ھذا النوع من المؤسسات التي قد تتجاوز في العدید البلدان 
.ومتوسطة، نظرا ألھمیتھا في دفع عجلة النمو وخلق مناصب الشغل

التركیب المالي من جانب آخر، یھدف الصندوق إلى تسھیل الحصول على القروض متوسطة األجل التي تدخل في
لالستثمارات المجدیة، من خالل منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العینیة الالزمة التي تشترطھا البنوك، 

وتتمثل طبیعة االستثمارات التي یغطیھا صندوق ضمان القروض في إنشاء مؤسسات جدیدة، تجدید أجھزة اإلنتاج، توسعة 
.اتالمؤسسات الموجودة أخذ المساھم

لطفي العقون



جریدة الحوار

» اقتصادي » مؤسسة أفلست رافقھا صندوق ضمان القروض خالف: قرابة 70

بالمائة10فیما قدرت التعویضات المقدمة بـ 

مؤسسة أفلست رافقھا صندوق ضمان القروض70خالف: قرابة 

أقر المدیر العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبد الرؤوف خالف أن التعویضات التي قدمھا 
بالمائة أقل 50ن ما قدم من التزامات منذ بدایة نشأة ھذا األخیر، موضحا أنھا تمثل نسبة تفوق الصندوق لحد اآلن بعیدة ع

.العدد الذي اعتبره بغیر الكبیر70إلى 60من المعدل العالمي، كما كشف أن المؤسسات المفلسة تقدر بحوالي 

ى حد الیوم أن قیمة التعویضات التي قدمھا ھذا أكد خالف، خالل ندوة صحفیة بمنتدى المجاھد منذ بدایة إنشاء الصندوق إل
25بالمائة ما یعتبر النتیجة بعیدة عن االلتزامات المقدمة بدایة نشأتھ أمام المعدل العالمي المقدر بـ 10األخیر تقدر بـ 

.بالمائة

ب. وعرض عبد وفیما یخص قیمة أخذ المساھمات من طرف المؤسسات قال إنھا منعدمة وال یوجد أي تجربة تقدیم طل
، حیث شمل عدد المشاریع 2017إلى غایة جوان 2004الرؤوف خالف الوضعیة اإلجمالیة لملفات الضمان من أفریل 

الممنوحة بمبلغیھا اإلجمالي والقروض المطلوبة، إضافة إلى متوسط معدلي التمویل المطلوب والضمانات الممنوحة، ھذه 
.61788ف عن مجموع عدد مناصب الشغل والمقدر بـبالمائة. كما كش60األخیرة التي قدرت بـ

، حیث ذكر أن 2017ملف خالل السداسي األول من 159وفیما یخص الملفات المستقبلة حددھا عبد الرؤوف خالف بـ 
و 2016تطور نشاط صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل السداسیین األولیین من سنتي 

بالمائة أما 21ھناك نتائج إیجابیة، بحیث أن تطور النشاط من حیث عدد الملفات المستقبلة قدر بـ ، أكد أنھ كان 2017
بالمائة. في حین كشف أن نسبة االستثمارات والتغطیة متباینة حسب التوزیع الجغرافي 22بالنسبة للضمانات الممنوحة 

12بالمائة بالغرب و 15بالمائة بالشرق، 29بالمائة، 44للمناطق والوالیات بحیث بلغت أكبر نسبة بالوسط قدرت بـ 
.بالجنوب

وأشار ضیف المنتدى إلى النجاحات التي حققھا المشروع من خالل االستدالل بنماذج من المؤسسات التي تمكنت من إرجاع 
.القروض وانتقلت إلى مرحلة التوسیع

امیةس س.


