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  الشكر

أوال شكرا هللا رب العالمین الذي وفقنا النجاز هذا العمل ونسأله المزید من 

  .فضله العظیم 

على تفضله  "األستاذ الدكتور نصیرة عقبة"نتقدم بالشكر الجزیل إلى 

ونصائحه الحكیمة التي یقدمها لنا النجاز هذا  لإلشراف على هذا البحث،

  .البحث 

ونتقدم بالشكر الجزیل إلى عمال الصندوق الوطني للتامین على البطالة 

لوالیة بسكرة وخاصة مصمودي عقبة الذي ساعدها على انجاز هذا 

  .البحث 

كما نشكر وردة التي ساعدتنا في انجاز هذا البحث عن طریق مساعداتها 

  .في إتقانه 

تشجیعها لنا  ونشكر عائلتنا الصغیرة التي تستحق حقا هذا الشكر على

 .أثناء طور فترة الدراسة 

 



  

  

  

الحمد والشكر أوال وأخیرا هللا عز وجل على جزیل فضله وكبیر نعمه 

  .الذي أعانني ووفقني على إتمام هذا البحث

مي العزیزة  والغالیة على قلبي ألى إثمرة جهدي  أهديما بعد أ

 ن توصلني لهذا المستوى العالي من التعلیم،أجمل أاجتهدت من 

أهدي هذا سكنه فسیح جنانه كما أبي العزیز رحمه و أوالى روح 

یمن ویحي والى صدیقتي الوفیة والغالیة أخوتي الكرام إلى العمل إ

اجتزت معها المشوار الجامعي ووقفنا مع بعضنا في شیماء التي 

  سمین العزیزة على قلبياالسراء والضراء كذالك صدیقتي ی

، راضیة، وهیبة، وزوجة ءسماألى خالتي حوریة، وبناتها إهدیه أكما 

  .خالتي هناء وابنةدم آتونس وحفیدها الصغیر  ابنها

ب وبعید في هذا یلى خاالتي وعماتي وكل من ساهم بقر إهدیه أو 

 العمل



  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ودعم 

وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل الصندوق، حیث یقوم الصندوق بتمویل 

  .العدید من المشاریع االقتصادیة التي تعمل على إنعاش اإلقتصاد المحلي والوطني

شهدت هذه الدراسة في جانبها النظري مختلف المفاهیم األساسیة حول المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة وأهم هیئات دعم وتمویل لهذه المؤسسات في الجزائر، أما في الجانب 

التطبیقي قمنا بدراسة حالة الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة فرع بسكرة وتقییم برنامج 

  ). 2020أوت  16إلى  2010(دة من سنة الصندوق خالل فترة محد

المشاریع الممولة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الصندوق  :الكلمات المفتاحیة

  .الوطني للتأمین على البطالة

Abstract : 

 This study aims to highlight the contribution of the National 

Unemployment Insurance Fund and the support and financing of small and 

medium enterprises by the fund, as the fund finances many economic projects 

that work to revive the local and national economy. 

This study witnessed, in its theoretical side, various basic concepts about 

small and medium enterprises and the most important support and financing 

bodies for these institutions in Algeria. On the practical side, we studied the case 

of the National Unemployment Insurance Fund, a branch of Biskra, and 

evaluated the fund’s program during a specific period from the year (2010 to 

August 16, 2020). 

Key words: funded projects, small and medium enterprises, the national 

unemployment insurance fund. 
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 مقدمة

 

 أ 
 

أصبح الواقع العالمي في ضل المتغیرات الحالیة یتوجه نحو دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

استحوذت هذه األخیرة على اهتمام كبیر من قبل دول العالم كافة وكذا المنظمات والهیئات الدولیة حیث 

الدول النامیة وتحقیق قیمة وذلك ألهمیتها الكبیرة في تحسین التنمیة االقتصادیة للدول خاصة  ،واإلقلیمیة 

ي دولة لیصبح اقتصادا بطالین وكل ذلك لالرتقاء باالقتصاد الوطني ألللالقتصاد وتوفیر مناصب شغل ل

  .االقتصاديلإلنعاش الوسائل  أفضلعتبارها اقویا ب

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك  لما سوف  بإنشاءتعتبر الجزائر من ابرز الدول التي اهتمت 

من المؤسسات  أنجعتوجد وسیلة تنمویة  ال بأنهمنها   االقتصاد الوطني وذلك اقتناعاه على مستوى تقدم

المتعلقة بهذا الموضوع هو كیفیة تمویل هذه  األموراقتصادها ومن ابرز  إنعاشالصغیرة والمتوسطة في 

فعالة   ن تكونأنها أبالتمویل التي من ش إمدادهاالتي تعمل على  األجهزةالمؤسسات من خالل مختلف 

لتمویل المؤسسات  إنشائهاالنتائج المنشودة ، من بین األجهزة التي تم في هذا المجال وبالتالي تحقیق 

الصغیر والمتوسطة هو جهاز الصندوق الوطني للتامین على البطالة حیث یعمل على دعم هذه 

طها ، وذالك بغیة توسیع وتنویع الدعم المالي الذي تحتاجه للقیام بنشا المؤسسات ویقدم لها خدمات

النشاطات الممارسة من قبل هذه المؤسسات للدور االیجابي الذي یقوم به لمحاربة في محاربة الهشاشة  

  .وامتصاص البطالة وتقدیم المساعدة ألصحاب الفئة الهشة ذوي الدخل الضعیف  في الجزائر 

 : الرئیسیة اإلشكالیة

    : یة التالیةالرئیس اإلشكالیةمن خالل ما سبق یمكن بلورة 

كیف یمكن لجهاز الصندوق الوطني للتأمین على البطالة أن یمول المؤسسات الصغیرة  

 ؟ والمتوسطة

  

  

  

  



 مقدمة

 

 ب 
 

 :الفرعیةاألسئلة 

 : التالیة  الفرعیةاألسئلة شكالیتنا الرئیسیة إتندرج تحت 

 ؟تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  أشكالهل یعتبر التمویل قصیر األجل احد  -

 ؟هل یوجد هیئات تدعم وتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من غیر البنوك في الجزائر  -

 ؟ةتمویل جهاز الصندوق الوطني للتامین عن البطال علىالقطاع الفالحي لوالیة بسكرة هل یعتمد  -

  :فرضیات الدراسة 

 .تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أشكالمن  األجلیعتبر التمویل قصیر   -

 .غیر البنوكفي الجزائر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  هناك هیئات تدعم وتمول  -

 .البطالة نصندوق التأمین عالجهاز  تمویل  علىبسكرة  لوالیةیعتمد القطاع الفالحي   -

  :أهداف الدراسة 

 .التعرف على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -

 .الصندوق الوطني للتأمین على البطالة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور جهاز  -

التعرف على طریقة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل جهاز الصندوق الوطني  -

 .لتأمین على  البطالة

  :أهمیة الدراسة 

لها الباحثون االقتصادیین تتمثل أهمیة الدراسة في أنها تعتبر من ابرز المواضیع المهمة التي یتناو 

في هذا المجال وذلك ألهمیة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على اقتصادیات الدول خاصة منها 

الدول النامیة ،وكیفیة تمویل هذه المؤسسات من خالل مجموعة من األجهزة خاصة جهاز الصندوق 

  .هذا النوع من المؤسسات  الوطني للتأمین على البطالة ومعرفة مدى فعالیة هذا الجهاز على
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  منهجیة الدراسة 

لدراسة موضوعنا استخدمنا المنهج الوصفي التحلیلي حیث یعتبر هذان المنهجان مناسبان لهذه 

الدراسة وذلك لوصف هذه الظاهرة وتسلیط الضوء علیها والمنهج التحلیلي لتحلیل مختلف المعطیات 

 .اسة الحالة والربط بین مختلف التغیرات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وفهم در 

  :حدود الدراسة 

  :من حیث الزمان والمكان على مایليالمطروحة ركزنا   اإلشكالیةالوقوف على  جلمن ا

  غایة  إلى 2010 سنة فهو یتعلق بفترة الدراسة وكانت ممتدة من: الزمنياإلطار

16/08/2020. 

 المكانیة الخاصة بالبحث فقد قمنا دراسة متعلقة بجهاز وهو یتعلق بالحدود  :المكاني اإلطار

 .الصندوق الوطني للتأمین على البطالة لوالیة بسكرة

  :دوافع اختیار الموضوع

  :دوافع ذاتیة

 .وضوع وارتباطه بالتخصص الذي ندرسهمحداثة ال  -

 .الرغبة الملحة في معرفة هذه المؤسسات وكیفیة عملها   -

 .غیرنشاء مشروع صإ إلىمیولنا   -

  :دوافع موضوعیة

 .على المستوى االقتصادي ألهمیته األخیرةونة اید االهتمام بهذا الموضوع في اآلتز   -

 .الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة الدول  -

  : صعوبات الدراسة

صعوبة الحصول على المعلومات الكافیة من طرف الصندوق الوطني للتأمین على البطالة،   -

 .نظرا لسریة المعلومات

 .صعوبة جمع مختلف اإلحصائیات  -
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المباشر الذي منع االتصال  Covid19فیروس  انتشارالظروف الصحیة العامة والمتمثلة في   -

 .بالمؤسسة الخاصة بالتربص 

 :دراسات سابقة

هیئات الدعم والتمویل ودورها في تطویر المؤسسات الصغیرة  : بعنوان ،)(2017 دراسة هالم سلیمة

  .والمتوسطة

إلى مختلف الهیئات الداعمة والممولة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تم التطرق   هذا البحث من خالل

وتهدف هذه  ،النقائص واقتراح جملة من الحلول نشاطاتها خالل السنوات األخیرة من حیثوتقییم حصیلة 

إلى معرفة مدى نجاح السیاسة الحكومیة الجزائریة في دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة  الدراسة

والمتوسطة من خالل دراسة مجموع من الهیئات التي تسعى إلى توفیر الدعم لها والمساعدة في توفي 

  .احتیاجاتها المالیة والتقلیل من المشاكل التي تواجهها في هذا المجال

س النظریة واألبحاث العلمیة حول حصیلة الدعم المالي المقدم من قبل هیئات وباالستناد إلى األس   

ذات فعالة في توفیر مصادر تمویلیة ألصحاب  ةداأالدعم والتمویل ،فانه یمكن القول بان هذه األخیرة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى إن هذه المؤسسات على الرغم من االهتمام 

لمتزاید بها والعم المالي الذي تتلقاه من الهیئات الحكومیة الزالت تعاني من مشاكل في الجانب التمویلي ا

  .وذالك نتیجة عدة أسباب لعل من أبرزها عدم وجود مرافقة فعلیة طیلة السنوات األولى من بدایة نشاطها 

یرة والمتوسطة في الجزائر سبل ، بعنوان إشكالیة تمویل المؤسسات الصغ) 2018(دراسة كاتیة بوروبة 

  تطویر اآللیات التمویلیة في ضل المتغیرات االقتصادیة

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وسبل تطویر  إشكالیةإبراز  إلىتهدف هذه الدراسة 

مویل التمویلیة في ضل المتغیرات االقتصادیة الراهنة، لتحقیق الدراسة تطرقنا إلى واقع ت اآللیات

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر باألسالیب التقلیدیة واألسالیب الحدیثة نظرا لحاجة هذه 

المؤسسة آللیات تمویلیة مستدامة تسمح بدیمومتها ورفع قدرتها التنافسیة، وعلى ضوء ذالك توصلت إلى 

ل على قروض مصرفیة خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تؤثر في قدرتها في الحصو 

  .التمویل المستحدثة في الجزائر ال تالئم االحتیاجات المالیة للمؤسسة   آلیاتطویلة األجل 
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  :تقسیم الدراسة 

على التساؤالت التي  من خالل اإللمام بالموضوع وتحلیل إشكالیة البحث المطروحة واإلجابة

   :ثالث فصول إلى دراسةتم تقسیم هذا ال طرحت

والذي یحتوي على ثالث مباحث  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، تطرقنا فیه الى :الفصل األول

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي یضم تعریف المؤسسات اهیة كالتالي المبحث األول بعنوان م

بعنوان أهمیة  حث، أما المبصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالصغیرة والمتوسطة، أشكال وخ

همیة المؤسسات الصغیرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصعوبات التي تواجهها في الجزائر وتضمن أ

، أما المبحث الثالث ات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، الصعوبات التي تواجهها المؤسسوالمتوسطة

یل التقلیدي للمؤسسات الصغیرة بعنوان أنواع تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي تضمن التمو 

  .والمتوسطة ، والتمویل الحدیث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

هیئات دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ، والذي  تطرقنا إلى :الفصل الثاني

في الجزائر یحتوي على ثالث مباحث كالتالي المبحث األول بعنوان وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

تضمن  نشأة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها ، الهیئات المتخصصة التابعة لوزارة والذي 

المبحث الثاني بعنوان وكاالت دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة  أماالمؤسسات لصغیرة والمتوسطة ، 

ة الوطنیة لتسیرالقرض ، الوكال ANSAJوالمتوسطة وتضمن الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 

البحث الثالث بعنوان وصنادیق  أما،  AND، الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  ANGEM رالمصغ

روض المؤسسات الصغیرة دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتضمن صندوق ضمان ق

  CGCI-PMEصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ، FGARوالمتوسطة 

الذي سندرسه في  صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر والصندوق الوطني للتامین على البطالة 

  .الجزء التطبیقي 

فرع بسكرة والذي  دراسة حالة الصندوق الوطني للتامین على البطالةإلى  فیهتطرقنا  :الفصل الثالث

والذي  الصندوق الوطني للتامین على البطالةتقدیم یحتوي على ثالث مباحث المبحث األول بعنوان 

أهداف ومهام الصندوق الوطني ، نشأة وتعریف الصندوق الوطني للتامین على البطالةیلي  تضمن ما

ومراحل مسار   CNACالتمویلیة التي یعتمدها  ةالصیغ، أما المبحث الثاني بعنوان للتامین على البطالة
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، مراحل صاحب المشروع CNACا یغة التمویلیة التي یعتمدهالصع  والذي تطرقنا فیه صاحب المشرو 

،المبحث الثالث بعنوان تقیم برنامج الصندوق الوطني للتامین عن البطالة لوالیة بسكرة والذي تضمن 

المشاریع الممولة حسب القطاعات من طرف  ، CNACالمشاریع الممولة حسب العدد والجنس من طرف

CNAC . 

                                     

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

األول الفصـــــــل   

 

ةـــــوالمتوسط رةــــالصغی اتــــالمؤسس  
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  :تمهید

تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جزءا هاما من اقتصادیات الدول وذلك باعتبارها موردا 

أساسیا للنمو االقتصادي، سواء بالنسبة للدول الكبرى المصنعة أو الدول النامیة، وذلك من خالل ما تقدمه 

هذه الدول، وتعتبر الجزائر من بین الدول التي اهتمت بهذا القطاع وخصصت له كل  القتصادیات

  .اإلمكانیات لنجاحه

ة مباحث، حیث من خالل هذا الفصل تطرقنا إلى أهم ما یخص هذا القطاع وجزأناه إلى ثالث

فتناول ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، أما المبحث الثاني  یتضمن المبحث األول

أما المبحث الثالث فتطرقنا لصعوبات التي تواجهها في الجزائر ، أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وا

  .إلى أنواع تمویل المؤسسة الصغیرة والمتوسطةفیه 
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  ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المبحث األول

والمتوسطة جوهر االختالف بین مختلف یشكل تحدید تعریف موحد وشامل للمؤسسات الصغیرة 

دول العالم على الرغم من انتشاره في كافة أرجائه، فهو یثیر الكثیر من الجدل بین االقتصادیین والذي 

یصعب من خالله تحدید أو وضع تعریف موحد، ونجد أن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة العدید من 

  .األشكال والخصائص المتنوعة

  ریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتع: المطلب األول

معاییر  باختالفوذلك  المنظماتتختلف تعاریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الدول وكذا 

ومراحل  االقتصادياإلمكانیات والموارد ومستویات وظروف التطور  بتباینالتصنیف المعتمدة من كل بلد 

  .النمو من دولة إلى أخرى

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة معایر تعریف: الفرع األول

ر التي تساعد في الوصول إلى مفهوم مشترك نسبیا للمؤسسات الصغیرة یهناك مجموعة من المعای

  .ر الكمیة والنوعیةییر ما هو كمي ومنها ما هو نوعي، فیما یلي أهم المعاییوالمتوسطة من هذه المعا

على مجموعة من  عتماداتهتم هذه المعایر بتصنیف المؤسسات  :المعاییر الكلیة - 1

السمات أو المؤشرات الكمیة واإلحصائیة، التي تبرز الفروق بین األحجام المختلفة للمشروعات، 

 :وهي ذات صبغة محلیة ألنها توضع في ضوء ظروف كل دولة على حدى، ویمكن تقسیمها إلى

التركیب ، من ضمنها عدد العمال، واقتصادیةوتضم مؤشرات تقنیة  :المجموعة األولى  - أ

 .العضوي لرأس المال، حجم اإلنتاج، القیمة المضافة وحجم الطاقة المستهلكة

 )10م، ص2010نوال، (                                                                 

رأس المال المستثمر ورقم : وتتضمن المؤشرات النقدیة، وهي :المجموعة الثانیة  -  ب

 مؤشرات مركبة مثل نسبة رأس المال إلى العمل باستخداماألعمال كما یمكن تضیف المؤسسات 

ستخدم في تركیبها ی ةمؤشرات ترجیحی و، أو نسبة المبیعات إلى رأس المال، أ)معامل رأس المال(

وعدد العاملین وٕاجمالي المبیعات السنویة، حیث یتم احتساب أكثر من عاملین مثل رأس المال 

نسبة كل عنصر بقیمة إجمالي قیمته على مستوى النشاط الصناعي وتتم بعد ذلك عملیة ضرب 

ر الكمیة، إال أنه یمكن یهذه النسب للحصول على المؤشر الترجیحي وبالرغم من تعدد المعای
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لكن ذلك ال یعني  ،ا شیوعا وقبوال على المستوى الدوليالقول بأن معیار عدد العمال یعتبر أكثره

 باختالفمن بلد آلخر  حول عدد العمال المستعمل في التصنیف، فهو یختلف  اتفاقوجود 

، التركیبة السكانیة، عدد السكان في الدول وعوامل االقتصادي، النشاط االقتصادیةاألوضاع 

 .أخرى

ین في المشروع الصغیر في الدول المتقدمة كالیابان، وعموما یتراوح الحد األقصى لعدد العامل

ت، یالعدد في الدول النامیة كمصر، الكو  ینخفضعامل، بینما  500و 200وأمریكا، إنجلترا وألمانیا بین 

  .عامل فأقل 100واإلمارات العربیة المتحدة لیصل إلى 

یهتم هذا النوع من المعاییر بتصنیف المؤسسات بصورة موضوعیة أخذا  :المعایر النوعیة - 2

للفوارق العدیدة المرتبطة بالمؤسسة وعناصر التشغیل الرئیسیة فیها ومن أهم المعاییر  باالعتبار

 :یلي النوعیة ما

ا یهیتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبیعة وحجم رأس المال المستثمر ف :المعیار القانوني

وفي هذا شركات األفراد،كبیر مقارنة ب رأسمالهاغالبا ما یكون  األموالطریقة تمویلها، فشركات و 

المؤسسات العائلیة والتضامنیة،  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة شركات األفراد تشمل  اإلطار

  )11-10م، ص2010نوال، (                        .شركات التوصیة البسیطة والتوصیة باألسهم

تصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا لهذا المعیار، إذا اتسمت  :المعیار التنظیمي  - أ

 :بخاصیتین أو أكثر من الخواص التالیة

 .الجمع بین الملكیة واإلدارة - 

 .قلة عدد مالكي رأس المال - 

 .ضیق نقاط اإلنتاج وتركزه في سلعة أو خدمة محددة - 

 .صغر حجم الطاقة اإلنتاجیة - 

 .بشكل كبیر على المصادر المحلیة لتمویل رأسمالها االعتماد - 

بناء على هذا المعیار، یتم تصنیف المؤسسات تدریجیا طبقا لدرجة المكثفة  :المعیار التقني -ج

المستخدمة من ناحیة، ومدى االعتماد على المهارات الیدویة من ناحیة أخرى وبذلك تصنف مؤسسات 

                               . نتاج ذات كثافة ورأسمالیة منخفضة نسبیا وكثافة عمالیة عالیةالمؤسسات التي تستخدم أسالیب إ. م.ص
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  تعریف بعض الدول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفرع الثاني

تنفرد كل دولة بتعریف أو بمجموعة من التعاریف الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والتي 

  :وفیما یلي عرض لبعض هذه التعاریفالغرض منها  باختالفتختلف 

 :الوالیات المتحدة األمریكیةتعریف المؤسسات الصغیرة في  - 1

على األقل من  اثنینیعتبر المشروع صغیرا عندما یستوفي  األمریكیةحسب لجنة التنمیة االقتصادیة 

  :الشروط التالیة

 .أو بعضهم تتم إدارة المشروع من طرف كل المالك اإلدارة عن المالكین، وٕان استقاللعدم  - 

 .تمویل رأس مال المشروع من طرف مالك واحد أو عدد قلیل من المالكین - 

 .منطقة محلیة فیكون العمال والمالكون في المجتمع واحدالعمل في  - 

 )13-11ص، م2010، نوال(                                                                          

 .أن یكون حجم المشروع صغیر نسبیا بالمقارنة مع القطاع الذي ینتمي إلیه - 

تلك التي تملك وتعمل بشكل مستقل، "كما عرف إدارة األعمال الصغیرة المؤسسات الصغیرة بأنها 

   ."، كما تتصف بالتفرد والتمیز وعدم الشیوع في مجال أعمالهاباالستقاللیةأي تتصف 

  )13ص، م2010، نوال(                                                                

 :تعریف الیابان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 2

فإن التعریف المحدد لهذا القطاع  1963استنادا للقانون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لعام 

   .على أساس طبیعة النشاط یلخصه الجدول التالي حیث یمیز بین مختلف المؤسسات

 )29، صم2008، رابح(                                                                

  معاییر تمییز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان : )10(جدول رقم

  عدد العمال   رأس المال المستثمر   القطاعات 

المؤسسات المنجمیة والتحویلیة وباقي  - 

 .النشاط االقتصادي فروع

 .مؤسسات التجارة بالجملة - 

  التجارة بالتجزئة والخدمات مؤسسات  - 

  .أقل من مائة ملیون ین یاباني - 

 أقل من ثالثین ملیون ین یاباني  - 

  أقل من عشرة ملیون ین یاباني   - 

  ثالثة مائة عامال أو أقل

  مئة عامل أو أقل

  خمسون عامل أو أقل 

  الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلهاالمؤسسات  رابح خوني، :مصدر

 ) 29، صم2008، رابح(                                                               
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 :صغیرة والمتوسطةالتعریف اإلتحاد األوروبي للمؤسسات   - 3

على  2003 توصیةاعتمد االتحاد األوروبي في تعریفه للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حسب 

  .االستقاللیةعدد العمال، رقم األعمال، مجموعة المیزانیة السنویة و : عدیدة هير یمعای

  :ویمكن تلخیص ما جاءت به هذه التوصیة في الجدول الموالي 

  تعریف اإلتحاد األوروبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة : )20(جدول رقم 

وحدة (السنویة المیزانیة   رقم األعمال السنوي  عدد العمال   أنواع المؤسسة

  )نقدیة أوربیة

  االستقاللیة 

من رأس  %25  ملیون 2=<  ملیون 2=<  10 <  مصغرة 

المال أو حقوق 

التصویت لمؤسسة 

  أخرى 

  ملیون 10=<  ملیون 10=<  50 <  صغیرة

  ملیون 43 =<  ملیون =<  250 <  متوسطة

    ملیون 43 >  ملیون 50 >  250 >  كبیرة 

  14000-9000شهادة االیزوا مرزوقي نوال ، معوقات حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة عل  :مصدر

في اإلتحاد األوروبي تشمل المؤسسات التي ال یمتلك  الم س مومن خالل الجدول یمكن القول أن 

ا من قبل مؤسسة أخرى، علما أن المؤسسات المصغرة هي همن رأس مالها أو حقوق التصویت ب 25%

ملیون وحدة  2من رقم أعمالها ومیزانیتها السنویتین عن عمال، ویقل كل  10تلك التي تشتغل أقل من 

