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 كــرـــــــــــــــــــلمــة شــــــــــــــــك
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  رشید ، محمد ، سفیان ، منیر جمال ،  عصام ،  كریمو ،

  احالم و فطیمةساعدنني وخاصة  الالتي زمیالت الدراسة إلى

 .  2014-2013 دفعةإلى كل زمالئي في 
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  الملخص   
تعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حجر الزاویة في عملیة التنمیة االقتصادیة ، لكونها اساس النهضة     

ة و مساهمتها في للدول المتقدمة حالیا ، و هذا اعتبارا لمزایاها المتعددة ، من قلة حاجاتها لرؤوس اموال ضخم
دة ، اضافة الى ما تتمتع به من مزایا في مجاالت المهارات ، و قدرتها على توفیر فرص عمل جدیزیادة الصادرات

و قدرتها على انتاج سلع و خدمات جدیدة ، و كل هذا جعل المؤسسات الصغیرة االبداع ،  القدرة على التنظیمیة و 
بع و المتوسطة تحظى باهتمام الدول و المنظمات الدولیة ، الى جانب الباحثین و المختصین ، و هذا االهتمام نا

حیث تساهم بشكل فعال في زیادة الطاقة االنتاجیة و تشغیل الید العاملة من الدور الهام الذي تلعبه في التنمیة ، 
  .افة سسات الكبیرة و تكوین القیمة المضو دعم المؤ 

و في هذا المجال اصبحت الجزائر من بین الدول التي تولي اهتمام بالغ بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة      
خاصة مع بدایة التسعینات من القرن العشرین ، و یتجلى ذلك من خالل استحداث اطر قانونیة  و هیئات وطنیة 

ذلك بتوفیر التمویل الالزم لها  و تهیئة تها ، و تعزیز تطورها و لتطویرها ، و برامج و آلیات لدعمها و ترقی
  .روف التنظیمیة لنموها الظ
اجهزة الدعم و التمویل المالي التي سخرتها الحكومة لمساعدة المؤسسات الصغیرة و  بالرغم من مساندة     

ن كافیا معین ، لكنه لم یكبشكل  المتوسطة على النمو و التطور و التي  تكون قد ساهمة في تنمیة هذا القطاع 
لذا  ،و هذا ما جعل الحكومة تتحمل اعباء اضافیة دون آثار ایجابیة حول تطور هذه المؤسسات محلیا و دولیا 

  .ة ذات كفاءة عالیة فان نجاح هذه المؤسسات یتطلب توفر وسائل مادیة و موارد بشری
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 Le Résumé 
    Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme un essentielle outil 
de développement économique, étant  le fondement de la révolution des pays 
développé à présent, et c'est du à ses plusieurs caractéristiques, et leurs capacités à 
créer  de nouveau postes d'emplois, ajouter à cela le faite qu'elles jouies de privilège 
en ce qui concerne  les compétence d'organisation et le pouvoir de création et de 
produire de nouveaux produits et services, c'est ce qui a fait que les pays et les 
organisation mondiales s'intéressent a ses entreprises, cet intérêt provient du rôle 
important que jouent ses entreprises dans le développement économique ,car elles 
participent en force a accroitre la productivité et l'emploi de mains d'œuvres . 
    Dans ces domaines l'Algérie  est parmi les pays qui donnent du mérite et de 
l'importance aux petites et moyennes entreprises surtout avec les débuts du 
vingtième siècle, ce qui prouvent cela sont les cadres légaux mis en places pour 
leurs développement, ainsi que des programmes d'aide et de promotion, ajouter à            
cela le financement et l'habilitation des condition favorable à leurs croissance. 
     Malgré le soutien des systèmes financiers que le gouvernement a mis en place 
pour aider les petites et moyennes entreprises, le gouvernement a subit des frais 
sans retour positif sur le développements de ses entreprises local et mondial, donc, 
le succès de ses entreprises demande des moyens matériels et des ressources 
humaines compétentes .  
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Abstract  
    Small and medium sized enterprises are considered the building block for the 
economic development process, considering that it is the main reason for the 
advances achieved by the developed countries, this is due to a number of reasons, 
from its lack of need of large amounts of funds and it’s positive effect of exports to 
its ability to provide extra job opportunities, small and medium sized enterprises also 
comprise huge talents regarding their organizational abilities and the creativity 
involved with managing them, its capability to provide  new products and services.        
All this made small and medium sized enterprises gain the interest of countries and 
other international bodies adding to researchers and experts, this interest id due to its 
vital role in development, it effectively increases the production capacity , employment 
rate and the added value. By doing that it also supports large enterprises. 
     In this field Algeria has become  one of the countries that  pay attention to  small 
and medium sized enterprises especially at the beginning of the 1990’s, this is 
apparent with the creation of legislative and governmental bodies responsible for 
managing , funding and providing the necessary condition for it to grow and prosper. 

  



 
 
 
 
 
 

  

 

فهرســـال  



 ..........................................................................الفهرس   

170 

 

  فهرس المحتویات
  الصفحة  عنوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

    فهرس المحتویات
 I  ....................................................................................البسملة 

  II  ............................................................................الشكر و العرفان 

  III  ...................................................................................االهداء

 IV  ..................................................................................الملخص 

 ث -أ  عامة ـــــــــــــمقدمة الــــــــال

   50- 1  .....مفاهیم نظریة حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفصل االول 

 2  .................................................................تمهید 

  3  ............................. ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المبحث االول 

  3  ......................................تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب االول 
  4-3  ......................لصغیرة و المتوسطة صعوبة تحدید تعریف للمؤسسات ا: الفرع االول 
  8-4  ...........................یرة و المتوسطة معاییر تصنیف المؤسسات الصغ: الفرع الثاني 
  14-9  ...................................مؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعریف ال: الفرع الثالث 
  14  .................................خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب الثاني 

  14  ..........................................................س سهولة التاسی: االول  الفرع
  15- 14  ................................لتكیف مع المتغیرات المستحدثةالقدرة على ا: الفرع الثاني 
  15  ........................................................مركز تدریب ذاتي : الفرع الثالث 

  16- 15  ..............................................................خصائص اخرى : الفرع الرابع 
  16  .............................انواع و اشكال المؤسسات لصغیرة و المتوسطة : المطلب الثالث 
  18- 16  ...............حسب طبیعة المنتجاتاشكال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع االول 

  19- 18  ...........حسب توجهها و امكانیتهااشكال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : لثاني الفرع ا



 ..........................................................................الفهرس   

171 

 

  19  ........ة حسب القطاعات االقتصادیة اشكال المؤسسات الصغیرة و المتوسط: الفرع الثالث 

اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تحدیاتها و مشاكلها و :الثانيالمبحث 
  ................................................................مصادر تمویلها

20  

  20  ......................................اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب االول 
  20  .....................اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة اقتصادیا و اجتماعیا : الفرع االول 

  23  ......... اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول المتقدمة و الدول النامیة: الثاني الفرع 
  24  ...........الصغیرة و المتوسطة  التحدیات و المشاكل التي تواجه المؤسسات: المطلب الثاني 

  24  ............................المشاكل التي تواجة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع االول 
  27  ..........................التحدیات التي تنتظر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع الثاني 

  30  .............................مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب الثالث 
  30  .................................................................تعریف التمویل : الفرع االول 
  31  ...........المصادر الداخلیة و الخارجیة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع الثاني 

  35  ................الجزائر واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في: المبحث الثالث 

  35  ...........................و المتوسطة في الجزائر تطور المؤسسات الصغیرة : المطلب االول 
  35  ........................1980-1962المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفترة : الفرع االول 
  37  ...................... 2000-1980المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفترة : الفرع الثاني 
  39  ...................الى اآلن  -2001ت الصغیرة و المتوسطة في الفترة المؤسسا: الفرع الثالث 

  42  ..............ة في االقتصاد الوطني مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسط: المطلب الثاني 
  42  ..........مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مواجهة المنتجات االجنبیة :الفرع االول 

  43  ................مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الناتج الداخلي الخام :الثاني الفرع 
  44  .....................مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مجال التشغیل : الفرع الثالث 
  45  ......................مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القیمة المضافة:الفرع الرابع 

  46  المشاكل التي تعترض مسار تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: المطلب الثالث



 ..........................................................................الفهرس   

172 

 

  46  ................................................................مشاكل التمویل : الفرع االول 
  46  ..........................................مشاكل االجراءات االداریة و التنفیذیة : الفرع الثاني 
  46  .............................................عدم توفر فرص التكوین و التدریب : الفرع الثالث

  47  ...........................................غیاب الفضاءات الوسیطیة البورصة : الفرع الثالث 
  47  ..................المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردة  عدم حمایة:الفرع الرابع 

  48  .................مستلزمات تأهیل و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب الرابع 
  48  .......................................................تاهیل العنصر البشري :الفرع االول 

  48  .......................................مالیة و المصرفیة  تأهیل المؤسسات ال: لفرع الثاني ا
  49  ........................................................الرعایة و االحتضان : الفرع الثالث
  49  ............................................نولوجیا الحدیثة االستفادة من التك: الفرع الرابع 

  50  ............................................................................خالصة الفصل 

الهیئات و البرامج التي تساهم في ترقیة و تطویر  :الفصل الثاني 
  ...........المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

51 -  

  52  ..............................................................................الفصل  تمهید

الهیئات و الوكاالت الداعمة و الممولة للمؤسسات الصغیرة و :المبحث االول 
  ...............المتوسطة  مهامها و اهم انجازاتها 

53  

  53  .......................................وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب االول 
  54  ..............................متوسطة نشأة و زارة المؤسسات الصغیرة و ال: الفرع االول 
  54  ..............................متوسطة مهام وزارة المؤسسات الصغیرة و ال: الفرع الثاني 
  54  ............الصغیرة و المتوسطة ؤسسات الهیاكل التي انشأة تحت ادارة الم: الفرع الثالث
  57  ..........وكالة ترقیة و تدعیم االستثمارات و الوكالة الوطنیة لترقیة االستثمار : المطلب الثاني

  APSI...................................  57وكالة ترقیة و تدعیم االستثمارات : الفرع االول 
  ANDI..................................  58طویر االستثمار الوكالة الوطنیة لت: الفرع الثاني 



 ..........................................................................الفهرس   

173 

 

وكالة التنمیة   الوطنیة  لتطویر المؤسسات الصغیرة  و المتوسطة  و  الوكالة :الثالث  المطلب
  ..................................................................................االجتماعیة 

60  

  ANDPME.......  61الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع االول 
  ADS...........................................  62وكالة التنمیة االجتماعیة : الفرع الثاني 
  63  ........لجان دعم و ترقیة االستثمارات المحلیة و بورصات المناولة و الشراكة: المطلب الرابع 

  CALPI.............................  63لجان دعم و ترقیة االستثمارات المحلیة  : لفرع االول ا
  64  .................................................بورصات المناولة و الشراكة : الفرع الثاني 

لتسییر القرض   ةالوطنی  تشغیل الشباب  و الوكالة  لدعم  الوطنیة الوكالة : المطلب الخامس 
  ..................................................................................المصغر 

65  

  ANSEJ................................  65الوكالة الوطنیى لدعم تشغیل الشباب : الفرع االول 
  ANGEM...........................  66الوكالة الوطنیى لتسییر القرض المصغر : الفرع الثاني 

صنادیق الدعم و التمویل المالي التي تساهم في ترقیة و تطویر : المبحث الثاني 
  ...........المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

68  

  68  ............الصندوق الوطني للتأمین على البطالة و صندوق ضمان القروض: المطلب االول 
  CNAC................................  68دوق الوطني للتامین على البطالة الصن: الفرع االول   
  FGAR............................................  72صندوق ضمان القروض : الفرع الثاني   

  73  ..........................صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة و صندوق الزكاة: المطلب الثاني 
  FPCI......................................  73صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة : فرع االول ال  
  76  ...............................................................صندوق الزكاة: الفرع الثاني   

االستثمارات المخاطر  و  صندوق  ضمان  قروض    صندوق  راس  المال:   الثالث   المطلب
  ............................................................للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

79  

  FCR..........................................  79صندوق راس المال المخاطر : الفرع االول   
  CGCI..  80ة و المتوسطة صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیر : الفرع الثاني    



 ..........................................................................الفهرس   

174 

 

آلیات و برامج الدعم التي تساهم في ترقیة و تطویر المؤسسات : المبحث الثالث 
  .........الصغیرة و المتوسطة 

85  

  85  ....................البرنامج الوطني لتاهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب االول 
  85  ..........................................................التعریف بالبرنامج : الفرع االول 
  85  ......................................................اهداف برنامج التأهیل : الفرع الثاني 
  86  ................................................شروط االستفادة من البرنامج : الفرع الثالث 

  86  ....................االجراءات المتخذة لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الرابع الفرع 
  89  .........برامج التعاون الجزائري الدولي لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:المطلب الثاني 

  MEDA...........................................................  89برنامج میدا : الفرع االول 
  90  .............................البنك االسالمي للتنمیة و الوكالة الفرنسیة للتنمیة : الفرع الثاني 
  91  ........................................................برامج التعاون االخرى : الفرع الثالث 

صادي  و انعكاساته على المؤسسات الصغیرة و برامج االنعاش و الدعم االقت  :المطلب الثالث 
  ..................................................................................المتوسطة 

93  

  93  ..................................2004- 2001برنامج االنعاش االقتصادي : الفرع االول 
  96  ..........................................2009-2005برنامج دعم النمو : الفرع الثاني 
  97  ................... 2014-2010برنامج توطید النمو او التنمیة الخماسي : الفرع الثالث 
  99  .............................................................................خالصة الفصل 

الوكالة  الوطنیة  لدعم  تشغیل  الشباب   اسة  حالةدر   :الثالث  الفصل 
ANSEJ    و  الوكالة  الوطنیة  لتسییر  القرض  المصغرANGEM...  

100  

  101  ...................................................تمهید الفصل الثالث 

  102  .............دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : المبحث االول 

  ANSEJ .......................  102نشأة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : المطلب االول 



 ..........................................................................الفهرس   

175 

 

  ANSEJ ...........................  102نشاة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : الفرع االول 
  102  .....................................مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : الفرع الثاني 

  104  .......................الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : المطلب الثاني 
  104  .....................................................التنظیم و التسییر للوكالة : االول الفرع 

  107  ......................................................الة و نفقاتها موارد الوك: الفرع الثاني 
  107  ..................................القوانین و المراسیم التي تنظم عمل الوكالة : الفرع الثالث 

  109  .....صیغ التمویل الحدیثة التي تقدمها الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : المطلب الثالث 
  109  ..............................................انشاء مؤسسة بالتمویل الثنائي  : الفرع االول 
  110  .............................................انشاء مؤسسة بالتمویل الثالثي : الفرع الثاني 
  111  ...............................................القروض االضافیة بدون فائدة : الفرع الثالث 
  112  ......التحفیزات و االعانات المالیة و االمتیازات الجبائیة التي تقدمها الوكالة : الفرع الرابع  
  113  .........2014تقییم حصیلة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب الى غایة : المطلب الرابع 
  113  .............ة و مناصب الشغل المستحدثة من طرف الوكالة المشاریع الممول: الفرع االول 
  115  ...............تقییم االقبال على القروض و التمویل حسب مستوى االستثمار : الفرع الثاني 
  117  ......................مساهمة الوكالة في تطویر المشاریع من خالل تمویلها : الفرع الثالث 
  119  ...................المساهمة في التطور عن طریق انواع مختلفة من التمویل : الفرع الرابع 

  121  ....................................تطور المشاریع الممولة حسب الجنس : الفرع الخامس 
  123  .........هیكل التمویل في ایطار عمل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : الفرع السادس   

  ANGEM ..............  127الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  :المبحث الثاني 

  127  ...............................تقدیم الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : المطلب االول 
  127  ..............................التعریف بالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الفرع االول 
  127  .................................مهام الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الفرع الثاني 
  128  ...............................اهداف الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الفرع الثالث 

  129  ...................ر القرض المصغر الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتسیی: المطلب الثاني 



 ..........................................................................الفهرس   

176 

 

  129  ............................................................المجلس التوجیهي : الفرع االول 
  130  .................................................................المدیر العام  :الفرع الثاني 
  130  ................................................................لمراقبة لجنة ا: الفرع الثالث 
  131  )....................................نفقات و ایرادات الوكالة ( االحكام المالیة : الفرع الرابع 

  133  ......................الخدمات التي تقدمها الوكالة و شروط االستفادة منها : المطلب الثالث 
  133  .............انماط التمویل التي تمنحها الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر :الفرع االول 

  134  التعدیالت المتعلقة بصیغ التمویل في ایطار الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الثانيالفرع 
  135  ..........................................شروط االستفادة من القرض المصغر : الفرع الثالث 
  135  ........................................الفوائد و المساعدات الممنوحة للشباب : الفرع الرابع 

والى  2004تقییم نشاط الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر منذ نشأتها : المطلب الرابع 
  ................................................................................ 2014غایة 

137  

  137  .................................توزیع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط : فرع االول ال
  139  .................................توزیع القروض الممنوحة حسب نمط التمویل : الفرع الثاني 

  140  ............مساهمة القروض التي تمنحها الوكالة في استحداث مناصب شغل : لثالث الفرع ا
  144  ......................حصیلة الخدمات الغیر مالیة الممنوحة من طرف الوكالة : الفرع الرابع 

  147  ...............................................................................خاتمة الفصل 
  



  
  
  
  

  

  

  

 قائمة االشكال



..................................................................................قائمة  االشكال   
 

نوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع الصفحة  رقم الشكل 

)1(الشكل رقم  معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 07  

)3(الشكل رقم  تطور عدد المشاریع الممولة و مناصب الشغل المستحدثة 114  

مستویات االستثمار نسبة االستفادة الممنوحة للشباب حسب 116 )4(الشكل رقم    

)5(الشكل رقم   2014-2008خالل تطور المشاریع حسب القطاعات الممولة  118  

)6(الشكل رقم  تطور نمط التمویل المختلط 120  

)7(الشكل رقم  تطور التمویل الثالثي للوكالة 121  

)8(الشكل رقم  نسبة االستفادة من المشاریع حسب الجنس 122  

125 
نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و 

رالمستثم  
)9(الشكل رقم   

)10(الشكل رقم  هیكل تنظیم الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 131  

)11(الشكل رقم  صیغة التمویل الثالثي 133  

)12(الشكل رقم  نسب استحواذ كل قطاع من القروض الممنوحة 137  

القروض الممنوحة وفق نمط التمویلنسبة  138 )13(الشكل رقم    

)14(الشكل رقم  نسبة مناصب الشغل المستحدثة حسب برنامج التمویل 139  

)15(الشكل رقم  نسبة القروض الممنوحة حسب الجنس 140  

)16(الشكل رقم  توزیع القروض حسب الشریحة العمریة 142  

)17(الشكل رقم  ANGEMالمستفیدین من الخدمات الغیر مالیة ل  نسبة 144  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة الجداول 



.................................................................................................قائمة الجداول   
 

168 
 

 الرقم العنوان الصفحة

)1(الجدول رقم  عدد العمال في المؤسسات الكبیرة 6  

)2(الجدول رقم  تصنیف المؤسسات في االقتصاد الجزائري 8  

)3(الجدول رقم  تصنیف االتحاد االوروبي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 10  

)4(الجدول رقم  تصنیف المؤسسات باتحاد بلدان جنوب شرق آسیا 11  

14 
تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القانون التوجیهي بالجزائر 

2001سنة   
)5(الجدول رقم   

36 
لتنمیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  االعتمادات المالیة المرخصة 

1967-1979  
)6(الجدول رقم   

)7(الجدول رقم  تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 38  

2012- 2001عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تطور  41 )8(الجدول رقم    

)9(الجدول رقم  مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مجال التشغیل 34  

2009-2005تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات  44 )10(الجدول رقم    

45 
- 2001المتوسطة في القیمة المضافة مساهمة المؤسسات الصغیرة و 

2010 
)11(الجدول رقم   

2011عدد المشاریع المحتضنة على مستوى المشاتل الى غایة جوان  56 )12(الجدول رقم    

58 
التطور السنوي للمشاریع المصرح بها لدى وكالة ترقیة و دعم االستثمار 

1993-2000  
)13(الجدول   

2008-2001توزیع المشاریع االستثماریة المصرح بها  59 )14(الجدول رقم    

)15(الجدول رقم  نسبة مساهمة لجنة دعم و ترقیة االستثمار في دعم المشاریع حسب القطاعات 64  



.................................................................................................قائمة الجداول   
 

168 
 

71 
و التي تم قبولها لدى لصندوق الوطني للتأمین  تطور عدد الملفات المودعة

2008- 2004على البطالة خالل الفترة   
)16(الجدول رقم   

2009-2003الحصیلة الوطنیة لزكاة االموال و زكاة الفطر  78 )18(الجدول رقم    

)19(الجدول رقم  عملیات راس المال المخاطر لفینالب 82  

)20(رقم  الجدول دعم الدولة لعملیة التشخیص 87  

)21(الجدول رقم  دعم الدولة لالستثمارات االمادیة 88  

)22(الجدول رقم  دعم الدولة لالستثمارات المادیة االنتاجیة 88  

)23(الجدول رقم  دعم الدولة لالستثمارات التكنولوجیة 89  

)24(الجدول رقم  مضمون برنامج االنعاش االقتصادي 94  

)25(الجدول رقم  الثنائيالمستوى االول للتمویل  109  

)26(الجدول رقم   نائيالمستوى الثاني للتمویل الث 109  

)27(الجدول رقم  المستوى االول للتمویل الثالثي 110  

 )28(الجدول رقم  المستوى الثاني للتمویل الثالثي 110

 )29(الجدول رقم  عدد المشاریع الممولة و مناصب الشغل المستحدثة 113

 )30(الجدول رقم  مستویات القروض التي تقدمها الوكالة 115

.2014الى غایة تطور المشاریع الممولة حسب القطاع  117  )31(الجدول رقم  

 )32(الجدول رقم  التطور عن طریق نوع التمویل 119

 )33(الجدول رقم  تطور المشاریع الممولة حسب الجنس 122

 )34(الجدول رقم  هیكل التمویل 124



.................................................................................................قائمة الجداول   
 

168 
 

 

 )35(الجدول رقم  نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و المستثمر 125

  )36(الجدول رقم   ANGEM التي تقدمها  للوكالة صیغ و نماط التمویل 133

  )37(الجدول رقم  توزیع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط 137

  )38(رقم الجدول  توزیع القروض الممنوحة حسب نمط التمویل 139

  )39(الجدول رقم  توزیع القروض الممنوحة حسب الجنس 142

  )40(الجدول رقم   توزیع القروض حسب الشریحة العمریة 134

  )41(الجدول رقم   ANGEMحصیلة الخدمات الغیر المالیة المقدمة من طرف  145



  
  
  
  

  

 

 

 المقدمة العامة 



 ....................................................................... المقدمة   

  أ

 

  قدمةــــالم
تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما و اساسیا في استراتیجیات التنمیة االقتصادیة في معظم دول 
العالم حیث یتفق االقتصادیین على اهمیة الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحقیق التنمیة االقتصادیة و 

ث االنتعاش االقتصادي و قد وجدت هذه المؤسسات مختلف االجتماعیة اذ تعتبر من اهم الوسائل الفعالة إلحدا
اشكال الرعایة و المساندة فكان البد من توفیر الدعم بمختلف اشكاله لهذه القطاعات الحیویة نظرا ألهمیتها وهذا 

 .من اجل تنمیتها و استمرارها 
ي حیث كان البد من توفیر و نظرا للمشاكل االقتصادیة و االجتماعیة و حاجة المؤسسات في سد عجزها المال

قنوات تمر عبرها االموال من مختلف المصادر لتغطیة االحتیاج بما یتالءم و حاجاتها فمسالة تمویل هذه 
المؤسسات احتلت مكانة كبیرة في الدول المهتمة بها خاصة مع تزاید دورها في خطط تحقیق التنمیة االقتصادیة 

قطاع تمویال فعاال یضمن لها البقاء و االستمرار و العمل ایضا على كل هذا یحتم على الحكومات تمویل هذا ال
  .توفیر ظروف نجاحها و جعلها من االولویات ضمن برنامج التنمیة و التطویر 

و كغیرها من الدول ادركت الجزائر اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اقتصادها و لعالج الكثیر من 
ة تدخلت من خالل الوكاالت و الهیئات المالیة التي تلعب دورا هاما في تمویل و المشاكل و الظواهر االقتصادی

دعم تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة منها ما یدعم هذه المؤسسات باالشتراك مع  البنوك التقلیدیة و منها 
بالمؤسسات الصغیرة و  الجزائر الى اقامة وزارة مكلفة فلجأتما یساهم في تمویلها دون االشتراك مع البنوك ، 

المتوسطة تهتم بتهیئة المحیط المالئم لترقیة نشاطها  ، كما اعتمدت على برامج لتأهیلها و تحضیرها لبیئة اكثر 
تنافسیة من خالل دعمها و مساعدتها على اعادة بناء و تطویر وظائفها قصد الوصول الى المستوى التنافسي 

یئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة نظرا هسة تطرقنا الى المحلیا و خارجیا ،و في اطار هذه الدرا
  .لمساهمتها االیجابیة في تطویر هذا القطاع 

  : بناء على ما تقدم یمكننا صیاغة اشكالیة موضوعنا في التساؤل الرئیسي اآلتي 
ترقیة و القرض المصغر في الذي تلعبه الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر دور  اي

  تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ؟
  : التساؤالت الفرعیة

  : و یمكن صیاغة مجموعة من التساؤالت الفرعیة دعما لإلشكالیة الرئیسیة و تتمثل في 
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  ماذا نعني بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ؟ و ما هي اهم التحدیات التي تواجهها ؟  .1
 یلیة التي تعترض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ؟ ما هي العوائق التمو  .2
 تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ؟  ترقیة و ما حجم الدور الذي تلعبه هیئات الدعم في .3

 :الفرضیات 
  : من اجل االجابة على التساؤالت المطروحة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة 

الصغیرة و المتوسطة و ذلك الختالف معاییر  ال یمكننا االلمام بتعریف محدد و دقیق للمؤسسات .1
 .التصنیف من دولة الى اخرى و اختالف درجات النمو 

تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة اهم قطاعات النشاط االقتصادي و تتمثل صعوبة الحصول على  .2
 .مصادر تمویلیة خاصة في المرحلة االولى من بدایة المشروع من الصعوبات تواجهها 

تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  ترقیة و  هیئات الدعم و التمویل دورا محوریا في تلعب .3
 . الجزائر

 :اسباب اختیار الموضوع 
  : هناك عدة اسباب الختیار الموضوع منها اسباب شخصیة و اخرى موضوعیة و هي كالتالي 

  :االسباب الشخصیة 
  .نقودیوافق الموضوع اختصاص الدراسة مالیة و  .1
الرغبة الشخصیة في دراسة بعض هیئات و صنادیق الدعم التي ساهمت في تطویر المؤسسات الصغیرة  .2

 .و المتوسطة 

 :االسباب الموضوعیة 
تسلیط الضوء على قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الذي اكتسب اهمیة بالغة في النشاط  .1

  .االقتصادي كونه مجال حدیث في الجزائر 
 .بالجوانب المختلفة لهذا الموضوع  نقص االحاطة .2

  : اهداف الدراسة 
  التعرف على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و االحاطة بمختلف الجوانب لهذا القطاع.  
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  اعطاء لمحة عن هیئات التمویل و الدعم التي تساهم في ترقیة و تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و
 .المتوسطة 

 في تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة   تقییم مدى مساهمة هیئات الدعم. 
  معرفة المكانة التي تحتلها الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة  لتسییر القرض

 .المصغر في ازاحة العوائق التمویلیة التي تقف امام تطور و نمو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
  : اهمیة الدراسة 

 ل هذه الدراسة التعرف على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ابراز الخصائص التي سنحاول من خال
احدى اهم استراتیجیات النمو االقتصادي الفعال ، و اهمیتها و الدور الذي  من هذه المشروعات تجعل 

اهم االجراءات المتخذة من طرف  تلعبه في تحقیق التوازن على مستوى االقتصاد الكلي ،و التعرف على
الجزائر بهدف ترقیة و تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، كذلك سنتعرف من خالل هذه 
الدراسة على دور الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و كذا الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر و 

 .قوف على اهم النتائج المحقق في ایطار الوكالتین في انشاء المشروعات الصغیرة و الو على مساهمتهما 
  :منهج الدراسة 

  :و التي تتناسب مع طبیعة الموضوع و المتمثلة في اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من المناهج العلمیة 
 طار النظري للدراسة المطروحة ، اي الجانب المرتبط اعتمدنا علیه في استعراض اال: المنهج الوصفي

 .مؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تمویلها و مكانتها و اهمیتها بال
 اعتمدنا علیه في تحلیل االحصائیات المتعلقة بهیئات الدعم و اعتمدنا علیه اكثر في :  المنهج التحلیلي

 .الجانب التطبیقي للدراسة من اجل تحلیل البیانات االحصائیات المتعلقة بالهیئات التي هي محل الدراسة
   :جمع البیانات وسائل 

 :حیث تمثلت في تعددت الوسائل و االدوات المستعملة في استكمال هذا البحث 
  المراجع المتمثلة في الكتب و المجالت و الدوریات و المقاالت. 
  الهیئات الرسمیة كالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر. 
 شبكة االنترنت(ة المواقع االلیكترونی.( 
  الجریدة الرسمیة. 
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تمثلت الصعوبات في تناقض االحصائیات في مختلف المراجع ، صعوبة ایجاد  :   صعوبات الدراسة
  .االحصائیات للسنوات االخیرة 

  : الدراسات السابقة
دعم و تمویل  هناك العدید من الدراسات حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها و اهمیتها و كذلك التي

، اما الدراسات التي تعرضت لدور هئیات  الدعم و التمویل في ترقیة و تطویر المؤسسات هذا القطاع و ترقیته 
  :الصغیرة و المتوسطة تعتبر قلیلة ، لذلك اعتمدنا الدراسات اآلتیة 

  الیاس غقال : اوال 
دراسة حالة وكالة  – ANSEJیل الشباب تمویل المؤسسات المصغرة في ایطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغ    

  . ) 2008/2009بسكرة ، –رة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، جامعة محمد خیضر مذك(  - بسكرة
هدفت هذه الدراسة الى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مصادر تمویلها و طرق التمویل من خالل الوكالة  

  :جها ما یلي الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  و من اهم نتائ
من الصعب بلوغ تعریف موحد و شامل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و السبب في ذلك تعدد المصطلحات  - 

  .و التعابیر الدالة على مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
ي لدعم تشغیل الشباب في تمویل المؤسسات من خالل القروض بدون فائدة الت یظهر دور الوكالة  الوطنیة - 

  .تمنحها الوكالة 
  دراسة لخلف عثمان : ثانیا 

،اطروحة دكتوراه في دراسة حالة الجزائر –واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنمیتها 
  .2004-2003العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

صغیرة و المتوسطة في اقتصادیات هدفت هذه الدراسة الى ابراز االهمیة و الدور الذي تلعبه المؤسسات ال     
مختلف الدول خاصة الدول النامیة في ضل التغیرات التي تواجهها ، وكذا محاولة دراسة تأثیر التحوالت 
االقتصادیة العالمیة على الدور الذي یمكن ان تلعبه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،خصوصا الجزائر من 

مكن لهذه المؤسسات ان االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق و كیف ی التحول الذي عرفه اقتصادها بانتقاله من
 .لة لتحقیق اسباب نجاح البرامج التنمویة المسطرة لمفضا تصبح االداة
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  هیكل الدراسة    
  :من خالل هذه  الدراسة قسمنا البحث الى ثالث فصول   
المتوسطة و قمنا من خالل ذلك بالتعرف  الى دراسة نظریة حول المؤسسات الصغیرة و تطرقنا  :الفصل االول- 

على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تعریفها و خصائصها ة اهمیتها في  االقتصادیة ة االجتماعیة ، كذلك 
  .قمنا بالتطرق الى المشاكل التي تواجهها و كذلك مصادر تمویلها ،وواقعها في االقتصاد الجزائري 

قمنا بالتطرق الى اهم الهیئات التي تعمل على ترقیة و  ثالث مباحث حیث  قسمنا الفصل الى : الفصل الثاني- 
و كذلك تعرفنا على الصنادیق التي تدعم  في المبحث االول ، تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

دعمها في المبحث الثاني ، اما المبحث الثالث فقد خصص للتعرف انشاء المؤسسات  و تساهم في توسعها و 
  .على اهم البرامج التنمویة التي تساهم في ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

قسمنا هذا الفصل التطبیقي الى مبحثین حیث خصصنا المبحث االول الى دراسة الوكالة :  الفصل الثالث- 
  .ر الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و المبحث الثاني لدراسة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغ

 
  
  



  
 
 
 
 
 

  

  

  

  :الفصل األول

مفاهیم نظریة حول المؤسسات 
 الصغیرة و المتوسطة
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     مقدمة الفصل 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الوقت الراهن باهتمام متزاید من قبل السیاسیین و االقتصادیین  ىتحظ

اعترافا بما تلعبه من اسهامات في تحقیق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة ، فهي تمثل النواة الحقیقیة و المرتكز 
ل عامة دون استثناء ، ذلك لكونها منطلقا اساسیا لزیادة االنتاجیة من االستراتیجي لقطاع االعمال و المال للدو 

ناحیة ، و المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة من ناحیة اخرى ، نظرا لما توفره من فرص عدیدة 
لفردیة و للعمل فضال عن كونها تشكل میدانا لتطویر المهارات و الفنیات و تفتح مجاال  واسعا امام المبادرات ا

  .یخفف الضغط على القطاع العام  التوظیف الذاتي ، و هو ما
و اذا كانت هذه المؤسسات مهمة في الدول المتقدمة ، فهي اكثر اهمیة بالنسبة للدول النامیة ، خاصة في       

ا لما ضل التحدیات التي طرحها النظام العالمي الجدید  ، و ما طبعته من تحوالت على اكثر من صعید ،نظر 
تعاني منه هذه الدول من اختالالت كبیرة في اقتصادیاتها ، و نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة في هذا السیاق ، فان معظم الدول النامیة و من بینها الجزائر عملة على تطویر هذا  القطاع لما له 

  .من دور فعال في بناء نسیج اقتصادي متكامل
حاولنا من خالل هذا الفصل التعرف على مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و اهم  و لهذا    

  .خصائصها ، و اهمیتها ، و تحدیاتها و المشكالت التي تعترضها و كذا واقع هذه المؤسسات في الجزائر 
  ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :المبحث االول 
  ومشاكلها و مصادر تمویلها لصغیرة و المتوسطة تحدیاتهااهمیة المؤسسات ا:  :المبحث الثاني 
   واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر :المبحث الثالث
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  ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المبحث االول 
و االجتماعیة االقتصادیة  للتنمیةیعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة احدى المعالم المحققة        

عریضة من الید حیث یتجلى ذلك من خالل ما یقدمه القطاع من دخل وطني ، اضافة الى امتصاصه لشریحة 
العاملة و توفیر مختلف السلع و الخدمات ، لذا سنحاول في هذا المبحث التعرف على هذه  المؤسسات و كذا 

  .الى اهمیتها  باإلضافةخصائصها و ممیزاتها 
 تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :المطلب االول 

 خطوة نظرنا في یمثل والمتوسطة الصغیرة للمؤسسة وشامل ضحاو  تعریف أو مفهوم تحدید محاولة إن      
 وتحدید توضیح محاولة في بالغة أهمیة من تمثله لما وذلك ، الحیوي الموضوع لهذا معالجتنا طریق في رئیسیة
 المحیط في المؤسسات من النوع هذا نشاط طبیعة وتحدید تصنیف في بها یأخذ التي والمحددات المعالم

 موضع شكل ، والمتوسطة الصغیرة للمؤسسة ودقیق شامل مفهوم تحدید الموضوع عرفنا اذا خاصة ، االقتصادي
 وأ كانت ،متقدمة أخرى دولة إلى دولة من القطاع بهذا المهتمین االقتصادیین الباحثین لدى وٕاشكالیة اختالف
 أو ، البلدان بهذه التنمویة السیاسة في المؤسسات هذه ومكانة االقتصادي النمو درجة إخالف حیث من متخلفة

 . االقتصادي النشاط في األخیرة هذه تحتله الذي الحجم الى
 وضع محاوالت أمام تقف التي الصعوبات أهم إبراز سنحاول التعریف هذا تحدید إلى الوصول وقبل       
  .العالمي االقتصاد في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسة ودقیق شامل شتركم تعریف

 :صعوبة تحدید تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع االول 
 التي الهامة االقتصادیة المؤشرات من االقتصادي النمو معیار یعتبر : االقتصادي النمو درجة اختالف - 1

 فمن ، كانت دولة ألي االقتصادي والتخلف التقدم مدى على الحكم في لینوالمحل والدراسیین الباحثون بها یأخذ
 بنو ویتمتع وتكنولوجیا وصناعیا اقتصادیا المتقدمة الدول من مجموعة إلى العالم دول تقسیم یمكن خالله

 ضعیف أو سلبي اقتصادي نمو ذات النمو طریق فية سائر  أو متخلفة ودول ، ومتزاید مستمر كبیر اقتصادي
   1  .تابع اقتصادي ونشاط تذبذبم

 االقتصادیة للوحدات والتكنولوجي الصناعي التطور مستوى تعكس االقتصادي النمو درجة فانلذا            
 المؤسسة إلى النظرة اختالف على یؤثر الذي الشيء ، عامة بصفة ككل واالقتصاد خاصة بصفة والصناعیة

                                  
الي في ، الملتقى الوطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي الم تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و اھمیتھا في الجزائر ریمي ریاض و آخرون ،.ا 1

  .7، ص، 05/05/2013- 05جامعة الواد ، یومي  ،زائر جالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ال
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 متقدم بلد أي في والمتوسطة الصغیرة المؤسسة فمثال والمتخلفة مةالمتقد الدول بین ما والمتوسطة الصغیرة
 مع بالمقارنة وهذا مثال وتونس كالجزائر نامي بلد إلى بالنسبة كبیرة مؤسسة اعتبارها یمكن فرنسا أو كالیابان

  .1 توظفها التي العمال وعدد علیها تتوفر التي اإلمكانیات حجم
عدد كبیر من الفروع یتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبیعته الى  : اختالف فروع النشاط االقتصادي - 2

ى تجارة داخلیة و او الجملة ،و التجارة بالتجزئة ،لفینقسم الى النشاط التجاري مثال الى التجارة بااالقتصادیة ،
نشاط و لذلك فان كل مؤسسة تختلف حسب النشطة بدورها الى عدد من الفروع ،و تنقسم بقیة االتجارة خارجیة ،

الموجه لالستثمار في المؤسسة  رأسمالو وعه من حیث كثافة الید العاملة ،الذي تنتمي الیه او الى احد فر 
  .2قد تكون كبیرة في الصناعة الغذائیة او في مجال التجارة سطة في مجال الصناعة التعدینیة ،الصغیرة و المتو 

 عدة تحكمه والمصغرة والصغیرة المتوسطة تالمؤسسا مفهوم أن من الرغم على:المعاییر في االختالف - 3
 وكذلك اإلنتاجیة، العملیة في المستخدمة التقنیة ونوعیة المال ورأس ألعمالة حجم أهمها أساسیة معاییر

 فیما المتقدمة وحتى والمتقدمة، النامیة الدول بین ملحوظ تفاوت هناك فان المؤسسات لهذه الممیزة الخصائص
  3.بینها فیما موحد تعریف تحدید صعوبة من یزید ما وهذا المعاییر هذه ومحتویات حدود في بینها

  معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :الفرع الثاني
،حیث تختلف معاییر غیرة و المتوسطة تعددت المعاییر التي یتم على اساسها تحدید مفهوم المؤسسات الص     

نوعیة ، كما هو  و أخرى كمیة معاییر  هذه المعاییر تنقسم إلى التصنیف من دولة إلى أخرى ،كما نجد إن
  :  التالي  الشكل موضح في 

  
  
  
  
  
  

                                  
  .7ریمي ریاض و آخرون ، مرجع سابق ، ص، .أ1
یة العلوم ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر ،كل التسییر االستراتیجي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائرسلطاني محمد رشید ،2

  41. ،ص2005/2006االقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة لمسیلة ،
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة  دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة مشري محمد ناصر،3

  12.، ص2008/2009التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة فرحات عباس ،سطیف  الماجستیر ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم
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  معاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:  01الشكل رقم 
  
 

   
 
 
 

    
 
 
 

 ر في ضل الشراكة االوروواقع و آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائشعیب آتشي ، :المصدر
 2008- 2007مذكرة ماجستیر ، في العلوم االقتصادیة ، فرع تحلیل اقتصادي ، جامعة الجزائر،،جزائریة

  5.،ص
تعتبر من اهم المعاییر التي تعتمد في تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تتمثل  :المعاییر الكمیة

   :هذه المعاییر في 
  :ل معیار راس الما - 1

یمثل  ألنهالتي تستخدم في تمییز حجم المشروع نظرا  األساسیةالمال من  المعاییر  رأسیعتبر معیار       
فعلى مستوى دول مجلس ، أخرى إلىهذا المعیار  من دولة و یختلف  اإلنتاجیةعنصر هام في تحدید الطاقة 

الحركة االقتصادیة في الكویت مفهوم  تنشیط  التعاون الخلیجي حددت لجنة المال و االستثمار المنبثقة عن لجنة
 على مستوى مجموعة من الدول.دوالر تقریبا  ألف 600 رأسمالهالمشروع الصغیر بانه المشروع الذي ال یتجاوز 

 ألف 200 إلى 35المشروع الصغیر قد یتراوح بین  رأسمالو باكستان فان مدى  الفلبین ،الهند ،شملت  األسیویة
  1 . دوالر ألف 700للدول المتقدمة فانه یقدر بحوالي   جو كنموذ .والر د
  

                                  
  .30،31،ص،،ص 2000 بیروت  ، ،  التوزیعالمؤسسة الجامعیة  للدراسات و النشر و  ، ادارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ، جوادنبیل 1

معاییر تصنیف المؤسسات 
 سطةو الصغیرة و المت

 المعاییر الكمیة المعاییر النوعیة

معیار 
رقم 

 االعمال

معیار 
طبیعة 
 النشاط

معیار 
درجة 

 االنتشار

معیار 
+ العمالة 
 رأسمال

ر امعی
راس 
 المال

معیار 
عدد 

 العاملین

معیار 
حجم 

االنتاج 

معیار 
محدودیة 

 السوق

معیار 
المسؤولیات 

 و الملكیة
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  : معیار العمالة  - 2
المشروع و یختلف ایضا بین دولة و اخرى ، و من التصنیفات اییر االكثر استخداما لتمییز حجم یعتبر من المع

  : التي استخدمت في هذا المجال ، التصنیف التالي 
 عمال )9- 1( األسریة األعمالمشروعات  - 
 .عامال) 49- 10(الصغیرة  األعمالمشروعات  - 
 .عامال) 99-50(المتوسطة  األعمالمشروعات  - 
 .عامل )  100اكثر من ( الكبیرة  األعمالمشروعات  - 

و االقتصادیون في دول العالم المختلفة معاییر كمیة یمكن قیاسها لتعریف المؤسسة  اإلحصائیینیتبنى     
و في الدول النامیة )عدد العاملین ، حجم المبیعات ، و راس المال المستثمر ( ل الصغیرة ، و على سبیل المثا

  1.فان المعیار االساسي هو عدد العاملین في المؤسسة 
 :اذا اردنا استخدام معیار عدد العاملین 

  .عامل على االقل  500المؤسسة الصغیرة هي التي تضم : في الدول الصناعیة  - 
 19و  5مابین ( عامل او اقل  100 و 20 مؤسسة الصغیرة هي التي تضم مابینال: في الدول النامیة  - 

  2) .عامال في البحرین
 :اآلتي یتبن من خالل الجدول ت الكبیرة فان عدد العمال اما فیما المؤسسا

   عدد العمال في المؤسسات الكبیرة :  01الجدول رقم 
  عامل فاكثر100  الدول النامیة

  اكثرعامل ف 200  الیابان

  عامل 500اكثر من   اوروبا

  عامل 10000اكثر من   في الوالیات المتحدة
مجد المؤسسة الجامعیة   ، ادارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  جواد ،نبیل .د :المصدر    

  .31، ،ص 2000 بیروت  ،التوزیع ،  للدراسات و النشر و 
                                  

  .31نبیل جواد ، مرجع سابق ،ص،  1
  .31،  ص ، نفس المرجع 2
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  :)رقم االعمال ( معیار قیمة المبیعات - 3
و یعتبر ي تصنیف المؤسسات من حیث الحجم ،یعتبر معیار قیمة المبیعات من المعاییر المستخدمة ف     

عیار حجم كما یستخدم البعض هذا المعیار مع متها التنافسیة ،لمستوى نشاط المؤسسة و قدرا مقیاس صادق
غر مبیعاتها من حیث الكمیة و و طبقا لهذا المعیار فان المؤسسات الصغیرة تتسم بصالعمالة او راس المال ،

او عدم ، المحلیة الرتباطها بها من ناحیة باألسواقكما انها ترتبط بالمؤسسات المتوسطة و الكبیرة ، القیمة مقارنة
جهود و التكلفة المناسبة من ناحیة اخرى و العتبارات لو یرتبط باها على لنفاذ الى اسواق خارجیة ،لعدم قدرت
وفقا كونه یتطلب تعدیال باستمرار ،یصلح استخدام هذا المعیار منفرد  شارة الى انه الو تجدر اال.المنافسة 

یمكن استخدامه للمقارنة بین الدول او بین القطاعات المختلفة في  كما الغیرات االسعار و معدالت التضخم ،لت
على اعتبار ان المؤسسات تحاول ة ،الدقیقة خاصة في الدول النامیكما یعیبه قلة البیانات المالیة .الدولة الواحدة 

  1 .قدر االمكان التقلیل من قیمة مبیعاتها بهدف تفادي الضرائب و التقلیل منها
  :معیار كمیة او قیمة االنتاج - 4
الصغیرة و  للتفرقة بین المؤسساتالنتاج او كمیة او مستوى جودته ،یعطي البعض اهمیة لمعیار قیمة  ا     

تحدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بانها تلك المؤسسات التي بقا لهذا المعیار ط والمتوسطة و الكبیرة ،
 بیةصغیرة الحجم یتصف غال بأسواقنظرا الرتباطها نتاجها من حیث الكمیة و القیمة ،تتصف بصغر و توسط ا

لواسع و ا باإلنتاجعلى عكس المؤسسات الكبیرة التي تتصف ن فیها بانخفاض مستویات دخولهم ،المستهلكی
تاج من حیث الكمیة و القیمة نفأساس هذا المعیار هو حجم اال  ،اذااق المحلیة و االقلیمیة تجاوز اسواقها االسو 

فة ه عدم صالحیته في المؤسسة التي تنتج عدة منتجات او خدمات مختلیي تحدید حجم المؤسسة ،و یعاب علف
لخدمة موحدة ، كما انه ال یختلف عن المعیار السابق وقد یصلح للمؤسسة التي یكون فیها طبیعة المنتج او ا،
 2.و یمكن اعتبارهما معیار واحد) معیار قیمة المبیعات (

  المؤسسات بتعریف القیام عند كبیرة أهمیة ذات الكیفیة المعاییر تعتبر :)الكیفیة المعاییر(المعاییر النوعیة 
 إجراء عند خاصة عملي وغیر مضّلال یكون قد لوحدها الكمیة المعاییر استخدام ن أ حیث، والمتوسطة الصغیرة
 دقة أكثر یعتبر كیفیة معاییر على یعتمد تعریف وضع فإن ،لذلك المؤسسات لهاته اقتصادیة  اجتماعیة مقاربة

                                  
، اطروحة  الجزائرحالة –تراتجیة االبداع التكنولوجي في تكوین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة سدراسة ابن نذیر نصر الدین ، 1

  12،13.ص ، ص ، 2012- 2011دكتوراه في علوم التسییر ، تخصص تسییر ، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
، اطروحة  دراسة حالة الجزائر- المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،الواقع التجارب ، المستقبل ، في ضل التحوالت االقتصادیة العالمیة  دراجي كریمو ،2

  .5، ص،2011/2012، 3دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر 
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 بالحجم ومقارنته والمتوسط الصغیر الحجم بخصائص اإلحاطة من یمكننا بحیث مالئمة أكثر وبالتالي وتفصیال
 1 :أهمها الكیفیة، المعاییر من العدید ویوجد الكبیر

 االقتصادیة للوحدات الصغیرة عو فر لفا ، كبرى مؤسسات أي عن المؤسسة استقاللیة بها ونعني :االستقاللیة - 1
 .المعیار لهذا وفقا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات عداد في تعتبر ال الكبرى

 مالكه المشروع مدیر واإلدارة الملكیة بین بالجمع تّتسم كانت إذا ومتوسطة صغیرة المؤسسة تصّنف :الملكیة - 2
 الصغیرة المؤسسات معظم أن كما الجماعیة، الملكیة حال في المال رأس مالكي عدد ّقلة األقل على أو

 .الخاص للقطاع تابعة والمتوسطة
 صغر حجم بسبب محدودة والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات السوقیة الحصة عادة تكون :السوقیة الحصة - 3

 فرض على غیر قادرة المؤسسات هاته یجعل ما وهذا عامة، بصفة المال رأس وحجم اإلمكانیات وصغر اإلنتاج
 .الكبرى المؤسسات عكس السوق في االحتكار من نوع أي
 تكون معروفة واحد مكان أو منطقة على المؤسسة نشاط یقتصر أن النشاط بمحلیة ونعني :النشاط محلیة - 4

 تنتمي اإلنتاج الذي قطاع في نسبیا صغیر حجما تشكل ،  فروع عدة خالل من نشاطها تمارس ال وأن ، فیه
  .المنطقة  في إلیه

  تصنیف المؤسسات في التشریع الجزائري  : 2الجدول رقم 
  مجموع االصول  راس المال  حجم العمالة  المؤسسة/ البیان

  الیین دجم 10یتجاوز  ال  ملیون دج 20اقل من   10الى  1من  الصغرى

  ملیون دج 100 – 10بین   ملیون دج200اقل من   50الى 10من   الصغیرة

  ملیون دج 500 -100بین   ملیار دج 2 - ملیون 200بین   250الى  50من   المتوسطة

، مذكرة  في الجزائردور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،مالحة  ردیلوكا: المصدر
  .16 ص، 2012تیزي وزو ، –جامعة ملود معمري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الماجستیر في القانون ،

                                  
،مذكرة مكملة لتیل شھادة الماجستیر في العلوم - دراسة حالة الجزائر -ؤسسات الصغیرة و المتوسطة دور القرض االیجاري في تمویل المطالبي خالد،1

  .34،35،ص 2011- 2010جامعة قسنطینة ، ". اقتصاد و مانجمنت "االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، مدرسة الدكتوراه 
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  تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :الثالثالفرع 
 إلعطاء سوف ننتقل والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات تعریف في المستخدمة المعاییر ألهم التعرض بعد       

  .عالمیا علیه تعریف متّفق یوجد ال ّأنه أساس على والمنظمات الدول بعض في لها المعتمدة التعاریف بعض
  :األوروبيتعریف االتحاد  -1 : للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةو التكتالت تعریف بعض الدول  :اوال 

مؤسسات حتى في البلدان االوروبیة ، الاثبتت مختلف الدراسات اختالف المعاییر المستخدمة في تصنیف       
با ، االمر الذي دفع دول االتحاد سنة و ن صعوبة توحید تعریف هذا النوع  من المؤسسات في اور و هنا تكم

و توصلت هذه اللجنة االوروبیة في النهایة . الى تكوین مجمع خاص بالمؤسسات المتوسطة و الصغیرة  1992
اقر المجمع االوروبي بعدم و ، وروبیة وحید لكل الدول اال ا على وضع تعریف محدد وهبعدم قدرتالى االعتراف 

فحسب المجمع یمكن  ،وجود اي تعریف علمي موحد ، حتى تلك التي تستخدم معاییر مادیة كعدد العمال مثال 
   :تحدید المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كما یلي 

  9و  0یتراوح عدد عمالها بین ) الفتیة( المؤسسات المصغرة 
 . عامال 99الى  10المؤسسات الصغیرة من 

 . عامال  499الى   100 المتوسطة من تالمؤسسا
ها من المؤسسات االوروبیة یشمل %99.9ذا الشكل فان هذ بو بعد هذا التعریف ، یبقى الغموض قائما ، ا      

 500و هذا یعني عدم وضوح و تحدید التعریف ، فالمؤسسات التي یقارب او یساوي عدد عمالها التعریف ،
د المختصین هي المؤسسات التي قد تكون ضخمة ، خاصة عندما تكون تطبق تكنولوجیا في اعتقا فإنهاعامل 

  1 .عامال  50عمال مثال او حتي  10متطورة ، و یبقي الفرق شاسع بین هذا النوع و ذلك الذي یشغل 
هذا  لدى غالبیة الدول االوربیة ، و ادى 1996النضر في التعریف سنة  بإعادةلقد سمح هذا االشكال       

. عامال  250الى تحدید المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كتلك المؤسسات التي تشغل اقل من التعریف الجدید 
، و تضم كل المؤسسات ، التي تراعي مبدا االستقاللیة  ملیون اورو 40تلك التي ال یتجاوز رقم اعمالها   يا

عدد  و اعتقد االوربیون ان تحدید.  %25یت او في حقوق التصو  رأسمالهاز نسبة التحكم في  و یتجا التي ال
 و یضم بذلك التعریف الحدیث. تقاللیة اضیف معیار نوعي و هو نسبة االس العمال یبقى غیر كافي ، لهذا

                                  
، اطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شھادة الدكتوراه في  لمتوسطة الجزائریة في ضل العولمة، مستقبل المؤسسات الصغیرة و ا یوسف حمیدي1

  .71،72ص .، ص2007/2008العلوم االقتصادیة ، فرع التحلیل االقتصادي ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
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ثالثة معاییر قائمة لعلها تكون كافیة للتعریف او تحدید المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عن غیرها من 
  .المؤسسات 

، فالمؤسسات الصغیرة هي االوربیون ضرورة تمییز المؤسسات الصغیرة من المتوسطة  یرىو مع ذلك       
ملیون  7یتجاوز  ستقاللیة قائما ، لكن رقم االعمال العامال ، مع بقاء معیار اال 50تلك التي تشغل اقل من 

  1.عمال  10یتجاوز عدد عمالها  اورو ، اما المؤسسات المصغرة فهي التي ال
هي موضحة في ت السنویة و كذا اجمالي االصول ،و تم تبني مستویات جدیدة للمبیعا 2005من  وبدایة      

   :2الجدول التالي
  و المتوسطة التحاد االوروبي للمؤسسات الصغیرةا صنیفت:  3الجدول رقم

  المعاییر             

  نوع المؤسسة
  حجم العمالة

  المبیعات السنویة

  ملیون اوروالوحدة 

  ولاجمالي االص

  الوحدة ملیون اورو

  2اقل من   10  10اقل من   المصغرة

  10اقل من   50اقل من   49الى  10مابین  الصغیرة

  43اقل من   250اقل من   250الى 50ما بین   المتوسطة

 ، اطروحة  مستقبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ضل العولمة،  وسف حمیديی :المصدر 
  .71،72ص ، ، ص 2008-2007االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، الدكتوراه في العلوم 

  :تعریف اتحاد بلدان جنوب شرق آسیا  -2 1
اتفق اعضاء اتحاد جنوب شرق آسیا على استخدام معیار العمالة في التمییز بین المؤسسات الصغیرة و   

  :كما یوضح الجدول التالي المتوسطة و حتى الكبیرة 

                                  
  .72یوسف حمیدي ، مرجع سابق ،ص،1
  .16ص  مرجع سابق ،لدین ، بن نذیر نصر ا2
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  .سات باتحاد بلدان جنوب شرق أسیا المؤستصنیف : 4الجدول رقم 

  عدد العمال  النوع

  عمال 10الى 1من  المؤسسة الصغرى

  .عامال  49الى  10من   المؤسسة الصغیرة
  .عامال  99الى  49من   ؤسسة المتوسطةالم

  .عامل  100اكثر من   المؤسسة الكبیرة
الماجستیر  مذكرةمن ظاهرة البطالة ، حددور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القنیدرة سمیة ،  :المصدر

  .57، ص، 2009/2010،   قسنطینة –، جامعة منتوري  سییرفي علوم الت
     : مصر للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةتعریف   - 3

  قدمت الجمهوریة المصریة و كغیرها من الدول تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و قد اختلفت و      
  1:اهو من اهم التعریفریة مصر حسب الجهة الصادرة عنها و في جمهتعددت التعاریف 

عامل ، على  50حیث تعرف المؤسسات الصغیرة بانها منشآت یعمل بها اقل من :  تعریف وزارة التخطیط .أ
  .ان یؤخذ اسلوب االنتاج المستخدم 

جنیه و عدد العمال اقل من ملیون  1.4 رأسمالفقد حدد بنك التنمیة الصناعیة :  تعریف مؤسسات التمویل.ب
+ عامل  100الى اقل من  10عامال ، و بالنسبة للمجالس القومیة المتخصصة فقد حدد عدد العمال من  50

 200الف جنیه و قد یصل الى  50الف جنیه ، اما صندوق االجتماعي للتنمیة فقد خدد  500معدات  رأسمال
  .ن من المشروعالف جنیه في حالة اشتراك اكثر من اربعة مستفیدی

، و قد یصل الى قلأف 09یعرفا على انها كل منشأة عدد عمالها من   : لإلحصاءتعریف الجهاز المصرفي .ج
  .في حاالت اخرى  20
وضعت هذه االدارة عدد من المعاییر   ):USSBA(المشروعات الصغیرة االمریكیة  إلدارةالتعریف المعتمد  - 4

المساعدات  ولویته في الحصول على التسهیالت  ولتقریر  ا كأساسروع المشیعتمد علیها في تحدید ماهیة التي 
   :و من اهم المعاییر  2الحكومیة ، او تقریر اعفائه من جزء او كل الضرائب المستحقة علیه ،

                                  
  . 26، مصر ،ص، 2007الدار الجامعیة ،  ،)مدخل بیئي مقارن (ادارة المشروعات الصغیرة ایمن علي عمر ،  1
حول دور لتحقیق تنمیة اقتصادیة و اجتماعیة ، الملتقى الدولي االول تیجیة اعبد الحمید ماجي ، لخضر مداح ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كآلیة استر  2

 .22،ص، 2011ماي  19- 18المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة بالجزائر ، جامعة محمد بوقرة بو مرداس یومي 
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 و الملكیة  اإلدارةاستقاللیة  - 
 .محدودیة نصیب المنشاة في السوق   -  
كان الیمكن التغاضي عن هذا الحد في  إنعامل و  250 ة الصغیرة عنعدد العاملین في المنشایزید  ال أن -  

 .عامل  1500بعض الحاالت لیصل الى عدد العمال الى 
 .مالیین دوالر  09االموال المستثمرة عن  إجماليیزید  ال أن -  
 .دوالرملیون  4.5تزید القیمة المضافة السنویة للمنشاة عن  ال آن -  
 .الف دوالر 450ن األخرین عن الصافیة المحققة خالل العامی األرباحتتعدى  ال أن -  

یفوق بها عدد العمال  و كخالصة في الوالیات المتحدة االمریكیة تم اعتماد تعریف للمشروعات الصغیرة التي ال
  1 .ملیون دوالر  20عامل و ال یتعدى مبیعاتها السنویة  500
  :تعریف بعض المنضمات: ثانیا
الدولیة بتقدیم تعریف للمؤسسات  الصغیرة و المتوسطة  و ذلك وفق  و الهیئات  منظماتقامت بعض ال     

معاییر معینة اعتمدتها هذه المنظمات في تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و من بین هذه المنظمات 
  :الدولیة  نذكر 

  :  سطةتعریف منضمة التعاون و التطویر االقتصادي للمؤسسات الصغیرة و المتو  - 1
  2 :تم تعریف المؤسسات حسب منظمة التعاون و التطویر االقتصادي كما یلي 

 .عامل  19المؤسسة المصغرة التي تشغل حتى  - 
 .عامل  99الى  20المؤسسة الصغیرة التي تشغل من  - 
 .عامل  439الى  100المؤسسة المتوسطة التي تشغل من  - 
  : توسطةمال غیرة وصؤسسات التعریف البنك الدولي للم - 2

یعرف البنك الدولي عن  طریق فرعه المؤسسة الدولیة للتمویل ما بین ثالثة انواع للمؤسسات الصغیرة و 
  3:المتوسطة و هي 

                                  
  .3،ص )المعلومات  بقیة متوفرة غیر(، جامعة ورقلة ، الجزائر ، تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالصیغ المصرفیة االسالمیةسلیمان ناصر ،  2
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، فرع نقود و مالیة ، كلیة العلوم  اشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،عبد هللا ھیبة ،  بو 2

  35، ص  2008/2009االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ،
، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، كلیة  دراسة حالة الجزائر–تنمیتھا  واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمھا ولخلف عثمان ، 3

  .4، ص، 2004العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
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عمال ، و اجمالي  10تعرف على  انها تلك المؤسسة التي ال یتجاوز عدد عمالها :  المؤسسة المصغرة
 .دوالر امریكي 100.000اصولها اقل من 

ملیون  3ف ، و تبلغ اصولها اقل منموظ 50عمال و اقل من  10اكثر من  التي تضم:  الصغیرة المؤسسة
 .دوالر 10.000دوالر امریكي ، و اكثر من 

 1.أمریكيملیون دوالر  15اصولها اقل من  وف ،موظ 300اقل من فیها موظتبلغ عدد  :المؤسسة المتوسطة
  : توسطةملغیرة واصال ؤسساتتعریف االمم المتحدة للم - 3

للتنمیة الصناعیة للم ص م في الدول النامیة على معیار الید العاملة في تصنیفها ، اعتمدت لجنة االمم المتحدة 
عامل ، و المتوسطة هي التي  19- 15ف ما بین ة الصغیرة و المتوسطة على انها توظحیث عرفت المؤسس

  2.عامل  100اكثر من ل بها عامل ، في حین الكبیرة یعم 99الى  20یعمل بها من 
  ئري للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةتعریف المشرع الجزا: ثالثا
وذلك تزامنا مع توقیع الجزائر على  2000عرف المشرع الجزائري المؤسسة الصغیرة و المتوسطة سنة        

و المتوسطة مهما المیثاق العالمي ول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و تم اعتماد تعریف المؤسسة الصغیرة 
یتجاوز  شخصا و ال 250الى  1بانها كل مؤسسة انتاج السلع و الخدمات تشغل من "كانت طبیعتها القانونیة ، 

ار ، كما تتوفر على ملیون دین 500ملیار دینار او ال  یتجاوز مجموع حصیلتها السنوي  2رقم اعمالها السنوي 
من قبل مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى ال فما اكثر %20بمقدار  رأسمالهایمتلك  ث الیحاستقاللیة  ب