عامل ویقل كل من رقم  50ؤسسات الصغیرة فهي تلك التي یقل عدد عمالها عن منقدیة أوروبیة، أما ال

بینما تمثل المؤسسات المتوسطة تلك  ،لیون وحدة نقدیة أوروبیة أو یساویهام 10أعمالها ومیزانیتها عن 

ملیون وحدة  50یقل كل من رقم أعمالها ومیزانیتها عن  ،عامال 250التي یقل فیها عدد العاملین عن 

                                               . نقدیة أوروبیة أو یساویها

  :المتوسطة في بعض الدول العربیةتعریف المؤسسات الصغیرة و  - 4

حول المشاریع االستثماریة  1989حسب الدراسة التي قامت بها الجمعیة الملكیة عام  :األردن  -  أ

عامال، بینما تعتبر  19تعتبر مؤسسات صغیرة المؤسسات التي تستخدم من وٕالى "في األردن 

أما المؤسسات التي  ،عامال مؤسسات متوسطة 99و 20المؤسسات التي تستخدم ما بین 

 )14، صم2010نوال، (               . "عامال فأكثر، فتصنف كمؤسسات كبیرة 160تستخدم 
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نها أتعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الكویت حسب المعیار العددي على  :الكویت  - ب

یتجاوز عدد العمال فیها عشر عمال، أما المؤسسات المتوسطة فهي تلك المؤسسات التي ال "

 ."محصورة بین عشرة وأربعة مائة وتسعة وتسعین عامال

 انطالقاأیضا على المعیار البشري وتعد مؤسسة صغیرة  اإلماراتیستند التعریف في  :اإلمارات  - ت

                    "كل المؤسسات التي تشمل على خمسین عامال أو أقل"من ذلك 

 )30، صم2008خوني، (                                                            

  :تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 5

إن تعریف المعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر هو التعریف الوارد في 

والمتمثل في القانون التوجهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  10/01/2017المؤرخ في  17/02القانون 

تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة بـأنها : "والذي ینص على ما یلي

شخص وال یتجاوز رقم أعمالها أربعة ملیار  250إلى  1أو الخدمات تشغل من /مؤسسة إنتاج السلع و

، "عدى إجمالي حصیلتها السنویة ملیار دینار جزائري وهي تحترم معیار االستقاللیةدینار جزائري أوال یت

  :ویمكن تلخیص تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجدول التالي

   تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة : )30(جدول رقم 

عدد العمال   نوع المؤسسة

  )عامل(

مجموعة الحصیلة   )دج(رقم األعمال 

  )دج(السنویة 

  االستقاللیة

 20ال یتجاوز   ملیون  40أقل من   9إلى  1من   مؤسسة مصغرة 

  ملیون

 ضرورة توفر

معیار االستقاللیة 

 400أقل من   49إلى  10من   مؤسسة صغیرة  في التسییر 

  ملیون 

 200ال یتجاوز 

  ملیون 

ملیون  400من   250إلى  50من   مؤسسة متوسطة

  مالییر  4و

 1و 200من 

  ملیار

  ) 219-218م، ص2018عبد الرحمان،(                                                                      

ات الصغیرة والمتوسطة على التعریف الذي حدده المشرع الجزائري اعتمد في تعریف المؤسس

حیث صادقت الجزائر  األعضاءوالذي كان موضوع توصیة لكافة البلدان  1996سنة  االتحاد األوروبي 
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، إذ یرتكز هذا التعریف على ثالث والمتوسطةعلى میثاق بولونیا حول المؤسسات الصغیرة  2000سنة 

إلى معیار نوعي والعدد أال  باإلضافةعدد العمال، رقم األعمال، مجموعة الحصیلة السنویة : معایر وهي

                                               )219، صم2018یاسر، ( .و معیار االستقاللیةه

  أشكال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المطلب الثاني

  :هناك عدة معاییر یتم على أساسها تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهي

 التصنیف حسب طبیعة التوجیه.  

 التصنیف حسب طبیعة المنتجات.  

 التصنیف حسب تنظیم العمل.  

 : تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة التوجه - 1

   :یمكن تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب توجهها إلى

 مؤسسات عائلیة. 

 مؤسسات تقلیدیة. 

 مؤسسات متطورة وشبه متطورة. 

 :المؤسسات العائلیة - 1- 1

المنزل وتكون مكونة في الغالب من مساهمات أفراد  إقامتها هي المؤسسات التي تتغذي من موضوع

العائلة ویمثلون في أغلب األحیان الید العاملة وتقوم بإنتاج سلع تقلیدیة بكمیات محدودة وفي البلدان 

  )24م، ص2012صوریة، ( .المتطورة تقوم بإنتاج جزء من السلع لفائدة المصانع أي ما یعرف بالمقاولة

 :المؤسسات التقلیدیة - 2- 1

هذا النوع من المؤسسات یعرف أو یقترب كثیرا إلى النوع السابق هذا ألن المؤسسة التقلیدیة تعتمد في 

الغالب على مساهمة العائلة وتنتج منتجات تقلیدیة ولكن ما یمیزها عن النوع السابق هو أنها تكون في 

  .ورشات صغیرة ومستقلة عن المنزل وتعتمد على وسائل بسیطة

النوعین السابقین أنهما یعتمدان كثیرا عن كثافة أكبر لعنصر العمل واستخدام ضعیف وما یالحظ على 

 .للتكنولوجیا المتطورة وكذلك تتم عملیة التسویق ببساطة
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 : المؤسسات المتطورة وشبه متطورة - 3- 1

السابقین باستخدامه لتقنیات وتكنولوجیات الصناعة الحدیثة  النوعینیتمیز هذا النوع من المؤسسات عن 

سواء من ناحیة التوسیع أو من ناحیة التوسع أو من ناحیة التنظیم الجید للعمال أو من إنتاج منتجات 

                )24ص م،  2012صوریة، (                 .منظمة مطابقة لمقیاس الصناعة الحدیثة والحاجات العصریة

 :تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المنتجات - 2

  :نمیز في هذا التصنیف ثالث أنواع أساسیة وهي

  مؤسسات إنتاج سلع استهالكیة. 

  مؤسسات إنتاج السلع و الخدمات. 

 مؤسسات إنتاج سلع التجهیز. 

 :السلع إستهالكیةمؤسسات إنتاج  - 1- 2

  : ونقوم بإنتاج سلع ذات إستهالك أولي مثل

  المنتجات الغذائیة. 

 تحویل المنتجات الفالحیة. 

  منتجات الجلود. 

 الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته.  

  ویعتمد سبب اعتماد هذه المؤسسات على مثل هذه الصناعات الستخدامها المكثف للید العاملة

  )25-24صم،  2012صوریة، (                                         .وكذلك سهولة التسویق 

 : مؤسسات إنتاج السلع والخدمات  - 2- 2

  :وهو یضم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنشط في

 قطاع النقل. 

  الصناعات المیكانیكیة والكهرومائیة. 

 الصناعات الكیمیائیة والبالستكیة. 

  صناعة مواد البناء. 

عتماد على مثل هذه الصناعات إلى الطلب المحلي الكبیر على منتجات خاصة في مواد الایرجع سبب و 

  .البناء
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 :مؤسسات إنتاج سلع التجهیز  - 3- 2

یتمیز هذا النوع من المؤسسات من باستخدام معدات وأدوات لتنفیذ إنتاجها ذو تكنولوجیا الحدیثة 

فهي تتمیز كذلك بكثافة رأس مال أكبر، األمر الذي ینطبق وخصائص المؤسسات الكبیرة الشيء الذي 

یب جعل مجال تدخل هذه المؤسسات ضیق بحث یكون في بعض الفروع البسیطة فقط كإنتاج أو ترك

مجالها مقتصر على بعض المعدات البسیطة وذلك خاصة في الدول المتطورة أما في البلدان النامیة یكون 

  .وتركیب قطع الغیار المستوردةاآلالت إصالح بعض 

 :تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس تنظیم العمل - 3

  :یكون لنا حسب هذا لتصنیف التفریق بین نوعین من المؤسسات هما

 مؤسسات غیر مصنعة. 

 26- 25ص م،  2012صوریة، ( .مؤسسات مصنعة(  

 :مؤسسات غیر مصنعة - 1- 3

عمل في (والنظام الحرفي  )إنتاج مخصص لالستهالك الذاتي(وهي ممثلة في اإلنتاج العائلي 

عد اإلنتاج العائلي أقدم شكل من حیث التنظیم أما النظام الحرفي فهو یقوم به یو  )المنزل، ورشات حرفیة

  .شخص أو عدد من األشخاص ویكون في الغالب یدوي اإلنتاج سلع حسب طلبیات الزبائن

 :مؤسسات مصنعة  - 2- 3

عمل صناعي في المنزل ورشة شبه مستقلة (وهي ممثلة في النظام الصناعي في الورشة المنزلي 

میع فهذا النوع من المؤسسات یقوم بالج ))مصنع كبیر| مصنع متوسط،(مصنع صغیرة ونظام التصنیع 

 رالتسییبینما المصانع الصغیرة والمصانع الكبیرة، ویتمیز هذا النوع من المؤسسات باستخدام أسالیب 

م،  2012صوریة، ( .الحدیثة وتعقید العملیة اإلنتاجیة وكذلك من حیث نوع السلع المنتجة وٕانتاج األسواق

   )26ص 

 :تصنیف المؤسسات حسب طبیعة الملكیة -4

مختلطة،  ،ةمؤسسات عام شكلوفقا لهذا التصنیف یمكن أن تأخذ المؤسسات الصغیرة 

  .تعاونیات ومؤسسات خاصة

وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكیتها إلى الدولة باسم المجتمع مثل  :المؤسسات العامة - 1- 4

تحدد قواعد الشركات الوطنیة و الوالئیة  و البلدیة، وهي تدار وفق إجراءات وقوانین متمیزة 

 .تسییرها
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وهي المؤسسات التي تسول برأس مال مشترك مابین القطاع العام : المؤسسات المختلطة - 2- 4

للقطاع الخاص  %49للدولة و  %51والقطاع الخاص، وذلك بنسب مختلفة یمكن أن تكون 

وهي تدار بشكل مشترك، ولكن مع بعض التدخل من قبل الحكومة لتحقیق األهداف االقتصادیة 

 )16ص ،م2010نوال، ( .واالجتماعیة للبلد

تعد الجمعیات التعاونیة مؤسسات برأس مال خاص وهي مشاریع : الجمعیات التعاونیة - 3- 4

بهدف تلبیة احتیاجاتهم وتحسین ظروفهم  اریة تقوم بین أشخاص تجمعهم مصالح مشتركة،تیإخ

 .المالیة والمعنویة

هي تلك المؤسسات التي تعود ملكیتها إلى شخص أو أكثر، وغالبا  :المؤسسات الخاصة - 4- 4

  )16ص ،م2010نوال، (          .ممكن حما یكون هدفها تحقیق أقصى رب

  خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : المطلب الثالث

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من المؤسسات یمكن ن إ

  :ذكرها في ما یلي

 تستعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنصر السهولة في إنشائها من  :سهولة التأسیس

ا تستند في األساس إلى جذب هانخفاض مستلزمات رأس المال المطلوب إلنشائها نسبیا حیث أن

وتفعیل مدخرات األشخاص من أجل تحقیق منفعة من النشاط االقتصادي، وهذا ما یتناسب 

 .والبلدان النامیة

 تظهر هذه الخاصیة أكثر في المؤسسات المتوسطة أي تكون أمام عدد  :سهولة وبساطة التنظیم

مقارنة مع المؤسسات الصغیرة والمصغرة، وذلك من خالل توزیع ( اكبر من العمال 

االختصاصات بین أقسام المشروع،التحدید الدقیق للمسؤولیات وتوضیح المهام التوفیق بین 

).                                     ركزیة ألغراض سرعة التنفیذالمركزیة ألغراض التخطیط والنقابة وبین الم

 إن التخصص الدقیق والمحدد لمثل هذه المؤسسات یسمح لما بتقدیم إنتاج ذو  :جودة اإلنتاج

جودة عالیة، حیث یعتمد النمط اإلنتاجي فیما على مهارة حرفیة ومهنیة مما یجعلها تستجیب 

ت المستهلكین وهو ما یسهل عملیة التكیف والتطور وتستجیب بذلك بشكل مباشر ألذواق واحتیاجا

  ) 37م، ص 2013عبد اهللا، (                              . للتقلبات المفاجئة في توفیرا المنتجات

 إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستجیب لطلبات  :توفیر الخدمات للصناعات الكبرى

، وعلى سبیل المثال )منتجات محدودة، أیدي عاملة(زمات معینة الصناعات الكبیرة بتوفیر مستل
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ألف مصنع إلنتاج عدد من  26یتعاقد مع  "جنرال موترز"العمالق األمریكي لإلنتاج السیارات 

ألف مصنع یعمل بما أقل من  16األجزاء التي یحتاج إلیها في العملیة التصنیعیة ومن بینها 

 )38م، ص2013عبد اهللا، (                                                 ".عامل 100

 إن اإلدارة في المؤسسات الصغیرة المتوسطة تتمیز بقدر عالي من المرونة وسرعة  :مرونة اإلدارة

مواكبة التغیرات في العمل وظروفه والتكیف معهما بسرعة فائقة ویعود ذالك إلى الطابع الغیر 

لعمالء والعاملین وصاحب المؤسسة، وتمیزها ببساطة الهیكل التنظیمي رسمي للتعامل بین ا

ومركزیة اتخاذ القرارات وعدم وجود لوائح جامدة تعرقل اتخاذ هذه القرارات، إن المؤسسات 

الصغیرة المتوسطة أكثر قدرة على مواكبة التغیرات والمستجدات وتبین سیاسات جدیدة على 

 . یز بتعدد مراكز اتخاذ القرارات وتعدد المستویات اإلداریةعكس المؤسسات الكبیرة التي تتم

 النسبیة في المؤسسات  وضآلتهصغر حجم المال  :النسبیة لرأس المال وسهولة التمویل الضآلة

الصغیرة والمتوسطة یسهل الحصول على تمویل الالزم من طرف المالكین سواء في شكله العیني 

.                                  أو النقدي وهذا یقلل من الضغوطات المالیة للبنوك والمؤسسات التمویلیة األخرى

 الصغیرة والمتوسطة تكون محلیة أو جهویة  معظم المؤسسات أن :االنتشار الجغرافي محدودیة

نشاط وتكون معروفة بشكل كبیر في المنطقة التي تعمل فیها وتقام لتلبیة احتیاجات المجتمع ال

الموارد المحلیة واستغاللها في استغالل األمثل والقضاء على  ندي إلى تثمیؤ المحلي وهذا ما ی

                                                 )45-44صم، 2013رابح، (             .اد محلیامشكلة البطالة وتوفیر المنتجات والخدمات لألفر 

 وهي عبارة عن الفترة المطلوبة السترداد التكالیف استثمار مشروع من واقع  :قصر فترة االسترداد

تدفقاته النقدیة لذا فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة تتمكن من استرداد رأس المال المستثمر فیها في 

  : فترة زمنیة أقصر من غیرها من الشركات نتیجة لـــــــــ

 صغر حجم رأس المال المستثمر . 

  یقسهولة التسو. 

 زیادة دوران البیع. 

 39م، ص2013عبد اهللا، ( .قصر دورة اإلنتاج( 
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  أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصعوبات التي تواجهها : المبحث الثاني

  رـــــي الجزائـــــــف

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیة كبیرة على المستوى االقتصادي وذلك لما تقدمه من نتائج 

لالقتصاد ولكن یوجد الكثیر من الصعوبات التي یواجهها هذا النوع من المؤسسات وتعرقل  ةإیجابی

  .نجاحها

  أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : المطلب األول

إن االهتمام بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعود األهمیة البالغة لهذا الشكل من المؤسسات ولعل 

  :أهمیتها تكمن في النقاط التالیة

 اراتهمالاألفراد خاصة منهم ذوي الكفاءات و  ىاستیعاب القدرة الكامنة لد.  

  إحداث التوازن الجهوي ذلك ألن هذه النوع من المؤسسات سهل اإلنشاء في المناطق المنعزلة

  .والنائیة

  تدعیم النسیج االقتصادي وخلق بعض التكامل ألن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنشط في

  .مختلفة فالحیه وخدماتي وما یجعل االقتصاد الوطني یتسم ببعض التوازنمجاالت 

  في الوالیات فتساعد على االستقرار االجتماعي لكثیر من األفراد عن طریق خلق مناصب عمل

 .المتحدة األمریكیة نصف الید العاملة توظفها هذه المؤسسات

 وفیر وتلبیة رغباته األساسیةتفاعلها المباشر مع المستهلك یجعلها قادرة أكثر على ت. 

  داع واالبتكارباإلالمساهمة الفعالة في.  

  مساهمة هذه المؤسسات في حمایة البیئة ألن العدید منها یعتمد على مخرجات ونفایات

 .المؤسسات الصناعیة الكبرى

  خلق قیمته مضافة في االقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في إحداث تنمیته اقتصادیة

 )35صم، 2013عبد اهللا، (                                                                 .عیتهواجتما

  وتتحول إلى مؤسسات كبیرة تنموتعتبر هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بذرة یمكن أن. 

  تساهم هذه المؤسسات في تحقیق االكتفاء الذاتي من خالل العمل في مجال الصناعة الحرفیة

 .واالستهالكیة

 على أي ینعكس هذا إیجابیا  ،والقضاء على االحتكارة توفر هذه المؤسسات مصدر منافس

  .القدرة الشرائیة للمستهلك منحسین جودة المنتجات والرفع 
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لحفاظ على التوازن التجاري ومیزان لتساهم هذه المؤسسات في تنمیة الصادرات وتنویعها 

حیث تساهم في دعم الصادرات وٕاحالله محل االستیراد ومد  ،يج المحلتالمدفوعات وتعزیز النا

زیادة االكتفاء الذاتي وتعزیز الثقة بالنفس وتقلیل األعباء على و االقتصادیات بالعملة الصعبة 

  )49، صم2017شوقي، (                                         .الموازنة العاملة للدولة

  الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر : المطلب الثاني

رغم اهتمام الدولة بهذا القطاع إلى أنه توجد العدید من الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات 

  : وتتمثل في

 : الصعوبات اإلداریة  .1

اإلدارة المسیرة لهذا  تنتهجهسلوب الذي األیعتمد نجاح قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على 

ل العوائق جل السبب الرئیسي لمثت الزالتاإلدارة الجزائریة ف ،القطاع في تعاملها مع مدیري المؤسسات

فالكثیر من المشاریع  ،التي تقف في وجه العملیة التنمویة من خالل اتسامها بالروتین الممل والبیروقراطیة

ومن األسباب الكامنة وراء  ،االستجابة اإلداریة السریعة تنظیما وتنفیذا عطلت كون أن نشاطها یتطلب

  :ذلك

یات إذ أنها لم تتهیأ بعد لهضم واستیعاب وفهم خصوصیة هذا النوع من نمشكلة الذه - 

  .المؤسسات ومن ثم التعامل معه وفق متطلباته

األجهزة  ىعلى مستو سرعة حركة التقنین وٕانتاج النصوص لم تسایرها حتى اآلن حركیة مماثلة  - 

سنوات حسب الغرفة الجزائریة للتجارة  5 بـفاآلجال المتوسطة النطالق مشروع جزائري تقدر ، التنفیذیة

والصناعة، وحسب تحقیق قامت به وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فإن مدة إنشاء مؤسسة یتراوح 

   )227م، ص2018عبد الرحمان، (                        .سنوات وذلك حسب النشاط 03وأشهر  06بین 

  :الصعوبات المتعلقة بالقطاع الصناعي  .2

إن مسألة الحصول على العقل الصناعي، سواء من حیث توفره أو اإلجراءات اإلداریة للحصول 

علیه، السعر وطرق الدفع والتسویة القضائیة من أهم المشاكل التي تواجه نمو وتطور قطاع المؤسسات 

والمتوسطة، فالحصول على عقد الملكیة أو عقد اإلیجار یعد أمر أساسیا في الحصول على الصغیرة 

تأثیر هذا العائق على  ىالتراخیص المكملة األخرى، فحسب دراسة قام بها البنك العالمي أثبت مد

، حیث تطول والمتوسطة االستثمار الخاص في الجزائر خاصة على االستثمار في المؤسسات الصغیرة

فسوق العقارات  ،سنوات 05و 03إذ تتراوح بین  ،مر للحصول على العقار الصناعيثنتظار المستاة فتر 
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 ،في الجزائر الزالت رهینة للعدید من الهیئات مثل الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار والوكاالت العقاریة

المؤسسات الصغیرة ن تسهیل إجراءات الحصول على العقار الالزم إلقامة ع عجزتحیث أنها 

ر المساحات الصناعیة یویرجع ذلك لغیاب سلطة اتخاذ القرار حول تخصیص األراضي وتسی ،والمتوسطة

 . إضافة إلى محدودیة األراضي المخصصة للنشاط الصناعي وغیره

 :الصعوبات المتعلقة بالتمویل  .3

التسویق، مثال على من أهم المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نجد مشكلة 

من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعاني من محدودیة فرص  %21االتحاد األوربي نجد دول مستوى 

ا یحد من تطور هذا القطاع، یالحصول على التمویل، فالحصول على التمویل الالزم یعتبر إشكاال حقیق

  :وذلك یرجع إلى جملة من األسباب أهمها

 بنوك من أجل الحصول على التمویل الالزمضعف الضمانات التي تقدم لل. 

 عن اإلقدام على جمون یح ثمرینعلى القروض، مما یجعل المستالحصول  إجراءاتتعقد و  تعدد

 .تجسید مشاریعهم على أرض الواقع

  نقص الخبرة التنظیمیة واإلداریة في المعامالت البنكیة ألصحاب المؤسسات هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى نجدهم یتجنبون التعامل مع البنوك نظرا لعدة اعتبارات أهمها ارتفاع أسعار الفائدة 

        .المطبقة

 :الصعوبات المتعلقة بالتسویق  .4

تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من عدة مشاكل تسویقیة تختلف باختالف نوع المؤسسة 

  :الصعوبات نذكر هذهوالنشاط الذي تمارسه، ومن بین 

 المؤسسات یؤدي إلى ضعف الكفاءة التسویقیة لها، نتیجة لعدم  هانخفاض اإلمكانیات المالیة لهذ

  .قدرتها على توفیر المعلومات الضروریة عن السوق وأذواق المستهلكین

  عدم توفر الدعم والحمایة الكافیة للمنتجات المحلیة مما جعلها عرضة للمنافسة الحادة من طرف

 .اإلغراقسیاسة  بانتهاجلمنتجات المستوردة، خاصة في ضل قیام المؤسسات األجنبیة ا

 القیام بعملیة الدعایة واإلعالن الكافیة لمنتجات هذه المؤسسات نتیجة ارتفاع  ىعدم القدرة عل

  .تكالیف تلك العملیات

 اختیار المستهلك للمنتج المستورد على حساب المنتج المحلي. 
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 :تعلقة بالرسوم الجمركیةالصعوبات الم  .5

د من صیرورة نشاطها، حیث یتصف تحتواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة صعوبات جمركیة 

تعامل جمارك الجزائریة مع المستثمرین بالبطء والتعقید مما یجعل العدید من السلع حبیسة للموانئ لعدة 

وخاصة التي تعتمد في عملیتها شهور، مما ینعكس سلبا على مردود المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  )228م، ص2018عبد الرحمان، (                   .  اإلنتاجیة على مواد أولیة ال توجد في السوق المحلة
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  أنواع تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المبحث الثالث

یعتبر التمویل ركیزة أساسیة لسیر نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك ألهمیة البالغة وذلك 

 . أنواع للتمویل والمتمثلة أساسا في التمویل التقلیدي والحدیث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  .التمویل التقلیدي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المطلب األول

  :التمویل من عدة جوانب أهمها یمكن النظر إلى أشكال

 المدة التي یستغرقها. 

 مصدر الحصول علیه. 

 الغرض الذي یستخدم ألجله. 