  3."ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
و قد تم وضع هذا التعریف اعتمادا على تعریف االتحاد االوروبي ، و تم التمییز بین المؤسسات          

، و الجدول 2001رة و المتوسطة لعام الصغیرة و المتوسطة في القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات  الصغی
  : التالي یبین ذلك

  
  
  

                                  
  .3سلیمان ناصر ، مرجع سابق ، ص، 1
  .35بو عبد هللا ھیبة ، المرجع السابق ،ص،  2
  .18،19.ص .،ص 2013دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ، الجزائر،  سطة آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة المؤسسات الصغیرة و المتو،  خبابة عبد هللا 3
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  .2001 سنةتصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القانون التوجیهي بالجزائر : 5الجدول رقم

  المصغرة  الصغیرة  المتوسطة  المواصفات

  9-1  49- 10  250- 50  عدد العمال

  دج ملیون 20  دج ملیون 200  دج ملیار  2-دج ملیون 200  رقم االعمال

  دج ملیون 10  دج ملیون 100  دج ملیون 500- 100  الحصیلة السنویة

،كلیة العلوم  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة، عبداهللا خبابة .د :المصدر
  18،19.ص ، ،ص 2013،الجدیدة للنشردار الجامعة ، الجزائر ،االقتصادیة 

  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ص خصائ  :الثانيالمطلب 
عدید من الخصائص و المزایا التي تمیزها عن المشاریع الكبیرة و صیرة و المتوسطة بالتتصف المشاریع ال

تجعلها اكثر مالئمة للحالة االقتصادیة لبعض الدول بل تكون اكثر مالئمة لطبیعة النشاط االقتصادي ذات 
  1 :في الدولة نفسها ، و یمكن اجمال هذه الخصائص فیما یلي  العالقة التشابكیة في  قطاعات معینة

سیسها و أهذه المشاریع بانخفاض قیمة  راس المال  المطلوب لت تتمیز : التأسیسسهولة  :الفرع االول 
و  تأسیسمخاطر المنطویة علیها ، مما یساعد على سهولة تالي محدودیة القروض االزمة و اللتشغیلها و با
في مجال  توظیفیهافاعلة لجذب مدخرات االفراد و  أداةلك الشركات و المؤسسات ، و من ثم تشغیل مثل ت

و المصروفات االداریة نظرا   التأسیسانتاجي ، كما تتمیز بسهولة اجراء تكوینها و تتمتع بانخفاض مصروفات 
  .ارة و التشغیل و جمعها في اغلب االحیان بین االد.  التنظیميو  اإلداريلبساطة و سهولة هیكلها 

یؤدي انخفاض تكالیف  الفنون االنتاجیة و  :القدرة على التكیف مع المتغیرات المستحدثة  : الفرع الثاني
بساطتها و مرونة االدارة و التشغیل الى تسهیل عملیة تكیف منشآت االعمال الصغیرة مع متغیرات التحدیث و 

رغبات و اذواق المستهلكین ، بعكس المؤسسات الكبیرة التي النمو و التطور و بصفة خاصة فیما یتعلق بتلبیة 
  .یصعب علیها تغییر الخطط و برامج و خطوط انتاجها 

  2 :طة على التكیف مع المتغیرات كاآلتي ل قدرة المشاریع الصغیرة و المتوسو تتمث
                                  

دار و مكتبة حامد للنشر ، عمان ، المشاریع الریادیة الصغیرة و المتوسطة و دورھا في عملیة التنمیةبالل محمود الوادي ، . لیث عبد هللا القھیوي .د 1
  .21- 19 ،ص ، ص.ه1433- 2012الطبعة االولى ،
  .20،ص، المرجع   نفس 2
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ل في مواجهة التغیرات القدرة على تغییر تركیبة الید العاملة او سیاسات االنتاج او التسویق او التموی - 1
 ،غیرها  أوالسریعة او العمیقة دون تردد مما یساعدها في التغلب على التقلبات او الدورات االقتصادیة 

التغلیف بسرعة حسب  التعبئة وزیادة القدرة علة التجدید و االبتكار خصوصا في فنون التمییز بین السلع و  - 2
 أحیانا،على نظیره في المشروعات الكبیرة حساسیة و رغبات السوق و بمعدل قد یتفوق 

الكلیة في اغلب الثابتة الى صول السوق النخفاض نسبة االصول األسهولة و حریة الدخول و الخروج من  - 3
، و ارتفاع نسبة راس المال الى مجموع الخصوم و حقوق اصحاب المشروع و بالتالي سهولة اتخاذ االحیان 

 . الخروج أوقرار الدخول 
فهذه المشاریع تمتلك  ،ولة تحویل المشروع الصغیر الى سیولة دون خسارة كبیرة و في مدة زمنیة قصیرة سه- 4

 .الكبیرةالمرونة الكافیة لتعدیل السیاسات و سرعة اتخاذ القرارات و تحقیق االتصاالت مقارنة مع المشاریع 
 للتدریب ذاتیا مركزا یجعلهاالمتوسطة  ؤسسات الصغیرة والم طابع إن :الذاتي التدریب مركز: الفرع الثالث 

 مليء جو في بالعمل لهم تسمح والتي والعاملین المدیر بین المباشرة العالقة باعتبار فیها، والعاملین لمالكیها
  1.اإلنتاج لتقنیات أكثر استیعاب وبالتالي للمعلومة أكثر واكتساب والترابط باالنسجام

  2: خصائص اخرى :الفرع الرابع 
 ما یتسمفمجاالت عملها متخصصة و غالبا : مد المشروعات الصغیرة في الغالب على المهارة الحرفیة تعت - 

 .المشروعات الكبیرة  بإنتاجو الجودة مقارنة  بالدقةانتاجها 
 ،لدیها القدرة على التكیف مع العمل  اإلدارة - 
 ،اإلدارةهناك تشابك واضح بین الملكیة و  - 
 بالبساطة،معقد و یمتاز غیر  التنظیميالهیكل  - 
 ،تساهم بشكل فعال في توزیع الدخل و الثروة على قاعدة عریضة من السكان - 
 بسهولة،لتطویر و االبتكار ى تبني سیاسات جدیدة و االقدرة عل - 
 .تستعمل التقنیة المناسبة و ابسیطة و بتكلفة منخفضة - 

                                  
،مذكرة كجزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة  دور التسویق في زیادة تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثماني عایشة ، 1

  119.،ص2011- 2010سطیف ، . اقتصاد و تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس : ، تخصص 
،  2008.،جامعة القدس المقتوحة ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات ، القاھرة  الریادة و ادارة المشروعات الصغیرةمروة احمد، نسیم برھم،  1

  .98-96.ص ،ص
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 األوضاع مع بسرعة التكیف من یمكنها المؤسسات من النوع هذا داخل المعلومة انتشار وسهولة اإلعالم سرعة 
 هذه في المعقد  غیر القرار نظام مع یتالءم معقد غیر معلوماتي بنظام أیضا وتمتاز ، واالجتماعیة االقتصادیة
  1.المؤسسات

 اأعماله في التجدید على عالیة قدرة والمتوسطة الصغیرة للمؤسسة تتوفر  :واالبتكار للتجدید  القابلیة - 5
  2:یلي بما تهتم فإنها ثم ومن العمالء رضاء یحقق بما وابتكار أسالیب متفوقة

 .بالمؤسسة العمل مجاالت في والتفوق الجودة على التركیز - 
 .والمبتكر الجدید عن البحث على تعتمد التفوق في الرغبة - 
 یخلق مما عالجها ووسائل لعملا مشاكل في الرأي وٕابداء راح االقت على بالمؤسسة العاملین األفراد تشجیع - 

 .واالبتكار على التجدید مساعدا مناخا
 .واالبتكار التجدید عملیة توجیه في یساعد ورغباتهم العمالء مقترحات من االستفادة - 
  .العمالء لخدمة جدیدة أسالیب وابتكار النشاط تحدید في للنجاح المطلوبة األمور من واإلقدام التجربة - 
  .اآلخرین تجارب من االستفادة - 

 انواع و اشكال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب الثالث 
  :یمكن تحدید انواع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بواسطة العوامل االساسیة اآلتیة 

 ،طبیعة المنتج المصنوع من قبلها  - 
 ،اساس توجه المؤسسة  - 
 ،القطاعات االقتصادیة  - 
 .الشكل القانوني  - 

  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب طبیعة المنتجات  اشكال: االولالفرع 
  3:تصنف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على اساس هذا المعیار الى ثالث اقسام 

 .كیةاالستهال للسلع المنتجة المؤسسات - 
 .الوسیطة للمنتجات المنتجة المؤسسات - 

                                  
  .16ص،.مرجع سابق . شعیب آتشي  1
واقع وآفاق :،الملتقى الوطني حول  متوسطة في الجزائر و دورھا في تنمیة االفتصاد الوطنيواقع المؤسسات الصغیرة و الغانم عبد هللا ، سبع حنان ،  2

  .6.، جامعة الوادي ،ص  06/05/2013- 05النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر یومي 
  .29،بن نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ، ص  3



 لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مفاهیم نظریة حول ا ………………الفصل األول 

  17   

 

  .هیزالتج سلع و االدوات او للمعدات المنتجة المؤسسات - 
 االستهالكیة للسلع المنتجة المتوسطة و  الصغیرة المؤسسات - 1

 :في المتمثلة كیةاالستهال السلع إنتاج في التصنیف هذا ضمن المتوسطة الصغیرة و المؤسسات نشاط یعتمد
 ذلك وغیر الكیمیائیة المنتجات و بعض التبغ الجلدیة، المنتجات األثاث، النسیج، الغذائیة، المالبس، المنتجات

  1 :التالیة الصناعات إلى المنتجات هذه وتنضم أالستهالكیة السلع من
 الغذائیة الصناعة -
 ، حیةالفال التحویالت أو الفالحیة الصناعات -
 ،لودوالج النسیج صناعة -
  .بأنواعهالورق  صناعة -

 المؤسسات خصائص مع اتأقلمه على األساس في االستهالكیة المنتجات من النوع هذا على تركیزال ویتم      
 كبعض المصادر متفرقة أولیة مواد على تعتمد الغذائیة السلع صناعة أن بحیث المتوسطة، و الصغیرة 
 بسیطة إنتاج تقنیات استعمال على المؤسسات فیها تعتمد مثال ، واألحذیة اجلود كصناعة ،  األخرى الصناعات

  2.العاملة للید االستخدام وكثیفة
 الوسیطة للمنتجات المنتجة والمتوسطة صغیرةال المؤسسات - 2

 غیار قطع الفالحیة، المعدات :التالیة للمنتجات المنتجة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات كل التصنیف هذا یجمع

 3: التالیة الصناعات إلى المنتجات ذهه و تنضم وغیرها الكهربائیة المكونات اآلالت، ،أجزاء
 ،ربائیةالكه و المیكانیكیة الصناعات - 
 ،كالبالستیكیة الكیمیائیة الصناعات - 
 ، البناء مواد صناعة - 
 ،المعادن تحویل - 
  .والمناجم المحاجر - 
 

                                  
، جامعة محمد خیضر بسكرة ، مارس 16، مجلة العلوم االنسانیة ، العدد  یل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرمتطلبات تأھملود تومي ،   1

 .50،ص، 2009
  .29بن نذیر نصر الدین ، المرجع السابق ، ص،  2
  .30المرجع ، ص، نفس  3
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  التجهیز لسلع المنتجة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات - 3
 مال رس تتطلب أ بكونها السابقة المؤسسات عن التجهیز سلع صناعة التجهیز تتمیز سلع إنتاج مؤسسات      

هذه  عمل مجال فان لذلك و المتوسطة الصغیرة  المؤسسات خصائص مع یتناسب ال الذي األمر ،أكبر
 وتصلیح وتركیب كإنتاج فقط البسیطة الفروع بعض یشمل حیث جدا ومتخصصا ضیقا یكون المؤسسات

 1 .ةالمستورد الغیار قطع من انطالقا البسیطة المعدات
  و امكانیتها  توجهها حسب المتوسطةو  الصغیرة المؤسسات اشكال: الفرع الثاني

   :الصغیرة و المتوسطة حسب هذا التصنیف الى ما یلي  تالمؤسسا تقسیمیمكن 
 ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة العائلیة او المنزلیة  -  
 ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التقلیدیة او المهن الحرفیة  - 
 ،المؤسسات المتطورة و شبه المتطورة  - 
  ،اشطة في مجال المقاولة من الباطنمؤسسات النال - 
 : المؤسسات الصغیرة و المتوسطة العائلیة او المنزلیة - 1
 االمنزل، عملی في مقرها بكون وتتمیز ،المتوسطةو  غیرةصال ؤسساتالم أصغر من النوع هدا یعتبر      

 منتجات غالبا تنتج ثالغالب، حی في العائلة أفراد ومهارات جهد على العتمادهانظرا  مكلفة غیر اإلنتاجیة
 الشركات تحتاجها التي الصغیرة القطع بعض تنتج نهاأ كما . محددة بكمیات سوق محددة حاجات تلبي تقلیدیة
   2.الصناعیة البلدان بعض في المقاولة الباطنیة إطار في الكبیرة

  :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التقلیدیة او المهن الحرفیة - 2
 لالستعانة تلجأ قد ابكونه تتمیز ،فهي العائلیة المؤسسات عن كثیرا یختلف ال المؤسسات من النوع هذا      

 ، لالمنز  عن مستقل صناعي محل في یكون فیها النشاط ممارسة أن كما ، العائلة عن األجنبي بالعامل األجیر
 3. اإلنتاجي النشاط في المستعملة المعدات ببساطة تتمیز أیضا كما
 :الخصائص من بمجموعة یتمیزان المؤسسات من النوعین هذین فأن هذاول
  ، العمل عنصر كثافة على اإلنتاج عملیة في اعتمادها - 

                                  
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة   لصغیرة و المتوسطة في الجزائراثر التغیرات االقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات اة محمد الصالح، تزوی 1

  . 11 ،، ص2006/2007الماجسیتر قسم علوم التسییر ، تخصص مالیة و نقود ، جامعة الجزائر ، 
  .43، بو عبد هللا ھیبة، مرجع سابق، ص 2
  .12زویتة محمد الصالح ، المرجع السابق ، ص، 3



 لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مفاهیم نظریة حول ا ………………الفصل األول 

  19   

 

 ، جدا منخفض المال لرأس العضوي التركیب معدل  -
  ، األحیان معظم في ینعدم یكاد التكنولوجي االستخدام  -
 التاج لفنون باستخدامها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ههذ تتمیز:  متطورة والشبه المتطورة المؤسسات - 3

 من األعمال تنظیم أو المستعملة التكنولوجیا ناحیة أومن الثابت " المال رأس استخدام" الناحیة من سواء متطورة
 من كل بین التكنولوجیا درجة منظمة، تختلف عصریة طرق على باالعتماد صنعه یتم الذي المنتوج ناحیة

  1.المتطورة والشبه المتطورة والمتوسطة الصغیرة الصناعات
 التعاون أشكال أهم من الباطنیة المقاولة تعتبر : الباطنالمؤسسات الناشطة في مجال المقاولة من  - 4

و  كبیرة الهیكلي و الخلفي بین مؤسسة الترابط من شكل كما تمثل ، الصناعیة في مجال المؤسسات الصناعي
 المؤسسة وحاجیات بتلبیة متطلبات األخیرة  هذه تقوم حیث المتوسط، أو  الصغیر  جمهابح تتمیز مقاولة اخرى 
 توسطةالم و الصغیرة ؤسساتلما بین التعاون شكل ددیح و.الكبیرة ؤسسةلما تمدخال تعتبر فمخرجاتها الكبیرة،

  2 :المعاییر اآلتیة حسب الصناعیة الكبیرةالمؤسسات و  الصناعیة
  ،جز لحساب المؤسسة الكبیرة ل المنطبیعة العم - 
 ، التعاون المنصوص علیها في العقد أشكال - 

  :اشكال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القطاعات االقتصادیة: الفرع الثالث

  3 :اآلتیة األنواع إلى االقتصادیة القطاعات حسب و المتوسطة  الصغیرة  المؤسسات تصنیف یمكن
تصنیع المواد الغذائیة ، تصنیع : النشطة التي یقوم بها المشروع الصغیر من امثلة ا : مجال التصنیع - 1

  .منتجات االلبان ،تصنیع قطع الغیار ، و تصنیع االجزاء الالزمة للصناعات التجمیعیة 
یلعب المشروع الصغیر دور هام بین المنتج و المستهلك النهائي و یتمثل في تجار الجملة   :التجارةمجال  - 2

  .السماسرةتجزئة و الوكالء و و تجار ال
في قطاع الخدمات حیث ان هذا القطاع یتطلب أهمیة كبیرة  یلعب المشروع الصغیر : مجال الخدمات- 3

  .من الصعب توافرها في غیر المشروعات الصغیرة  )العالقات الشخصیة مع العمالء سهارأعلى ( صفات معینة

                                  
  .6،، ص  ریمي ریاض، مرجع سابق. أ1
  .30،بن نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ، ص2
،كلیة االدارة و التكنولوجیا، االكادیمیة العربیة للعلوم و التكنولوجیا  ، الدار الجامعیة  ) مدخل بیئي مقارن( ادارة المشروعات الصغیرةایمن علي عمر ،. د3

  .37،،ص 2007االبراھیمیة،- ،االسكندریة
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  و مصادر تمویلها ومشاكلها  توسطة تحدیاتهااهمیة المؤسسات الصغیرة و الم: المبحث الثاني 
یعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من اهم القطاعات االقتصادیة  التي تلعب دور هام في          

، و رغم ذلك نجد ان  ستثمار و كذا امتصاص البطالة االقتصاد الوطني فهي تساهم في زیادة الدخل و اال
سطة تعاني الكثیر من المشاكل ، و لعل اهمها مشكل التمویل الذي یعد اهم المؤسسات الصغیرة و المتو 

   . المشاكل فالتي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
  اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب االول 

 مةمقاو  و االقتصادي التطوریة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الى دورها في المساهمة في أهم ترجع
  .األفراد ورغبات حاجات وٕاتباع الرفاهیة تحقیق في دورها االجتماعي وكذا ، االقتصادیة االضطرابات
  : ةجتماعیاالو  ةقتصادیاالسسات الصغیرة و المتوسطة اهمیة المؤ : الفرع االول 

رص عمل اد من خالل مساهمتها في توفیر فتلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هام في االقتص      
  .و زیادة الدخل الوطني و الفردي و تحسین المستوى المعیشي لألفراد 

  1 :تتمثل في  للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  االهمیة االقتصادیة: اوال 
م المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في خلق فرص عمل اكثر وفرة و استمراریة اهتس :خلق مناصب شغل  - 1

و ذلك بتكلفة الدول ، معظملتخفیف من حدة مشكلة البطالة  التي تعاني منها و تساعد في االشباب ، لتشغیل
اذا انها كثیرا ما توفر فرص عمل ،منخفضة نسبیا اذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص عمل بالمؤسسات الكبرى 

م في لتقلیل یساه مماصدر بدیل للدخل ،مقابل اجور معقولة للعدید من االسر الفقیرة و النساء التي یفتقرن الى م
  .على میزانیات الدول لمختلفة في هذا المجال  العبءو خفیف من حدة الفقر ،

لى زیادة في حجم یؤدي ا هذا ماو العاملین فیها منخفضة نسبیا ،كون االجور :دعم االستهالك المحلي - 2
نحو السلع  دخولهم نحو االستهالك و بصفة خاصة معظمنتیجة لتوجیه كل او االستهالك الكلي للعمال ،

  .االستهالكیة 
الرتفاع معدل دوران راس المال في هذه لمؤسسات ، مما یؤدي الى نمو حجم  رانظ :زیادة حجم االستثمار  - 3

بشكل ایجابي على االقتصاد الوطني من خالل  التأثیر بالتاليراس المال ، و یجعلها نواة للمؤسسات الكبیرة ، و 
  .مضاعف االستثمار المعجل 

                                  
دراسة میدانیة لبعض المؤسسات - 14000و 9000ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة على شھادة االیزو معوقات حصومرزوقي نوال ،1

سطیف ،  –اقتصاد و تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس : ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص  ، مذكرةالصناعیة 
  .21.22.،ص.ص2009/2010
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تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا مؤثرا في دعم الصادرات من خالل سد جزء  : الصادراتدعم - 4
من حاجة الطلب المحلي ، و بالتالي اتاحة فرصة اكبر لتصدیر االنتاج الخاص بالمؤسسات الكبرى ، و ذلك 

كل مباشر و بذلك تساهم لما تتمیز به من مزایا نسبیة و وفرات اقتصادیة ، او من خالل تصدیر منتجاتها بش

  1.في توفیر العملة الصعبة 
و بذلك تحقق الصناعات الصغیرة و  : على الموارد المحلیة و النواتج العرضیة للصناعات الكبرى داالعتما - 5

فهي تقلل من االستیراد من ناحیة و تساهم في الحد من هدر موارد قابلة لالستغالل . المتوسطة فائدة مزدوجة 
  2 .اخرى من ناحیة 

وعات الصغیرة هم المصدر الرئیسي في المشر  فاألفراد، تطویریة تحسینیة و ابداعیة  هو عملیة :  التجدید - 6
من المؤسسات اكثر ، حیث ان المشروعات التي تدار من قبل اصحابها تكون اكثر عرضة للتجدید،لألفكار

تركز المشاریع الكبیرة على انتاج السلع ذات الطلب  فبینمابحكم زیادة الدفعیة لتحقیق الربحیة العالمیة االخرى ،

  3.تترك الفرصة للمشاریع الصغیرة و تفتح لها باب المجازفة المغامرة لمحاولة ایجاد سلع جدیدة  فإنهاالثابت 
تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما  : تحقیق التنمیة المتوازنة جغرافیا بین مختلف المناطق- 7

التوازن الجغرافي و التنمیة االقلیمیة المتوازنة ، و ضمان العدالة في توزیع الدخل و القوة الشرائیة و  في تحقیق
في العدید من االقالیم مما یساعد  االنتشارعلى فرص العمل على مختلف مناطق البلد ، و ذلك نظرا لقدرتها 

  4.على تنمیة تلك االقالیم و استقرار السكان 
  :الصغیرة و المتوسطة تالجتماعیة للمؤسسااالهمیة ا:ثانیا 
تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما و بارزا في التنمیة االجتماعیة و ذلك من خالل مساهمتها      

  .في القضاء على البطالة و تحسین المستوى المعیشي و الرفاهیة االجتماعیة 
 المستهلكین من قربها بحكم و المتوسطة، و الصغیرة اتالمؤسس نإ :المستهلكین مع وثیقة عالقات تكوین - 1

 و السّلع تقدیم بالتالي و تام بشكل طلباتهم على التعرف و مبكرا احتیاجاتهم اكتشاف على للعمل جاهدة تسعى

                                  
  .22ل ، المرجع السابق ،ص،مرزوقي نوا 1
 دور الصناعات الصغیرة و المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بین الشباب في الدول العربیة، احمد عبد الفتاح عبد الحلیم ، عبد العزیز جمیل مخیمر 2
  .33، ،ص2007القاھرة ، الطبعة الثانیة ،–المنضمة العربیة للتنمیة االداریة بوث و دراسات ،مصر الجدیدة ،
  .19، ص ، 2004 الطبعة االولى ، زوري العلمیة للنشر و التوزیع ،الیا دار االردن ، –،عمان ادارة المشاریع الصغیرة ، ، وآخرون عفافة جھاد عبد هللا3
: لعلوم االقتصادیة ، تخصص ماجستیر في ا، مذكرة  ، دور االبداع و االبتكار في ابراز المیزة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةسمیة بروبي4

  .19،ص،2010/2011سطیف ،  –اقتصاد و تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة فرحات عباس 
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 نالحظه ال ما هذا و المؤسسة، لهذه الوالء من كبیرة درجة یعطي المستهلكین مع العالقات ربط نإ الخدمات،
  1 .الكبیرة المؤسسات لدى رجةالد بنفس

 المتوسطة و الصغیرة المؤسسات من هائل عدد وجود ظل في  :للدخول العادل التوزیع في المساهمة- 2
 تحقیق إلى ذلك یؤدي العمال من هائلة أعدادا تشغل واحدة تنافسیة ظروف في تعمل التي و الحجم في المتقاربة
 و الكبیرة المؤسسات من قلیل عدد ظل في یوجد ال التوزیع من النمط هذا و المتاحة، الدخول توزیع في العدالة

 النائیة المناطق مختلف في المتوسطة  الصغیرة المؤسسات انتشار أن كما  تنافسیة ظروف في تعمل ال التي
 2.األقالیم هذه على الدخل توزیع على یساعد

 مشكالت احتواء على أقدر المتوسطة و الصغیرة المؤسسات نإ :االجتماعیة المشكالت من التخفیف -3
 منحهم طریق عن خطیرة، اجتماعیة آفات من علیهم یترتب ما و والفراغ التهمیش، و البطالة مثل المجتمع
 منها الحرفیة خاصة و الصناعات هذه تستطیع و .والمادي النفسي االستقرار لهم تؤمن قارة عمل مناصب
 إهمالهم بسبب بالمجتمع تضر طاقات إلى تحولهم من بدالً  األعمال بعض في كمساعدین الصبیة استغالل
 و المختلفة بصورها الجرائم وارتكاب المنحرفة األعمال على الیومي قوتهم كسب في نسیعتمدو  ألنهم اجتماعیاً 
 البالد بمقدرات یضر ما الفساد نشر في المتسببین العاطلین من فئة خلق إلى تؤدي تیارات في انسیاقهم

  3.االجتماعیة و ةاالقتصادی
 األفراد إحساس تعظم المتوسطة و الصغیرة ن المؤسسات إ:االستقاللیة  و بالحریة األفراد إحساس زیادة -4

 بالحریة الشعور و وصیة سلطة دوع القرارات اتخاذ باالنفراد في الشعور طریق عن ذلك و االستقاللیة و بالحریة
 هذه إدارة خالل من الذات تحقیق و السلطة و حساس بالتملكاإل و شروط و قیود العمل دون یجعل المطلقة

  4. نجاحها استمراریة على السهر و المؤسسة
 األفراد لدى اجتماعیة قیم خلق على الصغیرة الصناعات تعمل :األعمال أداء في متكامل قیمي نسق تكوین- 5
 حیث ، األجیال یتوارثها التي الحرف في ذلك و متكامل نسق أسري إلى الحرفي العمل أداء في االنتماء أهمها و

 داخل في تمارس التي للحرف ممارسته حتى و مراحل الطفولة منذ إلیه تلقى التي القیم اكتساب في الفرد یبدأ

                                  
ر في العلوم االقتصادیة ، فرع مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستی ، تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،قشیدة صورایة 1

  .62.63،ص،ص،2012- 3،2011نقود و مالیة ، كلیة العلوم االقتصادیة العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر 
  .63مرجع ، ص،  نفس 2
  .17طالب خالد ، مرجع سابق ، ص، 3

.25بن نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ، ص،  4 
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 و الواحد النسق في تعمل التي و المنتجة من العمالة فئة تكوین علیه یترتب الذي األمر الواحدة ، إطار األسرة
 و المتكامل األسري النسق هذا تدعم نأ یمكن البیئیة و التقلیدیة أو منها الحرفیة صةالصغیرة خا الصناعات

 االجتماعي النسق بذلك فیتكوع الصناعات هذه تنتشر حیث ، المختلفة األقالیم على مستوى ذلك تحقق أع یمكن

  1. كله المجتمع مستوى على األعمال الصغیرة أداء في المتكامل
 األكادیمیة أو المالیة القدرات تملك ال والتي ، المجتمع في الهامشیة للفئات تمنح اتالمؤسس هذه أن كما -6
 فاعلة قوى تصبح ألن فرصة ، تأسیسها أو الكبیرة بالمؤسسات االلتحاق من تمكّنها التي العامة العالقات أو

 یؤدي وهذا ، المبدعة اإلنتاجیة العملیة في دمجهم على تعمل وبالتالي صغیرة مشروعات وتأسیس إقامة عبر

  2. بینها األواصر ویقوي المجتمع شرائح وباقي الفئات هذه بین العالقة عادة یغّلف الذي التوّتر إزالة إلى
  اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول المتقدمة و الدول النامیة: الفرع الثاني 

   . ي اقتصادیات الدول النامیة و الدول المتقدمة ف و فعال  تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قطاع حیوي
 مةبإقاكثیر من دول العالم المتقدمة اهتمت ال :اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول المتقدمة- 1

و دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تعد المجال االساسي و المهم الستیعاب الكثیر من منتجات 
ا یحقق نوعا من التشابك المتبادل بین النوعین ،و هذا ما اكدته التجارب العدیدة من دول الصناعات الكبیرة مم

المقدم لهذا القطاع في تحقیق طفرة أ و غیرها على دور الدعم و التشجیع .م  .مثل الیابان و الصین و الوالعالم 

  3 .نوعیة و مهمة على المستویین االقتصادي و االجتماعي لهذه الدول 
  4:التالیةكمن هذا الدور في النقاط حیث ی

ة االنتاجیة لتنمیة القدرات التصدیریة في االسواق الخارجیة و تدعیم االوضاع فاءالتجدید و االبتكار و رفع الك-1
 .التنافسیة للدول المتقدمة تجاه الدول االخرى ، و خاصة الدول حدیثة التصنیع

ر في احجام الوحدات االنتاجیة التابعة لها و تجزئتها لوحدات بإعادة النظتحسین فعالیة الشركات الكبیرة  -2
 . صغیرة  ذات كفاءة اعلى ، و تدعیم روابطها الخلفیة و االمامیة مع الشركات االم 

                                  
  .45سابق ،ص، محمد الصالح ، مرجع   زویتة1
  .17طالبي خالد ، مرجع سابق ، ص،2
، ابحاث اقتصادیة و اداریة ، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر ، جامعة  الدور االقتصادي و االجتماعي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةشبوطي حكیم ، .أ3

  .214، ، ص2008لعدد الثالث، جوان محمد خیضر بسكرة ، ا
رامج السالمة المھنیة في تحسین آداء العمال بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص اقتصاد و مشعلي بالل ، دور ب4

  .38،ص، 2011- 2010سطیف ، –تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس 
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من فرص العمل الجدیدة للحد من مشكلة البطالة الناجمة عن انتشار سریع للتقنیة في مختلف  توفیر العدید -3

 1.القطاعات
تكتسب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول النامیةاهمیة   - 2

تتعلق بخصائص هیاكلها االقتصادیة و االجتماعیة و نسب توفر اهمیتها في الدول النامیة من عدة اعتبارات 
  2:ما یلي عوامل االنتاج و التوزیع المكاني للسكان و النشاط االقتصادي ، و یمكن ایجاز ذلك فی

تستخدم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فنون انتاجیة بسیطة تتمیز بارتفاع كثافة العمل مما یساعد على  - 
 .مشكلة البطالة دون تكالیف راس مالیة عالیة مواجهة 

الخدمات المتخصصة التي ترتبط  تقوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتلبیة احتیاجات السوق من السلع و - 
 المباشر بین اصحابها و العمالء  ت الكبیرة نظرا لالتصاللمستهلكین بدرجة اكبر من المؤسساو تفضیل ا اقبأذو 
تقوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بدور هام في تنمیة المدن الثانویة مما یساعد على تخفیف من حدة  - 

  .الرئیسیةالتمركز العمراني الزائد لعواصم الدول و مدنها 
  التي تواجه  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  و المشاكل  التحدیات:  ثاني المطلب ال

بنشاطاتها   القیام على  قدرتها من تحد التي  المشاكل من العدید ؤسسات الصغیرة و المتوسطة الم تواجه     
تهدد كیان هذه  ان و النمو االقتصادي ،  كما یمكن لهذه المشاكل و العوائق  التنمیة عجلة دفع في ومساهمتها

 هذه على ف رالتع المهم ومن ، وانتشارها نموهاالمؤسسات و مستقبلها في المنافسة و االستمرار و تؤثر على   
 هذا خالل ومن ا،الجتهمع و لها للتصدي والوسائل الطرق أفضل إیجاد یتم حتى وتحدیدها والصعوبات المشاكل
حیث سنتطرق لها  ؤسسات الصغیرة و المتوسطة الم ضتعتر  التي المشاكل ألهم التعرض سنحاول المطلب

  .وموجز عام بشكل
  المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :الفرع االول 

في كافة انحاء العالم یواجه مجموعة من المشاكل ان نمو و تطور قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة       
خاصة في الدول النامیة ، و تعتبر  هذه ه الفعال في دفع عجلة النمو التي یمكن ان تحد من قدراته و اسهام

  .المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة متداخلة مع بعضها و تختلف من دولة الى اخرى 
  

                                  
  .38،ص،  نفس المرجع 1
  .215المرجع السابق ، ص،  ،شبوطي حكیم . أ2
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 والتمویل االئتمان مشاكل - 1
 ، لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ا تواجه التي المشكالت وأخطر أهم من والتمویل االئتمان مشكل یعتبر      

 التمویل على الحصول في كبیرة صعوبات المستثمرین صغار یواجه ما غالًبا حیث البلدان النامیة في خاصة
 التأسیس ألغراض سواء) التجاریة البنوك(اإلقراض الرسمیة  جهات من میسرة   وبشروط بالحجم المناسبزم الال
 التمویل مصادر على الغالب في المستثمرین هؤالء اعتماد یكون وبذلك تغاللاالس نفقات لمواجهة سع أو التو أو

 الفائدة أسعار فیه تكون والذي الرسمي غیر اإلقراض سوق إلى اللجوء یتم أو وعائلیة فردیة مدخرات الذاتیة من
بعض  في بلغت ضالقرو  من النوع لهذا بالنسبة الفائدة سعر أن الدولي البنك تقریر في جاء حیث ،  مرتفعهجد 

القرض  على للحصول الضمانات اشتراط إلى إضافة ،11,5  المصرفیة الفائدة سعر كان بینما % 24 البلدان
نظًرا  توفیرها م ص الم أغلب تستطیع ال والتي ، رسمیة غیر أو رسمیة كانت سواء المانحة الجهات طرف من

الذي  الكبیر العائق هي تبقى لها المرافقة لضماناتا وكذلك المرتفعة الفوائد فإن وبذلك إمكانیاتها ، لضعف
  1 . ُالمقرضة الجهات تلك مع التعامل عن تحجم المؤسسات هذه یجعل

  المشاكل الضریبیة - 2

  2 :ضریبیة ثقیلة  سببها ألعباءان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تتعرض 
مع استفادة  الكبیرة بالمؤسساتمقارنة  المتوسطةان نسبة الضریبة هي نفسها في المؤسسات الصغیرة و  1- 2

 هذه االخیرة من میزات اقتصادیات الحجم ،
محدود مع  ضعف مقدرتها على  هو وان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعتمد على التمویل الذاتي  2- 2

الحصول على قروض بسبب الضمانات و هذا ال یحقق وفرات ضریبیة الن الفائدة تعتبر مصاریف لغایات 
  ، ریبیةض
 .التي تحقق وفرات ضریبیة  باألسالیبنقص خبرة اصحاب المؤسسات  3- 2
  مشاكل و صعوبات اداریة و قانونیة - 3

حیث التزال االدارة في الكثیر من البلدان النامیة تؤثر بثقلها على الجهاز االنتاجي ة تعدد مراكز اتخاذ       
الرشوة المحسوبیة ،  ظاهرةشاكل هذه المشروعات ، تفشي القرار ، المدد الطویلة التي تستغرقها معالجة م

                                  
ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، كرة ، مذ اھمیة نظام المعلومات االداریة كادات للتحلیل البیئي في المؤسسة الصغیرة و المتوسطة الجزائریةمي مراد ،مر1

  .76،ص 2009/2010سطیف،   –الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس  تاقتصاد و تسییر المؤسسا: تخصص  
 2008، القاھرة –، ایتراك للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر الجدیدة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مشكالتھا التمولیة، نيحسارابح خوني ، رقیة  2

  .76ص،
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فیما یتعلق بهذه المشروعات ، مما المقدمة لها  التأویالتالى عدم استقرار النصوص القانونیة و تعدد  باإلضافة
السریعة في االسواق و عوامل المنافسة  المتغیراتیعجزها و یحد من قدرتها على العمل و االنطالق لمواكبة 

  1 .صاعدة و المتزایدة یوم بعد یوم المت
إلى  والمصغرة والصغیرة المتوسطة المؤسسات تفتقر : المدربة بالعمالة المتعلقة والمعوقات المشاكل - 4

 من العمالة النوع هذا أجور ارتفاع بسبب وذلك والمهارات الخبرات أصحاب اجتذاب في وصعوبة الفنیة اإلطارات
 وأیضا ضعف للرقي الكبیرة والفرص المثلي والمزایا العالیة األجور حیث الكبیرة المؤسسات في العمل وتفضیلها

 والتدریب لمتطلبات التعلیم نظم مالئمة وعدم المؤسسة داخل والمهارات الخبرات وتجدید تحدیث نحو التوجه

 2 .التدریب مجاالت محدودیة إلي باإلضافة المؤسسات هذه في التنمیة
  عيالصنا العقار مشكالت - 5

 بسبب ارتفاع المؤسسة إلقامة والمناسب الدائم المكان إیجاد في كبیرة صعوبة الجدید المستثمر یجد ما غالًبا
 خاصة مهیأة مناطق إقامة الحكومات تتولى ال النامیة البلدان مالئمته ، ففي عدم أو انعدامه أو العقار أسعار

 في األكبر العبء ثم ومن المعنیة المؤسسات إلقامة اسیةاألس بالخدمات البنیة التحتیة مكتملة الصناعة ألغراض
 هذا رأسماله، من جزء تجمید منه یتطلب مما نفسه المستثمر عاتق على واألبنیة یقع المالئم المكان تدبیر

 3 : الصعوبات األخرى بعض إلى باإلضافة
  لالستثمار المخصصة) العقار (األراضي منح مدة طول

  الطلبات من لعدد األحیان من كثیر في مبرر دون الرفض
 مالئمتها عدم أو انعدامها أو والمباني األراضي أسعار ارتفاع
 في المؤسسات االستثمار لتشجیع المطلوبة األساسیة بالمستلزمات مجهزة صناعیة مناطق توفر عدم وكذلك     

 تلبي ال االتصال، حیث وسائلو  والطرق الكهربائیة الطاقة مثل اإلنتاج تكالیف تقلیل على والمتوسطة الصغیرة
 الخصوص وجه وعلى التأسیسیة  التكالیف ارتفاع عن ناهیك للمؤسسة، المطلوب األدنى الحد القضایا هذه مثل

 4 .الصناعیة المناطق في األراضي أسعار

                                  
لیة ،بحوث و اوراق عمل الدورة الدومشكالت المشروعات الصغیرة و المتوسطة و اسالیب تطویرھا و دعم قدرتھا التنافسیة ،،وآخرون عبد هللا بالوناس  1

  .423مغاربي ، ص، –منشورات مخبر الشراكة و االستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء االورو م،2003ماي  28 - 25المنعقدة خالل 
  .36مشري محمد ناصر ، مرجع سابق ، ص،  2
 .37ص، مرجع ،نفس ال 3
  28.شعیب آتشي ، مرجع سابق ، ص  4



 لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مفاهیم نظریة حول ا ………………الفصل األول 

  27   

 

  1: مشاكل اخرى - 6
 ،أنفسهم المشاریع أصحاب لدى الخبرة وانعدام للمشروع الفنیة الدراسة ضعف - 
 .مالها رأس لمحدودیة یرجع وهذا المنتجات تسویق صعوبة - 
 .للتجارة العالمیة المنظمة اتفاقیة وٕابرام االقتصادي، التفتح ظل في وخاصة المنافسة - 
 دون وحول هذه المؤسسات یهدد ما غالًبا األولیة مواد أسعار ارتفاع "التضخم" االقتصادي االستقرار عدم - 

 .لألرباح تحقیقها
 .حوافز المالیة و االداریة بالقدر الكافي للتمكن من المنافسة المحلیة و الخارجیة عدم توفر ال - 
 .المتعلقة بمعاییر السلع و لوائح العمل و غیرها ضعف المعلومات و البیانات و االحصاءات  - 

 عیتهابوض النهوض أجل من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  تنتظر التي المستقبلیة التحدیات: الفرع الثاني
و تهدد استمرارها و تطورها ، فان  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مسار تعترض التي المشاكل رغم      
 تنتظرها  في العدید من المجاالت و على جمیع المستویات الداخلیة و الخارجیة التي  مستقبلیة تحدیاتهناك  

و یمكن ان ،قتصادي و المنافسة العالمیة  في ضل االنفتاح اال استمراریتها ضمان أجل من تتبناها أن یجب
  . التحدیات الداخلیة و أخرى خارجیة  نقسم هذه التحدیات الى 

  : 2یمكننا تلخیصها فیما یلي :التحدیات الخارجیة :اوال 
اصبحت ثورة المعلومات تمثل االساس المادي للنظام االقتصادي : ثورة المعلومات و التطور التكنولوجي - 1

انها تلعب دورا محوریا في تشكیله ، و محرك التغیر في جمیع اجزائه ، و الداللة التي تعكسها  الجدید ،
  :العالم تتمثل في  ألسواقمخرجات ثورة المعلومات بالنسبة 

سواء التجاریة او المالیة و المعامالت االقتصادیة الدولیة ، أداءتسهیل معلومات االتصال و السرعة في  - 
( هذه التطورات هي نتاج الثورة الصناعیة الثالثة المنتجات تأخذ صفة العالمیة ،و  صورة جعلتاتساع االسواق ب
 .)ثورة المعلومات

بشكل كبیر و تغییر شكل الملكیة و تشجیع االندماجات بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  األسواقتقارب  - 
 .محاولة لالستجابة لمتطلبات البیئة العالمیة الجدیدة 

                                  
العدد السادس ، جامعة تیارت الجزائر –،مجلة اقتصادیات شمال افریقیا  رة و المتوسطة في الجزائر آفاق و قیودت الصغیالمؤسساآیت عیسى عیسى ، 1

  .276.،ص
  .61سمیة بروبي ، مرجع سابق ، ص  2
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سوقا و ارضا  اإللكترونيلغت المسافات ، و اصبح الفضاء اان  ثورة االتصاالت قد  :لتجارة االلیكترونیة ا - 2
كما یمكن شراء اي شيء او البحث   shop-on-line، فمن خالله یمكن المتاجرة عبر العالم عن طریق انشاء 

  .تجارة االلیكترونیة عن اي شيء من خالل النتقال من السوق المادي الى السوق الرقمي اي ال
المطروحة امام  دائلاضحت احد الب ألنهاو من المتوقع ان تتزاید اهمیة االنترنت بدرجة كبیرة في المستقبل ، 

ملیون دوالر في  516العدید من المؤسسات للتسویق ، و قد قدرت الزیادة في المبیعات عبر هذه الخدمة من 
، و قد اجمع الخبراء في عالم الكومبیوتر  2000ار دوالر عام ملی 6.6یزید عن  الى ما 1996امریكا عام 

على اهمیة دخول المؤسسات الى عالم التجارة االلیكترونیة بغض النضر على حجمها ، و من الممكن ان تتیح 
  1:التجارة االلیكترونیة فرصا تسویقیة كبیرة من خالل 

 و باقل تكلفة لصعب الوصول الیها كان من اولیة دفتح اسواق محلیة و  - 
 .ام ببحوث التسویق و جمع المعلومات الالزمة لذلك بشكل ایسر و اسرع یالق - 
وذلك عبر مختلف مواقع  على تساؤالت العمالء حول المنتجات ، اإلجابةتقدیم العون للعمالء من خالل  - 

 .نت االنتر 
و جعلها عالمیة ، و ذلك من خالل  الى توسیع دائرة التجارة الدولیةسعت دول العالم  : عالمیة التجارة - 3

و  1995انشاء االتفاقیات العالمیة للتجارة و التعریفة الجمركیة و التي حلت محلها المنظمة العامیة للتجارة في 
التي تهدف الى تحریر التجارة العالمیة ، و بصفة اساسیة تحریر تجارة السلع الصناعیة و الزراعیة ن و كذا 

 2.الخ..... الملكیة الفكریة  فةباإلضاتحریر الخدمات 
بمتطلبات الجودة ، و ذلك من اجل تترتب عن ازدیاد المنافسة العالمیة ظهور مایعرف  :عالمیة الجودة  - 4

تهذیب التجارة العالمیة على نحو یحافظ على ارتقاء مستوى ما یتداول فیها ، و بنشوء الجودة العالمیة اصبحت 
بمثابة مفتاح النفاذ " ISO"منضمات عالمیة للتوحید القیاسي مثل االیزو  كل شهادات الجودة الممنوحة من

ال ) iso(العالمیة و مع ذلك نجد ان عدد المؤسسات بما فیها الكبیرة التي حازت على هذه الشهادة  لألسواق
ي و ان المتخصصة منها في مجال النشاط االنتاج  0.0046مؤسسة ، اي ما یعادل  154تتعدى في الجزائر 

 3.مؤسسات  7ال تتعدى 

                                  
  .61مرجع ،ص، نفس  1
  .38مشري محمد ناصر ، مرجع سابق ،ص، 2
  .62سابق ،ص، المرجع السمیة بروبي ، 3
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سینجم عن النظام العالمي الجدید خلق المزید من التحالفات االقتصادیة ، و : تحدي التكتالت االقتصادیة - 5
سیعزز ذلك من توجه العدید من الدول نحو التكامل االقتصادي للقدرة على البقاء و االستمرار ، مما سیقود الى 

یرة عكس بدوره على قطاع المؤسسات الصغتالت االقتصادیة ، االمر الذي ینتأجیج درجة المنافسة بین تلك التك
  1. و المتوسطة في مختلف البلدان 

 علیها لزاما أصبح إذ الشركات، تواجه التي التحدیات أخطر من التلوث أصبح لقد :التلوث من الحد عالمیة- 6
 الموارد واستخدام اإلنتاجیة، المخلفات من ئةالبی لحمایة خاصة وضع استراتیجیات و للموارد، استخدامها ترشید
 استخدام إعادة إلى إضافة الصناعیة واأللوان المركزات استعمال ، من الحد كذا و األفراد، بصحة الضارة غیر

 2 .اإلنتاج في والمخلفات المنتجات

  3: تتمثل في :  التحدیات الداخلیة: ثانیا 
 وخاصة الوطني االستثمار تشجیع و سلیم اقتصادي إصالح رمسا تبني إن :االقتصادي اإلصالح تحدي - 1

المؤسسات  فعلى لذا المعروضة للسلع عالیة جودة وبالتالي المؤسسات بین المنافسة روح إلى خلق یؤدي األجنبي
  .فعالیتها إظهار وتحاول األوضاع هذه مع تتكیف أن الصغیرة و امتوسطة 

 التطورات مختلف تواكب أن ؤسسات الصغیرة و المتوسطة الم لىع یجب :المعلوماتیة التكنولوجیا تحدي - 2
 سیر في المعلوماتیة على االعتماد وأیضا التسویق اإلنتاج، :مثل عدة مجاالت في خاصة المتواجدة التكنولوجیة

 .األنشطة هذه
 عملیة سیر ىعل فعالیة من لها لما البشریة بالموارد االهتمام یجب :البشریة و اإلداریة الكفاءة تحدي -3

  4 .للتدریب فعالیة تكون أن یجب أي الحدیثة التقنیات بمختلف وتزویدها اإلنتاج
الصغیرة و المتوسطة حینما تكون مثل الحجم الصغیر قید على المنشآت :  مبالحجالتحدیات المتصلة  - 4

. درتها على المنافسة اقتصادیات الحجم عامال رئیسیا في اي مرحلة من مراحل سلسلة القیمة ، مما یقلل من ق
في االنشطة عالیة المجازفة ، حیث تتطور التقنیة بخطى سریعة و تعتمد على كما یعوق صغر حجم المشروع 

و اخیرا لقد ثبت ان اصدار شهادات تفید االلتزام بمعاییر االنتاج و . استثمارات ضخمة في البحث و التطویر 
                                  

ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، ، مذكرة مؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تاھیل الغبولي احمد ، 2
  . 33، ص،2010/2011قسنطینة ، - تصاد و مانجمنت ،جامعة منتوري اق –مدرسة الدكتوراه 

الملتقى الدولي حول ،في الدول العربیة و متطلبات التكیف مع المستجدات العالمیةالتحدیات التي تواجھ المؤسسات الصغیرة و لمتوسطة برودي نعیمة ، 2
  .118جامعة حسیبة بن بو على بالشلف ، ص،، 2006افریل  18و  17: متطلبات تاھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة یومي 

.126مرجع سابق ، ص،  عثماني عایشة ، 3 
  .126، ص،  نفس المرجع  4
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شركات الصغیرة ، و بالتالي یزید ذلك من صعوبة اندماجها في العملیات الصناعیة مكلفة للغایة بالنسبة لل

  1. سالسل القیمة العالمیة 
  مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب الثالث 

یعد التمویل من  اساسیات انشاء و تشغیل و توسیع  المؤسسات بمختلف انواعها و احجامها ، لذلك تحتاج      
یل بمختلف اشكاله و انواعه ،لذلك تبحث كل مؤسسة عن المصادر المناسبة لتمویل اي مؤسسة الى التمو 

نشاطاتها و عملیاتها ،و لهذا فان مصادر التمویل تشكل تحدیا للمؤسسات بصفة عامة و الصغیرة و المتوسطة 
تعرف منها بصفة خاصة ،و من هنا یمكننا القول ان لكل مؤسسة مصادر داخلیة و اخرى خارجیة ، سوف  ن

  .علیها من خالل هذا المطلب 
  :التمویل تعریف :الفرع االول 

 منشآت و األفراد رغبة من نابع هو و المالیة اإلدارة به تختص المعرفة مجاالت أحد " أنه على یعرف       
 أي ، المناسب الوقت في النقود توفیر " أنه على أیضا یعرف و "الرفاهیة من ممكن حد أقصى لتحقیق األعمال

 و األفراد تمكن التي الوسائل التمویل یوفر كما ، األموال الى الحاجة أمس في المؤسسة فیه تكون الذي الوقت
 ، "معینة زمنیة فترات  في ذلك و اإلنتاج و االستهالك على المؤسسات

 الفائض ذات االقتصادیة الوحدات من النقدیة الفوائض انتقال یسهل و یؤمن كونه في التمویل أهمیة تبرز       
 التمویل فان ذا و مالیة فوائد مقابل هذا و ، لذلك حاجتها وقت المالي العجز من تعاني التي الوحدات الى المالي

 2 .تمعجمال تنمیة و االقتصاد لنمو ضروري
 على بیترت لما ذلك و األهمیة البالغة الوظائف من تعتبر التمویل فوظیفة المؤسسات یخص فیما أما      

 النمو تحقیق و التمویل مصادر باختیار المتعلقة أهمها القرارات من مجموعة اتخاذ من التمویل عملیات
  3.الشاملة التنمیة تحقیق في یساهم بما االجتماعي و االقتصادي

 بدًءا بتأسیسها حیاتها فترات في التمویل إلى تحتاج والمصغرة والصغیرة المتوسطة ان المؤسسات        
و في  األسواق التصدیریة نحو للعمل استعدادها حالة في وكذلك وتحدیثها، وتنمیتها تطویرها وأثناء انطالقها،و 

 المؤسسة فیها تتعرض التي الحاالت إلى إضافة اإلنتاج، تطورات ومسایرة والتدریب البحث مجاالت مختلف 

                                  
، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة  الخصائص و التحدیات: تنافسیة المنشآت الصغیرة و المتوسطة ریاض بن جلیلي ، 1

  .11، السنة التاسعة ، ص، 2010ماي  في الدول العربیة ، العدد الثالث و التسعون ،
  .65بو عبد هللا ھیبة ، مرجع سابق ، ص، 2
  .350، ص، 2008، دار الفكر الجامعي للنشر ، االسكندریة  التمویل و االدارة المالیة للمؤسساتعاطف ولیم ،  3
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 اسبة لعملیة التمویل،  ویمكن حصرلذلك البد  لكل مؤسسة من ایجاد المصادر المن .استثنائي حدث ألي
في مصادر داخلیة و اخرى خارجیة یمكننا ایجازها  والمصغرة والصغیرة المتوسطة المؤسسات تمویل مصادر

  : فیما یلي 
تعتمد المؤسسات  :المصادر الداخلیة و الخارجیة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع الثاني

 .یلها على عدة مصادر منها الداخلیة و اخرى خارجیة الصغیرة و المتوسطة في تمو 
 المصادر الداخلیة : اوال

  : و تتمثل فیما یلي 
صاحبها على مدخراته  عند بدایة تكوین المؤسسة ، و في مرحلة انطالقها یعتمد:  الشخصیة اتاالدخار  - 1

الغیر في المرحلة االولى من حیات  بأموالیرید ان یخاطر  ال ألنهن یلجا الى التمویل الخارجي ا الشخصیة قبل
حتى لو .المؤسسة ، و كذلك لعدم رغبته لمشاركة الغیر له في امتالك اصول المؤسسة و ادارة العمل و السیطرة 

اضطر الى التمویل الخارجي فان المستثمرین یحجمون على التمویل و االستثمار في هذه المؤسسات في ضل 

 1 .المخاطر المرتفعة التي تحیط بها غیاب او نقص الضمانات الكافیة و 
 واصدار شركة إلى المؤسسة بتحویل التمویل على الحصول یمكن : الشركة في والمساهمون الشركاء - 2

 الصغیرة المؤسسات تلجأ وقلما المقرضة، الجهات أمام ضمان یوفرون أن المشاركین إلى إضافة األسهم،
 حتى السوق في لها جیدة وضعیة و المؤسسة نجاح یتطلب ماألسه إصدار كون هذا الخیار إلى والمتوسطة

   2 .أسهمها على هناك طلب یكون
یتمثل االئتمان التجاري في تسهیالت السداد التي تحصل علیها المؤسسة الصغیرة و  :االئتمان التجاري - 3

لسداد التي قد یحصل ان االئتمان التجاري یقتصر على تسهیالت ا" المتوسطة من الموردین ، و قد یرى البعض 
علیها المشروع في حالة تمویل مشتریات المواد و المستلزمات االنتاج السلعیة و یسدد ثمنها خالل سنة ، اال انه 

السداد التي یحصل علیها  المشروع  تسهیالتیمكن النظر الى االئتمان التجاري نظرة شاملة تشمل كافة انواع 
  3لخا... ت و نوع البضاعة الصغیر بصرف النظر على مدة التسهیال

                                  
  153رابح خوني ، رقیة حساني ، مرجع سابق ،  1
لعلوم االقتصادیة ، تخصص ماجستیر في اذكرة م، جغرافیا  متوازنة محلیة تنمیة تحقیق في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات مساھمةبن نعمان محمد ،  2

  .10، ص،2011/2012،  3تسییر عمومي ،كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر 
 3 .155رقیة حساني ، المرجع السابق ،ص، رابح خوني ،
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 لذلك األرباح من جزء تخصیص خالل من المؤسسة نشاط لتوسیع تمویل توفیر یمكن:  االرباح المحتجزة - 4
فترة  منذ أنشأت التي للمؤسسة بالنسبة المصدر وهذا ، اهتالكات و یخصص كاحتیاطات ما من خالل أو

  1 .إیجابیة نتائج تحقق وأصبحت
 بعنایة تحلیله ینبغي والذي للتمویل، الداخلیة الموارد أحد المخزون یعتبر :المدینة توالحسابا المخزون - 5

 تطلب فقد المشروع الفعلیة، حاجة عن الزائدة المخزونات من عالیة نسبة نجد أن الممكن فمن .ومراقبته
 یحویها التي وائضالف والتخّلص من المخزون مراقبة بد من ال ولهذا المخزن في وجودها رغم مواداً  المؤسسة
 أمواالً  استخدم قد المشروع یكون للمشروع، وعندها الالزمة األخرى األغراض في الستخدامها نقدیة إلى وتحویلها

 تشّكل فیها، المشكوك أو التسدید بطیئة وخاصة المدینة الحسابات ن أ كما .فائدة دون معّطلة كانت داخلیة
 المرجح فمن ائتمانیة، تسهیالت تقدیم إلى تحتاج الصغیرة المشروعات یامق وعند  أّنه إذ ، لألموال هاماً  مصدًرا

 القیام الضروري من ولذلك فیها، مشكوك أو التسدید بطیئة حسابات في محتجزاً  یكون رأسمالها من كبیراً  جزءاً  أن

  2 .االئتمانیة التسهیالت لرقابة سیاسة وتبّني المدفوعة وغیر المستحقة الحسابات جمیع لتحصیل جادة بحملة
  :   المصادر الخارجیة : ثانیا
كالبنوك و غیرها  المالیة والمؤسسات األشخاص لدى المتوفرة األموال في  تتمثل المصادر الخارجیة للتمویل     

و استثمارها  استخدامها في یرغب لمن قروض شكل على ومنحها تهیئتها یجري والتي من مؤسسات االقراض ، 
  :یلي فیما الخارجیة المصادر وتتمّثل الت ، في مختلف المجا

 مدخراتهم باستخدام األفراد یقوم توسیعه عند أو االستثمار بدایة عند :التمویل من عائلة و االصدقاء - 1
 سد و لالقتراض األقارب و األهل إلى یلجؤون كفایتها عدم و نقصها في ظل و ، مشاریعهم لتمویل الشخصیة

 بدون تكون عادة و قصیرة لفترات تمنح و ضمانات بدون و قلیلة هذه القروض مةقی تكون و ، المالي عجزهم
 العالقات بین الخلط و التدخل إلى تؤدي سیئة نتائج عدة علیه یترتب التمویل من النوع هذا أن إال . فوائد

 المقترضة الغالمب أن حیث ، المؤسسة استقاللیة على تؤثر عكسیة قرارات و اتخاذ ، العمل و عالقات الشخصیة
 و المشروع صاحب استقاللیة مع تتعارض التي شخصیة مالیة عالقات إلیجاد تؤدي األقارب األصدقاء و من

                                  
  .10بن نعمان محمد ، المرجع السابق ، ص ، 1
  .24طالبي خالد ، مرجع سابق ، ص، 2
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 مصالحهم لحمایة ذلك و العمل بشأن قرارات اتخاذ محاولة أو نصائح طریق عن بالعمل فقد یتدخلون ، العمل

 1 .المالیة
 فیه تقدم إذ المتاحة الموارد باقي كفایة عدم حالة في سسةالمؤ  إلیه تلجأ :القتراض من سوق غیر رسميا - 2

 في السائدة المعدالت بنفس الشهر أو بالیوم تحسب والفائدة جدا، قصیرة أو رت قصیرة ا ولفت صغیرة قروضا
 أو ذهبیة، حلیا رض ا االقت عملیات لتأمین مالیة ضمانات تأخذ ما وعادة الكاملة السنة عن الرسمي السوق

 لهذا النوع یلجأ من أمام البدائل ندرة ظل في بالواقعیة الكبیرة الفائدة ومعدالت الشروط هذه عقاریة وتبرر رهونات

 2. التمویل من
 بالنسبة  األموال مصادر من رئیسیاً  مصدراً  التجاریة البنوك تعتبر : من البنوك التجاریةاالقتراض  - 3

 خاصة دوائر البنوك بعض وفي ،العادیة المال رأس أسهم تمویل ولیس القروض وغایتها ، الصغیرة للمشروعات
 ،التجاریة القروض تشبه بطریقة األفراد إلى الحجم صغیرة قروضا تمنح البنوك منا وكثیر  الشخصیة بالقروض

 استخدامها یتم شخصیة كقروض األفراد إلى والممنوحة الحجم الصغیرة القروض من كبیًرا عدًدا فإن الواقع، وفي
 الصغیرة للمنشآت المقدمة بالقروض خاصة دوائر أنشأت قد البنوك بعض ن أ كما الصغیرة، المشروعات لتمویل

 یكون قد المبلغ ولكن والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات قصیرة زمنیة ولمدة محددة قروضا البنوك هذه وتمنح ،
 أكبر بمبالغ قروض منح یتم یثح نجاحه، على العمل برهن ما إذا القرض تجدید إعادة ویمكن ما نوًعا كبیرا
 تعتبر والتي المشروع، موجودات ضخامة على اعتماداً  منحها یتم القروض هذه وأغلب .أطول زمنیة ولفترة

 للشخص اإلداریة القدرات على اعتماًدا ضمانات بدون قروضا تمنح أن یمكن البنوك أن كما للقرض، كضمان

 3 .الجیدة التجاریة وسمعته
تمنح المؤسسات : المتوسطةت و المؤسسات المتخصصة في تمویل المؤسسات الصغیرة و قروض الهیئا - 4

ا و الغیر حكومیة و الهیئات المتخصصة في التمویل و دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الحكومیة منه
لهیئات فائدة بسیطة و بدون ضمانات ، و على الرغم من اهمیة هذه المؤسسات و ا بأسعارضا شبه مجانیة قرو 

 4 .فان مساهمتها المحدودة و تحكمها اجراءات بیروقراطیة كبیرة خاصة في بلدان العالم الثالث

                                  
  .70عبد هللا ھیبة ، مرجع سابق ، ص، بو1

.12بن نعمان محمد ، مرجع سابق ، ص،  2 
  26طالبي خالد ، مرجع سابق ،ص 3
  .158رقیة حساني ، مرجع سابق ،ص،   رابح خوني ،4
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 أموال إلى بحاجة تكون التي فالشركة المؤسسات، لتمویل مصدرا المال رأس سوق یعتبر : المال رأس سوق - 5
 .المطلوبة األموال على للحصول لمالیةا األوراق سوق في تطرحها أسهم إلى رأسمالها بتقسیم تأسیسها ستقوم عند

 إما فهي األموال من معینا قدرا تحتاج و نشاطها في تتوسع أن الشركة هذه احتاجت إذا سیتكرر األمر نفس و
 أساسا یأتي التمویل أن اإلشارة یجب و،  السندات صورة في أو أسهم صورة في المطلوب المبلغ هذا أن تطرح

 یرید عندما األوراق من التخلص عملیة  یسیر فهو البورصة هو و تداولال سوق أما اإلصدار سوق من

  1 . سیولة إلى بتحویلها المالیة األوراق تسهیل أو ذلك المستثمر
یمثل دعم المؤسسات الناشئة  المجال االساسي لنشاط مؤسسات راس المال :  شركات راس المال المخاطر - 6

الناشئة خالل مراحل حیاتها االولى دون طلب ضمانات  للمشروعاتالمخاطر ، حیث تغطي الحاجات التمویلیة 
ماعدا جدیة المشروع و فعالیة االشخاص ، و هذا ما یساعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في انطالقتها 

تستجیب لمعاییر االقتراض التي تفرضها البنوك التقلیدیة  خصوصا في البلدان النامیة الن هذه المؤسسات ال
و تتخصص شركات راس المال ) الخ.... ضمانات كبیرة ، القوائم المالیة ، طرق التسدید ( امة بصفة ع

المخاطر في تمویل المؤسسات ذات االنشطة االستثماریة الواعدة الخطرة ، اي تتمیز بارتفاع عنصر المخاطرة 
ناتج عن اعادة بیع (فائض قیمة فیها  االستثمارحیث یتوقع ان یحقق " ة لكن آفاق نموها المحتملة كبیرة و واعد