 : بموجب معیار المدة تنقسم أشكال التمویل إلى  - 1

  : تمویل قصیر األجل - 1- 1

یقصــد بــه تلــك األمــوال التــي ال تزیــد فتــرة اســتعمالها عــن ســنة واحــدة كالمبــالغ النقدیــة التــي تخصــص 

لدفع أجور العمال وشراء المدخالت الالزمـة إلتمـام العملیـة اإلنتاجیـة والتـي یـتم تسـدیدها مـن إیـرادات نفـس 

 . الدورة اإلنتاجیة

 : تمویل متوسط األجل - 1-2

للتمویــل حاجــة دائمــة للمشــروعات كتغطیــة تمویــل أصــول ثابتــة أو تمویــل یســتخدم التمویــل المتوســط 

      .وتكون مدته مابین سنة وخمسة سنوات. مشروعات تحت التنفیذ والتي تستغرق عدادا من السنین

                                                       )77م، ص2011صورایة، (                                                                                   

 : تمویل طویل األجل -1-3

وینشـــأ مـــن الطلـــب علـــى األمـــوال الالزمـــة لحیـــازة التجهیـــزات اإلنتاجیـــة ذات المردودیـــة علـــى المـــدى 

  .    الطویل وتوجه أیضا إلى مشاریع إنتاجیة تفوق مدتها خمس سنوات

 :الحصول علیهاأشكال التمویل من حیث مصدر  - 1

ــي -2-1 ــل ذات ویقصــد بــه مجمــوع الوســائل التمویلیــة التــي أنشــأتها المؤسســة بفعــل نشــاطها : تموی

العادي أو االسـتغاللي والتـي تبقـى تحـت تصـرفها بصـفة دائمـة أو لمـدة طویلـة، وعلیـه فالتمویـل الـذاتي هـو 
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ها المشروع للوفاء بالتزاماته المالیة، نمط من التمویل یستخدم تراكم المدخرات المتأتیة من األرباح التي حقق

وتختلف قدرة المشروعات فـي االعتمـاد علـى هـذا المصـدر لتمویـل احتیاجاتهـا، ویرجـع ذلـك إلـى أن توسـیع 

إمكانیـات التمویـل الـذاتي تــرتبط أساسـا بقـدرة المشـروع علــى ضـغط تكـالیف اإلنتـاج مــن جهتـه ورفـع أســعار 

 .باح من جهة أخرىمنتجاته األمر الذي یسمح بزیادة األر 

ویتمثــل فــي لجــوء المشــروعات إلــى المــدخرات  المناخیــة فــي الســوق ســواء  :تمویــل خــارجي -2-2

قروض، سندات أسهم، لمواجهة احتیاجاتهم التمویلیة وذلـك (كانت محلیة أو أجنبیة بواسطة التزامات مالیة 

كــن التمییــز بــین التمویــل الخــاص فــي حالــة عــدم كفایــة مصــادر التمویــل الــذاتي المتــوفرة لــدى المؤسســة ویم

) أفـــراد أو مؤسســـات والـــذي یكـــون علـــى شـــكل أســـهم وســـندات(الـــذي یـــأتي مـــن مـــدخرات القطـــاع الخـــاص 

لمواجهــة احتیاجاتــه التمویلیــة وذلــك فــي حالــة عــدم كفایــة مصــادر التمویــل الــذاتي المتــوفرة لــدى المؤسســة 

أفــراد أو مؤسســات والــذي (القطــاع الخــاص ویمكــن  التمیــز بــین التمویــل الخــاص الــذي یــأتي مــن مــدخرات 

قــروض (وبــین التمویــل العــام الــذي یكــون مصــدره مــوارد الدولــة ومؤسســتها ) یكــون كــل شــكل أســهم وســندات

وتختلف األهمیة النسبیة لكل من هذین النوعین من بلد آلخر حسب طبیعة النظام ) بنكیة وسندات الخزینة

                                                       )78-77صم، 2011صورایة، (                                                      .االقتصادي السائد في البلد

 : أشكال التمویل حسب الغرض الذي یستخدم ألجله - 2

 :  وینتج عن هذا التصنیف ما یلي

  : تمویل االستغالل-3-1

ویتمثل فـي ذلـك القـدر مـن المـوارد المالیـة الـذي یـتم التضـحیة بـه فـي فتـرة معینـة مـن أجـل الحصـول 

على عائد في نفس فترة االستغالل، وذلك المعني بتصریف تمویل االستغالل إلى تلك األموال التي ترصـد 

دة منهـا كنفقــات شــراء لمواجهـة النفقــات التـي تتعلــق أساســا بتشـغیل الطاقــة اإلنتاجیــة للمشـروع قصــد االســتفا

                         .      الموارد الخام ودفع أجور العمال وما إلى ذلك من المدخرات الالزمة إلتمام العملیة اإلنتاجیة

 :  تمویل االستثمار-3-2

یتمثـــل فـــي األمـــوال المخصصـــة لمواجهـــة النفقـــات التـــي یترتـــب عنهـــا خلـــق طاقـــة إنتاجیـــة جدیـــدة أو 

الطاقــة الحالیــة للمشــروع كاقتنــاء اآلالت والتجهیــزات ومــا لهــا مــن العملیــات التــي یترتــب القیــام بهــا، توســیع 

زیـــادة التكـــوین الـــرأس مـــالي للمشـــروع مـــن وجهـــة نظـــر المخطـــط الجزائـــري االســـتثماري هـــو حصـــیلة ثـــالث 

  :نشاطات هي
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 نتاجیة كاملةاقتناء أو خلق سلعة معمرة بهدف زیادة طاقة اإلنتاج أو إنتاج مجموعات إ. 

  تجدیــد التجهیــز الموجــود المتعلــق باســتبدال ســلعة معمــرة بســلعة أخــرى معمــرة للحفــاظ علــى طاقــات

 .اإلنتاج

  نفقات الصیانة واإلصالحات الكبیرة للعتاد المخصصة إلطالة الحیاة االقتصـادیة الموجـودة بمعنـى

 )78م، ص2011صواریه، (                                      .المدة العادیة لالستغالل

  

  التمویل الحدیث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة : المطلب الثاني

  :    وتتمثل فیما یلي التمویل الحدیث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أنواع یوجد العدید

  :)التمویل التأجیري(التأجیر التمویلي  - 1

  : تعریف التأجیر التمویلي - 1- 1

مســتأجر ألصـــل معـــین لمــدة محـــدودة مـــن الوقــت یقـــوم خاللهـــا هــو عقـــد إیجـــار یبــرم بـــین مـــؤجر و 

المستفید من استخدام األصـل مقابـل دفـع إیجـار محـدد لمالـك هـذا األصـل، ومـن الممكـن أن یكـون 

  .األصل منقوال مثل المعدات أو المركبات أو أن یكون غیر منقول مثل المباني

كمـــا یعـــرف التـــأجیر التمـــویلي بأنـــه عبـــارة عــــن نـــوع مـــن التـــأجیر یمثـــل مصـــدر تمـــویلي للمنشــــأة 

     .     المستأجرة، یعوضها القتراضهم المتالك األصل

ومن التعریفات األخرى للتأجیر التمـویلي أنـه أحـد الخـدمات التمویلیـة الحدیثـة، التـي تشـبه إلـى حـد 

قیام البنك أو الشركة الممولـة بتمویـل شـراء األصـل وتـأجیره كبیر عقد اإلیجار العادي، إذ یتضمن 

للغیر مقابل دفعات محددة، وفقا لشروط معینـة وٕاضـافة إلـى إعطـاء المسـتأجر حـف تملـك األصـل 

                          )  14م، ص2014عبیر، (                                                      .المستأجر

  : التأجیر التمویلي أطراف عقد - 1-2

 المؤجر: الطرف األول:  

ویكـــون عـــادة  وهــو الشـــخص المعنـــوي الـــذي تكـــون إحـــدى غایتــه ممارســـة نشـــاط التـــأجیر التمـــویلي

، )باســـــتثناء شـــــركات التضـــــامن والتوصـــــیة البســـــیطة(البنـــــوك أو الشـــــركات المخصصـــــة بالتـــــأجیر 

ال أنــه لــیس المســتفید والمنتفــع والمــؤجر علــى الــرغم مــن كونــه المالــك القــانوني لألصــل المــؤجر، إ

الحقیقي من المؤجر، وذلك ألن المنتفـع الحقیقـي مـن المـأجور هـو المسـتأجر، أمـا امـتالك المـؤجر 

لسند ملكیة المأجور فهـو لغایـات تـأجیره للغیـر، وتمكـین المسـتأجر مـن االنتفـاع بالمـأجور، إضـافة 
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ســترداد المــأجور فــي حــال تخلـــف أو إلــى إمكانیــة اعتبــار ســند الملكیــة بمثابــة ضــمانة للمــؤجر لال

  .تجاه المؤجر هامتناع المستأجر عن تسدید التزامات

 المستأجر: الطرف الثاني: 

وهو الشخص الطبیعي أو المعنوي المستفید والمنتفع بالمأجور وفـق أحكـام عقـد التـأجیر التمـویلي، 

لمرغــوب بأفضــل وهــو الــذي یقــوم باختیــار األصــل والتفــاوض مــع المــورد للحصــول علــى األصــل ا

المواصفات وأقل األسعار، وحیث أن المأجور یكـون فـي عهـدة المسـتأجر طیلـة مـدة عقـد التـأجیر، 

فإنه یلتزم باستخدام المأجور وفق الغایة المحددة لها والمتفـق علیهـا بموجـب عقـد التـأجیر، كمـا أن 

  .المستأجر هو الملتزم بإجراء أعمال الصیانة واإلصالح الالزمین للمأجور

 المورد: الطرف الثالث: 

وهــو الشــخص الطبیعــي أو المعنــوي الــذي وقــع علیــه االختیــار لتوریــد المــأجور والــذي ینقــل ملكیــة 

  .المأجور محل عقد التأجیر إلى المؤجر

   .   هوالمورد قد یكون بائع أو مقاوال، مالكا للمأجور أو موزعا، أو وكیال أو مصنعا ل

 الكفیل المتضامن: الطرف الرابع : 

هناك حاالت تأجیر تمویلي قـد تسـتدعي الحصـول علـى طـرف راجـع أال وهـو الكفیـل المتضـامن مـع 

المستأجر، والهدف من ذلك هو زیادة الضمانات المقدمة من قبل المستأجر، وهذا الكفیل قد یكـون شخصـا 

ألقســاط طبیعیــا أو اعتباریــا وذلــك حســب مقتضــى الحــال، بحیــث یكــون ملتزمــا تجــاه المــؤجر بتســدید كافــة ا

وااللتزامات المالیة المترتبة بذمة المستأجر األصیل، وذلك في حال  أن امتنع أو عجز هـذا المسـتأجر فـي 

  )20،21م، ص2014عبیر، (                                                          .سدادها

  :خصائص التأجیر التمویلي-1-3

فإنـه یتمیـز بمـا یتـوافر فیـه مـن عناصـر تتعلـق بفكـرة  أنه تأجیر أساسا له ذاتیة خاصة، ومن ثمـة - 

 .الوكالة واألمانة وعنصر الوعد بالبیع

أنــه یقــول علــى الفصــل بــین الملكیــة وحــق الحیــازة، فالملكیــة مــن حــق المــؤجر والحیــازة مــن حــق  - 

 .المستأجر

ـــم یـــدفع المســـتأ -  ـــذا فـــالمؤجر یســـتطیع دائمـــا أن یســـترد العـــین إذ ل ـــدفع، ل جر إن اإلیجـــار واجـــب ال

 .اإلیجار
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أنـــه یحـــدد التزامـــات المـــؤجر والمســـتأجر فیوضـــح عقـــد التـــأجیر التمـــویلي التزامـــات المـــؤجر وفـــي  - 

 : مقدمتها

تســلیم العــین المــؤجرة للمســتأجر فــي حالــة تصــلح معهــا أن تفــي بمــا أعــدت لهــا مــن أغــراض، وتقــدیم 

والتـأمین علیهـا، كمـا یوضـح المخططات الالزمة و المساعدة في اإلشراف على تركیب المعدات وصـیانتها 

دفــع القیمــة اإلیجاریــة فــي الموعــد المحــدد وفــي حــل المــؤجر، واســتعمال : التزامــات المســتأجر وفــي مقــدمتها

العین المؤجرة في حدود ما أعدت له وعدم إجراء أي تغییر على العـین بـدون موافقـة المـؤجر فـي حـدود مـا 

وافقـة المـؤجر، مـع ضـمان المســتأجر مـا یلحـق بـالعین أعدت له، وعدم إجراء أي تغییر على العین بدون م

مــن نقــص أو فقــدان، وال یحــق للمســتأجر أن یــؤجر أو یقــرض المعــدات المــؤجرة كلهــا أو بعضــها إلــى أي 

ــه المتفــق علیــه إال إلرجاعهــا إلــى المــؤجر، مــا لــم  شــخص آخــر أو أن ینقــل العــین المــؤجرة مــن موقــع عمل

  .یحصل على موافقة خطیة من المؤجر

التـي یتحملهـا المـؤجر،  االسـتثماریةحیـث یـتم تحدیـد القیمـة التجاریـة بدقـة لتغطیـة التكلفـة  :لتعویضا

إذا كان علـى المـؤجر أن یـدفع أي تكلفـة إضـافیة طارئـة أو ضـرائب فقـد یـؤثر هـذا علـى معـدل العائـد علـى 

ق بمقتضـاه المسـتأجر االستثمار، لذلك فإن مـن المعتـاد أن یتضـمن عقـد اإلیجـار اتفاقـا عـن التعـویض یوافـ

على أن یدفع للمـؤجر أي تكـالیف مـن هـذا القبیـل، والعـین المـؤجرة تتضـمن عقـود البیـع أو التـأجیر شـروطا 

تتعلـــق بكفـــاءة أو جـــودة العـــین المـــؤجرة، فـــإذا كانـــت تلـــك العـــین معیبـــة یحكـــم علـــى المـــؤجر بـــدفع تعـــویض 

ن علـى المـورد األصـلي للعـین المطالبـة للمستأجر عما أصابه من ضرر، ویمكـن للمـؤجر فـي هـذه الحالـة أ

  .بمبلغ التعویض

  : التأمین

نظرا إلحتمالیة تعرض العین المؤجرة للهالك أو التدمیر وما یترتب على ذلك من خسائر فادحة، لذا 

  .فإن المؤجر مطالب بالتأكد من أن التأمین یغطي الضرر غیر المعتمد الذي قد یصیب العین المؤجرة

وذلـك مـن خـالل الـنص عـادة عنـد إبـرام عقـد التـأجیر علـى مـدة محـددة : ر التمـویليإنهاء عقد التـأجی

  )206-205م، ص2015حسین، (                                                              . لسیران هذا العقد
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  :التمویل عن طریق شركات رأس مال المخاطر -2

  نشأة ومفهوم شركات رأسمال المخاطر-2-1

بعــد أن تــوارى أســلوب المضــاربة الــذي أخذتــه أوروبــا عــن الحضــارة اإلســالمیة خصوصــا فــي القــرن 

م أخــذ مــرة أخــرى یظهــر فــي شــكل شــركات رأس مــال المخــاطر ومهمــة هــذه الشــركات تمویــل الفنــانین 19

ال والشركات الصغیرة التـي ال یملـك أصـحابها كفـایتهم مـن المـال الـالزم للتشـغیل، وتتعامـل شـركات رأس مـ

المخاطر مع هذه األعمال بالمشاركة، ثم تعتمد على أسلوب الجدوى االقتصادیة للمشـروع وربحیتـه وكفـاءة 

إدارة المشــروع كبــدیل عــن أســلوب البنــوك التقلیدیــة لتركیزهــا عــن الضــمانات وســابقة األعمــال وحجــم القــوائم 

سـتثمار بعـد إدراج عائـد یحسـب علـى المالیة، ذلك أن رأس مال المخاطر یتم استرداده في نهایة برنـامج اال

أساس الربح المحقق أو من دون تقدیم أي ضمان عند إبرام عقد الشراكة، ویتحمل المستثمر المخاطر كلیا 

  . أو جزئیا، والخسارة في حالة فشل المشروع الممول

یــل وقــد بــدأ نشــاط رأس مــال المخــاطر فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة اســتجابة إلــى احتیاجــات تمو 

للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة وللثــــورة الجدیـــدة فـــي مجـــال التقیــــیم التكنولـــوجي وخاصـــة فـــي صــــناعات 

" DORIOT"الكمبیــــوتر وتكنولوجیــــا المعلومــــات، وتنســــب النشــــأة الحدیثــــة لرأســــمال المخــــاطر إلــــى خبیــــر 

فــي  م، أول مؤسســة مختصــة فــي رأس المــال المخــاطر1946الفرنســي األصــل الــذي نشــأ فــي أمریكــا ســنة 

التي تختص في تمویل الشركات اإللكترونیـة الثابتـة، ظـل بعـد ذلـك نمـو سـوق شـركات رأس " ARD"العالم 

م الـذي شـهد طفـرة كبیـرة فـي عهـد المؤسسـات 1977المال المخاطر بطیئا في السوق األمریكیة حتـى سـنة 

یــة كبیــرة مــن الجمعیــة المنشـأة، أمــا فــي أوروبــا فقــد عرفــت هــذه الشــركات فـي تــاریخ أحــدث، لكنهــا لقیــت عنا

م لتطـــویر نشـــاط هــــذه 1988التـــي أسســـت فــــي بروكســـل عـــام " EVCA"األوروبیـــة رأس المـــال المخـــاطر 

الشــركات فــي أوروبــا، وقــد حــدث فعــال تزایــدا ملحوظــا فــي نشــاط مؤسســات رأس المــال المخــاطر منــذ إنشــاء 

 VENTURE"المغـــامر  هـــذه الجمعیـــة، فهـــذا الـــنمط الـــذي اصـــطلح علیـــه تســـمیة رأس المـــال المخـــاطر أو

CAPITAL " یقول بتمویل استثمارات یحتوي على نسب مخاطر أعلى من المتوسط المتعارف علیه، وهـي

في الوقـت نفسـه یحتـوي علـى أربـاح عالیـة فـي حالـة النجـاح، وهـو تأكیـد لمبـدأ أن الربحیـة مرتبطـة إلـى حـد 

المـال المخـاطر االسـتثمار الـذي  كبیر بمستوى المخاطر في االستثمار، وذلك ال عجـب أن تسـمى صـناعة

)   99-98صم، 2009إینـــــاس، (                                                     . یبنــــي االســــتثمارات
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  :اختلفت المفاهیم وتنوعت حول رأس المال المخاطر نذكر منها ما یلي

 األصــول الــذین یعملــون هــو مشــاركة فــي الخطــر یقــوم بهــا المســتثمرین فــي : رأس المــال المخــاطر

مصاحبة مساهمین في مؤسسات غیر مسعرة في البوصة، فـي إدارة وتسـییر والرقابـة علـى النشـاط 

الــذي تقــوم بــه هــذه الشــركات لتحقیــق فــوائض فــي القیمــة المضــافة عنــد التنــازل عــن حصصــهم فــي 

 .البورصة طویلة األجل

 مؤسســات اقتصـادیة تریــد تحقیــق  هـو اســتثمار فـي األمــوال الخاصــة لحسـاب: رأس المـال المخــاطر

أكبر مردودیة ممكنة مقابل مخاطر توجهها لمدة محدد من الزمن خالل مختلف حیاتهـا مـن إنشـاء 

 .وتطویر وتحویل لتساعد المؤسسة الناشئة على النمو والعمل

 كــل رأس مــال یوظــف بواســطة وســیط مــالي متخصــص فــي : عرفتــه الجمعیــة األوروبیــة علــى أنــه

ات مخاطر مرتفعة تتمیز باحتمال نمو قوي، لكنهـا ال تنطـوي فـي الحـال علـى مشروعات خاصة ذ

وذلـك هـو مصـدر (تیقن بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاریخ المحـدد 

أمــال فــي الحصــول علــى فــائض قیمتــه كبیــرة فــي المســتقبل البعیــد نســبیا فــي حــال بیــع ) المخــاطرة

 . سنوات حصة هذه المؤسسة بعد عدة

  : أهداف شركات رأس المال المخاطر-2-2

 .مواجهة االحتیاجات الخاصة بالتمویل االستثماري -

 .التغلب على عدم كفایة العرض من رؤوس األموال بشروط مالئمة من المؤسسات المالیة القائمة -

وعائـــد تـــوفیر التمویـــل للمشـــروعات الجدیـــدة أو عالیـــة المخـــاطر والتـــي تتـــوفر لـــدیها إمكانیـــات نمـــو  -

 .مرتفع

وبـــذلك فـــإن رأس المـــال المخـــاطر هـــو طریقـــة لتمویـــل الشـــركات غیـــر القـــادرة علـــى تـــدبیر األمـــوال مـــن 

إصدارات األسهم العامة أو األسـواق اللـذین عـادة بسـبب المخـاطر العالیـة بأعمالهـا، وهـذه االسـتثمارات 

      .نسبیاهي آلجال طویلة وغیر سائلة، وذات المخاطر العالیة لكل عوائد عالیة 

  ) 101-100صم، 2009إیناس، (                                                          
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  : التمویل عن طریق بورصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-3

تعـرف علـى أنهـا تلـك السـوق المخصصـة  :تعریف بورصة المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة-3-1

لتنــاول أســهم المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة واآلخــذة فــي نمــو رأس مالهــا وغــي المؤهلــة لــدخول األســواق 

  .الرئیسیة التي تمول المشروعات الكبیرة والضخمة

تعــــرف كــــذلك أنهــــا تلــــك الســــوق المنظمــــة لألســــهم العادیــــة التــــي تركــــز علــــى المشــــروعات الصــــغیرة 

الحبیــــب، (                 .والمتوســـطة والتــــي تتمیــــز بانخفــــاض األعبـــاء اإلداریــــة یحكــــم علیهــــا وعملیاتهـــا

                                                          )202م، ص2017

  :مزایا بورصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 2- 3

  :مزایا بالنسبة لالقتصاد القومي     

  :ن المزایا لالقتصاد القومي یمكن ذكر أهمها ما یليحیث توجد العدید م

 .زیادة تكامل واندماج القطاع الغیر رسمي في االقتصاد الكلي -

 .جذب االستثمارات العربیة واألجنبیة في قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة -

 .دعم القطاعات الواعدة والتي تعاني من مشاكل التمویل -

  :الصغیرة والمتوسطةمزایا بالنسبة للمشروعات     

  :تنطوي على العدید من المزایا أهمها

 .تتیح مصادر تمویل إضافیة لتلك المشروعات -

تســمح بمجــيء أو دخــول مســتثمرین االســتراتجیین لیصــبحوا مشــاركین فــي المؤسســة أو المشــروع،  -

 .وهو ما سیحسن من كفاءة إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

للمؤسســـات أو المشـــروعات الصـــغیرة والمتوســـطة باإلضـــافة إلـــى  تســـاعد علـــى تحدیـــد قیمـــة عادلـــة -

  )  66م، ص2014نور الدین، (                      .الحصول على وضع أفضل تجاه الممولین
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  :خالصة

من خالل هذا الفصل نجد هناك العدید من التعریفات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث تختلف 

وال یوجد تحدید مفهوم واضح وشامل لها وهذا نتیجة تعدد المعایر المستخدمة في من دولة إلى دولة أخرى 

وتصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى عدة أشكال وذلك حسب طبیعة التوجیه .تحدید هذا التعریف 

وطبیعة المنتجات وكذالك تنظیم العمل وتتمیز هذه المؤسسات بعدید من الخصائص التي تجعلها تتمیز 

یرها من المؤسسات األخرى باإلضافة إلى وجود أهمیة بالغة لها خاصة على لمستوى االقتصادي عن غ

  .وتجد هذه المؤسسات صعوبات كثیرة تواجهها في الجزائر وتعرقل نشطها.