و تقوم شركات راس المال المخاطر من خالل المشاركة في المؤسسات ". كبیر جدا و محل اعتبار ) الحصص 
الخطرة بتقدیم االعانات المالیة و االداریة و الفنیة و حتى االرشاد و التوجیه ، حتى اذا نجحت هذه المؤسسات 

اس المال المخاطر باسترجاع تكالیفها و الحصول على ارباح تتناسب مع و حققت عوائد كبیرة تقوم شركات ر 
  2 .درجة المخاطرة التي تعرضت لها 

  
  
  
  
  

                                  
. 73ص، ، بو عبد هللا ھیبة ، المرجع السابق 1  

  .160رابح خوني ، رقیة حساني، مرجع سابق ، ص،  2
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  واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر : المبحث الثالث 
فالجزائر نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اقتصادیات الكثیر من دول العالم ،        

یة هذا القطاع من اجل النهوض به ، حیث قامت ت في دعم و ترقلم تقف بمعزل عن هذه التحوالت ، بل ساهم
م و ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و رغم ذلك الزال یشهد هذا دعالحكومة بعدة سیاسات ل

نها ، من خالل هذا المبحث سنتطرق الى القطاع العدید من المشاكل و الكثیر من التحدیات خاصة المحلیة م
  .و المتوسطة في الجزائر  قطاع المؤسسات الصغیرة

  تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر : المطلب االول 
شهد قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر عدة تطورات و تغیرات منذ االستقالل و الى       

  . ل عدة فترات زمنیة متتالیة ، و هذا ما سنتعرف علیه من خالل هذا المطلبغایة یومنا هذا ، خال
  1980- 1962 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفترة  :الفرع االول 

 الثقافیة والسیاسیة وحتى االجتماعیة ، االقتصادیة األوضاع مختلف بتدهور الفرنسي االستعمار فترة تمیزت     
ؤسسات الصغیرة و وضعیة الم عن نتحدث أن یجب فإننا آنذاك الجزائریة المؤسسات وضعیة عن التحدث وعند

 فقد مملوكة للجزائریین كانت التي أما الفرنسیین للمستوطنین مملوكة منها % 98 حوالي كانت والتي المتوسطة 
 هذه كانت فلقد مرالمستع بأهداف وارتبط دورها . 1 المضافة والقیمة العمالة حیث من محدودة مساهمتها كانت

 من العدید الجزائر ورثت ، االستقالل مع و،الخاص للقطاع تابعة االستخراجیة الصناعات نوع من المؤسسات
 آنذاك مع وحدة 1873 إلى عددها لینتقل 57480 العمال عدد، وحدة  1120عددها كان حیث الوحدات هذه

  1963. 2 سنة 65053 قدره عمال عدد 1962 سنة
 ، 1963 جویلیة 26 في الصادر 277-63 رقم القانون بإصدار آنذاك الجزائریة الحكومة قامت اولهذ        

 في األولویة وأعطى الخاص الوطني المال رأس أقصى حیث االستثمار، موضوع عالج قانون كأول یعتبر والّذي
 من % 64 تمّثل األجانب رینللمستثم التابعة المشاریع كانت حیث العام وللقطاع األجنبي المال لرأس االستثمار

الى  1965-1962، و لم یسجل في الفترة % 36على بینما استحوذ القطاع العمومي  ات، االستثمار  إجمالي
هما في صناعة االحذیة و االخر في الصناعة اانشاء استثمارین في شكل مؤسسات صغیرة خاصة ، احد

                                  
.131سابق ، ص،عثماني عایشة، مرجع  1 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر ، تخصص مالیة  ، اشكالیة استغالل مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبرجي شھرزاد2
  150، ص، 2011،2012دولیة ،كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة ابي بكر باقاید ، تلمسان ،
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السیاسیة للدولة الجزائریة آنذاك و التي تتجه نحو  رؤیةالالكیمیائیة البسیطة ، و السبب في كل ذلك یرجع الى 

  1.اعتماد النهج االشتراكي  في تسییر االقتصاد 
 في الوطنیة الخاصة لالستثمارات أساسي قانون تحدید 1966 سنة لالستثمارات الجدید القانون حاول         
 وألزم لالقتصاد الحیویة للقطاعات الدولة كاراحت الحسبان في القانون هذا أخذ ولقد .االقتصادیة التنمیة إطار
 ركزت بینما .معاییر انتقاء  أساس على الخاصة للمشاریع االعتماد بمنح CNI  لالستثمار الوطنیة اللجنة
 ینظر كان بینما لوسائل اإلنتاج، المنتجة الكبیرة الصناعات على 1967 العام منذ المنتهجة التخطیط سیاسة

 لذلك الموجود، الصناعي النسیج و تكثیف الشاملة التصنیع عملیات لتدعیم كأداة لمتوسطةوا الصغیرة للمؤسسات
 للقطاع التابعة المتوسطة و الصغیرة یتعلق بالمؤسسات فیما أما .التابعة بالصناعات المؤسسات هذه عرفت

 لسیاسة العامة األهداف حسب موجهة و ، 1966 االستثمار لسنة قانون بموجب مؤطرة فكانت الخاص،
  2. التنمیة

  3 :یلي  كما توزعا و المتوسطة، و الصغیرة المؤسسات لقطاع تنمویین برنامجین وضع هذه المرحلة شهدت وقد
  .1979- 1974 بالفترة تعلق و الثاني البرنامجو  1973- 1967 بالفترة تعلق و األول البرنامج - 
  :البرنامجین خالل المرخصة المالیة االعتمادات توزیع الموالي الجدول یوضح و

- 1967تنمیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لالمالیة المرخصة  االعتمادات  :06الجدول رقم 
1979  

  عدد المشاریع  باقي االنجاز  االستثمارات المرخصة  
  مشروع 150  ملیون دج 389  ملیون دج 389  1973-1967) 1( التنمیة الحرفیة برنامج

  
  مشروع 594  ملیون دج 2225  ملیون دج 3179  1979-1974) 2( التنمیة المحلیة برنامج

  مشروع 744  ملیون دج 2614  ملیون دج 3568  المجموع
 حة، اطرو  مستقبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ضل العولمة، یوسف حمیدي  :المصدر 

  .80، ص، 2007/2008لجزائر ، ، جامعة ا العلوم االقتصادیةالدكتوراه في العلوم االقتصادیة ، كلیة 

                                  
  .141. خالد ، مرجع سابق ، ص طابي1
  .71یوسف حمیدي ، مرجع سابق ، ص، 2
  .80، ص،  نفس المرجع 3
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  2000 - 1980المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفترة  : الفرع الثاني 
ت من خاللها تدریجیا من اقتصاد مركزي كلیة كبیرة انتقلان الجزائر و منذ الثمانینات خاضت اصالحات هی

ى السوق ،و قد مكنت هذه مخطط یعتمد على االموال و الممتلكات العمومیة ، الى اقتصاد یعتمد على قو 
 التنمیةبه ، و یساهم في تحقیق  المنطاداالصالحات من اعادت االعتبار الى القطاع الخاص حتى یلعب الدور 

هرت و نمت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و اعتبرت ركیزة حقیقیة یعتمد یجة لهذا التوجه ظالشاملة ، و نت
  1.علیها في تحقیق اهداف التنمیة الوطنیة 

 سیاق إدماجها في تم حیث ، المتوسطة و الصغیرة بالمؤسسات كبیر ظهر اهتمام الثمانینات بدایة فمنذ      
 فأصبح ینظر .النسیج الصناعي تكثیف في كبیرة بفعالیة المساهمة منها ینتظر كأداة للتنمیة العامة السیاسة

- 80(أكد المخطط الخماسي االول  المنطلق هذا ومن وبدیل جدید كتوجه والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات بذلك
 امتصاص في علیها واالعتماد الصغیرة المؤسسات قطاع ترقیة ضرورة على)1989- 85(و الثاني ) 1984

 على تثر أ التي القوانین كما صدرت العدید  من. 2العقدین السابقین في المسجلة و الهامة العجز حاالت
 العضویة هیكلة بإعادة ةلقالمتع القوانین ء سوا أو الخاصة، امةالع والمتوسطة الصغیرة المؤسسات منظومة
 القانون، باالستثمار قةلالمتع القوانین باستقاللیة أو المتعلقة  اإلجراءات و ، االقتصادیة للمؤسسات والمالیة
  3.المؤسسات  تستفید التي اإلجراءات بعض أورد والذي 21/08/1982 في المؤرخ

فت الجزائر تحوال عمیقا لالنتقال من تخطیط مركزي الى قوانین السوق اد تغیرت عدت تسعینات عر  بدایة في و
 الذي یتضمن اطر هامة في توجیه القطاع المصرفي لالستثمار  90/10بنود یاتي في مقدمتها قانون النقد 

ن الخاص الوطني و االجنبي ، دون تمییز و دون وضع اي قیود ، ثم تواصلت االصالحات بصدور قانو 
طار هذا المسعى تم تحریر االستثمارات من كل القیود السابقة افساح ، و في ای 1193المؤرخ في االستثمار 

محلین او اجانب ، و اخذ مناخ المؤسسات الصغیرة  االطریق للخواص لالستثمار في جمیع المجاالت سواء كانو 
  4.تعدیل الهیكلي و المتوسطة بتطور بشكل ملحوظ رغم االنعكاسات السلبیة لبرامج ال

                                  
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر ،  ، دور الترویج في انجاح السیاسات التسویقیة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطةقعید ابراھیم  1

  . 31، ص2009/2010المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،تسییر : فرع العلوم االقتصادیة ، تخصص 
  .152برجي شھرزاد ،مرجع سابق ، ص ، 2
  .9ریمي ریاض ، مرجع سابق ، ص،  3
الصغیرة و المتوسطة متطلبات تاھیل المؤسسات : ، الملتقى الدولي حول  المؤسسة الصغیرة و المتوسطة و مشاكل تمویلھا في الجزائرسحنون سمیر ،  4

  .425الجزائر،ص  - ، اشراف مخبر العولمة و اقتصادیات شمال افریقیا ، جامعة حسیبة بن بوعلى ، الشلف 2006افریل  18و 17في الدول العربیة یومي 
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و یتلخص  1993.10.5المؤرخ في  93/12بعد ذلك صدر قانون ترقیة االستثمار طبقا للمرسوم التشریعي رقم 

  :  1 مضمونه في المحاور اهم  التالیة
 او اجانب امام القانون ،  اطنیین كانو و  بین المستثمرین ، عدم التمییز - 1
على اتمام االجراءات العادیة عبر  لمساعدة المتعاملین) APSI(ات شاء و كالة ترقیة و دعم االستثمار ان- 2

 . یوم  60الشباك الموحد و تحدید اقصى اجل لدراسة الملفات  ب 
، تتكفل  1994من سنة  خالل هذه المرحلة ابتداءكما تم انشاء وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة       

الى القوانین السابقین  باإلضافة.رقیة نشاطات هذه المؤسسات المواتیة لت الظروفبتهیئة المحیط المالئم و 
  : صدرت القوانین اآلتي ذكرها باختصار 

یفتح بموجبه اعمال المؤسسات العمومیة للقطاع الخاص و قد تم تعدیله :  1995قانون الخوصصة لسنة  - 
 .1997بقانون الخوصصة لسنة 

المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل  1996.09.08المؤرخ في  96/296رقم  التنفیذيالمرسوم  - 
 .الشباب

في الجدول  2000الى  1962یمكننا تلخص تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في لفترة ما بین 
  التالي 

  تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:  7الجدول رقم

  1996  1994  1993  1992  1991  1984  1977  1969  1964  السنوات

المؤسسات  عدد
  177365  29000  23207  20207  22606  14491  7466  2501  1275  الصغیرة و المتوسطة

اهمیته  واقعه: التسییر الستراتیجي في المؤسسة الصغیرة و المتوسطة بالجزائر،سلطاني محمد رشید : المصدر
  .  94،المسیلة ، ص –یاف جامعة محمد بوض كلیة العلوم االقتصادیة ،،مذكرة ماجستیر ، و شروط تطبیقه

                                  
.44غبولي احمد ، مرجع سابق ، ص   1 
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  :الى اآلن -2001المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفترة  : الفرع الثالث 
تعتبر اهم مرحلة ، اذ شهدت هذه المرحلة وضع تعریف صریح خص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، یسر 

من اهم القوانین التي بدوره صدور عدت تشریعات كأطر تنظیمیة من شانها دعم و تنمیة هذا القطاع ، و 
 1:صدرت في هذه لمرحلة نذكر ما یلي 

حیث ساهم هذا القانون المتضمن القانون التوجیهي لترقیة : 2001دیسمبر  12المؤرخ في  18- 01القانون  - 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في وضع سیاسة تنمویة جدیدة تعتمد على معاییر و آلیات حدیثة تهدف الى 

مختلف النشاطات االقتصادیة من اجل تحسین  تنافسیة هذا النوع من المؤسسات حیث تم من  ةددعم و مساع
 .خالل هذا القانون تعریف المؤسسات الصغیرة  و المتوسطة و یعتبر اول تعریف رسمي 

عن تحریك عجلة  93- 12عجز المرسوم التشریعي بعد ان تبین  : 2001قانون االستثمار الجدید  لسنة  - 
اوت  20المؤرخ في  03-01ار ، قررت السلطات الجزائریة اصدار قانون جدید یتمثل في االمر  رقم االستثم
 هذا جاء وقد .و قد كرس هذا القانون الحریة التامة لالستثمار حسب المادة الرابعة من هذا االمر  2001
 والقانوني اإلداري المحیط نوتحسی االستثمار لترقیة جدید نفس وٕاعطاء الضروریة التصحیحات لتقدیم القانون

 الوطنیة لتطویر والوكالة لالستثمار الوطني المجلس هما االستثمار بترقیة مكلفتین هیئتین وقد نص على إنشاء
  .االستثمار

تمیزت هذه المرحلة ایضا بصدور مجموعة من المراسیم و االوامر التي من شانها انشاء منظومة مؤسسیة       

  :2المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الى الرقي و التطور و نذكر اهمها و هیكلیة تقود قطاع 
دوق ضمان القروض انشاء صن المتضمن 11.11.2002المؤرخ في  373-02رقم  التنفیذيالمرسوم  - 

 .و المتوسطة  للمؤسسات الصغیرة
 .ل القانون االساسي للمشات المتضمن 25.02.2003المؤرخ في  78- 03المرسوم التنفیذي رقم  - 
المتضمن انشاء المجلس الوطني االستشاري  لترقیة  25.02.2003المؤرخ في  79- 03المرسوم التنفیذي  - 

 .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
المتعلق بالتصریح الشخصي للمؤسسات الصغیرة  30.10.2003المؤرخ في  374- 03رقم  المرسوم التنفیذي - 

 .و المتوسطة 

                                  
 .139عثماني عیاشة ، مرجع سابق ، ص،1

. 46،47عبولي احمد ، مرجع سابق ، ص،ص،  2  
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المتضمن القانون االساسي لصندوق ضمان . 19.042004المؤرخ في  134-04المرسوم الرئاسي رقم  - 
 .استثمارات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة لتطویر  03.05.2005المؤرخ في  165- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

المتعلق بصالحیات ، مكونات تنظیم و مهام  09.10.2006في المؤرخ  355-06المرسوم التنفیذي رقم  - 
 .المجلس الوطني لالستثمار 

المحدد لقائمة النشاطات ، السلع و الخدمات  11.01.2007المؤرخ في  08- 07المرسوم التشریعي رقم  - 
 . المتعلق بتطویر االستثمار  03- 01المحددة في االمر رقم  المستفیدة من االمتیازات 

 تحدیدالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،و و ترقیة  ملتكوین منظومة مؤسسیة لدعم هذه القوانین ظمعءت لقد جا
ینا بذكر عناوین هذه القوانین حیث سنتطرق الیها في الفصل الموالي ذا اكتفمهام و صالحیات كل مؤسسة منها،

  .ولم نفصل فیها
لمتوسطة في التعدیل الوزاري و فقا للمرسوم الرئاسي و قد تم اعادة هیكلت وزارة لمؤسسات الصغیرة و ا       

و المتضمن تعیین اعضاء  2010ماي  28الموافق ل  1431جمادى الثانیة  14المؤرخ في  149- 10رقم 
الحكومة اتصبح وزارت الصناعات و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة االستثمار و تتكفل الوزارة بعدة 

  :  1مهام نذرك منها
 ،و المتوسطة الموجودة و تطویرها  مایة طاقات المؤسسات و الصناعات الصغیرةح - 
 ،و المتوسطة ، و ترقیة المناولة  ترقیة الدعائم لتمویل المؤسسات و الصناعات الصغیرة - 
 ،و الصناعات الصغیرة و المتوسطة  استراتیجیات تطویر قطاع المؤسسات إعداد - 
  ،ت الصغیرة و المتوسطة و تطویرها علقة بترقیة قطاع المؤسسات و الصناعاالقیام بدراسات اقتصادیة المت - 

 لیشمل الصغیرة والمتوسطة، المؤسسات منظومة على البارز أثرها لها و التشریعات كان القوانین هذه إن       
 هلعبت الذي الدور على یدل وهذا متعاقبة، زمنیة فترات عبر ملحوظ عددها بشكل حیث تضاعف قطاعات

 الممارسة األنشطة ومختلف باألعمال المرتبطة واالقتصادیة والقانونیة التشریعیة المتعلقة بالجوانب اإلصالحات

                                  
  .265بن نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ،ص، 1
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 سنة اعتبارا من الجزائریة، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات عدد تطور استعراض ویمكن المؤسسات، قبل هذه من

  :1التالي الجدول خالل من 2012 سنة إلى 1001
  )2012- 2001(تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر : 08الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

م ص م *
  الخاصة

179893  189552  207949  225449  245842  269806  

  839  874  778  778  778  778  م ص م عمومیة

  270645  246717  226227  208727  190330  180671  المجموع

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

  407779  391761  369319  345902  321387  293946  م ص م الخاصة

  561  572  557  591  626  666  م ص م عمومیة

  408340  392333  369876  346493  322018  294612  المجموع

ة سسات الصغیرة و المتوسطاثر برامج االستثمارات العامة على تطور المؤ بو زهرة محمد ،  :المصدر 
، جامعة سطیف ، 2013مارس  29/30، 2014-2001، و تفعیل دورها في االقتصاد الوطنية یالجزائر 

  .7ص
                                  

- 2001، اثر برامج االستثمارات العامة على تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائرسة و تفعیل دورھا في االقتصاد الوطني بو زھرة محمد 2
-2001شغیل و االسثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة ، المؤتمر الدولي حول ك تقییم اثر برامج االستثمارات العامة و انعكاساتھا على الت2014

  .7، جامعة سطیف ، ص2013مارس  2014،29/30
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 2006- 2001نالحظ  ان عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة  08من خالل الجدول رقم       
الى غایة  2001ت من سنة في تزاید مستمر ، بینما المؤسسات الصغیرة و المتوسطة العمومیة فان عددها ثاب

، وقد واصل عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ، ثم زاد عدد هذه المؤسسات بنسبة ضئیلة نسبیا 2004
بینما هناك انخفاض في عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  2012-  2007االرتفاع خالل السنوات 

،  نما هناك عدة سیاساتیكونه قطاع نشط ، ب العمومیة ، و هذا یرجع الى االهتمام الكبیر بالقطاع الخاص
كسیاسة الخوصصة التي من شأنها القضاء على المؤسسات العمومیة ، و هذا ما نالحظه من خالل الجدول 

  .حیث تناقص عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة العمومیة بشكل كبیر 
  الوطني  داالقتصاالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  ةمساهم: المطلب الثاني 

تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دفع عجلة النمو لالقتصاد الوطني ، و ذلك من خالل      
مساهمتها في زیادة االستثمار و القضاء على البطالة و كذا زیادة الناتج الوطني الخام ، و هذا ما سنتطرق الیه 

  .من خالل هذا المطلب 
  : صغیرة و المتوسطة في مواجهة المنتجات االجنبیة مساهمة المؤسسات ال: الفرع االول 

ان تبني الجزائر لالقتصاد الحر و الدخول الى المنطقة العالمیة للتجارة یفرض علیها فتح اسواقها للمنتجات     
الدولیة ، و التي سوف تطرد المنتجات الوطنیة من السوق الجزائریة ، اذا لم تكن هذه االخیرة محاصرة 

صغیرة و المتوسطة الجزائریة  التي تعمل على طرح منتجات تنافس و بشدة المنتجات الدولیة ، و بمؤسسات ال
في هذا االطار یجب على هذه المؤسسات ترقیة المنتجات الوطنیة و فق معاییر الجودة الشاملة حتى تكون لها 

  1.مكانة في ذهن المستهلك الجزائري 
  
  
  
  
  
  

                                  
حالة الجزائر ، مذكرة ماجستیر  في العلوم االقتصادیة ، كلیة –جالل عبد القادر ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في معالجة مشكلة البطالة 1

  .91، ص، 2009-2008سییر ، جامعة الجزائر ، العلوم االقتصادیة و علوم الت
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  سات الصغیرة و المتوسطة في مجال التشغیلمساهمة قطاع المؤس: الفرع الثاني
تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تقلیص حجم البطالة و المساهمة في زیادة الدخل الفردي و الوطني 
عن طریق فتح مناصب شغل ، لذلك تعتبر ذات أهمیة بالغة في االقتصاد الوطني ، و یمكن توضیح ذلك من 

  :خالل الجدول الموالي 
  مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مجال التشغیل: 09رقم  الجدول

نوعیة المؤسسات الصغیرة 
  و المتوسطة

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

  المؤسسات الخاصة 

59
27

58
  88

88
29

  97
79

42
  10

64
98

3
  12

33
07

3
  13

63
44

4
  15

77
03

0
  16

76
11

1
  

  المؤسسات العمومیة 
71

82
6

  76
28

3
  61

66
1

  57
14

6
  52

78
6

  51
63

5
  48

65
6

  48
08

6
  

  الصناعات التقلیدیة 

17
39

20
  19

27
44

  21
30

44
  23

32
70

  25
43

50
  34

18
85

  

-  -  

  المجموع

83
85

04
  11

57
85

6
  12

52
64

7
  13

55
39

9
  15

40
20

9
  17

56
96

4
  16

25
68

6
  17

24
17

9
  

ة المؤسسات دراسة تقییمیة للبرامج االستثماریة العامة  و اثرها على منظومیمینة بن دیبة ، . أ:المصدر 
الصغیرة و المتوسطة و تركیبها القطاعي و نمو قیمها المضافة و نسبة مساهمتها في الناتج المحلي و تزاید 

ابحاث المؤتمر الدولي حول تقییم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساتها على  قدراتها التوضیفیة للعمالة ،
، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة ، 2014- 2001ل الفترة التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خال

  .11، ص، 2013مارس  11/12، 1جامعة سطیف 
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 الخام الداخلي الناتج في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة مساهمة :الفرع الثالث 
 فترة الدولة خالل داخل نهائیة وخدمات سلع من إنتاجه تم ما قیمة  )PIB (  اإلجمالي المحلي الناتج یمثل
- 2004الفترة  الجزائر خالل في المحروقات قطاع خارج الخام المحلي الناتج تطور إبراز ویمكننا .معینة زمنیة

  1:التالي الجدول في  2009
  ).2009- 2005(تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات : 10الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة  

  ع القنونيبالطا
2005  2007  2008  2009  

  %  قیمة  %  قیمة  %  قیمة %  قیمة

  16  816.80  18  760.92  19  749.86  22  651.0  القطاع العام

  84  4162.02  82  3574.07  81  3153.77  78  2364.5  القطاع الخاص

  100  4978.82  100  4334.9  100  3903.63  100  3015.5  المجموع

ستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرة و تقییم آثار البرامج اال، بالرقي تیجاني.د: المصدر  
ى آثار برامج االستثمارات العامة و آثارها عل أبحاث المؤتمر الدولي حول تقییم،  2014- 2001المتوسطة 

، كلیة العلوم االقتصادیة  و التجاریة و علوم التسییر ،  2014-2001و االستثمار خالل الفترة  التشغیل 
    . 82،ص، 2013مارس  12-11،  01جامعة سطیف 

 حتى أخرى، إلى سنة من النسبة هذه زیادة الحظنا حیث، كبیرة نسبة یساهم  الخاص القطاع ان یالحظ       
 عن فكرة یعطینا ،مما 2009 معا المحروقات قطاع خارج المحلي اإلجمالي الناتج من % 83.59 إلى وصلت
 أكثران القطاع الخاص  أي.االقتصادي النمو تحقیق في متهمساه في القطاع الخاص اكتسبها التي األهمیة

المحلي اإلجمالي خارج المحروقات بنسبة كبیرة ، و أكثر من مؤسسات القطاع العام التي مساهمة على الناتج 
  .تساهم بزیادة ضئیلة 

                                  
  82بالرقي تیجاني ، المرجع السابق ،ص، 1
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  مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القیمة المضافة  :الفرع الرابع
 ذلك قدرة تظهر ،حیث العالم في اقتصاد أي قوة على المؤشرات أهم من  المضافة القیمة خلق عملیة تعتبر

المضافة،  القیمة تحقیق في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات مساهمة مدى على اإلنتاجیة ، وللوقوف االقتصاد
  1 :اآلتي الجدول ندرج

         )2010-2001( ة المضافة طة في القیممساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوس:  11الجدول رقم 
  ملیار دج:الوحدة           

قطاع 
  النشاط

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

القطاع 
  الخاص

1486.8
  1585.3
  1784.49
  2038.84
  2239.56
  2605.68
  2986.07
  3363.16
  3954.50
  4450.76
  

القطاع 
  العام

258.7
  286.79
  312.47
  344.87
  367.54
  401.86
  420.86
  418.9
  432.55
  340.56
  

اجمالي 
القیمة 

  المضافة

1745.5
  1872.09
  2096.09
  2383.71
  2607.10
  3007.54
  3406.06
  3782.06
  4386.55
  4791.32
  

عناني ساسیة ،آثار البرامج االستثماریة العامة على تطویر تنافسیة المؤسسات طبایبیة سلیمة، :المصدر
تقییم آثار برامج : ، الملتقى الدولي حول  )2014-2001(ل االنفتاح االقتصادي الصغیرة و المتوسطة في ض

، كلیة العلوم االقتصادیة 2014- 2001االستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغیل و االستثمار خالل الفترة 
  .11،ص،1علوم التسییر ،جامعة سطیف ة و و التجاری

                                  
- 2001(آثار البرامج االستثماریة العامة على تطویر تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ضل االنفتاح االقتصادي طبایبیة سلیمة،عناني ساسیة ، 1

، كلیة العلوم 2014- 2001برامج االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار خالل الفترة  تقییم آثار: الملتقى الدولي حول  ،) 2014
  .11،ص، 2013مارس  11/12، 1االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،جامعة سطیف 
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  في الجزائر مسار تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المشاكل التي تعترض : المطلب الثالث 
رغم توالي اآللیات المؤسسیة و االجراءات االقتصادیة المتعلقة بمحاوالت تنمیة المشروعات الصغیرة و        

تحجم دورها فان محدودیتها  في االقتصاد الوطني ، و احتواء االشكالیات التي  و ترقیة مساهمتها المتوسطة 
عیة تدل على تنامي تلك المشكالت التي تواجه اقامة و تطویر المشروعات االقتصادیة و سوف نركز على ئالوقا

  1:اهمها في النقاط التالیة 
  : مشاكل التمویل: الفرع االول 

من اهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المشروعات الصغیرة و المتوسطة نجد مشكلة التمویل و  
  :هاز المصرفي الذي یتمیز بمحدودیته على المستویات التالیة خاصة من الج

 : محدودیة التمویل المصرفي المتعلقة بالضمانات و التكالیف -
مویل و مشكلة الضمانات قد اضحتا تحدان من مرونة التمویل و انسیابه بالحجم المناسب و في ان تكلفة الت 

  .تكالیفه الرسمیة و الغیر رسمیة عائقا امام تطور المشروعات اآلجال المالئمة ، و بالتالي اضحى هذا الوضع ب
  :محدودیة التمویل المتعلقة بالصیغ و االجراءات  -

و "یتمیز التمویل المصرفي التقلیدي بمحدودیة الصیغ و تعقیداته االجرائیة و لوثائقیة ذلك ان الوساطة المالیة 
تیرة التحوالت الهیكلیة المسجلة على مستوى االقتصاد الكلي ، التكیف مع و  بإمكانهاالمنظومة المصرفیة لم تكن 

  "تجاوزتهما االحداث  كأنهمابحیث ضهر و 
  :و المشروطیة و االولویات محدودیة التمویل المتعلقة باحجم  :الفرع الثاني 

الحجم و  ان حصة لمشروعات الفردیة و المصغیة و الصغیرة في تغطیة احتیاجاتها التمویلیة محدودة من حیث 
من حیث المشروطیة و من ناحیة االولویة و خاصة في ضل اقتصاد االنفتاح حیث انعكس ذلك على حرمان 

االنشطة االنتاجیة و في آن واحد تشجیع انشطة المضاربة و توسع الدائرة التجاریة المضاربیة على حساب 
  . ح الغیر مضبوط لالقتصاد الوطني الدائرة االنتاجیة التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب االنفتا

   : والتنفیذیة اإلداریة اإلجراءات كلامش :الفرع الثالث 
 بعیدة تزال ال إدارتنا فان والتنفیذ التنظیم حیث من السریعة اإلداریة االستجابة یتطلب المؤسسة نشاط كان إذا
 الملفات معالجة جعل مما الممل، روتینال روح علیها یغلب إذ عالیة، وبكفاءة یمكن ما بأسرع خدمات تقدیم عن

                                  
، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد  ائريرة و الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزاسالیب تنمیة المشروعات المصغصالح صالحي ،  1

  .40الجزائر ، ص،  –سطیف  –، جامعة فرحات عباس 2004، 03
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 على ضیع مما أوانه، في الموافقة على یحصل ولم عطل منها الكثیر أن لدرجة كبیر ببطء تتم المشاریع واعتماد
 المؤسسة قید مدة تستغرق المثال سبیل فعلى تعوض، ال جدیدة اقتصادیة فرصا الوطني االقتصاد وعلى أصحابه

  1 . وثیقة 18 یتعدى قد القید هذا إلجراء المطلوبة الوثائق عدد أن كما ویال،ط وقتا التجاري السجل في
 و إلقامة الالزمة البشریة الموارد إلعداد المناسب و الجید : والتدریب التكوین فرص توافر عدم:الفرع الرابع 

 لمؤسساتا عكس على االختصاصات بتعدد المؤسسات هذه في یتمیز العمال حیث ، المؤسسات هذه إدارة
 و  .التنافسي المحیط تغیرات سیما ، مع المتغیرات لتكیفها وكذلك حجمها صغر هو ذلك في والمبرر ، الكبیرة
 ذلك في والسبب معارف مستخدمیها لتنمیة تكوین مخططات یعتمد المؤسسات من النوع هذا نجد ما فنادرا علیه

  2 . التكوین عملیة تكلفة الرتفاع األولى بالدرجة رجعـــی
 :البورصة الوسیطة الفضاءات غیاب :الفرع الخامس 

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتطویر الناجعة األدوات إحدى تشكل تجاریة أم مالیة أكانت سواء البورصة إن 
 : العمل شأنه من البورصة وجود إن ، مها تشاوري وتنشیطي فضاء إعالمي تمثل باعتبارها

 ، اإلنتاجیة الطاقة استعمال تحسین أجل من سساتللمؤ  التقنیة القدرات إحصاء -
 .اإلنتاجي للجهاز أحسن وتمفصل عالقات نسج -
 البورصة هذه فعالیة عدم إلى ذلك في الرئیسي السبب یرجع و الدور، هذا غیاب فنالحظ ، الجزائر في أما  