یعتبر التمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنصر هام لسیر نشاطها وذلك ألهمیته البالغة لذلك 

ین من التمویل لهذه المؤسسات  التمویل  التقلیدي والذي یكون من حیث المدة نجد هناك نوعین أساس

التي یستغرقها ومصدر الحصول علیه باإلضافة إلى الغرض الذي یستخدم ألجله والتمویل الحدیث الذي 

   .وشركات رأس مال المخاطر وبورصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یق التمویل التأجیري یكون عن طر 

  



 

 

 

الثانيالفصـــــــل   

 

 الصغیرة المؤسسات وتمویل دعم هیئات

الجزائر في والمتوسطة  
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   :تمهید

من شـأنها تدعیم المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة،  اإلجراءاتقامت الحكومة الجزائریة بالعدید من 

الوطني، حیث قامت بالعدید  االقتصادوذلك من إدراكا منها بأهمیة هذا القطاع ودوره في تطویر وتحسین 

من المبادرات التي تهدف إلى إنشاء هیئات دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث تتالئم مع 

  .طبیعة هذه المؤسسات

ومن خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم الهیئات الداعمة والممولة للمؤسسات الصغیرة 

تضمن المبحث األول وزارة المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة، حیث تم تقسیمه إلى ثالث مباحث،

والمتوسطة، أما المبحث الثاني فقد تضمن وكاالت دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

  .الجزائر، أما المبحث الثالث تضمن صنادیق دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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  والمتوسطةوزارة المؤسسات الصغیرة : المبحث األول

الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر هي وزارة المؤسسات الصغیرة  من الهیئات

     .والمتوسطة التي مرت بعدة تحوالت وأوكلت إلیها مجموعة من المهام التي تدعم نشاط هذه المؤسسات

  نشأة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها : المطلب األول

بإنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغیرة  1991ومة الجزائریة في سنة قامت الحك

التنفیذي رقم  والمتوسطة، ثم تحولت إلى وزارة المؤسسات والصناعة الصغیرة والمتوسطة بموجب المرسوم

، ثم إلى وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات 1994جویلیة  18المؤرخ في  211_94

تم دمج وزارة الصناعة وترقیة االستثمار مع وزارة المؤسسات  2010وفي سنة  2003في سنة التقلیدیة 

وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  باسمالصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة في واحدة 

 1431الثاني مادى ج 14المؤرخ في  149_10وترقیة االستثمار وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

   .   ثم فصل قطاع الصناعات التقلیدیة عن هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2010ماي  28ـالموافق ل

  )163م، ص 2017سلیمة، (                                                                                 

   :مهام وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   

  المنضمات الصغیرة والمتوسطة وترقیتهاتنمیة.  

 حمایة طاقات المنظمات الصغیرة والمتوسطة الموجودة وتطویرها.  

 ترقیة االستثمارات في مجال إنشاء المنظمات الصغیرة وتوسیعها وتطویرها. 

 تحسین القدرة التنافسیة لمنظمات القطاع . 

 ترقیة وسائل تمویل هذه المنضمات. 

 تثمارات في مجال المنظمات الصغیرة المتوسطةترقیة الشراكة واالس. 

 ولةترقیة المنا. 

 حصائیة الالزمة وتقدیم المعلومات األساسیة للمستثمرین في هذا القطاعإعداد النشرات اإل.  

 149م، ص 2014،محمد(   .إعداد إستراتیجیات تطویر قطاع المنضمات الصغیرة والمتوسطة(    
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  الهیئات المتخصصة التابعة لوزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المطلب الثاني

نشأ لدى وزارة المؤسسات الصغیرة  18-1من القانون التوجیهي  12تطبیقا للمادة : المشاتل .1

یرة والمتوسطة ودعمها تتكفل بمساعدة المؤسسات الصغ'' مشاتل المؤسسات'' والمتوسطة مؤسسات تسمى 

 : حیث تعرف على أنها

  '' مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي'' 

  : تأخذ مشاتل المؤسسات ثالث أشكال

 هیكل دعم یتكفل بحاملي المشاریع في قطاع الخدمات: نةالمحض . 

 هیكل دعم یتكفل بحاملي المشاریع في قطاع الصناعة الصغیرة والمهن الحرة :الورشة.  

 ین إلى میدان البحثعم یتكفل بحاملي المشاریع المنتمهیكل د: نزل المؤسسات                  .                     

  )65، 64م، ص 2017سلیمة، (                                                                       

  :أهداف المشاتل .1.1

 تطویر أشكال تآزر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع المحیط المؤسساتي.  

 المشاركة في الحركة االقتصادیة في مكان تواجدها.  

 تشجیع بروز المشاریع المبتكرة. 

 المؤسسات الجدیدة يتقدیم الدعم لمنشئ.  

  قبل هذه المشاتلضمان دیمومة المؤسسات المرافقة من. 

 تشجیع المؤسسات على التنظیم األفضل.  

 في المدى المتوسط إلى عامل إستراتیجي في التطویر االقتصادي حولالت. 

 : المشاتل وظائف .2.1

  لمدة معینة النشىءاستقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحدیثة. 

 التي تتناسب واحتیاجات ونشاطات المؤسسات تسییر وٕایجار المحالت. 

 تقدیم الخدمات المتعلقة بالتوطین اإلداري والتجاري . 

 والمالي والتجاري  رات في المیدان القانوني والمحاسبيتقدیم اإلرشادات الخاصة واالستثما

         .تقنیات التسییر خالل مرحلة إنضاج المشاریعوالمساعدة على التكوین المتعلق بمبادئ 

  )32م، ص2007یم، لد الحعب(                                                   
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  : مراكز التسهیل  .2

وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  لدي تنشأ 18_01من القانون التوجیهي  13تطبیقا للمدة 

كذا مساعدة و هیئات تسمي مراكز التسهیل والتي تقوم بإجراءات إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

وهي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع '' هم وٕاعالمهم وتوجیههم ودعمهم ومرافقتحاملي المشاریع 

           )166، ص2017سلیمة، (                                       .''بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي

   :التسهیل مراكز أهداف .2.1

  المؤسسات والمقاولین ياحتیاجات منشئوضع شباك یتكیف مع. 

 تطویر ثقافة المقولة. 

 بدعم الصنادیق المنشأة لدى الوزارة الوصیة ىتسیر الملفات التي تحض.  

 شاریعتشجیع تطویر التكنولوجیا الجدیدة لدى حاملي الم. 

 واالتصالاء مؤسساتهم وخلق جو التبادل مرافقة المؤسسات وحاملي المشاریع في إنش 

 .ومؤسسات التكوین االستشارةكات ااملي المشاریع ومراكز البحث وشر بین ح

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المحلي ومرافقة اندماج ا االقتصاديتطویر النسیج

  .      الوطني والدولي االقتصاد

 :مراكز التسهیل ىالمهام الموكلة إل .2.2

  : تتمثل المهام الموكل إلى مراكز التسهیل في ما یلي 

  دراسة الملفات واإلشراف على متابعتها وتوجیه حاملي المشاریع حسب مسارهم

 .ةینمرحلة التأسیس لدي اإلدارات المعالمهني، ومرافقتهم أثناء 

  مراقبة المؤسسات وأصحاب المشاریع وتقدیم الخدمات االستثماریة في میادین

المحددة في سیاسة دعم یم السوق وكل أشكال الدعم والتسویق وتق التكوین والتسییر

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 مع االحتیاجات الخاصة لحاملي المشاریع ىاقتراح برامج تكوین تتماش. 
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  دعم القدرات التنافسیة ونشر التكنولوجیا الجدیدة ألصحاب المؤسسات الصغیرة

 )39-38، ص2012مالحة، (                       .والمتوسطة ومساعدتهم في تحویلها

  :حاضنات األعمال والمؤسسات الناشئة .3

  :مفهوم حاضنات األعمال -3-1

األعمال ومعرفة ومفهومها وحدودها وجد تباین واضح في اآلراء،  حاضناتعند استطالع ماهیة 

لكن هذا التباین لم یصل إلى حد التقاطع، ولعل المداخل التي تم تبنیها من قبل الباحثین نظریا 

والتطبیقات المتباینة من دولة إلى أخرى كانت من أسباب ذلك، فالبعض یعدها معهدا إلعداد الشركات، 

د بمؤسساته البحثیة التطبیقیة بمشاركة عدد من الجهات سواء هتكاملة یحتضنها المعوهي منظومة عمل م

عن إنشاء الحاضنة وتشغیلها، وسنحاول إیجاز بعض هذه  ةوالمسؤولیالمحولة والمانحة للموقع والمختبرات 

 : اآلراء من خالل التعاریف التالیة

تعرف حاضنات األعمال على أنها حزمة متكاملة من الخدمات والتسهیالت وآلیات المساندة 

واالستشارة توفرها لمرحلة محددة من الزمن مؤسسة قائمة لها خبرتها وعالقتها بین الذین یرغبون البدء في 

ل متكاملة كما تعرف على أنها منظومة عم. إقامة مؤسسة صغیرة بهدف تخفیف أعباء مرحلة االنطالق

لبدء المشروع، وتدار هذه  ةالمطلوبتوفر كل السبل من مكان مجهز مناسب تتوافر فیه كل اإلمكانیات 

  )59، 58م، ص2014، عمار(                                      .المنظومة عن طریق إدارة متخصصة

  :أهمیة حاضنات األعمال - 2- 3

 والمتوسطةدوى للمشروعات الصغیرة تقدم دراسات الج. 

 إلنتاجیة وحركیة السوق ومتطلباتهربط المشروعات الناشئة والمبتكرة بالقطاعات ا. 

  لتي توصف الغیر التقلیدیین والمغامرین على إنشاء الشركات الخاصة بهم وا المستثمرینتشجیع

 .بشركات رأس مال المخاطر

 حث العلمي في شكل مشاریع إنتاجیةالمساهمة في توظیف نتائج الب. 

 توفیر فرص العمل. 

 ة والخدمیة صغیرة كانت أو متوسطةالعمل على إقامة ودعم المشاریع اإلنتاجی. 
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  مساعدة المشاریع الصغیرة والمتوسطة على مواجهة الصعوبات اإلداریة والمالیة والفنیة

 .لتي عادة ما تواجه مرحلة التأسیسوالتسویقیة ا

  :أنواع حاضنات اإلعمال - 3- 3

أو الهدف التي تنشأ من أجله إلى األنواع  اختصاصهایمكن تقسیم حاضنات األعمال حسب 

  :التالیة

 تخدم هذه الحاضنة معلقة جغرافیة معینة بهدف تنمیتها، وتعمل على : الحاضنة اإلقلیمیة

الطاقات البشریة العاطلة في هذه المنطقة أو  واستثمارالموارد العلمیة من الخدمات  استخدام

 .ة أقلیات معینة أو شریحة من المجتمع مثل المرأةخدم

 رأس المال األجنبي إدارة عملیات نقل  استقطابتعمل هذه الحاضنات على : الحاضنة الدولیة

 .التكنولوجیا تهدف إلى تشجیع العملیات التي تصدر إلى الخارج

 قة من هذه المنط احتیاجاتتقام داخل منطقة صناعیة بعد تحدید : الحاضنة الصناعیة

الصناعات المغذیة والخدمات المساعدة حیث یتم فیها تبادل المنافع والتعارف بین المصانع 

 .الكبیرة والمؤسسات الصغیرة المنشأة للحاضنة

 تهدف هذه الحاضنة إلى خدمة القطاع أو نشاط محدد مثل البرمجیات  :حاضنة القطاع المحدد

واسطة حمراء متخصصة بالنشاط المراد  أو الصناعات الهندسیة على سبیل المثال، وتدار

 .التركیز علیه

 عادة ما تكون هذه الحاضنة داخل الحرم الجامعي أو مركز أبحاث لتطویر  :الحاضنة البحثیة

من الورشات والمخابر الموجودة بالجامعة  االستفادةأفكار وأبحاث األساتذة والباحثین من خالل 

 .أو مركز البحث

  هي حاضنة بدون جدران، تقدم جمیع الخدمات المعتادة بإنشاء اإلیواء أي  :االفتراضیةالحاضنة

 .القطاع الذي یتوفر باألنواع السابقة

  والبرمجیات الناشئة  االنترنتتهدف إلى مساعدة الشركات العاملة في مجال  :االنترنتحاضنة

 ) 5، 4م، ص2017نان، ح(                                 .على النمو حتى الوصول لمرحلة السطح
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  :مفهوم المؤسسات الناشئة- 4- 3

  تعرف المؤسسة الناشئة)STARTUP( على أنها مشروع : حسب القاموس اإلنجلیزي اصطالحا

وهو ما یشیر إلى فكرة " START"تتكون من جزأین START-UPصغیر بدأ للتو، وكلمة 

  .وهو ما یشیر لفكرة النمو القوي" UP"و  االنطالق

  المصطلح  استخداموبدأSTART-UP  بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة، وذلك مع بدایة

المصطلح بعد ذلك، وفي أیامنا الحالیة یوجد  استخدامظهور شركات رأس مال المخاطر لشبع 

المصطلح ویعرفه القاموس الفرنسي على أنها المؤسسات الشابة المبتكرة، في قطاع 

  .التكنولوجیات الحدیثة

 عرفها  بینماpaul graham  شركة صممت لتنمو " في مقاله المشهور حول النمو على أنها

، في حد )startup company (، وكونها تأسست حدیثا ال یجعل منها شركة ناشئة "بسرعة

ذاتها، كما أنه لیس من الضروري أن تكون الشركات الناشئة تعمل في مجال التكنولوجیا، أو أن 

األمر الوحید الذي یهم هو النمو، . أن یكون لها نوع من خطط المخرج تمول من قبل مخاطر أو

  .آخر یرتبط بالشركات الناشئة یتبع النمو يءوأي ش

 وهو أن تكون شركة ناشئة ال یتعلق الموضوع بالعمر وال بالحجم وال  وحسب باتریك فریدس

  .بقطاع النشاط

 عى لتسویق وطرح منتج جدید أو وعلیه یمكن تعریف المؤسسات الناشئة على أنها مؤسسة تس

خدمة مبتكرة تستهدف بها سوق كبیر، وبغض النظر عن حجم الشركة، أو القطاع أو مجال 

عدم التأكد ومخاطرة عالیة في مقابل تحقیقها لنمو قوي وسریع  بارتفاعنشاطها، كما أنها تتمیز 

  .جنیها ألرباح ضخمة في حالة نجاحها احتمالمع 

 :) startup ( الناشئة ممیزات الشركات - 5- 3

في تصنیف الشركات  أخطاءشركات حدیثة العهد ، نعم هي كذلك، یرتكب الكثیر من الناس  - 

تتمیز الشركات . الصغیرة وقولبتها على أنها شركات ناشئة، لكن لیس عن هذا النوع ما نتحدث الیوم

إما التطور والتحول إلى شركات ناجحة، أو : الناشئة بكونها شركات شابة یافعة وأمامها خیاران

 .إغالق أبوابها والخسارة
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من إحدى السمات التي تحدد معنى الشركة  لمتزاید،شركات أمامها فرصة للنمو التدریجي وا - 

هي إمكانیة نموها السریع وتولید إیراد أسرع بكثیر من التكالیف التي تتطلبها  Startupالناشئة 

بكلمات أخرى، إن الشركة الناشئة هي الشركة التي تتمتع بإمكانیة االرتقاء بعملها التجاري . للعمل

عات من دون زیادة التكالیف، كنتیجة على ذلك، ینمو هامش األرباح بسرعة أي زیادة اإلنتاج والمبی

وهذا یعني أن الشركات الناشئة ال تقتصر بالضرورة على أرباح أقل . لدیها بشكل یبعث على الدهشة

 .ألنها صغیرة، بل على العكس، هي شركات قادرة على تولید أرباح كبیرة جداً 

بأنها شركة تقوم  Startupكل رئیسي علیها، تتمیز الـ شركات تتعلق بالتكنولوجیا وتعتمد بش - 

. وٕاشباع لحاجات السوق بطریقة ذكیة وعصریة ،)Innovative (أعمالها التجاریة على أفكار رائدة

على التكنولوجیا للنمو والتقدم، والعثور على التمویل من  startupsیعتمد مؤسسو الشركات الناشئة 

 .ن خالل الفوز بمساعدة ودعم من قبل حاضنات األعمالخالل المنصات على اإلنترنت وم

  .شركات تتطلب تكالیف منخفضة - 

  :دورة حیاة المؤسسات الناشئة - 6- 3

من خالل التعریف المقدم أعاله قد یحیل إلینا أن ما یمیز المؤسسات الناشئة هو النمو المستمر،    

إال أن الواقع غیر ذلك، فهذه المؤسسات كثیرا ما تتعثر وتمر بمراحل صعبة وتذبذب شدید قبل أن 

  .تعرف طریقها نحو القمة

  :الشركات الناشئة تمر بخمس مراحل

المؤسسة الناشئة، حیث یقوم شخص ما، أو مجموعة من األفراد  انطالققبل  وتبدأ :المرحلة األولى

بطرح نموذج أولي للفكرة اإلبداعیة أو الجدیدة أو حتى المجدولة، ومن خالل هاته المرحلة یتم 

التعمق في البحث، ودراسة الفكرة جیدا ودراسة السوق والسلوك وأذواق المستهلك المستهدف للتأكد 

والبحث عن من یمولها، . في المستقبل واستمرارهافیذها على أرض الواقع وتطویرها من إمكانیة تن

وعادة ما یكون التمویل في المراحل األولى ذاتي، مع إمكانیة الحصول على بعض المساعدات 

  .الحكومیة
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، ، في هذه المرحلة یتم إطالق الحبل األول من المنتج أو الخدمةاالنطالقمرحلة : المرحلة الثانیة

حیث تكون غیر معروفة، وربما أصعب شيء یمكن أن یواجه المقاول في هاته المرحلة هو أن یجد 

من یطبق الفكرة على أرض الواقع ویمولها مادیا وعادة ما یلجأ رائد األعمال في هذه المرحلة إلى ما 

مصدر األول ، فغالبا ما یكون األصدقاء والعائلة هم ال)FFF  )friends, familiy, foolsیعرف ب 

الذي یلجأ إلیهم المقاول للحصول على التمویل، أو یمكن الحصول على تمویل من قبل الحمقى وهم 

األشخاص المستعدین للمقامرة بأموالهم إذا صح القول خاصة عند البدایة حیث تكون مرحلة 

یكون مرتفع المخاطرة عالیة، في هذه المرحلة یكون المنتج بالحاجة إلى الكثیر من الترویج كما 

  .السعر، ویبدأ اإلعالن بالدعایة للمنتج

مرحلة مبكرة من اإلقالع والنمو، یبلغ فیها المنتج الذروة ویكون هناك حماس مرتفع  :المرحلة الثالثة

لم ینتشر العرض ویبلغ المنتج الذروة، في هاته المرحلة یمكن أن یوضع النشاط إلى خارج مبتكریه 

دأ الفشل، أو ظهور مراحل أخرى لبي حیث تتزاید عدد العارضین للمنتج ویباألوائل، فیبدأ الضغط الس

  .كن أن تدفع المنحنى نحو التراجعیم

رأس المال (المسؤولین المغامرین  استمرارفي الوادي، وبالرغم من  االنزالق: المرحلة الرابعة

بتمویل المشروع إال أنه یستمر في التراجع حتى یصل إلى مرحلة یمكن تسمیتها وادي ) المخاطر

و وادي الموت، وهو ما یؤدي إلى خروج المشروع من السوق في حالة عدم التدارك خاصة أالحزن 

  .وأن معدالت النمو في هذه المرحلة تكون جد منخفضة

تسلق المنحدر، یستمر رائد األعمال في هذه المرحلة إلدخال تعدیالت على : الخامسة المرحلة

منتجه وٕاطالق إصدارات محسنة، لتبدأ الشركة الناشئة بالنهوض من جدید بفضل اإلستراتیجیة 

المطلقة وٕاكتساب القوة لفریق العمل، ویتم إطالق الجیل الثاني من المنتج وضبط سعره وتسویقه على 

  .أوسعنطاق 

مرحلة النمو المرتفع، في هاته المرحلة یتم تطویر المنتج والخروج من مرحلة : المرحلة السادسة

، وطرحه في السوق المناسبة، وتبدأ الشركة الناشئة في النمو المستمر ویأخذ واالختبارالتجربة 

 بتكاراال اعتمدمن الجمهور المستهدف قد  %30إلى  20حیث یحتمل أن  باالرتفاعالمنحنى 

                     )426، 424م، ص2018شریفة، (.  الحجم وتحقیق األرباح الضخمة اقتصادیاتالجدید، لتبدأ مرحلة 
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  : لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة يستشار المجلس الوطني اال - 4

هو جهاز استشاري لترقیة الحوار بین أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومختلف جمعیاتهم 

المهنیة من جهة والسلطات والهیئات الحكومیة من جهة أخرى، ویتمتع هذا المجلس بالشخصیة المعنویة 

  )35-34م، ص2007 یم،كعبد الح(                                                   . واالستقالل المالي

 :مهام المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات المتوسطة - 1- 4

 :یكلف المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بإنجاز المهام التالیة

 نضمان دیمومة الحوار اإلیجابي بین مختلف السلطات العمومیة والشركاء االقتصادیی - 

واالجتماعین، بما یسمح بإعداد إستراتیجیات تنمیة منظومة المؤسسات الصغیرة 

 .والمتوسطة

 .تشجیع إنشاء الجمعیات المهنیة الجدیدة - 

جمع المعلومات االقتصادیة من مختلف الجمعیات ومنظمات أرباب العمل وكل ما من  - 

 .الصغیرة والمتوسطةشأنه تحسین المنظومة اإلعالمیة االقتصادیة لقطاع المؤسسات 

 الهیئات المشكلة للمجلس االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 2- 4

  :یتشكل المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الهیئات التالیة

 عضو یمثلون الجمعیات المهنیة والمنضمات  100تظم على األكثر : الجمعیة العامة

                                .إلضافة إلى خبراء یختارهم الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالنقابیة، با

 )35م، ص2007یم، كعبد الح(                                                                          

 یضم عشرة أعضاء منتخبین من طرف الجمعیة العامة: المكتب . 

  م.ص.ینتخب المكتب رئیس المجلس الوطني االستشاري لترقیة م: الرئیس 

 اللجان الدائمة: 

 :یضم المجلس اللجان الدائمة التالیة 

 .اللجنة المالیة االقتصادیة - 

  .لجنة االتصال وتحسین المنظومة اإلعالمیة االقتصادیة - 

  )35- 34م، ص2007یم، كعبد الح(                       .لجنة الشراكة وترقیة الصادرات - 
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   وكاالت دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المبحث الثاني

تم إنشاء مجموعة من الهیاكل واآللیات التي تعمل على دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

الناشطة  الجزائر بهدف توفیر التمویل الالزم ألصحاب هذا القطاع، والتي تتمثل في الوكاالت المختلفة

  .على مستوى التراب الوطني

  ):ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب : المطلب األول

 : الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب تعریف .1

 8الصادر بتاریخ  296-96أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

جویلیة  13الصادر بتاریخ  231-98المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم (1996سبتمبر 

وهي هیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل  ،)1998

الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة ، ویتولى الحكومةالمالي وتوضع تحت سلطة رئیس 

العملیة لجمیع نشاطات الوكالة، وتقوم الوكالة بتقدیم االستشارة ومرافقة الشباب 

ومتابعة االستثمارات التي ینجزونها مع الحرص على  ،أصحاب المشاریع الجدیدة

احترامهم لبنود دفاتر الشروط والتي تربطهم بالوكالة، وٕادارة مخططات الصندوق 

       . ني لدعم تشغیل الشبابالوط

  )156م، ص2014محمد، (                                                            

 : مهام الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب .2

تقدیم الدعم واالستشارة لمستحدثي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة متابعة مسار  -

 . التركیب المالي وتعبئة القروض لمشاریع طیلة تنفیذ المشروع

تضع تحت تصرف مستحدثي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كل المعلومات ذات  -

 .نشاطاتهمالطابع االقتصادي والتقني والتشریعي والتنظیمي المتعلق بممارسته 

 .إقامة عالقة مع البنوك للمشاریع المفیدة اقتصادیا واجتماعیا -

  )122، ص م2010عبد القادر، (                                                      
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 :هداف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  . 3

مج التكوین والتشغیل خالل براسیما من لى ترقیة الشباب الإتشجیع كل التدابیر الرامیة  -

 .وليوالتوضیف األ

تشجیع الشباب السیما من تشجیع خلق النشاطات  إلىالرامیة  األخرى األشكالتشجیع كل -

 .المبادرة  أصحابمن طرف الشباب 

متابعة االستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریع مع الحرص على احترام على  -

تربطهم بالوكالة مع الحرص على احترام دفاتر الشروط التي  احترام دفاتر الشروط التي

 یئات المعنیة بانجازتربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات واله

                                                                          )8ص م،2016 رضوان،(                                                        .تاالستثمارا

  :شروط االستفادة من دعم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -  4

 3سنة اذا تعهد بتوفیر 40سنة وال یمكن للمسیر ان یتجاوز ال 35و 19العمر یتراوح ما بین  - 

 .مناصب عمل دائمة 

 .مهنیة لها مع المشروعأن یكون ذوا مؤهالت  - 

 .أن یكون بدون عمل آو نشاط تجاري - 

 .أن یقدم مساهمة شخصیة بالمستوى المحدد حسب قیمة المشروع - 

 أن یكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب كطالب عمل  - 

(www.mdp.gov.dz) 

  :الوطنیة لدعم تشغیل الشبابالصیغة التمویلیة  للوكالة  - 5

  .تمویل الوكالة+ المساهمة الشخصیة  :مختلط - 

 .تمویل الوكالة تمویل البنك حسب الصیغة+المساهمة الشخصیة  :الثالثي - 

 .بالمائة من التكلفة للمشروع 2 -1 :المساهمة الشخصیة - 

 .ةقرض على شكل هب بالمائة من التكلفة اإلجمالیة للمشروع، 29 -28من  :الوكالة - 
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 .بالمائة من التكلفة اإلجمالیة للمشروع 70 : البنك - 

                                                                                   www.mdpi.gov.dz 

  :لدعم تشغیل الشبابالمزایا الضریبیة والمساعدات المالیة التي تمنحها الوكالة الوطنیة  - 6

 : المساعدات المالیة

 .قرض غیر مدفوع ألنواع التمویل المختلط - 

 .بالمائة  100زیادة سعر الفائدة المصرفیة  - 

  . المصرفي  تماناالئسماح مدتها ثالث سنوات لسداد  فترة  - 

 : فوائد ضریبیة

ثالثة سنوات، ستة وٕاضافات اإلنشاءات لمدة اإلعفاء من الضریبة العقاریة على اإلنشاءات  - 

  .سنوات، أو عشر سنوات، حسب مكان تنفیذ المشروع، وذلك اعتبارا من تاریخ تحقیقه

حسب الحالة باإلضافة  BC، أو ضریبة أرباح الشریكات RGخصم ضریبي على الدخل العام  - 

من  األولىفي نهایة فترة اإلعفاء خالل السنوات الثالثة  TAPعلى الضریبة للنشاط المهني، 

 .الضرائب

  70السنة الضریبیة األولى تخفیض بنسبة%. 