  3 .خاصة بصفة البورصة بسیرورة تتعلق ومشاكل عامة بصفة الوطني االقتصاد التي یعیشها المشاكل بسبب
   :عدم حمایة المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردة - 5

زمات االقتصاد الحر نفسها على الجمیع و امام یمیكان علیها تقضي بفرض قواعد و اذا كانت القاعدة المتعارف
محددا النمو امام  االستیراد الفوضوي والتي شملت كل شيء فان ذلك خلق مناخا یقف كواحد من ظاهرة

  4 :المؤسسة الجزائریة الصغیرة الناشئة و بصدد االستیراد الغیر منظم نذكر 

                                  
، الملتقى الوطني حول واقع و آفاق النظام  معوقات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و سبل تطویرھااالخضر بن عمر ، علي بالموشي ،  1

  .11، جامعة الوادي ، ص،  2013-06/05- 05ي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، یومي المحاسبي المالي  ف
متطلبات تاھیل المؤسسات : ، الملتقى الدولي حول   ، التجربة الجزائریة في تطویر و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةغیاط شریف ، بوقموم محمد 3

  .112الجزائر ، ص، –، جامعة الشلف 2006افریل  18- 17یة یومي الصغیرة و المتوسطة في الدول العرب
، اشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بین معوقات المعمول و متطلبات المأمولبریبش السعید  ، بلغرسة عبد اللطیف ،  3

 –،جامعة حسیبة بن بو علي باشلف  2006افریل - 18- 17في الدول العربیة ، یومي متطلبات تاھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الملتقى الوطني حول 
  .324الجزائر ،ص،

، جامعة محمد  2007، ماي  11،مجلة العلوم االنسانیة ، العدد معوقات تنمیة و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرسعدان شبایكي ،  4
  .188الجزائر ،ص،  –خیضر بسكرة 
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 .اقل من سعر مثیالتها المحلیة  بأسعاراالغراق المتمثل في استیراد السلع و بیعها محلیا -1
اقتصادیة  غیاب جهاز معلومات فعال یحدد انواع المنتجات المحلیة الشيء الذي من شانه وضع خریطة-2

  .لتوطن المؤسسات و المنتجات و من ثم وضع ما یلزم من سیاسات الحمایة 
  مستلزمات تأهیل و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المطلب الرابع  

و المتوسطة للخروج الى فضاء العالمیة و المنافسة فانه  ةهیل المؤسسات الصغیر أمن اجل تطویر و ت       
قلم مع المتغیرات الجدیدة و المتتالیة سواء على الصعید المحلي ألمؤسسات سرعة التفاعل و التمحتم على هذه ا

توفیر االسالیب و الشروط او العالمي ، لذلك یجب تدخل السلطات العمومیة بمختلف آلیاتها و استراتیجیاتها و 
  .خراج هذه المؤسسات من هذا النفق االزمة إل

  : 1فیما یليالتي نجمعها  الضروریة المستلزمات وال بد من توفر 
باعتباره العنصر االهم و الركیزة االساسیة التي یجب ان یستثمر فیها  :العنصر البشري  تأهیل :الفرع االول

یجب ان یعتقد  ان هذا االستثمار یمثل عبئ اضافیا   و على كل المستویات ، و ال الوظائفبكثافة في كل 
مبالغ طائلة ، فهو وحده یستحق ذلك لقدرته على التفكیر و االبداع و ایجاد  یحتاج الى ألنهعلى المؤسسة  

رن العشرین من خالل ما الحلول لمختلف المعیقات ، و قد تطور االهتمام بهذا العنصر عالمیا منذ تسعینات الق

  2.صادي المختلفة و التي اعتبرت قاطرة لتحقیق النمو و التقدم االقت بأوجههابالتنمیة البشریة  سمي
و اصالح النظام المالي ككل ، الن البنوك و الشركات :تأهیل المؤسسات المالیة و المصرفیة  : الفرع الثاني

المالیة یعتبران الشریك الفاعل للمؤسسة االقتصادیة  بشكل عام و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بشكل خاص 
ها المالیة  و لطبیعة نشاطها ، اال ان البنوك بنسب ، الن هذه االخیرة مجبرة على طلب التمویل  لنقص مزارد

المتقلبة ، و تدخالتها البطیئة و قراراتها المترددة تبتعد عن زبائنها في الكثیر من  بتصریفاتهافوائدها المرتفعة و 
فهي بهذه الصورة معیقة النطالق  و تنمیة و تأهیل و تطویر المؤسسات الصغیرة و  بالتالياالحیان  و 

، و یتحتم هنا السعي الجاد و السریع من اجل تكییف المنظومة البنكیة مع متطلبات الواقع وسطة المت
االقتصادي الجدید و لهذا یتطلب تحدیث الجهاز المصرفي  بمساعدة المشاركة االجنبیة  او من خالل 

  3.الخصخصة لدعم المؤسسات و القطاع الخاص النامي و تعمیق الوساطة المالیة 

                                  
،جامعة  محمد  2009، مجلة العلوم االنسانیة العدد السادس عشر ، مارس متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر تومي ، لودمی 1

  .58- 56ص،  - خیضر بسكرة ، ص
  .188سعدان شبایكي ، المرجع السابق ،ص،  2
  .188مرجع ،ص، نفس ال 3



 لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مفاهیم نظریة حول ا ………………الفصل األول 

  49   

 

مع ان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عنصر رئیسي في مجال التنمیة  :الرعایة و االحتضان :لثالثالفرع ا
الوطنیة ، اال انها تعاني من مساوئ نقص التجربة  في النشاط الحر ، و في مجال التسییر و في مستوى 

ستشارة او خدمات االوء الى استعمال التكنولوجیا و ضعف التنافسیة و غیاب روح االبتكار و انعدام ثقافة اللج
لة اضافة الى ضعف الموارد المختلفة زیادة عن ضغوطات العولمة و االتفاقیات ، لذلك نرى التكوین و المراس

الحتضان انها تحتاج الى الرعایة و االهتمام من قبل السلطات العمومیة التي یفترض علیها بعث برنامج شامل 
  1. من المؤسسات  و تطویر و تحضیر هذا النوع و تأهیل

  :الحدیثة التكنولوجیا من االستفادة:الفرع الرابع 
 واالتصال ، المعلومات بتكنولوجیا والخدمات المتعلقة التكنولوجیة المنتجات عن االستغناء یمكن ال أصبح 

 بحوث راءإج منها یتطلب مما ، لهذه المشروعات الربحیة لتولید والقابلیة التنافس على والقدرة الكفاءة لتحسین
 االعتبار بعین االخذ مع ، تطبیقها على المدیرین والعمال وتدریب ، التكنولوجیا عن المعلومات ونشر ، مناسبة

 هذه مع باالشتراك ، البحث كزاومر  والمعاهد األكبر للجامعات الدور إسناد ینبغي لذا التكنولوجیات هذه آثار
  2 .المشاریع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  .58میلود تومي ، مرجع سابق ،ص، 1
، اطروحة دكتوراه في العلوم  دراسة حالة و الیة غردایة –تجربة القطاع الصناعي الخاص و دوره في التنمیة االقتصادیة في الجزائر زوزي ، محمد  2

  .67،ص،2009/2010اقتصاد تنمیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، : االقتصادیة ، تخصص 
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  الفصل االول خالصة  
ان مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لم یصل الى تعریف دقیق و محدد على مستوى دول العالم ،      

حیث ال یزال هناك نوع من الغموض و التعقید و كذلك صعوبة في تحدید تعریف موحد و شامل ، نظرا 
ف و االمكانیات  االقتصادیة و الختالف درجة التقدم والمعاییر المعتمدة في تحدید تعریفها و كذا تباین الظرو 

االجتماعیة لمختلف الدول ، و على الرغم من عدم وجود تعریف دولي موحد و شامل متفق علیه ، اال انه یوجد 
  .اتفاق على معاییر اساسیة یمكن من خاللها تعریف االحجام المختلفة لهذه المؤسسات 

 بها، تتمیز التي هو الخصائص الدول غالبیة في ساتالمؤس من النوع هذا أعداد ونمو تطور من زاد ومما     
هذه الخصائص التي تختلف بها عن المؤسسات الكبیرة و التي قد تكون عامال مساعدا على النمو و االنتشار 

هذه الخصائص التي تكسبها طبیعة خاصة من جهة و قد تكون عائقا امام تطورها و ازدهارها من جهة اخرى ، 
اطها و تنوع النظم االنتاجیة و اختالف االطر التنظیمیة لمكوناتها الفرعیة ، حیث تتخذ رغم تعدد مجاالت نش

  .الخ...عدة اشكال و انواع حسب طبیعتها القانونیة او طبیعة عملها 
ان ما یعزز من اهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جملة من االدوار التنمویة الهامة التي تضطلع      

التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة ، في جمیع الدول سواء كانت متقدمة او نامیة على حد سواء ، بها في عملیة 
بسبب قدرتها الهائلة على المزج بین النمو االقتصادي و توفیر مناصب الشغل ، اال انه على الرغم من اهمیتها 

و و القانونیة او المنافسة االداریة بمجموعة من التحدیات و تعترضها مجموعة من المشاكل  تصطدمفهي 
 الداخلیةا مشكل التمویل سواء من المصادر هو لعل اهم أدائهاالصعوبات المختلفة ، تلك المشاكل التي تحد من 

  .للمؤسسة او من مصادرها الخارجیة و ذلك كصعوبة الحصول على التمویل او عدم توافر مصادر التمویل 
ذه في تزاید مستمر و ملحوظ و رغم مساهمتها الضعیفة اال انها اما على الصعید الوطني فنجد ان ه      

من اجل النهوض باالقتصاد الوطني ، و رغم مكانتها الكبیرة في االقتصاد  للدولة  تشكل  التحدي االكبر
الوطني اال انها تعاني مجموعة من المشاكل التي تعترض تطورها ، و لذلك یستلزم اعادة النظر في كیفیة 

و هذا القطاع و اتخاذ االجراءات المناسبة من اجل ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة النهوض ب
  .العالمي تأهیلها للوصول الى المستوى 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الفصل الثاني   

الهیئات و البرامج التي تساهم في  
ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة 

 و المتوسطة
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     الثاني الفصل تمهید
حد القطاعات التي أو ،یعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قطاعا هاما في االقتصاد الوطني         

من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات ، لذلك  كبیرا  ، ذلك انه یساهم بنسب كبیرة  اولته الحكومة اهتماما
وجه جدید و بدیل ، و رغم ما یلعبه هذا القطاع من دور كبیر في دفع اصبح ینظر لهذا النوع من المؤسسات كت

داف المنتظرة منه ، و هذا ما ل  التي تعیق االهطاع هش یعاني من العدید من المشاكانه ق إالعجلة االقتصاد 
بدایة بوزارة العدید من الهیئات  بإنشاءجعل الدولة تتوجه الى تأهیل و ترقیة هذا القطاع  و تطویره ، لذلك قامت 

التي تتولى مسؤولیة دعم قطاع  و غیرها من الوكاالت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات التقلیدیة 
  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بمختلف الطرق 

 و  ت و كذا التعاون مع اطراف خارجیةكما دعمت الجزائر هذا القطاع بالعدید من البرامج و التعدیال        
 ، و توفیر المناخاجل النهوض بهذا القطاع و ترقیته و جعله قادر على المنافسة المحلیة و العالمیة  من

. و انتشاره و تطوره له و الشروط الالزمة الستمرارالمناسب 
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و اهم مهامها الهیئات و الوكاالت الداعمة و الممولة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المبحث االول 
  انجازاتها

ان انشاء الهیئات الداعمة له دور اساسي في التكفل باحتیاجات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل        
المراحل المختلفة لتطویرها ، حیث تشكل هذه الهیئات حلقة الربط بین مختلف المتدخلین المحلیین و االجانب و 

  .ت هذا القطاع غیرة و المتوسطة من اجل تنمیة و تطویر مؤسساصقطاع المؤسسات ال
  مؤسسات الصغیرة و المتوسطة وزارة ال: المطلب االول 

وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یعتبر خطوة فعالة من اجل النهوض بهذا  بإنشاءان قیام الدولة     
 .القطاع ، من خالل الدعم المستمر و تكوین وزارة خاصة بهذا القطاع

  ت الصغیرة و المتوسطة نشأة وزارة المؤسسا: الفرع االول 
وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،ثم تحولت الى وزارة  1991الجزائر سنة  أةنشأ    

 18الصادر بتاریخ  211-94، بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1994المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنة 
  . 1النوع من المؤسسات ، و التي حددت اهدافها لترقیة هذا  1994جویلیة سنة 

  مهام وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع  الثاني 
  2:تتكفل الوزارة بعدة مهام اهمها 

 .قیتها تنمیة المشروعات الصغیرة و تر  - 
 .تقدیم الحوافز و الدعم االزم لتطویر المشروعات الصغیرة و المتوسطة  - 
 .م المعلومات االساسیة للمستثمرین في هذا القطاع اعداد النشرات االحصائیة االزمة و تقدی - 
  .هیل االقتصادي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة أتبنى سیاسة  ترقیة القطاع و تجسید برنامج الت - 

المتخصصة في ترقیة القطاع  مجموعة من الهیاكل  انشئت تحت ادارة وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
  : 3ذكور منهان

  تحت ادارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالهیاكل المنشاة : لث الفرع الثا
  المشاتل و حاضنات االعمال ، -
  مراكز التأهیل ، -
  .المجلس الوطني لترقیة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -

                                                 
.84سلطاني محمد رشدي ، مرجع سابق ، ص،    1 

، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد غرة و الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائرياسالیب تنمیة المشروعات المصصالحي صالح،  2
  . 30سطیف،ص،–،جامعة فرحات عباس ) 2004(03
  .47سمیة بروني ، مرجع سابق ،ص،3 
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  :المشاتل وحاضنات االعمال : أوال
ومیة ذات طابع صناعي وهي مكلفة بمساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دعمها ، و هي مؤسسات عم

 18- 01من القانون  12و تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي و قد انشئت طبقا للمادة 
  1 :و تأخذ ثالث  اشكال هي  2001دیسمبر  12المؤرخ في 

  .و هي تتكفل بأصحاب المشروعات الصغیرة و المتوسطة في قطاع الخدمات :  المحضنة. أ
  .في قطاع الصناعات الصغیرة و المهن الحرفیة وهي هیكل دعم یتكفل باصحاب المشروعات  :ورشة الربط.ب
  .و یتكفل بأصحاب المشاریع المنتمین الى میدان البحث :  نزل المؤسسات.ج

  2:تسعى المحاضن الى تحقیق اهداف عدیدة اهمها :  اهداف المحاضن
  تطویر اشكال التعاون مع المحیط المؤسساتي. 
  كة في الحركیة االقتصادیة في مكان تواجدها المشار. 
  تشجیع نمو المشاریع المبتكرة. 
 تقدیم الدعم لمنشئي  المؤسسات الجدد. 
  تشجیع  المؤسسات على التنظیم االفضل. 

  3تتمثل في :  المحاضنوضائف 
  استقبال و احتضان و مرافقة المؤسسات حدیثة النشاة لمدة معینة  و كذا اصحاب المشاریع. 
  تسییر و ایجار المحالت. 
 ، تقدیم  خدمات متعلقة بالتوطین االداري 
  التجاري و المالي و المساعدة تقدیم االرشادات الخاصة و االستثمارات في المیدان القانوني و المحاسبي

 .و تقنیات التسییر خالل مرحلة انضاج المشروع  ئبالمبادالتدریب المتعلق على 
 واحتضان باستقبال تهتم والتي 2003 فیفري 25 رقم التنفیذي المرسوم بموجب اؤهاإنش تم :  المؤسسات مشاتل
 ولقد ، الالزمة واإلرشادات الخدمات تقدیم طریق عن النشأة وبعد قبل المشاریع أصحاب وكذا المؤسسات ومرافقة

 :هذا یوضح الموالي والجدول 4 . نشاطها باشرت منها 4مشاتل  7 استالم تم
  

                                                 
ذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر ،محالة الصناعات الغذائیة–الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر طرشي محمد، 1 

  .57،ص2004/2005في العلوم االقتصادیة ، تخصص نقود و مالیة ،جامعة حسیبة بن بو على الشلف ،
.57،ص، نفس المرجع    2 

مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة ، مذكرة  دراسة استشرافیة حول مدى استعداد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لتطبیق ادارة المعرفةاالمین حلموس،  3
  .108، ص،2011-2010الماجستیر  في علوم التسییر ، تخصص اقتصاد تطبیقي و ادارة المنظمات ، المركز الجامعي بالوادي ، 

ق النظام المحاسبي واقع و آفا: ،الملتقى الوطني حول  المؤسسات الصغیرةو المتوسطة  في الجزائر واقع و آفاق: مداخلة بعنوان غدیر احمد سلیمة ، 4
  .10، جامعة الوادي ،ص،06/05/2013- 05المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،  یومي 
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  2011عدد المشاریع المحتضنة على مستوى مشاتل المؤسسات الى غایة جوان : 12الجدول رقم 
  المجموع  برج بو عریریج  غردایة  وهران  عنابة  مشاتل المؤسسات

  21  02  08  06  05  عدد المشاریع المحتضنة
وطني الملتقى ال، و المتوسطة  في الجزائر واقع و آفاق المؤسسات الصغیرة،  غدیر احمد سلیمة.أ :المصدر 

-05واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،  یومي : حول 
  .10، جامعة الوادي ،ص، 2013/ 06/05

  : مراكز التسهیل:ثانیا 
وهي مؤسسات عمومیة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي انشئت تطبیقا        

و تعتبر هذه المراكز هیئات استقبال و توجیه و مرافقة حاملي المشاریع و  ، 18- 01من القانون  13دة للما
ي المؤسسات و المقاولین ، كما تعتبر ایضا قاطرة لتنمیة روح المؤسسة اذ انها تجمع بین كل من رجال ئمنش

راكز البحث و كذا مكاتب الدراسات و االعمال ، المستثمرین و المقاولین و االدارات المركزیة و المحلیة و م
  1 .مؤسسات التكوین و كل االقطاب الصناعیة و التكنولوجیا و المالیة 

  :اهداف مراكز التسهیل 
  2: منها الهداف من العدید لتحقیق وتسعى
 .الشاریع إنشاء آجال وتقلیص المقاولینو  ؤسساتمال أصحاب احتیاجات مع یتكیف شباك وضع -
 .المعنیة الوزارة لدى المنشأة الصنادیق بدعم تحضى يالت الملفات تسییر -
 .والكفاءات البحث وتثمین الجدیدة التكنولوجیات تطویر -

  :وضائف و مهام مراكز التسهیل 
  3: تقوم هذه المراكز بمهام عدیدة اهمها

  .االستثمار بفرص المتعلقة المعلومات ونشر والتسییر التكوین میدان في المشاریع أصحاب مرافقة -
 الموارد تسییر مجال في االستشارات وتقدیم الجدیدة التكنولوجیا ونشر التنافسیة القدرات تطویر دعم -

 .بتكارواال التكنولوجیا و التسویق و البشریة
 عن وذلك العالمي و الوطني االقتصاد في اكبر نحو اندماج المؤسسات بتوجیه المراكز هذه وتسمح -

  المحلیة و الدولیة  االسواق حول إستراتیجیة دراسات توفیر طریق

                                                 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر ، تخصص تسویق ، كلیة العلوم االقتصادیة  تدویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبن حمو عبد  ،  1

  .165،ص،2010تلمسان، –العلوم التجاریة ، جامعة ابو بكر بالقاید  التسییر و
.166بن حمو عبد هللا ، المرجع السابق ، ص ،   2 
 3  .109االمین حلموس ، مرجع سابق ، ص،  
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  .لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالمجلس الوطني االستشاري : ثالثا 
هو جهاز استشاري یسعى الى ترقیة الحوار و التشاور بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الجمعیات      

متع بالشخصیة المعنویة  و المهنیة من جهة و الهیئات و السلطات العمومیة من جهة اخرى ، و هو یت
  1 :االستقالل المالي ، و من مهامه 

ضمان الحوار الدائم و التشاور بین السلطات و الشركاء االجتماعیین بما یسمح باعداد سیاسات و  -
 استراتیجیات لترقیة القطاع ،

و الجمعیات  تشجیع و ترقیة انشاء الجمعیات المهنیة و جمع المعلومات المتعلقة بمنظمات ارباب العمل -
  .المهنیة 

  )ANDI(و الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار )APSI(وكالة ترقیة و تدعیم االستثمارات  : الثانيالمطلب 
التي من شانها المساهمة في تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و  ،انشأت الحكومة العدید من هیئات الدعم     

و وكالة ترقیة و تدعیم االستثمارات من اهم الهیئات ،یر االستثمار المتوسطة ، و تعتبر الوكالة الوطنیة لتطو 
  .التي ساهمة في تمویل هذا القطاع 

رئیس  إشراف تحت أنشأت ، حكومیة ةئهی هي :)APSI(وكالة ترقیة و تدعیم االستثمارات : الفرع  االول 
 تحدد صالحیاتها أن ،على 1993ةسن الصادر االستثمار ترقیة قانون من السابعة المادة نص بمقتضى الحكومة

 و .التنظیم طریق عن التشریعي  المرسوم هذا في علیها المنصوص الصالحیات عن فضال سیرها و تنظیمها و
 اعتبرت حیث ، 17/06/1994المؤرخ في 319/ 94 رقم التنفیذي المرسوم شكل في الحقا التنظیم هذا صدر
 واالستقالل المعنویة بالشخصیة تتمتع إداري طابع ذات ومیةعم ،مؤسسة منه األولى المادة صدر في الوكالة
 اإلجرائیة المنظومة إلكمال المشاریع أصحاب بمساعدة مكلفة الحكومة وهي رئیس وصایة تحت توضع و المالي

 وٕاقامة باالستثمارات المعنیة المصالح و اإلدارات یضم وحید موحد شباك خالل استثماراتهم بإقامة المتعلقة
  .2یوما 60 تتجاوز ال بحیث المشاریع إلقامة والقانونیة اإلداریة اإلجراءات آجال لتقلیص وذلك یعالمشار 

  3:الة ترقیة و تدعیم االستثمارات مهام وك
 متابعة االستثمارات و ترقیتها ، -
  تقییم االستثمارات و تقدیم القرارات المتعلقة بمنح او رفض منح االمتیازات ، -

                                                 
قتصادیة و علوم التسییر ، العدد ، مجلة العلوم اال حالة الجزائر–، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة  الواقع و المعوقات الطیب الداودي 1

  .84، ص، 2011لسنة  11
تقییم آثار : ،ابحاث المؤتمر الدولي  آثار البرامج االستثماریة على نمو و تطور المؤسسات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة في الجزائررزیقة غراب ،  2

  .16، ص،2013مارس /12- 11، 1، جامعة سطیف  2014-2001ادي خالل الفترة البرامج االستثمارات العامة و انعكاستھا على التشغیل و النمو االقتص
 3  .60غبولي احمد ، مرجع سابق ،ص، 
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 فقات المتعلقة بانجاز االستثمارات ،التكفل بكل او بعض الن -
 منح االمتیازات المتعلقة بترقیة االستثمارات ، -
 مراقبة و متابعة االستثمارات لتتم في ایطار الشروط  و المواصفات المحددة ، -
  .تقدیم التسهیالت الجمركیة الخاصة بوسائل االنتاج و المواد االولیة  -

    :)APSI(مارات اهم انجازات وكالة ترقیة و تدعیم االستث
ملیار دینار جزائري  4433ثر من اك 2000و  1993سنتي  بین الوكالة لدى االستثمار تعهدات بلغت وقد     

ملیون منصب شغل  1.6اهم في خلق مشروع استثماري ، كان متقعا ان تس 43200و هذا المبلغ موزع على ،

  1 .من نوایا االستثمار تعتبر مشاریع جدیدة  %81و ان ،
  2000- 1993ترقیة و دعم االستثمار  كآلةالتطور السنوي للمشاریع المصرح بها لدى و : 13جدول رقم ال

  المجموع  2000  1999  1998  1997  1996  1995  93/94  السنة
عدد 

  المشاریع
694  834  2075  4989  9144  12372  13105  43213  

طور المؤسسات المصغرة و الصغیرة و ، آثار البرامج االستثماریة على نمو و ت رزیقة غراب.د: المصدر 
تقییم آثار البرامج االستثمارات العامة و انعكاستها على التشغیل و : المؤتمر الدولي ،المتوسطة في الجزائر 

  .18، ص،2013مارس /12- 11، 1، جامعة سطیف  2014-2001النمو االقتصادي خالل الفترة 
  )ANDI(مار الوكالة الوطنیة لتطویر االستث: الفرع الثاني 

نظرا للصعوبات التي تعرض لها اصحاب  المشاریع االستثماریة ، و من اجل تجاوزها ، و محاولة        
الوكالة الوطنیة لتنمیة االستثمارات سنة استقطاب و توطین االستثمارات الوطنیة و االجنبیة ، فقد انشئت الدولة 

الستثمار ، و هي مؤسسة عمومیةتتمتع باشخصیة المتعلق بتنمیة ا 01/03، بموجب المرسوم رقم  2001
یوما  60یوم بدال من  30المعنویة و االستقالل المالي ،  و تهدف الى تقلیص آجال منح التراخیص االزمة الى 

  2 .في الوكالة السابقة التي حلت محلها 

  ANDI( : 3(لتطویر االستثمار مهام الوكالة الوطنیة 
 و متابعتها ، ترقیة االستثمارات و تطویرها - 

                                                 
.18رزیقة غراب ، مرجع سابق ، ص،.د 1  

لبات ، مذكرة مقدمة ضمن متط2005-1995، آلیات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اقتصادیات شمال افریقیا خالل الفترة دلیلة حضري 2
  .215،ص، 2007الشلف ، –الحصول على شھادة الماجشتیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص مالیة و نقود ، جامعة حسیبة بن بو على 

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة  اثر استخدام تكنولوجا المعلومات و االتصال على آداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطةشادلي شوقي ، 2
.72،ص،2007/2008ورقلة ،  –في العلوم االقتصادیة ،كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة ، قسم العلوم االقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح الماجستیر    
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 اعالم ، مساعدة و مرافقة المستثمرین في ایطار انجاز مشاریعهم ،  - 
 .تسهیل استیفاء االجراءات التأسیسیة  عند انشاء المؤسسات و انجاز المشاریع  - 
 منح المزایا الخاصة باالستثمار ، - 
 تسییر صندوق دعم االستثمار ، - 
 1.و الموجهة لالستثمار المشاركة في تسییر الحافظة العقاریة  االقتصادیة  - 
  :ساهمة الوكالة الوطنیة تطویر االستثمارات في دعم المشاریع االستثماریة م

 بدورها تمنح االستثمارات التي لتطویر الوطنیة الوكالة إنشاء و 2001 االستثمار قانون تعدیل إن          
 إنشاء في المستثمرین رغبة إلى تزاید أدى الخدمات، و للسلع اإلنتاجي الطابع ذات للنشاطات جبائیة امتیازات

 مالیة بقیمة استثمار طلب 50000 من أكثر 2004 غایة إلى سجل محیث المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
 الواقع أن إال  شغل منصب126800بإنشاء  تجسیدها حالة في تسمح التي و دینار، ملیار 2546 ب تقدر

 % 13.23 نسبة یعادل ما أي استثماري مشروع 6616تتجاوز لم دةالمجس المشاریع نسبة بان اثبت المیداني
 تعداد مجموع من % 2.6 نسبة یعادل ما الوقت نفس في وهو الجهاز لدى هذا المسجلة الطلبات مجموع من

 2 .2005  غایة إلى الوزارة في إحصائیات المذكورة الصغیرة و المتوسطة  الخاصة المؤسسات
  2008 -2001شاریع االستثماریة المصرح بها توزیع الم: 14الجدول رقم 
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  :اعدا الطالب باالعتماد على من :المصدر 
اطروحة دكتوراه في العلوم  ،مستقبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ضل العولمة یوسف حمیدي ،  )1(

  .119،ص  2008- 2007االقتصادیة ، جامعة الجزائر، 
 لومع في الدكتوراهاطروحة لجزائر ،سیاسة التشغیل في ضل التحوالت االقتصادیة باآیت عیسى عیسى ،)2(

  .271، ص،2010،  3، تخصص تسییر كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر  اقتصادیة
                                                 

.72شادلي شوقي ، مرجع سابق ،ص،   1 
  .119حمیدي یوسف ، مرجع سابق ، ص،2
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هناك تزاید سنوي في حجم المبالغ المالیة التي تخصص لوكالة تطویر االستثمار، ویعود ذلك أساسا إلى       
البترول، كما یتبین أیضا نیة الحكومة في زیادة  تزامن الفترة هذه، بزیادة العوائد البترولیة جراء ارتفاع أسعار

مما یساهم في دعم المشاریع و االستثمارات القائمة و انشاء  اإلنفاق وتوسیع مجال االستثمار إلنعاش االقتصاد
  1.مشاریع جدیدة 

ا، فكل ما وقد یبدو أن أهمیة المشاریع االستثماریة ال یكمن في عددها السنوي بل في المبالغ المخصصة له     
كان المشروع ضخم كلما ما سمح بتشغیل عدد أكبر، ولكن من جهة أخرى نجد أن عدد المشاریع مهم هو 
األخر، فهو یعبر عن بعث وخلق مشاریع جدیدة حتى وٕان كانت صغیرة فهي قابلة للتوسع كما قد تشیر إلى 

وكلما وجدوا مناخا مالئما كلما زادت عقود لمستثمرین أجانب یبدؤون مشاریعهم االستثماریة بنوع من التحفظ 
  2.وتوسعت استثماراتهم

 : الشباك الموحد للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار
یشمل إضافة على . الشباك الموحد الالمركزي هو فرع للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار المنشأة عبر الوالیة 

من المراحل في مسار االستثمار خصوصا حینما یتعلق إطارات الوكالة ممثلي اإلدارات التي تتدخل في مرحلة 
 3 : مایلياألمر ب

 إنشاء وترقیم الشركات، - 
 سیما رخص البناء،الالرخص  - 
 .المزایا المرتبطة باالستثمارات - 
وقرار منح المزایا وكذا التكفل ، استخراج شهادة اإلیداع  ،  ناتأإلعافل الشباك الموحد باستقبال یتك وعلیه، 

   ،تي لها عالقة بالخدمات اإلداریة والهیاكل الممثلة في الشباك الموحد، متابعتها حتى إتمام معالجتهابالملفات ال
  . یذ المشاریع االستثماریةتسهیل وتخفیف اإلجراءات القانونیة إلنشاء المؤسسات وتنف

لة التنمیة و وكا  )ANDMPE(الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الثالثالمطلب 
 )ADS(االجتماعیة  

انشأت الجزائر عدة وكاالت و هیئات بهدف ترقیة و تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،  و      
الت اتعتبر الوكالة الوطنیة  لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و وكالة التنمیة االجتماعیة من اهم الوك

 .لقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  التي انشأت في اطار الدعم المقدم

                                                 
.270آیت عیسى عیسى ، مرجع سابق ، ص،  1  

،اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم ، تخصص تسییر كلیة العلوم  یل في ضل التحوالت االقتصادیة بالجزائرسیاسة التشغآیت عیسى عیسى ،2
  .271، ص،2010،  3االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر 

3  http://www.andi.dz  
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  )ANDMPE(الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع االول  
تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر ع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،في إطار مواصلة السعي لتطویر قطا  

، وهي  03/05/2005المؤرخ في 05/165ذي رقمالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  بموجب المرسوم التنفی
 1: مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتتولى تنفیذ المهام التالیة

 ؛قطاعیة الخاصة بترقیة وتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطبیق اإلستراتیجیة ال - 
 وضمان متابعة سیره؛ ؤسسات الصغیرة و المتوسطة تنفیذ البرنامج الوطني لتأهیل الم - 
 فیما یخص اإلنشاء، التوقف وتغییر النشاط؛ؤسسات الصغیرة و المتوسطة تتبع التطور العددي للم - 
 ؛ ؤسسات الصغیرة و المتوسطة إعداد دراسات دوریة بخصوص التوجهات العامة للم - 
  ،ط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة معلومات الخاصة بمجاالت نشاجمع واستغالل ونشر ال - 

  2:وذلك من خالل :استراتیجیة الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
بالسیر على خطى برنامج میدا للمؤسسات  : تدعیم التأهیل المباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة- 1

ما من حیث حجمها سطة المستفیدة، السیالصغیرة والمتوسطة، مع زیادة نسبة المؤسسات الصغیرة والمتو 
 .  وقطاعات لنشاطها

 السیما من حیث إمكانیة النفاذ إلى المعلومات وتطویر :تحسین محیط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة- 2
المعلومات،  منشوراتبإنشاء قواعد معلومات تخص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وٕاصدار  أدوات التسهیل

نترنت وتكنولوجیا المعلومات واالتصال فضال عن تسهیل وصول المؤسسات الصغیرة وترقیة استخدام اإل
 .والمتوسطة لمختلف التسهیالت التي تمنحها السلطات الجزائریة زیادة على المساعدات والدعم الدولي

بتشجیع عملیات إعادة : تطویر منهج القطاعیة وٕانشاء شبكات الربط للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة- 3
أهیل الجماعیة ، و إنجاز دراسة للفروع ، و بطاقات فرعیة مع تحفیز إنشاء جماعات المصالح المشتركة الت

 .للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة
بالتقرب من الوكالة الوطنیة لتطویر : تطویر منهج الجواریة ، واالستماع إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

روعها وتكثیف االجتماعات والمناقشات مع المؤسسات الصغیرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل ف
 .والمتوسطة والجمعیات المهنیة والهیئات التمثیلیة

                                                 
واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في : ، الملتقى الوطني حول  مؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرتشخیص واقع ال مجیلي خلیصة و آخرین، 1

  .14، جامعة الواد ي، ص،06/05/2013- 05المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، یومي 
2 http://www.andpme.org.dz 
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باللجوء للمستشارین الوطنیین لرفع : تعزیز المشاورات الوطنیة فیما یخص دعم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
خاصة لالستشارة الوطنیة عن طریق التكوین ، فضال عن المرافقة ال المتوسطة مستوى المؤسسات الصغیرة و

 .على سبیل المثال
 )ADS(وكالة التنمیة االجتماعیة  : الفرع الثاني 

انشئت  ، 1996شخصیة المعنویة و االستقالل المالي انشئت في جوان لهي مؤسسة عمومیة تتمتع با    
 جوان  29ه الموافق ل  1417 صفر عام 14المؤرخ في  96/232المرسوم التنفیذي رقم  ألحكاما داستنا

تحت اشراف رئیس الحكومة و متابعة وزیر االشغال و الحمایة االجتماعیة  1996، تم انشاؤها عام 1م 1996

  2:و تتمثل مهامها في 
ترقیة و انتقاء و تمویل النشاطات و تدخالت لفائدة السكان المحرومین ، و كل مشروع اشغال او خدمات  - 

 .و اجتماعیة تتضمن استعماال مكثفا للید العاملة ذات منفعة اقتصادیة ا
 .تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  - 
في شكل قروض مصغرة ، و القرض المصغر هو جهاز اضافي ضمن تقوم الوكالة بمنح مساعدات مالیة  - 

 3.الوكالة یعمل على تشجیع او خلق نشاطات و دعم الشغل 
  4:المصغر القرض على الحصول شروط ومن

 سنة 18 من أكثر لوغب - 
 .الدیون سداد لغرض مردودیة و نشاط مشروع إنشاء في كفاءة - 
 %10 بنسبة تقدر خاصة مساهمة تقدیم  - 
 1%بنسبة المخاطرة عالوة دفع مع المشروع كلفة من %1 بنسبة یدفع القرض ضمان صندوق في المساهمة - 

 .القرض حصة من
 تدعیم تم ،كما سنوات5 و ستة مابین تتراوح مدةل دج 350000 و دج 50000 بین المصغر القرض یتراوح - 

 %2 . نسبة المشروع صاحب ویدفع الخزینة طرف من الفائدة سعر
 الوطني القطر مستوى على مصغر قرض طلب 119461 الوكالة سجلت 2002 سبتمبر 30 غایة إلى        
 غایة الى الدفع عدم نسبة بلغت و .للتشغیل الوالئیة المدیریات مستوى على المطابقة قرار 51345  سلمت و

 مستوى على المتنازعة الملفات من % 15 نسبة ،و البنوك قدمتها التي للقروض %62،بالنسبة 2003سنة
                                                 

  18، ص،  40، الجریدة الرسمیة العدد  1996جوان  29ه الموافق 1417م صفر عا 14المؤرح في  232- 96المرسوم التنفیذي رقم  1
، مذكرة ماجستیر ، فرع اقتصاد التنمیة ، جامعة  ترقیة اسالیب و صیغ تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري رابح خوني ، 2

  .162، ص،2003- 2002باتنة ،–العقید الحاج لخضر 
.162جع سابق ، ص،رابح خوني ، مر  3 
  .229بو عبد هللا ھیبة ، مرجع سابق ،ص، 4



 التي تساهم في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة المتوسطة  الهیئات والبرامج.…الفصل الثاني

63 
 

 القروض لفشل العالیة النسبة ترجع و. القروض ضمان صندوق إلى وصلت الجزائري الوطني 2003 ، البنك
 ألصحاب مهنیة مؤهالت غیاب مع تقنیة بطاقة على تختصر اإیداعه تم التي الملفات كون االستثماریة المصغرة
 من المحدود لالندماج نظرا . المحلي المستوى على المشاریع ألصحاب والمتابعة المرافقة وانعدام المشاریع

 هذا یتجدد لم المصغر، القرض ترقیة في مختصة مالیة مؤسسات وغیاب المصغر القرض یخص فیما البنوك
 تنفیذها على البلدیات تشرف و العامة للمنفعة مشاریع عن عبارة أصبح وٕانما مصغرة قروض شكل على البرنامج
  1.  المصغرة المؤسسات إنشاء تشجیع لغرض

  بورصات المناولة و الشراكةو  )CALPI(لجان دعم و ترقیة االستثمارات المحلیة .: المطلب الرابع 
ة و كذا بورصات المناولى و الشراكة من اهم الهیئات التي تعتبر لجان دعم و ترقیة االستثمارات المحلی      

انشأت من اجل دعم ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، وذلك لدورها الكبیر في میاعدة هذا 
  .القطاع من خالل ما تقدمه من خدمات مالیة و غیرها 

  )CALPI(لجان دعم و ترقیة االستثمارات المحلیة :الفرع االول 
ربیع  19المؤرخ في  12- 93ترقیة االستثمارات المحلیة بموجب المرسوم التشریعي رقم وكالة دعم و  أسستت

و المتعلق بترقیة االستثمار ، و اعتبرت بحسب المرسوم مؤسسة  1993اكتوبر  5الموافق ل  1414الثاني 
رئیس ، و توضع تحت وصایة عمومیة  ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقاللیة المالیة 

كما تم  .الحكومة ، و هي المرجع االساسي لكل مایتعلق باالستثمار و باالتصال مع االدارة و الهیئات المعنیة 
جمادى  12المؤرخ في  319- 94رقم یمها و كیفیة تسییرها بالمرسوم التنفیذي ظتحدید صالحیات الوكالة و تن

، المتضمن صالحیات و تنظیم و تسییر وكالة ترقیة و  1994اكتوبر  17الموافق ل  1415االولى 

  2 .االستثمارات و دعمها و متابعتها 
المشاریع ، كما  إلقامةاالعالم الكافي للمستثمرین حول االراضي و المواقع المخصصة و هي مكلفة بتوفیر    

  3.المتوسطة المؤسسات الصغیرة و  ألصحابتقوم بتقدیم القرارات المتعلقة بتخصیص االراضي 

  4:و تتمثل مهام و كالة دعم االستثمارات فیما یلي 
 .12- 93تقرر منح المزایا المرتبطة باالستثمارات في ایطار المرسوم التشریعي رقم  - 
 .تضمن متابعة احترام المستثمرین لاللتزامات المتعهد بها  - 
 تضمن توزیع كل المعلومات و المعطیات المتعلقة بفرص االستثمار ، - 

                                                 
.230سابق ،ص، بو عبد هللا ھیبة ، مرجع   1  
  .267نصر الدین بن نذیر ، مرجع سابق ،ص،2
 .65غبولي احمد ، مرجع سابق ،ص،3
  .268نصر الدین بن نذیر ، المرجع السابق ، ص، 4
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 تقییم مشاریع االستثمار و احصائه ، تجري - 
 تنشر القرارات المتعلقة باالستثمارات التي  استفادة من امتیازات ، - 
 االعتماد على خبراء في مجال االستثمار و تكلیفهم بمعالجة المواضیع الخاصة باالستثمار ، - 
 اقامة عالقات تعاون مع الهیئات االجنبیة المماثلة و تطویرها ، - 
 و اقتراح تدابیر مرتبطة بتنظیم االستثمار و تطوره و فعالیته ،تقدیم تقاریر  - 
 تنسیق بین الوكالء في المناطق الحرة ، - 
استغالل كل الدراسات و المعلومات المتصلة بهدفا و خاصة بالتجارب و الممارسات الدولیة في مجال  - 

 االستثمار ،
  .ات ، و تضمن ترقیة االستثمارات و مساعدة المستثمرین في ایطار تنفیذ مشاریع االستثمار تدعیم  - 

  )CALPI( محلیةمساهمة لجان دعم و ترقیة االستثمارات ال
 قطع لها علیها وخصصت صادقت التي المشاریع بلغت فقد المحلیة، والجماعات الداخلیة وزارة معطیات حسب
 ألف 311 يحوال تستقطب أن مشروع یتوقع 13000 حوالي ،1999سبتمبر غایة إلى 1994 سنة منذ أراضي
 في فعال أنجزت التي تلك توزیع كان وقد بالقطاعات االقتصادیة، الفروع معظم على موزعة إنجازها بعد عامل
  1. مشروع 500 حوالي 1999 نهایة

  2:و تتوزع هذه المشاریع حسب القطاعات كما یلي 
  نسبة مساهمة الوكالة في دعم المشاریع حسب القطاعات : 15الجدول رقم 

البناء و االشغال   الصناعة   القطاعات
  العمومیة 

السیاحة الصناعة   الفالحة  التجارة
  التقلیدیة

  خدمات اخرى

  %22  %8  %8  %12.5  %14.5 %35  نسبة المساهمة
، مذكرة ماجستیر ، في العلوم  التخطیط في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثامنیة رؤوف ،: المصدر 

  .94، ص،  2001- 2000،االقتصادیة ،جامعة الجزائر 
  بورصات المناولة و الشراكة :الفرع الثاني 

 اإلنتاجیة، وتعتبر رفع طریق عن االقتصادیة التنمیة في أساسًیا عنصًرا والشراكة المناولة بورصات تعتبر      
 كاملها،یجهل ت ما كثیًرا التي المنتجة المؤسسات بین المناولة عالقات لتنظیم نجاعة األكثر األدوات إحدى من

                                                 
، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد  حالة الجزائر–المتوسطة في التنمیة الواقع و المعوقات دور المؤسسات الصغیرة و اودي ،  الطیب الد  1

  .68،ص، 2011لسنة  11
، مذكرة لنیل شھادة  الماجستیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص تخطیط ، جامعة  التخطیط في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثامنیة رؤوف ،  2

  .94، ص،2000/2001زائر ،الج
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 عمومیة وخاصة، مؤسساتٍ  من وتتكون ، 1991 عام في إنشائها تم مربح، غیر غرض ذات جمعیة وهي
 طریق انضمام عن استعمالها ویتم المختلفة، بأشكالها المتخصصة الهیئات العامة، السلطات دعم إلى إضافة

 في متعدد االختصاصات فریًقا البورصة تضع كما .الجزائریة البورصة قوانین بموجب والمنظمات المؤسسات
 أحد نداء -وزیادة البورصة المراسلة -واإلنترنیت والفاكس الهاتف طریق عن وذلك باستمرار، زبائنها خدمة

  1.الوثائقي البورصة المعلومات ورصید بنك استغالل -المؤسسات زیادة أجل من بالبورصة النشطین المهندسین
  2: ثل مهامها في تتمو 
  .المناولة لطاقات مستوى دلیل إنشاء لغرض الصناعیة للمؤسسات الحقیقة الطاقات إحصاء - 
  .المهنیة للوساطة فضاء وٕانشاء المناولة وطلبات عروض بین العالقات ربط - 
  المحلیة للصناعات اإلنتاجیة للقدرات األمثل االستخدام تشجیع - 
 .المناسبة بالوثائق وتزویدها المؤسسات إعالم - 
 للمؤسسات الالزمة والمعلومات اریةاالستش المساعدات تقدیم - 
 جدیدة ومتوسطة صغیرة وصناعات مؤسسات إنشاء بتشجیع الصناعي النسیج تكثیف أعمال في المساهمة - 

 .المناولة میدان في
 .والعالمي والوطني الجهوي المستوى على والشراكة المناولة ترقیة - 
 .المناولة مواضیع حول واللقاءات الملتقیات تنظیم - 
 .المعارض في االشتراك من الجزائریة ؤسساتالم تمكین - 

و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض ) ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب :المطلب الخامس 
  )ANGEM(المصغر 

  . المنشأة تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر من اهم الهیئات
 )ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب  :ول الفرع اال 

و وضعت تحت  1996سبتمر  08المؤرخ في  296- 96استحدثت الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم   
سلطة رئیس الحكومة و یتولى الوزیر  المكلف بالتشغیل متابعة  نشاطاتها ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

  . 3ها فروع جهویة  و محلیةاالستقالل المالي ، و ل

                                                 
  .73شعیب آتشي ، مرجع سابق ،ص،1
، الملتقى  دور الھیئات الحكومیة في تدویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دراسة حالة الجزائر:دوار ابراھیم ،مداخلة بعنوان .عبد هللا بالوناس ، أ. د2

، 2012افریل  19و  18وسطة في الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي استراتیجیة تنظیم و مرافقة المؤسسات الصغیرة و المت: الدولي حول 
  .7ص،

:  ، الملتقى الدولي حولالتجربة الجزائریة في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في التنمیة بوقمقوم محمد، .غیاط شریف، أ.أ3
  .109الشلف ، الجزائر ، ص، –، جامعة حسیبة بن بو علي 2006افریل  17،18ول العربیة ، یومي متطلبات تاھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الد
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  :  1مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 
تشجع كل األشكال والتدابیر المساعدة على ترقیة تشغیل الشباب من خالل برامج التكوین والتشغیل  - 

  .والتوظیف األول
نسب تقوم بتسییر مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب ومنها اإلعانات، التخفیضات في  - 

 .الفوائد 
 .تتابع االستثمارات التي ینجزها أصحاب المشاریع في إطار احترامهم لبنود دفتر الشروط - 
 .إتاحة المعلومات االقتصادیة والتقنیة والتشریعیة ألصحاب المشاریع لممارسة نشاطاتهم  - 
 .تقدیم االستشارات ألصحاب المشاریع والمتعلقة بالتسییر المالي وتعبئة القروض - 
عالقات مالیة متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالیة في إطار التركیب المالي لتمویل المشاریع و  إقامة - 

 .إنجازها واستغاللها
دریبیة ألصحاب تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجیة للتجهیزات، وتنظیم دورات ت - 

نظیم ویسیر الوكالة مجلس توجیه ویدیرها مدیر وتجدید معارفهم في مجال التسییر والت المشاریع لتكوینهم
  2.ومجلس مراقبة 

ان دور الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب یمتد الى التفاوض مع البنوك حول الشروط البنكیة ، من        
اجل تسهیل فرص االستفادة  من القروض البنكیة و كذلك مرافقة المشاریع الصغیرة و تزویدها بالمعلومات و 

لدراسات المالیة و التكفل بالتكوین الشباب حاملي افكار المشاریع الصغیرة قبل و بعد االستفادة من الدعم ، و ا
، أي المؤسسات الصغیرة  فقط التي تفي بشروط علیه فالوكالة تتولى دعم و تمویل الشباب حامل المشاریع 

  3.االستفادة من الدعم 
لدعم التي تقدمها و كذا مختلف المشاریع التي تم تمویلها من طرف و سوف نتطرق الى مهام الوكالة و صیغ ا

  .الوكالة في دراستنا التطبیقیة للوكالة الوطنیة لدعم تشعیل الشباب و التي سنقوم بدراستها في الفصل الثالث 
    )ANGEM(الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الفرع الثاني   

 ،كفرنسا الدول من العدید في البنكیة الخدمات تشكیلة ضمن المصغرة وضالقر  إدراج سیاسة اعتبرت       
 بدأت الكبیرة المشاریع معظم ألن ،االقتصاد بناء في الزاویة حجر بمثابة األمریكیة المتحدة والوالیات النمسا

                                                 
مع االشارة الى الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب  –، تقییم برامج دعم و تنمیة المؤسسات الصغیرة  الجزائریة طارق حمول .سھام شیھاني ، أ.أ1

ANSEJ2011نوفمبر  16- 15استراتیجیة الحوكمة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة ، ایام : لي حول، مداخلة في ایطار الملتقى الدو ،
  .8جامعة المسیلة ،ص،

.8طارق حمول ، مرجع سابق ، ص،.سھام شیھاني ، أ.أ 2 
،مجلة دراسات اقتصادیة ،  و المتوسطة في الجزائر دراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي النشاء و تطویر المؤسسات الصغیرةالعایب یاسین ،3

  .43، جامعة عبد الحمید مھري ، ص، 2014دیسمبر  1العدد 
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 سیاسة انتشار وزاد  ،الواقع أرض على التجسید بغیة صغیرة مبالغ إلى تحتاج بسیطة بفكرة وقبلها صغیرة
 االستثمار لترقیة آلیة یعد لم أنه إذ ،وراءه من الهدف زاد أن بعد،التسعینیات عشریة بدایة مع المصغر التمویل
من اندونیسیا من    (BRI- Unit Desa)بنك عد المجال هذاو في  ,والبطالة الفقر لمحاربة آلیة بل ,فحسب

 دول مختلف عبر منتشرا أصبح أن إلى ،الدول من عدیدال ذلك بعد وتلتها النشاط ذلكاول البنوك التي مارست 
 التمویل من النمط هذا یظهر لم فنلندا ففي النشأة حدیثة سیاسة هي المصغرة القروض فسیاسة ذلك ومع ,العالم

  1.أخرى إلى دولة من وقیمته منه الغرض اختلف قد أنه كما 1996 سنة بعد إال
  :غر بالجزائر نشاة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المص

 22المؤرخ في  04/14تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بموجب المرسوم التنفیذي رقم      
تنسیقیة والئیة ، موزعة عبر كافة أرجاء  49تضم ،المعدل، وهي وكالة ذات طابع خاص   2004جانفي 

جهاز القرض المصغر موجه إلى أشخاص بدون  الوطن، ومدعمة بخالیا المرافقة على مستوى الدوائر، وبالتالي
عمل و لكنهم قادرون على القیام بنشاط معیشي مصغر بواسطة دعم مالي قلیل و بشروط مرنة و مریحة ، 

إذا كانت سلفة ثالثیة وهي أغلب القروض تكون بالتعاون مع (وعلى هذا یعتمد هذا الجهاز على منح قروض 
في آجال سریعة ) بدون فائدة لشراء  المادة األولیة فمن الوكالة لوحدهاالبنك أما الحالة الخاصة وهو قرض 

، یتم تسدیدها على المدى القصیر أو الطویل ، )دج 1000000تصل إلى غایة (تتكون من مبالغ صغیرة 
وتكون مرفوقة بمساعدة الدولة و التي تتمثل في تخفیض نسبة الفوائد مع ضمان یتكفل به صندوق الضمان 

 2.للقروض المصغرة المشترك
یتمحور عمل الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر في خلق مناصب شغل عن طریق القروض        

ملیون دینار جزائري ، و هي تستهف الفئات التي یمكنها خلق مشاریع   500المصغرة و منح له غالف مالي ب 
الف  400الى  50على  سلفیة بنكیة من و لها الكفاءات الالزمة لذلك و یسمح لهم هذا القرض بالحصول 

  3.دینار جزائري یتم تسدیدها على خمس سنوات 
باإلضافة إلى ذلك ال یقتصر دور الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر على تقدیم المساعدات المالیة       

القتصادیة للمشروع، المرافقة، الدراسة التقنیة وا فقط، بل یتعدى ذلك إلى مساعدات غیر مالیة كالتوجیه و

                                                 
  .48،ص، ، مرجع سابقدراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي النشاء و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرالعایب یاسین ، 1
دراسة تقییمیة النشطة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  –القرض الحسن المصغر لتمیل االسر المنتجة عواطف محسن ،سلیمان ناصر ،  2

ANGEM-6تونس ،ص، –، جامعة صفاقص 2013جوان  29-27، بحث مقدم الى ملتقى صفاقص الدولي الثاني حول المالیة االسالمیة ، ایام  الجزائر.  
.112االمین حلموس ، مرجع سابق ،ص،  3 
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اءات جدیدة لتسویق ضف خلقكتساب الخبرات المختلفة و الالمعارض والصالونات  ، المؤسسةالتكوین لتسییر 
 1.منتجاتهم 

وتتمیز الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر عن غیرها من األجهزة األخرى بكونها تتوفر على خالیا      
حیث یحصل المواطنون على التوجیه و المرافقة مما یجنبهم عناء التنقل  مرافقة متواجدة على مستوى الدوائر،

 2.إلى عاصمة الوالیة لالستعالم و إیداع و متابعة ملفاتهم 
كل هذا سمح للوكالة من أن تكون ذات فعالیة كبیرة في تحقیق نشاطات اقتصادیة مدرة للدخل ومساهمة في 

ات في البیوت الالئي شققن طریقهن في عالم الشغل في خلق مناصب عمل و حتى من فئة النساء الماكث
  . 3أصبح نشاطهن یساهم بشكل كبیر في تدعیم میزانیة األسرة  و تخصصاتمختلف ال

التمویل المالي التي تساهم في ترقیة و تمویل المؤسسات و صنادیق الدعم : المبحث الثاني 
  الصغیرة و المتوسطة

رة و المتوسطة في االقتصاد الوطني ، فقد تم انشاء العدید من نظرا ألهمیة قطاع المؤسسات الصغی  
الهیئات و الوكاالت التي تساهم في ترقیة هذا القطاع ، كما تم انشاء مجموعة من الصنادیق التي تدعم نشاط 
هذه المؤسسات بمختلف الوسائل و االسالیب المالیة و الغیر مالیة ، او بالتعاون مع هیئات اخرى من اجل 

  . یل عملیة انشاء المشاریع و تمویلها تسه
  )FGAR(و صندوق ضمان القروض )  CNAC(الصندوق الوطني للتامین عن البطالة : المطلب االول 

عتبر الصندوق الوطني للتامین على البطالة و كذا صندوق ضمان القروض من اهم االجهزة الداعمة ی     
ل مساهمتها في انشاء المشاریع الصغیرة و المتوسطة و لقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، من خال

  .متابعتها و تمویلها 
  )  CNAC(الصندوق الوطني للتامین عن البطالة : الفرع االول   

فقد وضع نظرا لعملیات التسریح الجماعي الناجمة عن اعادة الهیكلة و خوصصة المؤسسات العمومیة ،     
البطالة و االحالة على التقاعد المسبق ، حیث صدر المرسوم التشریعي رقم  المشرع الجزائري جهاز التامین على

المتضمن الحفاظ على الشغل و حمایة االجراء الذین قد یفقدون عملهم  1994ماي  26المؤرخ في  09- 94
المتعلق باحداث نظام التامین  1994ماي  26المؤرخ في  11- 94بصفة ال ارادیة ، و المرسوم التنفیذي رقم 
عملهم بصفة الارادیة  و السباب اقتصادیة ، باالضافة الى المرسوم على البطالة لفائدة االجراء الذین قد یفقدون 

                                                 
1 http://www.angem.dz   

.113سلیمان ناصر ، عواطف محسن ، المرجع السابق ،ص،   2  
م ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھاغدة الماجستیر ، كلیة العلو دراسة حالة و الیة تیارت–میزانیة الدولة و اشكالیة التشغیل في الجزائر شباح رشید ،3

  .180،ص،2011/2012تلمسان ،  –االقتصادیة ، علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة ابو بكر بالقاید 
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الذي یتضمن القانون االساسي للصندوق الوطني للتامین  1994جویلیة  06المؤرخ في  188-94التنفیذي رقم 
  1.على البطالة 

  :اهداف نظام التامین على البطالة 

  : 2م التامین على البطالة الى تحقیق االهداف التالیة یسعى نظا
العمل على التخفیف من حدة مشكلة فقدان العامل الجره المنتظم ، و ضمان توفیر الحد االدنى من متطلبات - 1

 .المعیشة طیلة فترة التعطل عن العمل للحد من اآلثار االقتصادیة و االجتماعیة التي تترتب عنها 
 .یت معدالت التشغیل باستخدام اسلوب تحدید رسوم التامین العمل على تثب- 2
و ذلك العمل على دعم قدرات االقتصاد بشكل عام و تحقیق التوازن االقتصادي و االجتماعي بشكل تلقائي - 3

 .بالحفاظ على حجم القدرة الشرائیة للمستهلكین خالل فترات الركود االقتصادي 
ل  الحد من  الدوافع التي تجعلهم یالجؤون الى قبول  اعمال ال تتناسب الحفاظ على مهارات العمال من خال- 4

  .مع قدراتهم و مؤهالتهم ، و كذلك بتوفیر فرص التدریب لهم 
مع المؤسسات المالیة و الصندوق الوطني لترقیة التشغیل  باالتصالو  :كما یساهم الصندوق في نطاق مهامه 

   3:الذي یتكفل بهم ،السیما من خالل ما یأتيفي تطویر إحداث أعمال لفائدة البطالین 
  .التمویل الجزئي للدراسات المتعلقة باألشكال غیر النموذجیة للعمل و األجور وتشخیص مجاالت التشغیل - 1
التكفل بالدراسات التقنیة اإلقتصادیة لمشاریع أحداث األعمال الجدیدة لفائدة البطالین الذین یتكفل بهم ویتم  - 2

  .ل مع المصالح العمومیة للتشغیل ذلك باإلتصا
تقدیم المساعدة للمؤسسات التي یواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب - 3

  .األشكال و الصیغ المقررة بموجب إتفاقیة 
اط بمهمة جدید تتمثل في دعم ومرافقة خلق النش (CNAC)كلف الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة         

سنة ، وهذا بناءا على جاء به  50إلى  35من طرف العاطلین و المسرحین  الذین تتراوح أعمارهم ما بین 
، وهذا مع توفر بعض الشروط إلى  188- 94و المتمم للقانون األساسي رقم  01- 04المرسوم التنفیدي رقم 

الیكون شاغال منصب عمل مأجور سنة ،إلى أن یكون مقیم بالجزائر ، أن  50- 35جانب تراوح العمر ما بین 
عند إیداعه طلب اإلعانة ، أن یكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل منذ ستة أشهر على األقل 
بصفة طالب شغل أو یكون مستفیدا من تعویض الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة ، أن یتمتع بمؤهل مهني 

                                                 
  .73قنیدرة سمیة ، مرجع سابق ،ص،1
، مذكرة نجاح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المقامة من طرف البطالین و المدعمة بالصندوق الوطني للتامین على البطالة بن عاشور لیلى ،محددات 2

  .83،ص،2008/2009مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة  و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
، الملتقى العلمي الدولي حول ،  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كاستراتیجیة حكومیة المتصاص البطالة في الجزائرمصطفى بلمقدم ،مصطفى طویطي، 3

  .14، جامعة لمسیلة ، ص، 2011نوفمبر  16- 15جیة الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة ،یومي استراتی
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اط المراد القیام به ،كذلك أن یكون قادرا على رصد إمكانیات مالیة أو یمتلك ملكات معرفیة ذات صلة بالنش/و
 شهرا على األقل ، 12 یكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ  كافیة للمساهمة في تمویل مشروعه ، أن ال

  1.أیضا أنه لم یستفد من تدابیر إعانة بعنوان إحداث النشاط
  :ندوق شروط التأهیل و االمتیازات التي یمنحها الص

   2:شروط التأهیل  1
  :یمكن االستفادة من خدمات الصندوق إذا توفرت الشروط التالیة 
 الجنسیة الجزائریة.  
  سنة 50و 30أن یكون السن بین. 
 أال یكون شاغال ألي منصب عمل مأجور أو ممارسا لنشاط لحسابه الخاص عند إیداعه طلب اإلعانة. 
 نیة للتشغیل كطالب لمنصب عمل أو یكون مستفید من تعویض أن یكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوط

 .الصندوق الوطني للتأمین على البطالة
 أن یتمتع بمؤهل مهني أو یمتلك ملكات معرفیة ذات صلة بالنشاط المراد القیام به. 
 أال یكون قد استفاد من تدبیر إعانة بعنوان إحداث النشاطات . 

  :التنظیمیة للصندوق یمكن االستفادة من عدة امتیازات هي بتوفر الشروط الالزمة ووفقا لألحكام
  3 :تتلخص في : االمتیازات المالیة

التي یغطي الجزء األكبر منه , الصیغة الوحیدة للتمویل  حسب الصندوق هي الصیغة ثالثیة األطراف
  .إقتناء العتاد والمعّدات الجدیدة  مصاریف

  طنیة لدعم تشغیل الشبابالقرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الو. 
 القرض البنكي الذي یخفض جزء من فوائده من طرف الصندوق. 

  :تتلخص في : االمتیازات الجبائیة 
  :تتحدد كما یلي, یتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضریبیة وتخفیضات جبائیة    

  4:مرحلة االنجاز تتمثل االمتیازات في
 ى القیمة المضافة للحصول على معدات التجهیز والخدمات التي تدخل مباشرة في اإلعفاء من الرسم عل

  .إنجاز االستثمار
                                                 

  .15المرجع ،ص،  نفس1
2 http://www.bdl.dz  

استراتیجیة : ، الملتقى الدولي حول ات المحلیة و تقلیص حجم البطالة دور االجھزة الحكومیة في دعم االستثمارحبة نجوى ، .بن بریكة عبد الوھاب ،أ  3
  .10- 9، جامعة لمسیلة ،ص،ص،2011نوفمبر   16- 15الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة ، یومي 

https://www.cnac.dz 4   
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  من الحقوق الجمركیة على معدات التجهیز المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز  %05تخفیض بنسبة 
  .االستثمارات

  ممارسة النشاطاإلعفاء من حقوق تحویل الملكیة في الحصول على العقارات المخصصة ل.  
 اإلعفاء من حقوق التسجیل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة.  

  :مرحلة االستغالل 
سنوات بالنسبة  06سنوات بدایة من انطالق النشاط، أو  03تشمل اإلمتیازات الجبائیة للمؤسسة المصغرة لمدة 

  :للمناطق الخاصة و تتمثل في
 لشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي والرسم على النشاطات اإلعفاء الكلي من الضریبة على أرباح ا 

  .المهنیة
 اإلعفاء من الرسم العقاري على البنایات والمنشآت اإلضافیة المخصصة لنشاطات المؤسسات. 