  50السنة الضریبیة الثانیة تخفیض بنسبة%. 

  25%السنة الثالثة للضرائب تخفیض بنسبة. 

، أو الضرائب بموجب نظام الربح الحقیقي )IFU(إعفاء كلي من المبلغ المقطوع الضریبي الموحد  - 

 .حسب موقع تنفیذ المشروع من تاریخ بدأ التشغیلسنوات،  10سنوات،  60سنوات، أو  03لمدة 

                                                                            )  www.and.dz( 

ومناصب الشغل عدد المشاریع الممولة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب  -  7

  ) 2011-2010( خالل فترةالمحققة 

عدد ونسبة المشاریع الممولة حسب القطاعات من طرف الوكالة الوطنیة ): 4(جدول رقم 

  )  2011-2010(لدعم وتشغیل الشباب خالل فترة 
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الزراعة   القطاعات

وصید 

  األسماك

الفنون   %

والحرف 

  الیدویة

 األشغال  %

  العمومیة

الصناعة   %

  والصیانة

المهن   %

  الحرة

 المجموع  %  الخدمات  %

منذ إنشائها في 

31/12/201

0  

15171  11  21979  1

6  

9818  7  1080

7  

8  3648  3  79080  56  140503 

2011  3686  9  3559  8  3672  9  2118  5  569  1  29228  68  42832  

2012  6705  10  5438  8  4375  7  3301  5  826  1  45167  69  65812  

2013  8225  19  4900  11  4347  10  3333  8  1042  2  21192  49  43039  

2014  10487  26  4255  10  5106  12  6614  16  1450  4  12944  32  40856  

2015  6862  29  2170  9  3838  16  4913  21  1205  5  4688  20  23676  

2016  3479  31  320  3  1672  15  2720  24  716  6  2355  21  11262  

منذ إنشائها في 

31/12/2016  

54615  15  42621  12  32828  9  3380

6  

9  9456  3  194654  53  367980  

  إعداد الطالبة بناء على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابمن : المصدر

من خالل الجدول نالحظ قطاع الخدمات أخذ أكبر عدد من المشاریع الممولة من طرف الوكالة 

، حیث قدر عدد 2014، 2013، 2012، 2011، 2010مقارنة بالقطاعات األخرى خالل سنة 

  .على التوالي 12944، 21192، 45167، 29228، 79080المشاریع بـ

، أخذ قطاع الزراعة وصید األسماك أكبر عدد من المشاریع الممولة 2016، 2015أما في سنة 

 .مشروع ممول 3479قدر بـ  2016مشروع، سنة  6862بـ 2015خالل السنتین وقدر في سنة 
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تشغیل الشباب  لدعموكالة الوطنیة المحققة من طرف ال التشغیل عدد ومناصب): 50(جدول رقم 

  :2016- 2010في فترة 

  %  مناصب الشغل  السنة

  44.7  392670  31/12/2010منذ إنشائها في 

2011  92682  10.55  

2012  129203  14.71  

2013  96233  10.96  

2014  93140  10.61  

2015  51570  5.87  

2016  22766  2.59  

  100  878264  31/12/2016منذ إنشائها في 

  إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابمن إعداد الطالبة بناء على : المصدر

،  44% منصب شغل بنسبة 392670قدر بـ  2010من خالل الجدول نالحظ عدد العمالة سنة 

 2012، أما في سنة 10%منصب شغل بنسبة  92682انخفضت كثیرا لتصبح  2011ما في سنة أ

بقیت النسبة ثابتة  2014، 2013، أما في سنة  %14,71منصب شغل بنسبة  129203ارتفع لیصبح 

 2015على التوالي، أما في سنة  93140 ،96233بعدد مناصب شغل  %10,61،  %10,96تقریبا بـ

سبة منصب شغل بن 22766قدر بـ  2016، في سنة %5,87بنسبة  51570انخفض، حیث قدر بـ 

%2,95.  

 :)ANGEM(الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: المطلب الثاني

وهي  2004/ 22/01المؤرخ في  11- 4تم استحداث هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تحت سلطة رئیس الحكومة ویتولى الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة العلمیة لسجل نشاطاتها وهي تمثل 

  .تحدید سیاسة الحكومة في ما یخص محاربة البطالة وعدم االستقرارإحدى أدوات 

   :ANGEMمهام الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر .1

 .تسییر جهاز القرض المصغر وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به - 

 .تهمنشطأتدعم المستفیدین وتقدم لهم االستشارة وتراقبهم في تنفیذ  - 
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المشاریع المؤهلة للجهاز بمختلف اإلعانات التي تمنح تبلغ المستفیدین أصحاب  -

 .لهم

تضمن متابعة األنشطة التي ینجزها المستفیدین مع الحرص على احترام بند  -

ودفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات 

 .والهیئات المعنیة بتنفیذ مشاریعهم

 .ة والمستفیدین من الجهازقاعدة للمعطیات حول  األنشط ئتنش -

تقدم االستشارة والمساعدة للمستفیدین من جهاز القرض المصغر في مسار  -

 .                                              التركیب المالي ورصد القروض

م عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالیة في إطار التركیب المالي تقی -

ا المستفیدین مع تمویل وتضمن متابعة األنشطة التي ینجزهللمشاریع وتنفذ خطة ال

 .شروط تربطهم مع الوكالةبنود دفاتر  حالحرص على اقترا

ونات نموذجیة خاصة بالتجهیزات جاز مدنمتخصصة بإدراسات تكلف مكاتب  -

  )7ص م،2018فاتح، (                           .  دراسات مونوغرافیة محلیة وجهویةو 

   :المستفیدین من القرض المصغر  .2

 .فما فوق 18المواطنین الذین یبلغون سن  - 

 .أن یكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعیف غیر مستقر وغیر منتظم - 

 .أن یتوفروا على إقامة مستقرة - 

 .یكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى إلحداث األنشطةال أن  - 

 )32م، ص2012عبد القادر، (                . المساهمة الشخصیة في الكلفة اإلجمالیة للمشروع -

 

 :الصیغة التمویلیة للوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر .3

دج ، حیث  1000000القروض الممنوحة من قبل البنك والجهاز إلنشاء نشاط ال یتجاوز مبلغ المشروع 

 : یتكون التمویل الثالثي عل النحو التالي

 .بالمائة  70قرض بنكي  - 

 .بالمائة  29غیر مدفوع قرض الجهاز  - 

 .بالمائة  1مساهمة شخصیة  - 
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  :المتیازات والمساعدات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغرا .4

 .لشراء المواد األولیةقروض بدون فائدة  - 

 . بالمائة  100قروض إلنشاء أنشطة مدعومة بنسبة  - 

 التدریب  - 

 .الدعم والمشاورة والدعم في تنفیذ النشاط  - 

  : االمتیازات الضریبیة

 .إعفاء كامل من الضریبة لمدة ثالث سنوات  - 

 .خصم ضریبي على مبلغ ائتماني ،مستحق في نهایة فترة اإلعفاء  - 

 .إعفاء من ضریبة األمالك على المباني المستخدمة في األنشطة المنفذة ، لمدة ثالث سنوات  - 

                                                                                                  )www.and.dz(  

والقطاع حسب الجنس الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر عدد القروض المنوحة  من طرف و  - 5

 ).2020-2004(خالل فترة 

الوطنیة لتسیر القرض المصغر حسب  عدد القروض الممنوحة من طرف الوكالة :)60(رقم جدول 

  )2020-2004(الجنس خالل فترة 

 %  النسبة  العدد  الجنس المستفید

  63.57  366608  نساء

  36.43  336225  رجال

  100  922911  المجموع

 لتسیر القرض المصغرالوكالة الوطنیة  من إعداد الطالبة بناء على إحصائیات: المصدر

 الوكالة الوطنیة لتسیر القرضمن خالل الجدول نالحظ عدد القروض الممنوحة من طرف وكالة      

قرض ممنوح،  922911للنساء اكبر من عدد القروض الممنوحة للنساء حیث بلغت للنساء  المصغر

ت مصغرة ویتوجهون قرض ممنوح وذالك یعود كون النساء یقبلون على فتح مؤسسا 336225والرجال 

  .)الخ ...الخیاطة ،الطبخ (كثیرا لهذا النوع من االنشطة مثل 
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 الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغرعدد القروض الممنوحة من طرف الوكالة  :)07(جدول رقم 

   حسب القطاعات

  %النسبة   عدد القروض الممنوحة  نمط التمویل

  13.61  125610  الفالحة

  39.65  365919  الصناعة الصغیرة

  8.70  80256  البناء واألشغال العمومیة

  19.87  183415  الخدمات

  17.58  162263  الصناعة التقلیدیة

  60.49  4558  تجارة

  60.10  890  الصید البحري

  100  922911  المجموع

  الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر من إعداد الطالبة بناء على إحصائیات: المصدر

خذ اكبر عدد من القروض الممنوحة من أن قطاع الصناعات الصغیرة یأ الجدول نالحظ من خالل    

قرض ممنوح ثم قطاع  183415 ـثم یلیه قطاع الخدمات بالوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر  طرف

، الفالحة، البناء، األشغال األخرىقرض ممنوح ،ثم القطاعات  162263الصناعات التقلیدیة بعدد 

 .، قرض ممنوح على التوالي890، 64558، 8056، 125610الصید البحري بعدد  ة، التجارة،العمومی

 ANDI)(الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار : المطلب الثالث

 :نشأة وتعریف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار .1

ومتابعة االستثمار تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة وتطویر االستثمار كبدیل لوكالة دعم وترقیة 

)APSI ( والتي لم تتمكن من تحقیق األهداف التي أنشأت من أجلها، وذلك وفق لم جاءت به

الموافق ل  1414ربیع الثاني  19المؤرخ في  12- 93المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

ها ومن ثم اتخاذ على تقییم المشاریع ودراست والمتعلق بترقیة االستثمار، حیث تركز 1993أكتوبر 

إلى أن تم تعدیل هذا المرسوم بإصدار أمر بإنشاء هیئة  القرارات بشأنها سواء بالقبول أو الرفض

والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  )APSI(حكومیة ووسائل وكالة ترقیة ودعم االستثمار 

)ANSEJ (متمثلة في الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار)ANDI.(   
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جمادي األول الموافق  01المؤرخ في  03-01من األمر الرئاسي رقم  06بموجب المادة        

 20المؤرخ في  08- 06المتعلق بتطویر االستثمار والمعدل والمتمم باألمر رقم  2001أوت  20ـل

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع '' تعد الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  2006جویلیة 

عنویة واالستقالل المالي مقرها مدینة الجزائر ولها هیاكل ال مركزیة على مستوي كل بشخصیة م

             )187م، ص2017 ،سلیمة(                                                             . ''والیة

  :أهداف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار .2

االستثمار إلى تشجیع االستثمار الخاص والعام المحلي واألجنبي دون تهدف الوكالة الوطنیة لتطویر 

  :تمییز وتتمثل هذه األهداف

تجمیع اإلدارات والهیئات معنیة المخول لها قانونیا توفیر الخدمات الضروریة لتحقیق االستثمار  - 

الوطني في شباك وحید، لدي كل هیكل ال مركزي من مراكزها العشرة الموزعة عبر أنحاء تراب 

 .وذالك بهدف تحقیق وتبسیط إجراءات تأسیس المؤسسات والمشاریع

ترقیة وٕادارة مختلف العناصر التي من شأنها تشجیع االستثمار، وذالك عن طریق توفیر الدعم  - 

 .والمعلومات للمستثیرین

                       . منح المزایا مرتبطة باالستثمار في إطار الترتیب المعمول به، وتسییر صندوق االستثمار -

 )214م، ص2011، یاسین(                                                           

 :مهام الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار .3

  : القیام بالمهام التالیة تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

 .وتطویرها ومتابعتهاضمان ترقیة االستثمارات  - 

 .االستقبال والتوجیه والمساعدة ألصحاب المشاریع األجنبیة والوطنیة - 

 .ةالمتعلقة بإقامة المشاریع وتجسیدها بواسطة الوحید الالمركزی تتسهیل كل اإلجراءا - 

 .تقییم االمتیازات المرتبطة باالستثمارات في إطار الترتیب المعمول به - 

 .تتسییر صندوق دعم االستثمارا - 

 .ضمان احترام االلتزامات التي تعهد بها المستثمرین خالل مدة اإلعفاء - 

 )  187م، ص2017، سلیمة(                                                                       
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   : شروط االستفادة من الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار -4

 .سنة  50و 30مابین تتراوح أعمارهم - 

 .یمتلك جنسیة جزائریة  - 

 .التسجیل في وكالة التشغیل الوطنیة  - 

 .لم یستفد سابقا في السابق من دعم الدولة إلنشاء األعمال  - 

 .الحصول على مؤهل مهني فیما یتعلق بالنشاط المخطط له  - 

  : المزایا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنیة تمویل االستثمار -5

 .قرض غیر مدفوع من الجهاز  - 

 .بالمائة من االئتمان المصرفي المعزز  100 - 

 .سنة مؤجلة 30للبنك ، بي ما ذالك سنوات  8سنة  13 إلىفترة سداد كلي لالعتمادات تصل  -

                                                                                                                  )www.and.dz(  

 ة لتطویر اإلستثمار خالل الفترةعدد المشاریع اإلستثماریة الممولة من طرف الوكالة الوطنی -6

)2002-2017.(    

 عدد المشاریع الممولة ومناصب الشغل المحققة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر : )08(الجدول رقم 

 )2002/2017(خالل فترة  حسب نوع القطاع  اإلستثمار

القيمة بمليون دينار  %  عدد المشاريع  نوع القطاع

  ج

  %  مناصب الشغل %

  94.5  1050246  88.2  8750379  98.8  61926  الخاص

  4.9  131914  10.7  4518781  1.1  1197  العمومي

  0.7  49434  1.0  1211505  0.1  112  المختلط

  100  1231594  100  14300664  100  63235  المجموع

  من إعداد الطالبة بناء على إحصائیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: المصدر

، أما القطاع 61226من خالل الجدول نالحظ أن عدد المشاریع الممولة للقطاع الخاص قدرت ب     

مناصب شغل قدرت ب مشروع ممول، وحققت  112مشروع ممول، القطاع المختلط ب  1197العمومي 

  .منصب شغل على التوالي 49434، 131914، 1050246
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عدد المشاریع الممولة ومناصب الشغل المحققة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر  : )09(جدول رقم 

  .)2017-2002(، خالل فترة حسب قطاع النشاط االستثمار

قطاع 

  النشاط

عدد 

  المشاریع

القیمة بملیون   %

  دینار جزائري

  %  مناصب الشغل  %

  0.48  641  0.23  5768  1.44  13  الزراعة

  17.91  23928  3.28  82593  15.76  142  البناء

  60.95  81413  81.37  2050277  61.53  558  الصناعة

  1.64  2196  0.54  13572  0.67  6  الصحة

  1.80  2407  0.75  18966  2.99  26  النقل

  5.73  7656  5.09  128234  2.11  19  السیاحة

  10.36  13842  5.20  130980  15.09  136  الخدمات

  1.12  1500  3.55  89441  0.11  1  االتصاالت

  100  133583  100  2519831  100  901  المجموع

  من إعداد الطالبة بناء على إحصائیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: المصدر

قطاع النشاط تختلف من خالل الجدول نالحظ أن عدد المشاریع الممولة من طرف الوكالة حسب 

مشروع، یلیه  558من قطاع إلى آخر، حیث قطاع الزراعة أخذ أكبر عدد من المشاریع الممولة ب 

مشروع ممول، ثم القطاعات األخرى، النقل، السیاحة، الزراعة،  142، البناء ب 136قطاع الخدمات ب 

وحققت مناصب شغل . مشروع ممول على التوالي 1، 6، 13، 19، 26الصحة، اإلتصاالت قدرت ب 

 2196منصب، الصحة  81413منصب، الصناعة  23928منصب، البناء  641قدرت ب الزراعة 

منصب، اإلتصاالت  13842منصب، الخدمات  7656منصب، السیاحة  2407منصب، النقل 

  .منصب 133583
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  صنادیق دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المبحث الثالث

دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تسهیل حصول أصحاب المشاریع تعمل صنادیق 

ومحاولة التغلب على المشاكل التي تواجهها في هذا  االستثماریة على التمویل الالزم إلقامة مشاریعهم

المجال وذالك من أجل إتمام وٕانجاز هذه المشاریع وذالك من خالل توفیر الضمانات الكافیة للحصول 

  .القروض البنكیة المتاحةعلى 

 )FGAR(صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : األولالمطلب 

 :نشأة وتعریف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 1

الموافق 1423 رمضان  06 في المؤرخ 373أنشـأ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم        

المتعلق بتطبیق القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضمن للقانون  2002نوفمبر  11لـ

ملیار دج مكتب كلیا  1,1األساسي لصندوق وضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس مال 

   .من الخزینة

ؤسسة عمومیة تحت م''یعرف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنه        

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة، ویتمتع هذا الصندوق بالشخصیة ار یة وز اوص

                                             .2004مارس  14، وقد بدأ نشاطه بصورة رسمیة في ''المعنویة واالستقالل المالي

  )87م، ص 2010، ابتسام(

 : مهام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 2

  .التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 

 .تسییر الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما - 

 .لیة المشاریع والضمانات المطلوبةإقرار أه - 

  .المتنازع علیها التكفل بمتابعة عملیات تحصیل المستحقات - 

  .ضمان الصندوق متابعة المخاطر الناجمة عن منح - 

 طیتهاك والمؤسسات المالیة التي تمت تغتلقي بصفة دوریة، معلومات عن التزامات البنو  - 

 .بضامنة
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المستفیدة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمان االستشارة والمساعدة التقنیة لفائدة  - 

 .ضمان الصندوق

المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق وتسلیم شهادات الضمان الخاصة ضمان متابعة  - 

  .بكل صیغ التمویل

  .إعداد اتفاقیات مع البنوك و المؤسسات المالیة - 

المؤسسات الصغیرة القیام بكل عمل یهدف إلى المصادقة على التدابیر المتعلقة بترقیة  - 

 .وتدعیمها في إطار ضمان االستثماراتوالمتوسطة 

 )13، 12م، ص 2018فاتح، (                                                   

  :المؤسسات المؤهلة لالستفادة من ضمانات الصندوق - 3

من ضمانات الصندوق وتعطي  لالستفادةطة اإلنتاجیة الجزائریة مؤهلة إن كل المؤسسات الصغیرة والمتوس

   : وتتمثل هذه المؤسسات فیما یلي. األولویة إلى المؤسسة التي تعرض مشاریع تتجاوب مع أحد المعاییر

  .المؤسسات التي تساهم باإلنتاج أو التي تقدم خدمات غیر موجودة في الجزائر - 

 .المؤسسات التي تعطي قیمة مضافة معتبرة للمنتوجات الصناعیة - 

 .الواردات خفیضالتي تساهم في ت المؤسسات - 

 .سسات التي تساهم في رفع الصادراتالمؤ  - 

  .المشاریع التي تسمح باستخدام الموارد األولیة الموجودة في الجزائر - 

 .هاستخلقالمشاریع التي تحتاج إلى تمویل قلیل بالمقارنة بعدد مناصب التي  - 

 .مشاریع التي توظف ید عاملة مؤهلةال - 

  .ا نسبه بطالة كبیرة في مناطق بهأ المشاریع التي تنش - 

         .المشاریع التي تسمح بتطویر التكنولوجیا الحدیثة -

  :المؤسسات غیر المؤهلة لالستفادة من ضمانات الصندوق - 4

  :المؤسسات التي ال یمكنها االستفادة من ضمانات الصندوق وهي   

  .والمتوسطةالمؤسسات التي ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة  - 

 .المؤسسات المسعرة في البورصة - 
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  .شركات التأمین - 

  .الوكاالت العقاریة - 

  .الشركات التي تنشأ في مجال التجارة فقط - 

  .المؤسسات التي استفادة من قروض وتلجأ إلى الصندوق إلعادة تمویلها - 

 )215، 214م، ص  2017، تیةكا(            .المشاریع التي تحدث تلوث كبیر في البیئة -

  صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهداف5- 

إن الهدف الرئیسي أو األساسي الذي یسعى صندوق ضمان القروض الوصول إلیه هو تسهیل          

إستفادة المستثمرین من التمویل البنكي على المدى القصیر والمتوسط بعنوان تمویل اإلستثمارات المنتجة 

أجل دعم نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك من خالل تقییم ضمانات  للسلع والخدمات من

مالیة إلى البنوك، بحیث تغطي الضمانات المخاطر المحتملة للقروض المطلوبة من أصحاب المؤسسات 

  .الصغیرة والمتوسطة

 مساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند اإلنشاء، التوسیع أو تحدید الهیاكل في الحصول 

 على القروض البنكیة، وبالتالي الدفع بعجلة اإلستثمار إلى النمو والرقي؛

  تحفیز البنوك على تقدیم القروض إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل تقییم الضمانات

 المالیة لها؛

  تقدیم خدمات لصغار المستثمرین وذلك من خالل توجیههم وتقدیم النصح لهم إطالعهم على

 تصادیة حول مشروع إستثمارهم؛معلومات إق

  تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنافس المنتجات المستوردة وذلك عن طریق إنتاجها

 .محلیا

  تشجیع المؤسسات التي تقوم بتصدیر منتجات خارج قطاع المحروقات من خالل تقدیم ضمانات

ذي یعتمد على هذا القطاع بشكل وأولویات لها، مما یسمح بتحقیق توازن في اإلقتصاد الوطني ال

 .كبیر

 تشجیع العملیات التحویلیة من خالل تحویل المواد األولیة؛ 

 تشجیع العملیات اإلستثماریة التي تخدم اإلقتصاد الوطني، وذلك من خالل التقلیص من اإلستراد. 
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 تشجیع اإلنتاج ودعمه وتوجیهه إلى سوق المنافسة. 

  خالل زیادة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبالتالي العمل على إحداث مناصب شغل من

 .تخفیض نسبة البطالة

  تحقیق نوع من التوازن الجهوي وذلك من خالل منح أولویة الضمان للمؤسسات المتواجدة في

 .المناطق النائیة خاصة في المناطق الجنوبیة

    (http://www.angem.dz/ar/home.php)                 

ضمان صندوق غ ومناصب الشغل المحققة من طرف عدد المشاریع الممولة والمبال -  6

  )2017-2004(خالل فترة  قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ضمان قروض المؤسسات عدد المشاریع والمبالغ ومناصب الشغل لصندوق ) : 10(جدول رقم 

 ).2017- 2004(والمتوسطة خالل فترة الصغیرة 

  النسبة  المبالغ  النسبة  عدد المشاریع  القطاع
مناصب 

  الشغل
  النسبة

  %59  96609  %60  32151448062 %50  970  الصناعة 

األشغال 

  العمومیة

526  27%  10993691363  21%  15999  26%  

الزراعة وصید 

  األسماك

24  1%  882180868  2%  845  1%  

  %13  8335  %18  9466535915  %22  447  الخدمات 

  %100  61788  100  53493856208  100  1937  المجموع

ضمان قروض المؤسسات الصغیرة من إعداد الطالبة بناء على إحصائیات صندوق : المصدر

  والمتوسطة

مشروع ممول  970ن قطاع الصناعة أخذ أكبر عدد في تمویل المشاریع بقدر أمن خالل الجدول نالحظ 

منصب شغل، أما قطاع األشغال العمومیة، عدد المشاریع الممولة بلغ  36609وحقق  %50وبنسبة 

منصب شغل، قطاع الخدمات عدد المشاریع الممولة قدر  15999وحقق  ،%27مشروع بنسبة  526

منصب شغل، قطاع الزراعة وصید األسماك عدد المشاریع  8335وحقق ، %18مشروع بنسبة  447بـ

   .منصب شغل 845حقق ، و %1مشروع بنسبة  24الممولة قدر بـ
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  )CGCI- PME(صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : المطلب الثاني

  :صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتعریف  - 1

ضمان المتضمن للقانون األساسي لصندوق  134–04 بموجب الرئاسي رقم CGCIأنشئ صندوق

قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة زهو مؤسسة عمومیة یهدف إلى خلق وتطویر 

                                                       .المؤسسات من خالل تغذیة للمضمنات الالزمة لتغطیة المخاطر المرتبطة عن التمویل البنكي المنتوج لها

    )534م، ص 2019وردیة، (

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهداف صندوق قروض استثمارات- 2

یهدف صندوق ضمان استثمارات المؤسسات الصغیر والمتوسطة إلى ضمان تسدید القروض  -5

البنكیة التي تستفید منها المؤسسات الصغیر والمتوسطة بعنوان تمویل االستثمارات المنتجة للسلع 

 والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهیزات المؤسسة وتوسیعها وتحدید تجهیزات اإلنتاج 

حاب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجل تحقیق أهدافهم واستمرار تقدیم المساعدة ألص -6

 مؤسساتهم وبقائها 

تسهیل حصول المستثمرین على التمویل البنكي من أجل دعم إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة  -7

واستمرارها ذلك بالموافقة على ضمان قروض البنوك التجاریة لتمویل هذه المؤسسات، سواء تعلق 

 ء أو التوسیع وكذا التجدید األمر إلنشا

 السعي إلى تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للرفع من كفاءتها اإلنتاجیة  -8

  )    201م، ص 2017 سلیمة،(                                                                                   

  غرصالم صندوق الضمان المشترك للقرض: الثالث المطلب

  :صندوق الضمان المشترك للقرض المصغرنشأة وتعریف   .1

ثم  2004جانفي  22لـالموافق  1424ذوي القعدة  29المؤرخ في  06- 04بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

إحداث صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر وتحدید قانون األساسي هو جهاز یتمتع بالشخصیة 

المعنویة و االستقالل المالي، ویكون مقرء لدى الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر والذي یتولى إدارته 

كل بنك یتكون من ممثلین عن الوزیر  المدیر العام للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر وممثل عن
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المكلف بالمالیة، والمدیر العام للوكالة الوطنیة للقرض المصغر وممثل عن كل من البنك ومؤسسته مالیة 

منخرطة في الصندوق، ویتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالیة والذي یتم انتخابه 

هذا الصندوق محل صندوق ضمان أخطار الناجمة عن من طرف أعضاء مجلس اإلدارة، وقد حل 

 1لـالموافق  1919شوال  27المؤرخ في  44 -  99القروض المصغرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  )    207صم،  2017 سلیمة،(                                                                        .1999فیفري 

  : مهام صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر .2

   :الصندوق القیام بالمهام التالیة     

ضمان القرض المصغر التي تسمى البنوك و المؤسسات المالیة ألصحاب المشاریع المستفید  - 

 .یتم من تبلیغ باإلعالنات الممنوحة من الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر

تعجیل من البنوك و المؤسسات المالیة باقي الدیون المستحقة یعطي الصندوق بناءا على  - 

 .من قیمة القرض %85والفوائد في حالة فشل المشاریع في حدود 

یؤسس دفع اإلشراك إلى الصندوق من المستفیدین من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات  - 

 .المالیة

  :مصادر الموارد المالیة للصندوق .3

تكون من مساهمة الوكالة الوطنیة لتسییر الفرض المصغر تخصیص أولي من أموال خاصة ت - 

مساهمة البنوك والمؤسسات المالیة المنخرطة برأس : برأس مال، مساهمة الخزینة العمومیة

  .مال والرصید الغیر مستعمل

االشتراكات المدفوعة للصندوق من طرف المستفیدین من القرض المصغر والبنوك والمؤسسات  - 

 .المالیة المنخرطة 

 .عودة التوصیفات المالیة من األموال الخاصة واالشتراكات المحصلة - 

  .الهیئات والوصایا واإلعالنات المخصصة للصندوق - 

 ) 207- 206ص، 2017سلیمة، (                                                                  

  

  



الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وتمویل دعم هیئاتالفصل الثاني               

 

60 
 

   :خالصة

لمؤسسات التي تعمل على دعم وتمویل  ا من خالل هذا الفصل نجد هناك  العدید من الهیئات

انشاتها الجزائر من اجل النهوض باالقتصاد الوطني وجعله من بین  الصغیرة والمتوسطة والتي

 .الناشطة والناجحة في شتى المجاالت   االقتصادیات

 تمثلت الهیئات الداعمة والممولة في وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث لدیها هیئات تابعة

وكالت دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة األعمال، لها وهي المشاتل ومركز التسهیل وحاضنات 

والمتوسطة تمثلت في الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ،الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر 

سطة كما یوجد صنادیق دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتو والوكالة الوطنیة لتطیر االستثمار، ،

 استثماراتوتمثلت في صندوق ضمان  قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،صندوق ضمان قروض 

وشروط   تمیزها عن غیرها من  وأهدافوهذه الهیئات لكل منها مهام  لمؤسسات الصغیر والمتوسطة ا

  .الهیئات  مما یجعلها تلعب دور كبیر في االقتصاد الوطني الجزائر 

 

  



 

 

 

  الثالثالفصـــــــل 

 

دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمین 

-بسكرةفرع –عن البطالة   
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  :تمهید

بعد تطرقنا في الجانب النظري من هذه الدراسة ألهم المفاهیم المتعلقة بالمؤسسات الصغیرة 

والمتوسط، سوف نسلط الضوء على أحد أجهزة الدعم التي وضعتها الحكومة من أجل تطویر وتنمیة 

  .البطالة جهاز الصندوق الوطني والتأمین عنالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهي 

البطالة، أما في المبحث  الوطني للتأمین عن سنتطرق في المبحث األول إلى تقدیم الصندوقحیث 

الثاني سنسلط الضوء على الصیغة التمویلیة التي یعتمدها الصندوق لتمویل المشاریع، وكذلك مراحل 

مین عن أمسار صاحب المشروع، أما في المبحث الثالث، سنتطرق إلى تقییم برنامج الصندوق الوطني للت

    .البطالة لوالیة بسكرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



فرع بسكرة البطالة ندراسة حالة الصندوق الوطني للتأمین ع                 الفصل الثالث   
 

63 
 

  البطالة  م عام للصندوق الوطني للتأمین عنتقدی :المبحث األول

البطالة جهاز تم إنشائه من اجل البطالین وتمویل مختلف  للتأمینیعتبر الصندوق الوطني 

مشاریعهم االقتصادیة حیث یوجد شروط لالستفادة من هذا الجهاز باإلضافة  انه لدیه أهداف یسعى 

  .لتحقیقها ومهام یقوم بها تمیزه عن باقي األجهزة 

  البطالة تعریف الصندوق الوطني للتأمین عننشأة و : المطلب األول

 188-94البطالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  لصندوق الوطني للتأمین الوطني عنأنشئ ا

م والذي تضمن القانون األساسي لصندوق  1994جویلیة  6 ـه الموافق ل 1415محرم  26المؤرخ في 

  .''هیئة عمومیة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي''التأمین على البطالة وهو 

للتأمین لفائدة أجراء القطاع االقتصادي الذین فقدوا مناصب عملهم بصفة یعمل الصندوق الوطني 

ال إرادیة واألسباب اقتصادیة إما بالتسریع اإلجباري أو یتوقف نشاط المستخدم و من أجل  تخفیف نسبة 

البطالة وحل هذه المشكلة لهذه الفئة، وذلك عن طریق تقدیم مساعدات تسهل اإلجراءات إلنشاء مؤسسات 

 .رة ومتوسطة أو محاولة إدماجهم في مؤسسات أخرى عبر البحث الفعلي على مناصب الشغلصغی

بهم على مستوى وكالة والیة بسكرة منذ إنشاءها في  التكفلوقد بلغ عدد العمال الذین تم  - 

 .عامال2826 م 1997فیفري 

 .335ومسبق  126عادي  70 ةأحیلوا على التقاعد سن 533منهم  - 

ثل في منح هذه الفئة من العمال ما یسمى بمنحة مع من التقاعد في هذه الفترة یتإن هذا النو  - 

 .أشهر 6سنوات وال تقل عن  3البطالة والتي تحسب وفق معادلة معینة على أن ال تتعدى مدة التكفل 

أدى إلى تطور سیاسة الدولة لمحاربتها وذالك ) البطالة(هذه الظاهرة  انتشار استمرارغیر أن  - 

بإدخال أجهزة جدیدة في التشغیل و من بینها جهاز المساعدة على إحداث النشاطات للبطالین الحاملین 

المنظمة المسیرة لهذا الجهاز و  القوانینسنة وذلك بسن  50-35للمشاریع والذین تتراوح أعمارهم ما بین 

 .له

المتعلق بإنشاء جهاز و  30/12/2003المؤرخ في  514/03 حیث جاء المرسوم الرئاسي رقم - 

 .سنة 35 - 30لدعم إحداث النشاطات لفائدة البطالین ذوي المشاریع والبالغین من العمر ما بین 
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  البطالة فرع بسكرة  نظیمي للصندوق الوطني للتأمین عنالهیكل الت- 1

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر

 :CNACالبطالة  الصندوق الوطني للتامین عن إعانةشروط االستفادة من   -2

  :البطالة للتأمین عن شروط االستفادة من إعانة الصندوق الوطني -

 سنة) 50( وخمسین) 30(أن یبلغ الشخص ما بین. 

 أن یكون حامل للجنسیة الجزائریة . 

  بصفة طالب عمل) ت.ه.و(أن یكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل. 

 التمتع بمؤهل مهني أو امتالك معرفة له عالقة بالنشاط المراد مزاولته. 

 أن یكون له القدرة تجنید القدرات المالیة الكافیة للمساهمة في تمویل المشروع . 

  من طرف (ن قد استفاد سابقا من تدبیر إعانة الدولة في مجال إحداث نشاط أن ال یكو

لوكالة الوطنیة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر، ا

 ).الخ...لدعم استثمار

  ):الوثائق الالزمة( CNAC كیفیة االستفادة من -

 :یلي االستفادة منه أن یقوم بمایكفي فقط من الذي یرید           
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  إثبات وضعیة البطالة بشهادة تقدمها الوكالة المحلیة للتشغیل القریبة من محل اإلقامة أو

 .البطالة داءات الصندوق الوطني للتأمین عنأ  االستفادة من

  البطالة القریب من محل  عن للتأمینالئیة للصندوق الوطني  التسجیل لدى الوكالة الو

 .اإلقامة

  تقدیم ملف مثبت لوضعیات البطالة یتضمن الوثائق التالیة: 

  محل اإلقامة مع  أو بلدیة االزدیادشهادة المیالد أصلیة مسلمة من طرف بلدیة محل

 .شهادة المیالد األصلیة على الدفتر العائلياإلشارة إلى رقم 

  أشهر  6شهادة اإلقامة ال تتعدى مدتها. 

  شهادة تسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتشغیل،  تثبت أن المعني مسجل لدیها لمدة ال

 . تقل عن شهر واحد

  شهادة تحصیل تعویضات التأمین عن البطالة مسلمة من طرف الوكالة الوالئیة

 ). الصندوق الوطني للتامین عن البطالة من أداءات بالنسبة للمستفیدین (

 تعریف الوطني مصادق علیهانسخة طبق األصل من بطاقة ال. 

 صریح شرفي یثبت أن البطالت: 

 ال یمارس أي نشاط. 

 لم یستفید من أي دعم أخر خاص بإحداث النشاط.  

  المساهمة الشخصیة ( یلتزم باإلسهام في تمویل مشروعه.(  

  شهادة دراسیة أو شهادة عمل مسلمة من طرف هیئة عمومیة أو خاصة، تثبت

  .رتبط بالنشاط المراد إنجازهمستوى التأهیل المهني الم

  البطالة  خاص بالصندوق الوطني  للتأمین عنمستند ( إستمارة الهویة(.  

  البطالة   عن للتأمینومھام الصندوق الوطني ھداف أ :المطلب الثاني

 : البطالة للتأمین عنأهداف الصندوق الوطني  - 1

 .تعویض مختلف العمال العاطلین بصفة غیر إرادیة - 

 .عمل للعاطلین عن الشغل في المنطقةإیجاد فرص  - 

 .مرافقة أصحاب المشاریع خالل كافة مراحل النضج للمشروع الممول - 

 .یهدف إلى زیادة فرص االستثمار في المنطقة ویدعم مختلف المشاریع الناشئة  - 
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  .العمل على دعم قدرات االقتصاد شكل عام وتحقیق التوازن االقتصادي وكذلك االجتماعي -

 :البطالة الوطني  للتأمین عن مهام الصندوق - 2

أول مهمة للصندوق الوطني للتأمین على البطالة والموكلة إلیه منذ  :التعویض عن البطالة -

إنشاءه یكمن في دفع تعویض للبطالة لالستفادة من االشتراكات المدفوعة من طرف أصحاب العمل 

  .والعمال معا لتغطیة مجال المخاطر في ضل نظام الضمان االجتماعي

المستفیدین إلى نوعین من االستفادة وهي دعم من خالل توجیه یكون ذلك و  :إعادة اإلدماج -

البحث عن الشغل المأجور ودعم العمل الحر، مقترحین على البطالین المستفیدین المنظمین في أفواج 

دورات دراسیة نظریة وتطبیقیة معدة في مجاالت من شأنها تعزیز قدراتهم في البحث في شغل أو 

    .استحداث مناصب خاصة بهم

مل الصندوق بمشاركة الهیئات المكلفة بالتكوین المهني على تحسین التأهیل المهني یع :التكوین -

للمستفید ویمكنهم من اكتساب مؤهالت جدیدة تساعدهم على إنشاء قدراتهم إلدماجهم مجددا في الحیاة 

عاقدة العملیة وذلك من خالل تنظیم دورات تكوینیة قصیرة المدة على مستوى مؤسسات التكوین المهني المت

  .مع الصندوق الوطني للتأمین على البطالة

البطالة بمساعدة  یقوم الصندوق الوطني للتأمین عن :مساعدة المؤسسات لمواجهة الصعوبات -

المؤسسات االقتصادیة التي تواجه الصعوبات والهدف من ذلك دعم هذه المؤسسات في الحفاظ على 

  .یة الهیكلیة و المالیة للمؤسسةمناصب الشغل ضمن إعادة التأهیل وتحسین الوضع
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مسار صاحب  مراحل و  CNACالتمویلیة التي یعتمدها صندوق  ةالصیغ : المبحث الثاني

  المشروع

البطالة في تمویله للمشاریع على صیغة تمویلیة معینة خالل  یعتمد الصندوق الوطني للتامین عن

تمویله لهذه المشاریع ویقوم بتقدیم مجموعة من االمتیازات المالیة والجبائیة في مصلحة صاحب المشروع 

   .والذي بدوره یمر بالعدید من المراحل  المختلفة خالل مساره إلنشاء المشروع

  التمویلیة التي یعتمدھا الصندوق ةالصیغ :المطلب األول

صاحب  –البنك –الصندوق(البطالة على التمویل الثالثي  یعتمد الصندوق الوطني للتامین عن

  .مستوى أول ومستوى ثانيالمشروع لتمویل ن حیث یوجد مستویی) المشروع

  . دج 5.000.000.00استثمار بمبلغ یقل أو یساوي : المستوى األول -

  على األقل من المبلغ اإلجمالي  %1الشخصیة لصاحب المشروع بـ تمثل المساهمة

 .لالستثمار

 البطالة لصاحب  الصندوق الوطني للتأمین عن تقدر السلفیة غیر المكافأة التي یمنحها

  .من المبلغ اإلجمالي للمشروع %29المشروع  بـ 

 من المبلغ اإلجمالي لالستثمار %70مساهمة البنك تقدر ب.   

 یساوي دج ویقل أو5.000.000.00بمبلغ یفوقإستثمار  :الثانيالمستوى  -

  دج 10.000.000.00

  قل من المبلغ اإلجمالي على األ %ـ2ـب لصاحب المشروع المساهمة الشخصیةتمثل

 .لالستثمار

 البطالة لصاحب  منحها الصندوق الوطني للتأمین عنتقدر السلفیة غیر المكافأة التي ی

  .من المبلغ اإلجمالي للمشروع %28 المشروع بـ

 من المبلغ اإلجمالي لالستثمار %70ـمساهمة البنك تقدر ب. 
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  CNACالتمویلیة التي یعتمدها صندوق  الصیغة : )11(رقم  جدول

  القرض البنكي  قرض دون فائدة  المساهمة الشخصیة  قیمة االستثمار  المستوى

  70%  29% 0,1%  دج5000.000,00لغایة   المستوى األول

 من   المستوى الثاني

  دج5000.000,00

  دج10.000.000,00إلى 

%0,2  %28  %70  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر

  : االمتیازات المالیة والجبائیة المقدمة -

  :االمتیازات المالیة - 1

  سلفه غیر إضافیة  -أ     

  :سلفه غیر مكافأة إضافیة - ب     

  . ورشة و بدون فائدة سیارة قرض -

   . قرض بدون فائدة كراء محل -

  .قرض بدون فائدة مكتب مجمع -

   .تخفیض القروض البنكیة -

  :ئیةاباالمتیازات الج 2-

   :في مرحلة االنجاز -أ

  .نشاط صناعي اإلعفاء من رسم نقل الملكیة بالنسبة للمقتنیات العقاریة في إطار إحداث - 

 .اإلعفاء من رسوم تسجیل عقود تأسیس شركات - 

اإلعفاء من الرسوم على القیمة المضافة بالنسبة لمقتنیات للتجهیزات المستوردة التي تدخل  - 

 . مباشرة في انجاز المشروع

من الرسوم الجمركیة بالنسبة للتجهیزات المستوردة تدخل مباشرة % 5بـتطبیق معدل منخفض  - 

  .از المشروعفي انج



فرع بسكرة البطالة ندراسة حالة الصندوق الوطني للتأمین ع                 الفصل الثالث   
 

69 
 

 .سنوات من تاریخ ممارسة النشاط) 3(طیلة ثالث  :في مرحلة االستغالل - ب

 .اإلعفاء من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات - 

 .اإلعفاء من الرسوم على نشاط المهني - 

 .وم العقاري على الملكیات المبنیةاإلعفاء من الرس - 

  :بشرط استیفاء  االلتزامات اآلتیةتمنح هذه االمتیازات  - 

 ل بنكيالحصول على تموی. 

 رصد مساهمة شخصیة.  

 تركة لضمان مخاطر قروض االنخراط ودفع مستحقات االشتراك في الصندوق الكفالة المش

  .  االستثمار

  .توقیعهاأشهر ابتداء من تاریخ ) 06(حددت مدة صالحیة هذه الشهادة بستة : مالحظة

  

   صاحب المشروع مراحل مسار :المطلب الثاني

 :یلي بھا صاحب المشروع في ما تتمثل المراحل التي یمر

 : التسجیل بصفة طالب للشغل - 1

  على مستوى الوالیة  )ALEM(یتم هذا التسجیل لدى الوكالة المحلیة للتشغیل   

  :إیداع ملف الترشح - 2

یكون  بحیث البطالة  الئیة للصندوق الوطني للتأمین عنكامال لدى الوكالة الو  یودع ملف الترشح

   :ونمیز نوعین من الملفاتسنة  50و 30ما بین الملف عمر مودع 

  :یلي ویحتوي على ما :الملف اإلداري -

 طلب خطي.  

 3  ستة أشهر 6ال تتعدى مدتها إقامةبطاقة.  

 3 صور طبق األصل لبطاقة التعریف الوطنیة.  

 بطاقة التسجیل مسلمة من طرف الوكالة المحلیة للتشغیل وصورة طبق األصل.  
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  :یلي ویحتوي على ما :تقنيالملف ال -       

  فاتورة شكلیة للعتاد .  

  فاتورة شكلیة للتأمین بكامل األخطار.  

 ):CNAC(من طرف المرافقة الشخصیة  - 3

زمة لدراسة و تركیب و منشط یقوم بتقدیمه جمیع االستشارات الال یرافق صاحب المشروع مستشار

  .ث المشروعإنجاز و بح

  :دراسة المشروع - 4

واالعتماد  االنتقاء للحصول على شهادة القابلیة والتمویل من طرف لجنة یتم دراسة المشروع 

مدى نجاعة  التي تقرر و التمویل واالعتماد االنتقاءیعرض ملف صاحب المشروع على لجنة التمویل و و 

تقوم  لم له شهادة القابلیة والتمویل ثم بعدهافي حالة التصدیق على مشروعه، تسالمشروع ودیمومته و 

  .بنك مع التأسیس اإلداري لمؤسستهالبطالة بعرض ملفه لدى ال عن مصالح الصندوق الوطني للتأمین

  :لمهنیةفة اتسجیل النشاط لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو الغر  - 5

یقوم صاحب المشروع بتسجیل نشاطه لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي یصبح لدیه سجل 

  .غرفة المهنیة المتواجدة بالوالیةو یقوم بتسجیل نشاطه لدى الأتجاري خاص به 

 : FLMGاالنخراط في صندوق - 6

إثر دفع   ذوي المشاریعالكفالة المشتركة لضمان مخاطر قروض البطالین االنخراط في صندوق  

التي ترفق بملف البنك بمثابة وثیقة مثبة  االنخراط، یسلم لصاحب المشروع شهادة االشتراكمستحقات 

  .لضمان مخاطر القرض، وهي إحدى إلتزمات تحریر القرض البنكي

 : FLMGصندوق ملف عقد االنخراط في - 

  من الموافقة البنكیة نسخ ثالث.  

  نسخة من شهادة القابلیة.  

  االقتصادیةنسخة من الدراسة.  

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.   
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 :إیداع ملف القرض لدى البنك  - 7

ن عن البطالة في اجل یتعین على البنك تبلیغ قراره لصاحب المشروع و الصندوق الوطني للتأمی

  .اقصاه شهرین

  الملف البنكي یتكون من  

  نسخة من عقد الملكیة أولمدة سنتین قابلة للتجدید  جاراإلینسخة من عقد. 

  وثیقة تثبت التسجیل في الضرائب أي أونسخة من السجل التجاري. 

  نسخة من البطاقة الجبائیة)CARTE FISCALE(. 

  محضر معاینة المحل)CONROLE CNAC(. 

  عقد االنخراطFCMG-CNAC. 

  من مقرر منح االمتیازات الجبائیة أصلیةنسخة. 

  نسخة من الفاتورة الشكلیة. 

 نسخة من وصل المساهمة الشخصیة. 

  السحب األمرنسخة أصلیة من. 

  :المشاریع في مجال تسییر المؤسسة تكوین ذوي - 8

یتم تكوین أصحاب المشاریع في المجالت التي تتعلق بتسییر المؤسسة وذلك من اجل اكتسابهم 

مؤسسة مهما كانت نشاطها التي عمالهم والنهوض بالأخبرات ومعارف تمكنهم من النجاح في تسیر 

  .تمارسه

 :إنجاز المشروع - 9

بعد تسدید مبلغ المساهمة الشخصیة وعقب تحریر القروض، یرفق الصندوق الوطني للتأمین عن  

  .البطالة صاحب المشروع و یواصل دعمه ألجل تجسید مشروعه و بعث مؤسسته

  : المتابعة بعد إحداث النشاط -10 

شط طیلة السنوات النشاط، یستفید صاحب المشروع من متابعة المستشار المن استغاللفي حالة 

 .الثالثة األولى من بدایة المشروع
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   :مراحل مسار صاحب المشروعمخطط یمثل  : )01(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر

  

 

  

احب ـــصمسار ل ـــــمراح

  التسجیل بصفة طالب شغل

 إیداع ملف الترشح

  CNACالمرافقة الشخصیة من طرف 

 دراسة المشروع

تسجیل النشاط لدى المركز الوطني للسجل 

 التجاري أو الغرفة المهنیة 

 FLMGاالنخراط في صندوق 

  إیداع ملف القرض لدى البنك 

تكوین ذوي المشاریع في مجال تسییر 

 المؤسسة 

 المشروعإنجاز 

 نشاط المتابعة بعد إحداث ال
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  على البطالة لوالیة بسكرة تقیم برنامج الصندوق الوطني للتامین : المبحث الثالث

یقوم الصندوق بتمویل العدید من المشاریع الخاصة بالبطالین، حیث تختلف هذه المشاریع بحسب 

  .ونوع القطاع الممول والجنسالعدد 

  CNACمن طرف  المشاریع الممولة حسب العدد والجنس: المطلب األول

  :المشاریع الممولة حسب العدد - 1

البطالة وكالة  الوطني للتامین عن عدد المشاریع الممولة من طرف الصندوق: )12(رقم جدول 

  .16/08/2020إلى غایة  2010بسكرة من سنة 

  عدد المشاریع الممولة  السنوات

2010  337  

2011  729  

2012  2403  

2013  2664  

2014  3427  

2015  3120  

2016  1819  

2017  788  

2018  516  

2019  256  

2020  259  

  16318  المجموع

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر
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البطالة قام بتمویل العدید من المشاریع  حظ أن الصندوق الوطني للتامین عنمن خالل الجدول نال

لفائدة البطالین الذین یریدون فتح  16/08/2020إلى غایة  2010خالل السنوات الممتدة من سنة 

  .ذین تستوفى فیهم الشروط الالزمة لالستفادة من خدمات الصندوق والتمویلمشاریع خاصة بهم، وال

البطالة من  ن طرف الصندوق الوطني للتامین عنعدد المشاریع الممولة م : (02)الشكل رقم - 

  .16/08/2020الى غایة 2010سنة 

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر

 337قدرت ب  2010نجد أن عدد المشاریع الممولة من طرف الصندوق سنة  الشكلمن خالل 

مشروع ممول وذالك إلقبال العدید من  729ـوقدرت ب 2011ثم ارتفعت بشكل كبیر  سنة  مشروع،

كان عدد المشاریع الممولة  2013و 2012 في سنةالبطالین على الجهاز لتمویل مشاریعهم أما 

على التوالي وذلك بسبب  تحسن األوضاع االقتصادیة للبالد في تلك الفترة وكذالك ازدیاد  2403،2664

  .طالبي تمویل المشاریع من طرف البطالین

مشروع  3427نه وصل عدد المشاریع الممولة من  طرف الصندوق إلى أنجد  2014سنة  خالل 

تعتبر اكبر عدد  خالل السنوات العشر وذلك یعود لفتح المجال للبطالین للجوء للصندوق لتمویل  حیث 

 2015مشاریعهم وذلك بتقدیم تسهیالت وامتیازات مالیة وجبائیة تحفزهم على إنشاء المشاریع،ثم في سنة 

 أما بالنسبة ،2014مشروع من قبل الصندوق حیث انخفض مقارنة بسنة  3120تم تمویل 
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نالحظ انخفاض متفاوت في عدد المشاریع الممولة من طرف الصندوق والتي  2016،2017،2018لسنة

على التوالي ویعود سبب االنخفاض لإلجراءات الجدیدة التي تم القیام بها  1819،788،516ـقدرت ب

 حیث تم التقلیص في عدد النشاطات وذالك بسبب طلب شهادات من البطالین  من المعاهد ومراكز

  .التكوین المهني المختلفة باإلضافة إلى امتالك مهارات  معینة لصاحب المشروع

مشروع حیث نالحظ انخفاض كبیر  256عدد المشاریع التي تم تمویلها قدرت ب2019سنة  نجد

مقارنة بالسنوات الماضیة ویعود ذالك لتدهور األوضاع السیاسیة في البالد والتي أثرت بشكل سلبي على 

نجد عدد المشاریع الممولة ازداد بشكل طفیف على  2020قتصادي السائد في البالد،في سنة النشاط اال

  . مشروع وذلك إلقبال  البطالین على التمویل  295السنة الفارطة حیث  قدرب

  :المشاریع الممولة حسب الجنس -2

لجنس للصندوق الوطني للتامین عن عدد ونسبة المشاریع الممولة حسب ا : )13(رقم  جدول

   .16/08/2020إلى غایة  2010من سنة لوكالة بسكرة البطالة 

  النسبة  العدد  الجنس

  78,88%  12899  ذكر

  21,12%  3455  أنثى

  100%  16354  المجموع

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر

یفوق نسبة إقبال اإلناث   CNACالجدول نالحظ أن نسبة إقبال الذكور على جاهزمن خالل 

أما نسبة  مشروع، 12899من عدد الذكور المستفیدین أي بعدد  78,87%نسبته بحیث یمثل ما

مشروع ویعود سبب ذالك إلى توجه إلى قطاعات دون  3455بعدد  21,12%المستفیدین إناث فتمثل

غرة خیاطة وطبخ الخ، كذالك هناك نشاطات حكر على المرأة وذلك بسبب أخرى مثل المشاریع المص

  .العادات والتقالید ونظرة المجتمع للمرأة لذالك نجدان الذكور أكثر من اإلناث في اإلقبال على الجهاز
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  CNACمن طرف  لمشاریع الممولة حسب القطاعتا: المطلب الثاني

 2010من سنة  CNACللقطاعات من طرف  عدد ونسبة المشاریع الممولة  : )14(جدول رقم 

  .16/08/2020إلى غایة 

  النسبة  عدد المشاریع  القطاع

 71,87%  11725  الفالحة

  9,27% 1511  النقل

  5,97%  974  الخدمات

  7,32%  1195  الحرف

  1,43%  233  األشغال العمومیة 

  0,39%  64  المهن الحرة 

  3,53%  576  الصناعة 

  0,09%  15  الري 

  0,13%  22  الصیانة 

  100%  16315  المجموع 

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر
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   2020إلى سنة  2010عدد المشاریع الممولة بحسب القطاعات من سنة 

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

الشكل نالحظ أن القطاع الفالحي یحظى باهتمام كبیر من قبل الصندوق وذلك یشهد 

 71,87%توجه كبیر من طرف أصحاب المشاریع، حیث بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة لهذا القطاع 

خالل الفترة المدروسة وهي تعتبر أعلى نسبة مقارنة بالقطاعات األخرى، وذلك یعود 

كون والیة بسكرة تحتوي على العدید من المناطق الزراعیة، وتهتم بهذا المجال بالدرجة األولى لما یقدمه 

، حیث )ضائعنقل المسافرین، نقل الب

خالل  7,32%شاریع الممولة من طرف الصندوق بـ 

الفترة المدروسة، حیث اهتم الصندوق بتمویل هذا النوع من المشاریع لكون والیة بسكرة تمتلك العدید من 

، أما قطاع الخدمات فكانت نسبة عدد المشاریع 

 من إجمالي المشاریع، وقطاع الصناعة بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة بـ

والصیانة، فكانت نسبة عدد  اع الريبالنسبة للقطاعات األخرى األشغال العمومیة والمهن الحرة وقط

المشاریع الممولة من طرف الصندوق منخفضة مقارنة بالقطاعات األخرى، فقدرت نسبة عدد المشاریع 

2020إلى سنة   2010
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عدد المشاریع الممولة بحسب القطاعات من سنة : )03(رقم 

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  الطالبةمن إعداد 

الشكل نالحظ أن القطاع الفالحي یحظى باهتمام كبیر من قبل الصندوق وذلك یشهد 

توجه كبیر من طرف أصحاب المشاریع، حیث بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة لهذا القطاع 

خالل الفترة المدروسة وهي تعتبر أعلى نسبة مقارنة بالقطاعات األخرى، وذلك یعود من إجمالي المشاریع 

كون والیة بسكرة تحتوي على العدید من المناطق الزراعیة، وتهتم بهذا المجال بالدرجة األولى لما یقدمه 

نقل المسافرین، نقل الب(هذا القطاع من امتیازات اقتصادیة للوالیة، ثم یلیه قطاع النقل 

  .من إجمالي المشاریع 9,27%بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة بـ

شاریع الممولة من طرف الصندوق بـ نالحظ أن قطاع الحرف بلغت نسبة عدد الم

الفترة المدروسة، حیث اهتم الصندوق بتمویل هذا النوع من المشاریع لكون والیة بسكرة تمتلك العدید من 

، أما قطاع الخدمات فكانت نسبة عدد المشاریع )إلخ...صناعة الخزف، الفخار (والحرفیین مثل

من إجمالي المشاریع، وقطاع الصناعة بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة بـ %5,97

  .من إجمالي المشاریع

بالنسبة للقطاعات األخرى األشغال العمومیة والمهن الحرة وقط

المشاریع الممولة من طرف الصندوق منخفضة مقارنة بالقطاعات األخرى، فقدرت نسبة عدد المشاریع 

2010المشاریع الممولة حسب القطاع من سنة  

الفالحة

النقل

الخدمات 

الحرف

األشغال العمومیة 

المھن الحرة 

الصناعة 

الري 

الصیانة 

                  الفصل الثالث 

رقم  الشكل

من إعداد : المصدر

الشكل نالحظ أن القطاع الفالحي یحظى باهتمام كبیر من قبل الصندوق وذلك یشهد  من خالل

توجه كبیر من طرف أصحاب المشاریع، حیث بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة لهذا القطاع 

من إجمالي المشاریع 

كون والیة بسكرة تحتوي على العدید من المناطق الزراعیة، وتهتم بهذا المجال بالدرجة األولى لما یقدمه 

هذا القطاع من امتیازات اقتصادیة للوالیة، ثم یلیه قطاع النقل 

بلغت نسبة عدد المشاریع الممولة بـ

نالحظ أن قطاع الحرف بلغت نسبة عدد الم

الفترة المدروسة، حیث اهتم الصندوق بتمویل هذا النوع من المشاریع لكون والیة بسكرة تمتلك العدید من 

والحرفیین مثلالحرف 

5,97%الممولة تقدر بـ

من إجمالي المشاریع %3,53

بالنسبة للقطاعات األخرى األشغال العمومیة والمهن الحرة وقط

المشاریع الممولة من طرف الصندوق منخفضة مقارنة بالقطاعات األخرى، فقدرت نسبة عدد المشاریع 

المشاریع الممولة حسب القطاع من سنة  

الفالحة

الخدمات 

الحرف

األشغال العمومیة 

المھن الحرة 

الصناعة 

الري 

الصیانة 
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، قطاع الصیانة 0,09%، قطاع الري 

   .إقبال طالبي المشاریع علیها

   :عدد المشاریع الممولة من طرف الصندوق بحسب سنوات

  .خرى حسب كل قطاعألى 

صحاب أیعتبر قطاع الفالحة من القطاعات التي اهتم الصندوق بتمویلها وكذالك لجوء العدید من 

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010

2016  2017  2018  2019  2020  

1529  724  471  193  257  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

  في قطاع الفالحة  06/08/2020الى غایة 

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 
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، قطاع الري 0,39%، قطاع المهن الحرة بـ1,43%األشغال العمومیة 

إقبال طالبي المشاریع علیهالعدم من إجمالي المشاریع الممولة ویعود ذلك 

عدد المشاریع الممولة من طرف الصندوق بحسب سنوات

لى إمن سنة   CNACتختلف عدد المشاریع الممولة من طرف

   :قطاع الفالحة

یعتبر قطاع الفالحة من القطاعات التي اهتم الصندوق بتمویلها وكذالك لجوء العدید من 

  .المشاریع المختصین في المجال الفالحي لتمویل مشاریعهم 

2010خالل الفترة الممولة عدد المشاریع  : )15(

  2011  2012  2013  2014  2015  

192  1279  1799  2692  2544  

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

الى غایة 2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة  

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

القطاع الفالحي

                  الفصل الثالث 

األشغال العمومیة لقطاع 

من إجمالي المشاریع الممولة ویعود ذلك  %0,13

عدد المشاریع الممولة من طرف الصندوق بحسب سنوات :ثانیا

تختلف عدد المشاریع الممولة من طرف

قطاع الفالحة - 1

یعتبر قطاع الفالحة من القطاعات التي اهتم الصندوق بتمویلها وكذالك لجوء العدید من 

المشاریع المختصین في المجال الفالحي لتمویل مشاریعهم 

(رقم  جدول

  الفالحة 

  السنوات  

  قطاع النشاط
2010  

  45  الفالحة 

من إعداد الطالبة: المصدر

 :)04(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة: المصدر

الفالحة
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 2014إلى غایة  2010من سنة  CNACمن خالل الشكل نالحظ ارتفاع عدد المشاریع من قبل 

مشروع 1799، 1279، 192، 45قدر ب 2013، 2012، 2011، 2010حیث  عدد المشاریع سنة 

مشروع ممول یعود ذالك  2692ب 2014في سنة  ممول لفائدة البطالین على التولي ،حیث بلغ الذروة

لتوجهات الحكومة لالستثمار في هذا القطاع واالهتمام به وكذالك توجه البطالین للعمل في مجال القطاع 

نالحظ انخفاض في عدد المشاریع الممولة من طرف  2019الى غایة 2015الفالحي، ثم في سنة 

، 1529، 2544،قدرت ب2019، 2018، 2017، 2016، 2015الصندوق حیث  في سنة 

  .مشروع ممول على التوالي ویعود ذالك لتشبع القطاع الفالحي 724،471،193

   :قطاع النقل - 2

یعتبر قطاع النقل من بین القطاعات التي اهتم الصندوق بتمویلها خالل فترات معینة حیث تم تقدیم 

   .العدید من المشاریع الممولة

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010المشاریع الممولة خالل الفترة عدد : )16(جدول رقم 

  النقل 

  السنوات     

  قطاع النشاط
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

  00  00  00  00  04  20  107  305  578  319  178  النقل

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر
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لقطاع   16/08/2020الى غایة 2010

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لى إ 2010من سنة الممولة من طرف الصندوق 

من قبل الصندوق لفائدة البطالین،  2015

من بعد ذالك نالحظ انعدام في عدد المشاریع الممولة 

والتوجهات التي انتهجتها الحكومة على 

قطاع الخدمات هو احد القطاعات التي قام الصندوق بدعمها بتقدیم التمویل للعدید من البطالین 
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2010عدد المشاریع الممولة خالل فترة  : )05(

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

الممولة من طرف الصندوق من خالل الشكل نالحظ ارتفاع في عدد المشاریع 

2015مشروع ممول خالل سنة  578ـحیث بلغ الذروة ب

بعد ذالك نالحظ انعدام في عدد المشاریع الممولة  2016إلى غایة 2013ثم بدا االنخفاض من سنة 

والتوجهات التي انتهجتها الحكومة على  2011قبل الصندوق وذالك یعود لتوقف تمویل هذا القطاع سنة 

  

   :قطاع الخدمات

قطاع الخدمات هو احد القطاعات التي قام الصندوق بدعمها بتقدیم التمویل للعدید من البطالین 

 .للنهوض بهذا القطاع

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع النقل

                  الفصل الثالث 

(الشكل رقم 

  . النقل

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نالحظ ارتفاع في عدد المشاریع 

حیث بلغ الذروة ب2012غایة 

ثم بدا االنخفاض من سنة 

قبل الصندوق وذالك یعود لتوقف تمویل هذا القطاع سنة 

  .مستوى االقتصاد

قطاع الخدمات - 3

قطاع الخدمات هو احد القطاعات التي قام الصندوق بدعمها بتقدیم التمویل للعدید من البطالین 

للنهوض بهذا القطاع

 

 

  

النقل
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 16/08/2020إلى غایة  2010یمثل عدد المشاریع الممولة خالل الفترة 

2016  2017  2018  2019  2020  

75  13  11  13  08  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لقطاع   16/08/2020الى غایة 2010

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

 2010ارتفاع في عدد المشاریع الممولة في قطاع الخدمات خالل سنة 

القطاع، ثم  امشروع ممول وذالك یعود الهتمام الحكومة بهذ

لى إ 2015ما في سنة أ، جع طفیف في عدد المشاریع الممولة

 .لمشاریع الممولة من طرف الصندوق لفائدة البطالین
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یمثل عدد المشاریع الممولة خالل الفترة :  )17(

  

2011  2012  2013  2014  2015  2016

118  251  152  153  117  

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة  : )06(

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

ارتفاع في عدد المشاریع الممولة في قطاع الخدمات خالل سنة من خالل الشكل نالحظ 

مشروع ممول وذالك یعود الهتمام الحكومة بهذ 251بـ 1012حیث  بلغ ذروته في 

جع طفیف في عدد المشاریع الممولةصبح هناك تراأ 2014، 

لمشاریع الممولة من طرف الصندوق لفائدة البطالینانخفض عدد ا

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع الخدمات

                  الفصل الثالث 

(رقم  جدول

  .لقطاع الخدمات 

  السنوات   

  قطاع نشاط

2010  

  59  الخدمات

من إعداد الطالبة: المصدر

(الشكل رقم 

  .الخدمات 

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نالحظ 

حیث  بلغ ذروته في  2012و

،  2013في سنة 

انخفض عدد ا 2012غایة 

 

  

الخدمات
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كن عدد المشاریع الممولة ضعیفة مقارنة 

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010

2016  2017  2018  2019  2020  

00  00  00  00  00  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

  لقطاع الري  16/08/2020الى غایة 

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

CNAC  لقطاع الري قلیل جدا مقارنة

 2011ما في سنة أمشاریع،  4بلغ عدد المشاریع الممولة 

مشاریع لفائدة البطالین ثم انخفض في 

مشاریع ممولة، ثم  04قدر ب  2015
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   :قطاع الري

كن عدد المشاریع الممولة ضعیفة مقارنة لقطاع الري من بین القطاع التي یمولها الصندوق و 

  .األخرى

2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة ): 18(

2011  2012  2013  2014  2015  2016

00  05  02  00  04  00

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

الى غایة 2010عدد المشاریع الممولة خالل فترة  : )07(

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

 CNACن عدد المشاریع الممولة من طرفأمن خالل الشكل نجد 

بلغ عدد المشاریع الممولة  2010حیث في سنة  األخرى

مشاریع لفائدة البطالین ثم انخفض في  5لى إ 2012انعدام في عدد المشاریع الممولة ثم یرتفع في سنة 

2015ما سنة أ 2014مشروع ممول وانعدم في  02

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع الري

                  الفصل الثالث 

قطاع الري - 4

قطاع الري من بین القطاع التي یمولها الصندوق و 

األخرىبالقطاعات 

(رقم  جدول

  .الري 

  السنوات      

  قطاع النشاط

2010  

  04  الري

من إعداد الطالبة: المصدر

(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نجد 

األخرىبالقطاعات 

انعدام في عدد المشاریع الممولة ثم یرتفع في سنة 

02بلغ  2013سنة 

الري
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عدد المشاریع الممولة منعدم  یعود ذالك لعدم اقبال البطالین 

لى إلتمویل هذا النوع من المشاریع الخاصة بقطاع الري من قبل الصندوق بسبب قلة الخبرة وعدم التوجه 

كن عدد المشاریع الممولة قلیل ات التي یمولها الصندوق ول

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010

2016  2017  2018  2019  2020  

03  00  00  00  00  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لقطاع  16/08/2020الى غایة 2010

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 
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عدد المشاریع الممولة منعدم  یعود ذالك لعدم اقبال البطالین  2020لى غایة إ 2016

لتمویل هذا النوع من المشاریع الخاصة بقطاع الري من قبل الصندوق بسبب قلة الخبرة وعدم التوجه 

  .هذا النوع من المشاریع من قبل البطالین

   :قطاع الصیانة

ات التي یمولها الصندوق ولالقطاعیعتبر قطاع الصناعة من بین 

  .مقارنة بالقطاعات األخرى

2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة  :)19(

2011  2012  2013  2014  2015  2016

00  06  07  02  04  03

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

2010عدد المشاریع الممولة خالل فترة  : )08(الشكل رقم 

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع الصیانة

                  الفصل الثالث 

016نالحظ من سنة 

لتمویل هذا النوع من المشاریع الخاصة بقطاع الري من قبل الصندوق بسبب قلة الخبرة وعدم التوجه 

هذا النوع من المشاریع من قبل البطالین

قطاع الصیانة -5

یعتبر قطاع الصناعة من بین 

مقارنة بالقطاعات األخرى جدا

(رقم  جدول

  الصیانة 

  السنوات     

  قطاع النشاط

2010  

  00  الصیانة

من إعداد الطالبة: المصدر

الشكل رقم 

  الصیانة 

من إعداد الطالبة: المصدر

الصیانة
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لم یقم  بتمویل اي مشروع خاص  2011و 2010ن الصندوق في سنة أمن خالل الشكل نجد 

نه قام بتمویل بعدد من المشاریع لفائدة البطالین أنالحظ  2013، 2012 في سنة أمابقطاع الصیانة، 

انخفض عدد  2014ما في السنة أمشاریع ممولة  07ـب 2013و 06ب 2012حیث قدر في سنة 

، 04فكان عدد المشاریع الممولة  2016، 2015ما في سنة أ المشاریع حیث قدر ب مشروعین فقط،

نالحظ انعدام للمشاریع الممولة من طرف الصندوق  2020لى سنة إ 2016على التوالي، من سنة  03

 .البطالین على تمویل المشاریع الخاصة بقطاع الصناعةقبال إفي هذا القطاع ویعود ذالك لعدم  

   :شغال العمومیةقطاع األ - 6

ویدعم هذا النوع من  CNAC میة من بین القطاعات التي یمولهاالعمو  األشغالیعتبر قطاع 

 .المشاریع 

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة ): 20(جدول رقم 

 األشغال العمومیة 

  السنوات     

  قطاع النشاط

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

األشغال 

  العمومیة
19  22  37  40  37  48  14  03  03  07  03  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة: المصدر
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لقطاع  16/08/2020الى غایة 2010

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

تزاید  في تمویل المشاریع من قبل العمومیة شهد 

مشروع وذلك  48بتمویل  2015حیث بلغ الذروة في 

سنة  ذا القطاع، ثم فيلدولة لهالبطالین للعمل في هذا المجال وتمویل مشاریعهم وكذالك تدعیم ا

 2017ما من سنة أمشروع ممول  14

  .نالحظ تذبذب في المشاریع الممولة من طرف الصندوق

CNAC  ولكن یكون تمویله لهذا النوع من
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2010عدد المشاریع الممولة خالل فترة  : )09(الشكل رقم 

  

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

العمومیة شهد  األشغالن قطاع أمن خالل الشكل نالحظ 

حیث بلغ الذروة في  2015غایة  إلى 2010ذالك من سنة 

البطالین للعمل في هذا المجال وتمویل مشاریعهم وكذالك تدعیم ا

14ـحاد في عدد  المشاریع الممولة  قدر ب انخفاض

نالحظ تذبذب في المشاریع الممولة من طرف الصندوق

   :قطاع المهن الحرة

CNACقطاع المهن الحرة من بین القطاعات التي یمولها 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع األشغال العمومیة

األشغال العمومیة

                  الفصل الثالث 

الشكل رقم 

  العمومیة  األشغال

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نالحظ 

ذالك من سنة الصندوق و 

البطالین للعمل في هذا المجال وتمویل مشاریعهم وكذالك تدعیم ا الهتمام

انخفاضنالحظ  2016

نالحظ تذبذب في المشاریع الممولة من طرف الصندوق 2020غایة  الى

قطاع المهن الحرة - 7

قطاع المهن الحرة من بین القطاعات التي یمولها 

 . المشاریع قلیل

 

 

  

األشغال العمومیة
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لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010

2016  2017  2018  2019  2020  

02  05  07  05  04  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لقطاع المهن  16/08/2020غایة  إلى

 

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

ما في سنة أمشاریع  4كان عدد المشاریع الممولة 

 6قام الصندوق بتمویل   2012نالحظ انعدام المشاریع الممولة من طرف الصندوق أما في سنة 

 2014مشاریع، في سنة  4انخفض عدد المشاریع  فكان 

نالحظ  2020لى غایة إ 2015مشروع ممول ثم  من سنة 

صحاب المهن الحرة لتمویل مشاریعهم من طرف 
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2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة  : )21(

2011  2012  2013  2014  2015  2016

00  06  04  15  12  02

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

إلى 2010 من سنةعدد المشاریع الممولة  : )10(

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

كان عدد المشاریع الممولة  2010من خالل الشكل نالحظ  أن في سنة 

نالحظ انعدام المشاریع الممولة من طرف الصندوق أما في سنة 

انخفض عدد المشاریع  فكان  2013مشاریع لصالح البطالین في سنة 

مشروع ممول ثم  من سنة  15ارتفاع كبیر حیث قدر ب 

صحاب المهن الحرة لتمویل مشاریعهم من طرف أقبال إانخفاض في عدد المشاریع الممولة وذالك لعدم  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع المھن الحرة

المھن الحرة 

                  الفصل الثالث 

(رقم  جدول

  المهن الحرة

  السنوات     

  قطاع النشاط

2010  

  04  المهن الحرة

من إعداد الطالبة: المصدر

(الشكل رقم 

  الحرة 

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نالحظ  أن في سنة 

نالحظ انعدام المشاریع الممولة من طرف الصندوق أما في سنة  2011

مشاریع لصالح البطالین في سنة 

ارتفاع كبیر حیث قدر ب  خصنل

انخفاض في عدد المشاریع الممولة وذالك لعدم  

  .الصندوق

  

المھن الحرة 
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  .ویهتم بها

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010

2016  2017  2018  2019  2020  

108  27  15  29  16  

  على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لقطاع  16/08/2020الى غایة  2010

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لفائدة الحرفیین  CNACمن خالل الشكل نالحظ ارتفاع في عدد المشاریع الممولة من طرف 

مشروع، وذلك  313بـ 2014، حیث بلغت أكبر عدد في سنة 

یة بسكرة بتدعیم الحرفیین وتشجیعهم على فتح مشاریع من 

  .لتمویل مشاریعهم الحرفیة
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  : قطاع الحرف

ویهتم بها ات التي یمولها الصندوقمن بین القطاع الحرفیعتبر قطاع 

2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة ) : 22(

2011  2012  2013  2014  2015  2016

50  160  242  323  224  108

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

2010عدد المشاریع الممولة من سنة  : )11(الشكل رقم 

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

من خالل الشكل نالحظ ارتفاع في عدد المشاریع الممولة من طرف 

، حیث بلغت أكبر عدد في سنة 2014إلى  2010البطالین من سنة 

یة بسكرة بتدعیم الحرفیین وتشجیعهم على فتح مشاریع من الهتمام غرفة الحرف والصناعة التقلیدیة لوال

لتمویل مشاریعهم الحرفیةCNAC هذا النوع، وبالتالي لجوء البطالین أصحاب الحرف إلى 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع الحرف

                  الفصل الثالث 

قطاع الحرف - 8

یعتبر قطاع 

( جدول رقم

   الحرف

  لسنوات     

  قطاع النشاط

2010  

  11  الحرف

من إعداد الطالبة: المصدر

الشكل رقم 

  الحرف 

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نالحظ ارتفاع في عدد المشاریع الممولة من طرف 

البطالین من سنة 

الهتمام غرفة الحرف والصناعة التقلیدیة لوال

هذا النوع، وبالتالي لجوء البطالین أصحاب الحرف إلى 

الحرف
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  .یعتبر قطاع الصناعة أحد القطاعات التي یمولها الصندوق ویدعمها

لقطاع  16/08/2020إلى غایة  2010

2016  2017  2018  2019  2020  

84  16  09  09  02  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

لقطاع  16/08/2020الى غایة  2010

  

   على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة

عدد المشاریع الممولة في قطاع الصناعة من طرف الصندوق 

مشروع ممول ویعود ذلك  142، قدرت بـ

بهذا القطاع وتوفیر مختلف المساعدات للنهوض به من طرف الدولة، ثم نالحظ انخفاض في 
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  :قطاع الصناعة

یعتبر قطاع الصناعة أحد القطاعات التي یمولها الصندوق ویدعمها

2010عدد المشاریع الممولة خالل الفترة  : )23(

  2011  2012  2013  2014  2015  2016

28  66  102  103  142  

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة بناء  من إعداد الطالبة

2010عدد المشاریع الممولة من سنة  : )12(الشكل رقم 

على وثائق داخلیة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالةبناء  من إعداد الطالبة

عدد المشاریع الممولة في قطاع الصناعة من طرف الصندوق  من خالل الشكل نالحظ ارتفاع في

، قدرت بـ2015، حیث بلغت الذروة في 2015إلى سنة 

بهذا القطاع وتوفیر مختلف المساعدات للنهوض به من طرف الدولة، ثم نالحظ انخفاض في 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

قطاع الصناعة 

                  الفصل الثالث 

قطاع الصناعة - 9

یعتبر قطاع الصناعة أحد القطاعات التي یمولها الصندوق ویدعمها

(رقم  جدول

  الصناعة 

  السنوات     

  قطاع النشاط
2010  

  15  الصناعة

من إعداد الطالبة: المصدر

الشكل رقم 

  الصناعة

من إعداد الطالبة: المصدر

من خالل الشكل نالحظ ارتفاع في

إلى سنة  2010من سنة 

بهذا القطاع وتوفیر مختلف المساعدات للنهوض به من طرف الدولة، ثم نالحظ انخفاض في  لالهتمام

الصناعة
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، ویعود ذلك لتدهور األوضاع االقتصادیة لهاته 2020إلى  2016سنة العدید من المشاریع الممولة من 

  .الفترة

إلى غایة  2010(فرع بسكرة خالل فترة  عن البطالة رنامج الصندوق الوطني للتأمینتقیم ب  -

16/08/2020(:  

 القطاعات اإلستراتجیة والقطاعات الغیر اإلستراتجیة:  

البطالة بتمویل مجموعة من القطاعات حیث تصنف هذه القطاعات  یقوم الصندوق الوطني للتامین عن

  .إلى صنفین القطاعات اإلستراتجیة والقطاعات الغیر إستراتجیة على مستوى الوالیة

  القطاعات اإلستراتجیة  والقطاعات الغیر اإلستراتجیة : )24(جدول رقم 

   القطاعات الغیر اإلستراتجیة  القطاعات اإلستراتجیة

  األشغال العمومیة  لفالحة قطاع ا

  المهن الحرة   النقل 

  الري  الحرف 

  الصیانة   الصناعة 

  جدول من إعداد الطالبة: المصدر

وهي القطاعات التي أخذت نسبة كبیرة من التمویل في عدد المشاریع من : القطاعات اإلستراتجیة -

  .، الحرف، الصناعة  طرف الصندوق والتي تتمثل في القطاعات التالیة الفالحة ، النقل

اتجیة األخرى بنسبة تعد نسبة تمویل القطاع الفالحة  اكبر نسبة مقارنة بالقطاعات اإلستر 

وذالك یعود كون والیة بسكرة تحتوي على العدید من المناطق الفالحیة والمناخ المناسب  71.87%

، ثم یلیه قطاع  %9.27بنسبة ل للفالحة كذالك الید العاملة المتخصصة في الفالحة ، ثم یأتي قطاع النق

متیازات المقدمة من طرف البنوك وكذالك ویعود ذالك لال% 3.53ناعة بوقطاع الص %7.32الحرف ب

  .حاجة هذه القطاعات اإلستراتجیة لهذا النوع من التمویل 

  

  



فرع بسكرة البطالة ندراسة حالة الصندوق الوطني للتأمین ع                 الفصل الثالث   
 

90 
 

  :القطاعات الغیر اإلستراتجیة -

المشاریع من طرف الصندوق وتتمثل هي القطاعات التي أخذت نسبة  صغیرة من التمویل في عدد 

في القطاعات التالیة األشغال العمومیة، والمهن الحرة ،الري ،الصیانة حیث تعتبر هذه القطاعات غیر 

  .ناشطة بكثرة على مستوى والیة بسكرة ونقص اإلقبال علیها من طرف أصحاب المشاریع 

 مستوى قطاعات الممولة من الصندوق الوطني للتامین عن البطالة لاألهمیة االقتصادیة ل

 : الوالیة

إن القطاعات التي یقوم بتمویلها الصندوق خاصة القطاعات اإلستراتجیة تمنح لها األولویة في 

التمویل لما تقدمه من أهمیة كبیرة والقیمة المضافة للنشاط االقتصادي سواء على مستوى الوالیة والوطني 

  :أن جدحیث ن

یساهم  في توفیر مختلف المنتجات الزراعیة التي تتمیز بها المنطقة خاصة  : القطاع الفالحي - 

، كذالك المنتجات الحیوانیة )الخ...الطماطم،الحبوب  ،البطاطا(التمور كل أنواعها والمنتجات األخرى 

وهذا القطاع یساهم في زیادة ) الخ ..البیض اللحوم البیضاء، اللحوم لحمراء،(التي یتم بها وتتمثل في 

  .الدخل الخام للبالد وذالك من خالل تصدیر هذه المنتجات للخارج

 ،)البضائع، والمسافرین(قل بنوعیه یعتبر هذا القطاع مهم جدا حیث یتم تمویل الن :قطاع النقل - 

وخارج ألصحاب المشاریع من طرف الصندوق ویساهم القطاع في تنشیط حركة المنتجات والسلع داخل 

  .الوالیة وكذالك تنقل األفراد مما یساعد على تنشیط السیاحة ما یحقق القیمة المضافة  للبالد

یقوم الصندوق بتمویل هذا  النوع  من المشاریع على مستوى الوالیة ألهمیته : قطاع الحرف - 

ن ثقافة وتقالید البالغة حیث یوجد العدید  من الحرف المتنوعة والحرفین وذالك كون هذه الحرف تعبر ع

صناعة الحلویات ؛خیاطة المالبس التقلیدیة ،النسیج ، السعف ، التطریز (المجتمع المنفذة به مثل حرف 

  .دكذلك تساهم في تنشیط السیاحة الداخلیة والخارجیة للبال) الخ...صناعة الخزف ، النحت على الخشب 

من خالل تمویل المشاریع للبطالین یقوم الصندوق بتمویل هذا القطاع ودعمه  :قطاع الصناعة - 

حیث یساعد في تنویع مصادر الدخل و تحقیق مدا خیل إضافیة لخزینة الوالیة وتوفیر مناصب الشغل  
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صناعة الجلود ،منتجات من سعف النخیل، صناعة (وتدعیم االستثماري المحلي ومن بین هذه الصناعات 

 ).الخ...الخزف ، صناعة النسیج 

 في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتعامل معها الصندوق شروط البنوك التي:   

البطالة مع مجموعة من البنوك التي تساهم في تمویل  تعامل الصندوق الوطني للتامین عنی

المشاریع  االستثماریة للبطالین الذین یستفیدوا من الجهاز حیث تقوم بقبول تمویل المشاریع التي استوفت 

الشروط الالزمة للتمویل ویرفض تمویل المشاریع التي لم تستوفي الشروط والتي ال یوجد لها  ضمانات، 

هي مشاریع ) 16/08/2020إلى غایة  2010(التي قامت بتمویلها خالل فترة   حیث عدد المشاریع

  :المقبولة من الصندوق وكذالك البنك وتتمثل البنوك التي مولت مختلف المشاریع في

  BNAالبنك الوطني الجزائري  - 

  CPAالقرض الشعبي الجزائري  - 

  BADRبنك الفالحة والتنمیة  - 

  BEAبنك الخلیج  - 

  BDLبنك  التنمیة المحلیة  - 

لكي یستفید صاحب المشروع من التمویل البنكي یجب علیه االنخراط في صندوق ضمان األخطار 

من قیمة التمویل  0,75%حیث یسدد مبلغ بنسبة   CNACالمشتركة من القروض على مستوى جهاز

وع للقرض للحفاظ على البنكي  والذي یعتبر ضمان بالنسبة للبنك في حالة عدم تسدید صاحب المشر 

رأس المال البنوك وحمایته من اإلفالس، وفي حالة عدم نجاح المشروع أو حدوث مشاكل في عملیة 

من مبلغ  %70تسدید الدیون من طرف صاحب المشروع یقوم الصندوق بوضع نسبة القرض والتي تمثل 

تلف  اآلالت والوسائل وبیعها ثم یتم متابعة صاحب المشروع قضائیا وحجز مخ المشروع في خزینة البنك،

واسترجاع مبلغ القرض الذي منحه الصندوق الوطني للتامین على البطالة لهذا األخیر أما في حالة وفات 

 .الشخص فانه یتم استدعاء الورثة لتسویة مختلف العملیات
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  خالصة

البطالة هو من احد للتأمین على الصندوق الوطني  أنمن خالل ما تطرقنا له في الفصل نجد        

تحقیقها  إلىالتي یسعى  األهدافهم الهیئات الداعمة لتمویل المشاریع للبطالین  حیث لدیه مجموعة من او 

وكذالك مجموعة من المهام التي یقوم بها من اجل دعم مختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،ویعتمد 

 . والصندوقالبنك وصاحب المشروع في تمویله للمشاریع على صیغة تمویلیة ثالثیة تتكون من 

یتم تمویل المشاریع المشروع یمر صاحب المشروع بالعدید من المراحل  أننجد انه من اجل        

غایة االنطالق في المشروع  إلىالمختلفة من اجل القیام بالمشروع بدایة من التسجیل لدى وكالة التشغیل  

المشاریع  أصحابخالله تمویل مختلف المشاریع للبطالین وتوسیعه ،كما لدیه برنامج تمویلي یقوم من 

االقتصادیة وتتنوع حسب العدد والجنس ونوع القطاع الممول وبالتالي فهوا یعمل على توفیر مختلف 

  .مناصب الشغل للبطالین 
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في تحقیق التنمیة نظرا للدور الذي یمكن أن یلعبه قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

االقتصادیة للبالد وألهمیتها، قامت الحكومة الجزائریة بإنشاء هیئات الدعم المالي المختلفة لتمویل 

المشاریع االقتصادیة على المستوى الوطني ومن بینها جهز الصندوق الوطني للتأمین على البطالة الذي 

ستثماریة، وذلك من خالل تمویل هذه المشاریع یساعد فئات البطالین الذین یمتلكون مشاریع اقتصادیة وا

من قبل الجهاز لمختلف القطاعات، ویكون ذلك من خالل برنامج تمویلي یعود بالنفع على النشاط 

  .  االقتصادي للوالیة واالقتصاد الوطني

   :اختبار صحة الفرضیات

لصغیرة والمتوسطة، التمویل القصیر األجل هو أحد أشكال التمویل للمؤسسات ا: الفرضیة األولى

سنة واحدة والتي تستعمل  تزید فترة استعمالها ال وهو عبارة عن مختلف األموال التيحیث  : صحیحة

  .لشراء مختلف المدخالت إلتمام العملیات اإلنتاجیة

هناك هیئات تدعم وتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر غیر  :الفرضیة الثانیة

في الفصل الثاني، حیث هناك هیئات أخرى تقوم بدعم وتمویل هذا ما تم إثبات صحة  : صحیحة ،البنوك

هذا النوع من المؤسسات والتي تتمثل في وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومختلف الهیئات التابعة 

لها، كذلك وكاالت دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الموجودة على المستوى الوطني، 

    . یق دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوصناد

للتامین الصندوق الوطني جهاز یعتمد على تمویل  بسكرة  لوالیة القطاع الفالحي :الفرضیة الثالثة

، حیث یقوم الصندوق بدعم هذا القطاع بالدرجة األولى مقارنة بالقطاعات األخرى : صحیحة البطالة، عن

، حیث االقتصاد الوطنيالوالیة او  واالهتمام به وذلك لما یقدمه هذا القطاع من نتائج إیجابیة عل مستوى 

   .نجد أكبر نسبة من التمویل مقدمة من طرف الصندوق موجهة لهذا القطاع

  : نتائج البحث

  : من خالل ما تناولنا في بحثنا توصلنا لمجموعة من النتائج تمثلت في

  :النظریةالنتائج 
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یلعب قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هام في النهوض باالقتصادیات الدول  - 

 .وتحقیق التنمیة االجتماعیة ویعتبر وسیلة فعالة لمحاربة البطالة والفقر

یوجد نوعین من التمویل الذي تعتمد علیه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمویل التقلیدي  - 

 .من خاللها یتم تمویل هذا النوع من المؤسساتوالتمویل الحدیث التي 

تم إنشاء مجموعة من هیئات تدعم وتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  - 

حیث تعمل على دعمها انطالقا من بدایة نشاطها إلى غایة تحقیق المشروع على أرض 

 .الواقع

  : النتائج التطبیقیة

البطالة من أهم األجهزة التي وضعتها الدولة  یعتبر جهاز الصندوق الوطني للتأمین على

  .للنهوض بالمؤسسات الصغیر والمتوسطة

للتأمین على البطالة فرع بسكرة على تمویل العدید من المشاریع یعمل الصندوق الوطني  - 

االقتصادیة سواء حسب عدد المشاریع الممولة أو الجنس، أو القطاعات التي یدعمها هذا 

 .الصندوق

المشروع الممول من طرف جهاز الصندوق الوطني للتأمین على البطالة یمر صاحب  - 

للعدید من المراحل خالل مساره والتي تبدأ بالتسجیل لدى وكالة التشغیل إلى غایة إنشاء 

 .مشروعه

یقوم الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بتمویل القطاع الفالحي بنسبة كبیرة مقارنة  - 

 .یمولهابالقطاعات األخرى التي 

  : التوصیات

  :من خالل ما تطرقنا في هذا البحث یمكن طرح التوصیات التالیة

ضرورة االهتمام بالقطاعات األخرى مثل الري، األشغال العمومیة من أجل النهوض بهذه  - 

 .القطاعات لما یمكن أن تقدمه من تحسین النشاط االقتصادي للوالیة
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الراغب في إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تقدیم المزید من اإلرشادات والنصح للشباب - 

نتائج إیجابیة على مستوى وتكوینه في االختصاص الذي یرید االستثمار فیه من أجل تحقیق 

 .االقتصاد

في كل مراحل الدعم حتى تساهم في  نضرورة المرافقة الحقیقیة والمتابعة المیدانیة للمستنفدی - 

 .إنجاز مشاریعهم لكي تسترجع القروض الممنوحة

القیام بعقود شراكة مع بنوك خارجیة لتمویل المشاریع االقتصادیة للبطالین الذین یریدون  - 

 .من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة االستفادة

ستقطاب البطالین الذین یریدون منح امتیازات وتسهیالت أخرى من طرف الصندوق من أجل ا - 

       .  تمویل مشاریعهم المختلفة
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  : الكتب 

تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة بین التمویل اإلسالمي  ).2015.(حسین محمد سمحان -1

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع  .عمان . والتقلیدي 

ایتراك للنشر . القاهرة .مؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلها ال).2008. (رابح خوني  -2

 .والتوزیع 

المؤسسات الصغیر والمتوسطة الیة لتحقیق التنمیة المستدامة ) .2013.(عبد اهللا خبابة  -3

 .دار الجامعة الجدیدة . اإلسكندریة.

 .نشر والتوزیع دار المنهج لل.عمان .التأجیر التمویلي ).2014.(عبیر الصفیدي الطویل  -4

عمان .اإلدارة اإلستراتجیة في المنظمات الصغیرة والمتوسطة ) .2014.(محمد رشدي سلطاني  -5

 .دار المسیرة للنشر .

   : الرسائل واألطروحات

شهادة (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تأهیلتمویل برامج  آلیات).2010.(ابتسام بوشریط  -6

  .جامعة منتوري .قسنطینة .وعلوم التسییر كلیة العلوم االقتصادیة ).هدكتورا

شهادة (سندي في تمویل المؤسسات االقتصادیة الجزائریة القرض ال أهمیة).2009(.اناس صیودة  -7

 .بومرداس جامعة محمد بوقرة .  والتسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجارة ) .ماجستار

ویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هیئات الدعم والتمویل ودورها في تط).2017.(سلیمة هالم  -8

بسكرة جامعة محمد .والتسییركلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التجارة ).شهادة دكتوراه(في الجزائر 

 .خیضر 

تحلیل العوامل المؤثرة على درجة توجیه عینة من المؤسسات الصغیرة ).2017.(شوقي شادلي  -9

كلیة العلوم ). شهدة دكتوراه(واالتصاد  والمتوسطة الجزائریة الستخدام تكنلوجیا المعلومات

 . والتسییراالقتصادیة والتجارة 

شهادة الماجستار (تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ).2012.(صریة قشیدة   - 10

 .3جامعة الجزائر .الجزائر . التسییركلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم ).
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إستراتجیة البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ).2007.(عبد الحكیم عمران  - 11

جامعة محمد .المسیلة .كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التجارة وعلوم التسییر ).شهادة ماجیستار (

 .بوضیاف 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ضل  متطلبات تاهیل).2010.(عبد القادر رقراق  - 12

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسیر ).شهادة ماجستیر(المتغیرات التحوالت االقتصادیة الراهنة 

 .جامعة وهران .وهران .والعلوم التجاریة 

إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر سبل تطویر ).2018.(كاتیة بوربة  - 13

كلیة العلوم ).شهادة الدكتوراه(مویلیة التمویلیة في ضل المتغیرات االقتصادیة الراهنة اآللیات الت

 .جامعة فرحات عباس .سطیف . االقتصادیة والتجارة والتسیر

شهادة (في الجزائر دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة ).2012.(مالحة لوكدیر - 14

 .جامعة مولود معمري .وزوتیزي .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ).ماجستار 

معوقات حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة على ) .2010.(نوال مرزوقي - 15

. كلیة العلوم االقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر ).شهاة ماجستار(14000-9000شهادة االیزوا 

 .سطیف جامعة فرحات عباس

 : المجالت والملتقیات

كآلیة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . عمال حاضنات األ).2017.(حنان بركة  - 16

 .إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر : ملتقى وطني.والمتوسطة 

مجلة اقتصادیة لة الجزائریة في التنمیة السوسیوریة دور مؤسسات الدو ).2016. (رضوان شافوا - 17

 للشباب الجزائري 

الملتقى .ة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر هیئات مرافق). 2018.(فاتح جاري  - 18

 .الوطني إشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 

مجلة .الناشئةفي دعم تنمیة المؤسسات  األعمال دور حاضنات ).2018.(شریفة بو الشعور  - 19

 .البشائر االقتصادیة

عم لبقاء وارتقاء المؤسسات الصغیرة حاضنات األعمال كنظام دا).2014.(عمار زودة  - 20

 .المحاسبیة والمالیة .مجلة الدراسات المالیة .والمتوسطة 
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مجلة .سوق األوراق المالیة وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ). 2017.(مكاوي الحبیب - 21

 .االكادمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة

النظام القانوني لالستثمار في اطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل ). 2016. (نور الدین - 22

 .مجلة الفكر.الشباب 

قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر الواقع  ).2018.(یاسر عبد الرحمان  - 23

 .مجلة نماء لالقتصاد والتجارة.والتحدیات 

  : موقع االنترنات

24- http://www.angem.dz/ar/home.php  12سا   2020/ 05/  10تاریخ االسترداد  

25- www.and.dz    10سا  15/06/2020 تاریخ االسترداد   

26-   www.mdpi.gov.dzjhvdo   10/05/2020تاریخ االسترداد  
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