من المالحظ أن كال من الوكالة والصندوق یقدمان نفس االمتیازات تقریبا حتى تلك المتعلقة بالتكوین        
    1.والمتابعة وٕان لم یتم ذكرها كلها، وما تعلق منها بالمناطق والقطاعات ذات األولویة والمرافقة

 إنشاءها تم التي التشغیل  أجهزة من وكغیره الجهاز هذا ساهم:البطالةازات الصندوق الوطني للتامین على انج
 عدد لنا یوضح لمواليا والجدول .الشغل خلق مناصب في ما حد إلى ومتوسطة وصغیرة مصغرة مؤسسات لخلق

 وكذا الجهاز هذا لدى سنة50 و 35 بین ما اعمارهم المتراوحالبطالین طرف  من إیداعها تم التي الملفات
  2 .طرفه من تم قبولها التي الملفات

تطور عدد الملفات المودعة و التي تم قبولها لدى الصندوق الوطني للتامین عن البطالة : 16الجدول رقم 
  )2008-2004(خالل الفترة 

  عدد الملفات التي تم قبولها  CNACعدد الملفات المودعة لدى   السنوات

2004  21181  9586  

2005  37449  21274  

2006  46473  28450  

                                                 
.10ة نجوى ، مرجع سابق ، صبن بریكة عبد الوھاب ، حب  1 
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر   حالة الجزائر–و دورھا في معالجة مشكل البطالة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةجالل عبد القادر ، 2

  .113،ص، 2008/2009في العلوم االقتصادیة ، فرع التحلیل االقتصادي ،جامعة الجزائر ، 
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2007  53778  34371  

2008  61414  40038  

  133719  220295  المجموع

حالة –الجة مشكل البطالة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في مع، جالل عبد القادر :المصدر 
  .113،ص، 2008/2009ماجستیر  في العلوم االقتصادیة  ،جامعة الجزائر ،  رةكمذ الجزائر ،
 سنة من تزاید الصندوق في هذا لدى إیداعها تم التي الملفات عدد أن نالحظ أعاله الجدول من إنطالقا       

 2008 سنة مرات ثالث إلى تقریبا عف العددلیتضا ملف 21181 إیداع تم 2004 سنة في حیث أخرى، إلى
 في سنة 50 و 35 بین سنهم المتراوح البطال الشباب رغبة ما یؤكد هذا .ملف 61414 إلى عددها وصل حیث

الملفات  عدد إجمالي وصل وقد .نشاطات وخلق مؤسسات إلقامة الصندوق هذا طرف دعم من على الحصول
 من دراستها  وبعد ملف 220295 یقارب ما إلى  ) 2008- 2004(سنوات  4التي تم ایداعها في ضرف 

 إلى ذلك في السبب ویعود منها فقط، % 60 حوالي على الموافقة بذلك تمت والموافقة لجنة االختیار طرف
 فبالنسبة .االختیار لجنة طرف من والموافقة إجراءات االختیار وتعقد البنوك طرف من التمویل عراقیل وجود

 البنوك تقبل لم ، علیها الصندوق موافقة بعد البنوك لدى ملف 20900إیداع  تم 2007 سنة هأن نجد للتمویل
  .%49.07حوالي اي  منها 10397 سوى

  )FGAR(صندوق ضمان القروض  : الفرع الثاني 
 373- 02انشئ صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

، الذي یعتبر من اهم االدوات المالیة المتخصصة لفائدة المؤسسات الصغیرة و  2002وفمبر المؤرخ في ن
المتوسطة التي تضطلع بمهمة معالجة اهم المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات و المتمثلة في الضمانات 

  1 .الضروریة للحصول على القروض البنكیة 
  :مهام صندوق ضمان القروض 

  2:التالیة المهام والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قروض مانض صندوق یتولى
 المجاالت في استثمارات تنجز التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لفائدة الضمانات منح في التدخل - 

 المؤسسات؛ توسیع التجهیزات، تجدید المؤسسات، إنشاء  : التالیة

                                                 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في ANSEJتمویل المؤسسات المصغرة في ایطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، غقال الیاس 1

  .102،ص،2008/2009العلوم االقتصادیة ، تخصص نقود و تمویل ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر،  قتصادیة الجزائریة، آلیة تمویل برامج تأھیل المؤسسات االابتسام بو شریط 2

  .88،89،ص،ص،2009/2010قسنطینة ، –تخصص ادارة مالیة ، جامعة منتوري 



 التي تساهم في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة المتوسطة  الهیئات والبرامج.…الفصل الثاني

73 
 

 بهما؛ المعمول والتنظیم للتشریع وفقا تصرفه تحت الموضوعة المواد تسییر - 
 المطلوبة؛ والضمانات المشاریع أهلیة إقرار - 
 علیها؛ المتنازع المستحقات تحصیل عملیات بمتابعة التكفل - 
 الصندوق؛ ضمان منح عن الناجمة المخاطر متابعة - 
 والمتوسطة؛ الصغیرة المؤسسات لفائدة الدولیة الهیئات تضمنها التي البرامج متابعة ضمان - 
 ضمان الصندوق؛ من المستفیدة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لفائدة التقنیة اعدةوالمس االستشارة ضمان - 

 : التالیة بالمهام القیام الصندوق كلف كما
 والمتوسطة  الصغیرة المؤسسات ترقیة في تنشط التي بالمخاطر تتكفل التي المتخصصة االتفاقیات ترقیة - 
صیغ  بكل الخاصة الضمان شهادات سلیموت ، الصندوق ضمان عن الناجمة المخاطر متابعة ضمان - 

 ؛ التمویل
 الصندوق؛ قبل من الموضوعة الضمان ألنظمة المستمر التقییم - 
 والمتوسطة؛  الصغیرة المؤسسات لصالح المالیة والمؤسسات البنوك مع اتفاقیات إعداد - 
 والمتوسطة وتدعیمها الصغیرة المؤسسات بترقیة المتعلقة التدابیر على المصادقة إلى یهدف عمل بكل القیام - 

 تسدید یخص آجال فیما المالیة والمؤسسات البنوك محل الصندوق یحل حیث االستثمارات، ضمان إطار في
  1.به المعمول للتشریع بقاط المخاطر تغطیة حدود وفي المستحقات،
  و صندوق الزكاة  )FPCI(ترقیة التنافسیة الصناعیة صندوق  :المطلب الثاني 

ترقیة التنافسیة الصناعیة من اهم االجهزة الداعمة و الممولة للمؤسسات الصغیرة و یعتبر صندوق     
المتوسطة ، كما ان صندوق الزكات یقوم بدور كبیر في المساهمة في ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و 

  .المتوسطة من خالل خدماته المالیة و الغیر مالیة 
  ) FPCI(اعیة صندوق ترقیة التنافسیة الصن: الفرع االول 

-102فتح لدى كتابات الخزینة حساب تخصیص خاص رقم  2000قانون المالیة لسنة   : اوال نشأة الصندوق
 fonde de promotion de la compétitivitéالتنافسیة الصناعیة رقیة عنونه صندوق ت 302

industrialle  ة الخدمات المرتبطة بالصناع مكلف بتسییر المساعدات المالیة المباشرة للمؤسسات الصناعیة و

                                                 
1http://www.fgar.dz  
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التنافسیة الصناعیة ، هذه المساعدات ذات الطابع المالي الموجه للمؤسسات من اجل عملیات التاهیل و تطویر 

  1 :تتخذ  شكلین هما 
و تتمثل في المساعدات المالیة الموجهة لتغطیة جزء من النفقات المدفوعة  :المساعدات المالیة للمؤسسة . أ

سسة فیما یتعلق بالتشخیص االستراتیجي الشامل و مخطط التاهیل ، االستمارات غیر المادیة ، من طرف المؤ 
  .االستمارات المادیة 

و هي االموال المنفقة و المرتبطة اساسا بتلك العملیات الموجهة لتطویر :المساعدات المالیة لهیاكل الدعم . ب
طة بالصناعة مثل تلك المتعلقة بتحسن النوعیة و الجودة ، محیط المؤسسة االنتاجیة او المؤسسة الخدمیة المرتب

، الملكیة الصناعیة ، التكوین البحث و التطویر ، ) métrologie(القیاسات ) normalisation(التقییس 
لمعلومات الصناعیة و التجاریة ، النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهیل المناطق الصناعیة و مناطق 

لنفقات التي لها صلة بانجاز اعمال اعادة تاهیل المناطق الصناعیة و مناطق النشاط ، المصاریف النشاط ، ا
المدفوعة في ایطار تطبیق برامج التكوین الموجهة لمسیري المناطق الصناعیة و مناطق النشاط ، النفقات 

  2.ة و مناطق النشاط لقة بكل النشاطات التي ال عالقة مع برنامج اعادة تاهیل المناطق الصناعیعالمت
 :3معاییر التي یجب ان تتوفر في المؤسسات لالستفادة من خدمات الصندوق هي:ثانیا 

 .ضرورة كون المؤسسة من القطاع الصناعي - 
 .أن یكون للمؤسسة أصول صافیة مساویة على األقل لرأسمالها االجتماعي - 
 .أن تكون المؤسسة مسجلة في السجل التجاري ولها رقمها الجبائي - 
 .سنوات 3أن تكون المؤسسة قد نشطت على األقل لمدة  - 
 .عامال 20أن تكون المؤسسة توظف على األقل  -

 ربیع الثاني عام 26اما عن ایرادات و نفقات الصندوق فقد حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : ثالثا
 1422رمضان عام  27لمؤرخ في یعدل و یتمم القرار الوزاري المشترك ا، 2013مارس سنة  9الموافق  1434

  .الذي یحدد مدونة ایرادات و نفقات صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة   2001دیسمبر سنة  12الموافق 
  :4صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة عن طریق  لیمو 
 تخصیصات میزانیة الدولة ، - 

                                                 
، اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم  لمتوسطة في دول المغرب العربي، قیاس فعالیة برامج تأھیل المؤسسات الصغیرة و احسین یحي 1

  .195،196،ص،ص، 2012/2013تلمسان ،–االقتصادیة ،كلیة العلوم االقتصادیة العلوم التجاریة و علوم التسیر، تخصص اقتصاد ، جامعة ابي بكر بالقاید 
  .196حسین یحي ، مرجع سابق ،ص، 2
سیاسات التمویل و : ،الملتقى الدولي حول  تمویل عملیات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: مداخلة بعنوان محمد دھان  ،.تروس ،أعبد الحق بو ع 3

  .13، جامعة محمد خیضر بسكرة ،ص،2006نوفمبر  21/22دراسة حالة الجزائر و الدول النامیة ، بسكرة یومي –اثرھا على االقتصادیات و المؤسسات 
  .26م ،ص، 2013یونیو سنة  26الموافق ل  1434شعبان عام  17الصادر بتاریخ  33من قانون المالیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  2ادة الم4
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  .الهبات و الوصایا  - 
  :ى ما یأتيتمنح مساهمة صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة ال

النشاطات المرتبطة بمحیط المؤسسات الصناعي التي تبادر بها وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و  - 
 .1المتوسطة و ترقیة االستثمار 

یساهم الصندوق في تمویل نفقات االستثمارات المادیة و غیر المادیة المؤدیة الى تحسین نجاعة و ترقیة  - 

 : 2ة ، و ال سیما منهاالمؤسسات و الخدمات ذات العالق
  :النفقات المتصلة بتحسین نجاعة المؤسسات الصناعیة ال سیما - 1
 :الخبرة و المساعدة التقنیة في المیادین  - 

 ، اعداد الدراسات و التشخیصات و محططات تأهیل المؤسسات و االشغال االخرى للخبرة 
  تنفیذ و متابعة توصیات مخططات تأهیل المؤسسات. 

 .غیر المادیة المتصلة بتحسین التنافسیة االستثمارات  - 
 :االستثمارات المادیة المتصلة بتحسین التنافسیة ال سیما ،تجهیزات  - 

 االنتاج الموجه الى تقویة جودة المنتجات و التغلیف. 
 ، الدعم للبحث و التطویر و االبتكار و الصیانة 
  نشاطات االتصال المرتبطة بترقیة التنافسیة الصناعیة. 

  :فقات المتصلة بتأهیل محیط المؤسسة الن - 2
،  الملكیة الصناعیةقیاسة ، االستراتیجیة الصناعیة ،التقییس ، ال: الخبرة و المساعدة التقنیة في میادین

 3 :ال سیما في ر و التكوین في المواد البشریة ،و ضع انظمة االعالم و التسییاالبتكار و البحث و التطویر ،
  التنظیم و المانجمنت، 
  الدعم المالي لعملیات التحسیس حول االعتماد. 
  مساعدة هیئات تقییم المطابقة قصد اعتمادها و هي مخابر التجارب و التحالیل و المعابر و كذلك

و كل النفقات االخرى التي لها عالقة )منتوجات او اشخاص  ،اجهزة( هیئات التفتیش و المطابقة 
 .بالتأهیل 

  

                                                 
  .26،المرجع السابق ،ص، 3المادة 1
  . 26،المرجع السابق ، ص، 4المادة 2
  .26من قانون المالیة ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ،ص، 4المادة 3
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  1:ت  تطور الذكاء االقتصادي و الیقضة االستراتیجي لدي المؤسسات النفقات المتصلة بعملیا- 3
 . التحسیس ملتقیات تنظیم - 
 . االقتصادي الذكاء في التكوین - 
 مؤهلة ، خبرة طرف من االستراتیجیة االقتصادي والیقظة الذكاء خالیا وضع ومتابعة المرافقة - 
  . الیقظة أدوات اقتناء - 
  .لتحقیقاتوا اقتصادي طابع ذات دراسات إنجاز - 
  .النفقات المتصلة بالمناطق الصناعیة و مناطق النشطة  – 4
  .النفقات المتصلة بالنظام الوطني لالبتكار  -5
  .النفقات المتصلة بسیر اللجنة الوطنیة للتنافسیة الصناعیة  -6

  :نسب المنح و االعانات المالیة المقدمة من طرف الصندوق : رابعا
  2 :ة الصناعیة المساعدات المالیة و فق المعدالت التالیة یقدم صندوق ترقیة التنافسی

 مالیین دج ، 3التشخیص االستراتیجي العام ومخطط التأهیل في حدود  إلعدادمن  التكلفة االجمالیة -17%
 الخاصة للمؤسسة ، باألمواللالستثمارات المادیة الممولة  من المبلغ االجمالي-15%
 مارات المادیة الممولة بالقروض ،من المبلغ االجمالي لالستث-10%
  . الالمادیةمن المبلغ االجمالي لالستثمارات -50%

  صندوق الزكاة : الفرع الثاني 
  :الزكاة بصندوق التعریف
 نظارة یعمل تحت م، 2003 سنة إنشاؤه تم اجتماعیة، دینیة ومؤسسة حكومیة شبه هیئة الزكاة صندوق      
 یقوم المسجد، لمؤسسة المنظم القانون على بنا القانونیة التغطیة له تضمن والتي واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة

 مصارفها على بتوزیعها یقوم أیضاً  ثم الوطن، والیات مختلف في المتواجدة فروعه عبر الزكاة وجبایة بتحصیل
 حیث بلعباس، وسیدي عنابة هما بوالیتین  موذجیتین البدایة في التجربة انطلقت وقد .الفروع نفس عبر الشرعیة

 المزكین من والتبرعات الزكاة أموال لتلقي الوالیتین، على مستوى المسجد لمؤسسة تابعین بریدیین حسابین فتح تم

 3    .طفق الطریقة هذه ووفق اً  نقد إال الزكاة تُقبل ال حیث بریدیة، التاحو  شكل في والمتصدقین

                                                 
  .27ة الرسمیة ، المرجع السابق،ص،من قانون المالیة ، الجرید 4دة الما1
  .84ابتسام بو شریط ، مرجع سابق ،  2
، المؤتمر  العالمي الثاني حول تطویر نظام مالي اسالمي  تعزیز الخدمات المالیة االسالمیة للمؤسسات متناھیة الصغرعواطف محسن ، .سلیمان ناصر ،أ  3

الخرطوم ، ایام –تجربة الجزائر في تمویل المشاریع المصغرة بصیغة القرض الحسن ، اكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة و المالیة :  شامل ، دراسة تقییمیة
  .13،ص، 2011اكتوبر  11- 10- 09
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 بریدیة بفتح حسابات واألربعین الثماني الوطن والیات كافة ىعل العملیة هذه تعمیم تم 2004 سنة في       
 خالل من األموال الصندوق ویصرف یحّصل خاللها ومن الزكاة، لصندوق تابعة تكون والیة، كل مستوى على

  . 1نفقة ال و صیالتح ال اً  بتات یتعامل بالسیولة ال الصندوق أن إذ االشارة، سبقت كما فقط البریدیة الحواالت
نهائیة تقوم باعدادها  لجان والئیة مختصة ،  مداوالت محضر خالل من إال الزكاة أموال صرف یتم ال    

ن تضبط في الهیئات االستشاریة القاعدیة و الوالئیة حاضر قائمة اسمیة باسماء المستحقیوتشمل هذه الم
  2.بالتنسیق مع الجهات المختصة 

  3 : وق اموال الزكاةمراحل الحصول على التمویل من صند: ثانیا 
 .استثمارا بطلب االستفادة من قرض حسن لدى اللجنة القاعدیة لصندوق الزكاة  ةیتقدم المستحق للزكا .1
 تتحقق اللجنة من احقیته على مستوى خالیا الزكاة في المساجد بالتعاون مع لجان االحیاء ، .2
 بعد التحقق من انه مستحق تصادق اللجنة القاعدیة على ذلك ، .3
 الطلبات المقبولة الى اللجنة الوالئیة لصندوق الزكاة ، ترسل .4
  ،ترتب اللجنة الطلبات حسب االولویات في االستحقاق  على اساس االشد تضررا ة االكثر نفعا  .5
توجه القائمة الخاصة الى الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب الستدعاء المستحقین  بغیة تكوین ملف  .6

 ،بها لدیها  وفق االجراءات المعمول
توجه قائمة خاصة الى الصندوق الوطني للتامین على البطالة الستدعاء المستحقین بغیة تكوین ملف وفق  .7

 االجراءات المعمول بها  لدیها،
ن في ایطار التمویل المصغر و الغارمین الستدعائهم لتكوین یتوجه قائمة خاصة الى بنك البركة بالمستحق .8

 الملف الالزم ،
ن في ایطار تشغیل الشباب و الصندوق الوطني للتامین على البطالة یخاصة بالمستحق توجه قائمة .9

البنك نهائیا قابلیة تمویل المشاریع او ال و هذا و  رالمصادق علیها من اللجنة الوالئیة الى بنك البركة لیقر 
  .فق المعاییر التي یعتمد علیها عادة 

  
  

                                                 
یة الحوكمة في القضاء على البطالة و استراتیج: ، ورقة بحثیة مقدمة الى الملتقى الوطني االول  ، دور صندوق الزكاة في الحد من البطالةھواري عامر   1

  4تحقیق التنمیة المستدامة ،ص،
  .13مرجع سابق ،ص،، تعزیز الخدمات المالیة االسالمیة للمؤسسات متناھیة الصغرعواطف محسن ،  سلیمان ناصر ، 2
، المؤتمر العلمي الثاني حول  ة حالة و الیة البلیدةدراس–صندوق الزكاة الجزائري و دوره في التنمیة االقتصادیة سفیان نقماري ، .منصوري  الزین ،أ 3

، مخبر التنمیة االقتصادیة و البشریة في 2013ماي  21- 20في تحقیق التنمیة المستدامة ، یومي ) الزكاة و الوقف(دور التمویل االسالمي غیر الربحي 
  .4- 3الجزائر ، جامعة سعد دحلب بالبلیدة ، الجزائر ،ص،ص، 
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  :استثمار اموال الزكاة : ثالثا
 لنشاطات لالستراتیجیة العامة وتطبیقا واالقتصادیة، االجتماعیة الحیاة في الزكاة صندوق دور تفعیل ةبغی     

 ،"مزكیا لیصبح إنما فقیرا نعطیه لیبقى ال" فكرة على مبني الصندوق عمل أساس أن على ترتكز والتي الصندوق
 تشغیل مشاریع بدعم منها تعلق ما صةخا حیث تطبیقاته من ممیزا یكون أن یجب الجزائري الزكاة صندوق وأن

 على المشرف بوصفها واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة وقعت أجل ذلك من فئاتهم، بمختلف والبطالین الشباب
 استثمار مجال في تقنیا وكیال البنك یكون أن أساسها الجزائري، البركة بنك مع اتفاقیة تعاون الصندوق نشاطات

 الزكاة ویقوم صندوق أموال استثمار صندوق" تسمیته على أصطلح ما إنشاء في تترجم والتي أموال الزكاة،

 1 : التالیة األشكال ذات المشاریع بتمویل الزكاة
 تمویل مشاریع الصندوق ، - 
 تمویل المشاریع المصغرة ، - 
 مساعدة المؤسسات الغارمة القادرة على االنتعاش، - 
  .بنك البركة الجزائري  انشاء شراكة بین صندوق استثمار اموال الزكاة و - 

  تطور حصیلة الزكاة و مساهمتها في دعم المشاریع الصغیرة : رابعا 

  2.دج 484500,00ه  1433م و الموافق ل 2012بلغ مقدار نصاب الزكاة لعام 
   2009-2003الحصیلة الوطنیة لزكاة االموال و زكاة الفطر: 17الجدول رقم 

  )1(زكاة الفطر   )1(زكاة االموال  السنة
عدد المشاریع 

  )2(الممولة 
عدد العائالت 

  )3(المسفیدة 

  21000  /  دج 57.789.028,60  دج 118.158.269,35  ه1424م2003

  35500  256  دج 114.986.744,00  دج 200.527.635,50  ه1425م2004

  53500  466  دج 257.155.895,80  دج 367.187.942,79  ه1426م2005

  62500  857  دج 320.611.684,36  دج 483.584.931,29  ه1427م2006

  22562  1147  دج 262.178.602,70  دج 478.922.597,02  ه1428م2007

                                                 
،  مذكرة تخرج لنیل دراسة میدانیة لھیئة الزكاة بوالیة تلمسان–االیطار المؤسساتي للزكاة و دورھا في تنمیة االقتصاد الجزائري ن ، بوكلیخة  بومدی1

  .188،ص، 2013- 2012تلمسان ، –شھادة الماجستیر  في العلوم االقتصادیة ، تخصص التحلیل المؤسساتي و التنمیة ، جامعة ابي بكر بلقاید 
  .190ة بو مدین ، المرجع السابق ،ص،بوكلیخ 2
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  150598  800  دج 241.944.201,50  دج 427.179.898,29  ه1429م2008

  165620  1200  دج 270.000.000,00  دج 614.000.000,00  ه1430م2009

  :من اعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
  رسمي لوزارة الشؤون الدینیة واألوقافالموقع ال) 1(
حفصي بونبعو یاسین،مكافحة الفقر كعامل اجتماعي في ضل التنمیة المستدامة حالة صندوق الزكاة في )2(

  .197،ص، 2010/2011، 3الجزائر ، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ،جامعة الجزائر 
و دورها في تنمیة االقتصاد الجزائري ، مذكرة ماجستیر  في ، االیطار المؤسساتي للزكاة بوكلیخة بو مدین) 3(

  .193،ص، 2013- 2012تلمسان ، –العلوم االقتصادیة ، جامعة ابي بكر بلقاید 

من خالل الجدول ان حصیلة صندوق الزكاة الجزائري في نمو مستمر حیث سجل معدالت نمو  نالحظ     
س زیادة المشاریع الممولة و كذا عدد العائالت المستفیدة و هذا ما یعك 2004،2005،2006متزایدة للسنوات 

على  2008و  2007مع نفس الفترة ، و تراجع بعد ذلك في حصیلة الزكاة سنتي  موازاةمن القروض الحسنة 
من طرف التوالي ، و یرجع ذلك حسب الدكتور فارس مسدور الى الحملة التشویهیة التي تعرض لها الصندوق 

 علیه بالسرقة و االختالس ادت الى ابتعاد شریحة من المزكین سبق لهم التعامل مع الصندوق،البعض القائمین 
  1.دینار جزائري  300000مشروع و قیمة كل مشروع  1200لیبلغ  2009لیعاود االرتفاع سنة 

و صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات ) FCR(صندوق راس المال المخاطر : المطلب الثالث 
  CGCIة و المتوسطة الصغیر 

  :FCRصندوق رأسمال المخاطر :الفرع االول 
وهو عبارة عن أسلوب أو تقنیة لتمویل المشاریع االستثماریة بواسطة شركات تدعى بشركات رأس مال       

التقنیة ال تقوم على تقدیم النقد فحسب كما هو الحال في التمویل المصرفي بل تقوم على أساس  المخاطر، وهذه
هذه . المشارك بتمویل المشروع من دون ضمان العائد وال مبلغ، وبذلك فهو یخاطر بأمواله شاركة، حیث یقومالم

الصغیرة والمتوسطة الجدیدة أو التوسعیة التي تواجه صعوبات في هذا المجال  التقنیة تساعد أكثر المؤسسات
وهي مستحدثة لنظام التمویل . اتحیث أن النظام المصرفي یرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمان

الجزائر هذه التقنیة نظرا للدور الذي تلعبه في تمویل  وقد اتبعت. التقلیدي الذي یتمیز بمحدودیة االستفادة منه

                                                 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة ،  مكافحة الفقر كعامل اجتماعي في ضل التنمیة المستدامة حالة صندوق الزكاة في الجزائرونبعو یاسین،ب حفصي 1

  .197،ص، 2010/2011، 3عة الجزائر جامالتحلیل االقتصادي ،: فرع ماجستیر في العلوم االقتصادیة ،
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المخاطر قامت الجزائر بإنشاء صندوق رأس  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن أجل التخفیف من حدة هذه
  .1جزء من هذه المخاطر ةدولالمال المخاطرة الذي تتحمل ال

  2 :و علیه فان شركات راس المال المخاطر تهتم بنوعین من المشروعات هما  
 المشروعات الجدیدة ذات المخاطر المرتفعة ، - 
المشروعات القائمة التي تعاني من مشاكل اداریة و مالیة و تسویقیة و انتاجیة و تسویقیة و تكنولوجیة و  - 

   غیرها من المشاكل االخرى
و تقوم شركاة راس المال المخاطر من خالل المشارطة في المؤسسات الخطرة بتقدیم  االعانات المالیة و 
االداریة و الفنیة و حتى االرشاد و التوجیه ، حتى ما اذا نجحت هذه المؤسسات و حققة عواىد كبیرة تقوم 

ناسب مع درجة المخاطرة التي شركات راس المال المخاطر باسترجاع تكالیفها و الحصول على ارباح تت
  3.تعرضت لها 

 تمویل عملیة تسهیل في كلها تصب األهداف جملة من تحقیق إلى المخاطر المال رأس شركات وتهدف

  4 :یلي فیما أهمها نذكر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات
 مواجهة االحتیاجات الخاصة بالتمویل االستثماري ، - 
دیدیة او العالیة المخاطر و التي تتوفر على امكانیات نمو و عوائد توفیر االموال االزمة للمؤسسات الج - 

 مرتفعة ،
 .بدیل تمویلي في حالة ضعف السوق المالي و عدم قدرة المؤسسة على اصدار االسهم و طرحها لالكتتاب  - 

یعتبر و جود شركات راس المال المخاطر ضروري ، نظرا لضعف رؤؤس االموال الخاصة للمؤسسات         
لصغیرة و المتوسطة من جهة ، و جلب القروض البنكیة یعتبر صعب جدا لهذا النوع من المؤسسات من جهة ا

فیحدد راس المال المخاطر ة  كذلك التمویالت المرتبطة برؤؤوس االموال ذات المخاطرة للمؤسسات . اخرى 
  5.و في كل مراحل تطویرها   non cotéesغیر المسعرة 

                                                 
واقع و آفاق النظام : ،ا لملتقى الوطني حول  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في دعم التشغیل في الجزائر بن خیرة سامي ، بوخلوة بادیس ، 1

  .10، جامعة الوادي ، ص،  06/05/2013-05المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، یومي 
  .160، مرجع سابق ، ص، ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مشكالتھا التمویلیة رقیة حساني.رابح خوني ، 2
  .160مرجع ، ص،نفس ال 3
  .125، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا ، العدد السابع ،ص،  ات الصغیرة و المتوسطة بالجزائرس، الھیاكل و اآللیات الداعمة لتمویل المؤسمحمد زیدان  4
،تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة و  اآللیات المعتمدة من طرف الجزائر في تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة، بالطة مبارك و آخرون  5

 –سطیف  –م ، جامعة فرحات عباس 2003ماي  28- 25تطویر درھا في االقتصادیات المغاربیة ، بحوث و اوراق عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل 
  .446الجزائر ،ص،
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ة هذا النوع من التمویل بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ضل تقصیر بالرغم من اهمی      
البنوك في لعب هذا الدور ، اال ان االهتمام بهذا المجال ال یزال ضعیفا حیث ان عدد شركات راس المال 

  1 : المخاطر محدودة و هو یشمل
 الشعبي القرض : من كل تأسیسها في ساهم م 1991سنة مالیة مؤسسة شكل في إنشاءها تم :فینالبشركة 
 من الهدف وكان ،جزائري  دینار ملیون732 قدره مال سابر  للتنمیة الفرنسیة والوكالة المحلیة التنمیة وبنك

  .التمویل مشكل تخطي على اإلنتاجیة والمتوسطة والمصغرة الصغیرة المؤسسات مساعدة إنشائها
 أساس على أجنبیة مالیة مؤسسة بالشراكة مع م 2000 أفریل 04 في إنشاؤها تم:  SOFINANCEشركة 
 الصغیرة المؤسسات ترقیة و تطویر  األساسي هدفها جزائري، دینار ملیار 5 قدره براسمال مالیة شركة

 و كذا االقتراض  وأجنبیة، محلیة شركات في حصص وامتالك مالها راس في المساهمة خالل من والمتوسطة
  .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات باتجاه اإلیجار قرض على اإلعتماد وترقیة ت،للضمانا اعتبار بدون

  :شروط انجاح مؤسات راس المال المخاطر في الجزائر 

  2:یجب على الدولة توفیر جملة من الشروط النجاح مؤسسات راس المال المخاطر في الجزائر من اهمها 
اقتصادیا و سیاسیا و تشریعیا ، ذلك انه كلما ارتفعت حدة المخاطر المحیطة توفیر مناخ استثماري مالئم  - 

كلما احجم المستثمرون على االستثمار في المحیط الخطر ، بسبب مواجهة خطر ذو البعدین االول یتعلق 
 .بالمؤسسة و النشاط الممول ، و الثاني یتعلق بالمحیط 

تخصصة في مجال راس المال المخاطر ، خاصة التي تقدم دعم اسالیب الشراكة مع الشركات االجنبیة الم - 
 التكنولوجیا ،

یتم من خالله طرح االسهم و تداول االوراق المالیة الخاصة بهذه االسراع في انشاء سوق االوراق المالیة  - 
 ،الشركات 

ط انشاء مركز الوطني لالعالم االقتصادي مهمة توفیر المعلومات للمستثمرین في كافة اوجه النشا - 
 االقتصادي ،

و التشغیل و برامج التمویل طالق نانشاء مراكز للبحوث و التدریب لمساعدة المشاریع التنمویة في مرحلة اال - 
 .و المساعدات و المتابعة 

  

                                                 
.36نعمان محمد ، مرجع سابق ،ص،  بن 1  

-25بحوث و اوراق عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل  ، آفاق تمویل و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائررقیة حساني ، رابح خوني ،  2
  .909الجزائر ،ص  –سطیف  –م ، جامعة فرحات عباس 2003ماي  28



 التي تساهم في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة المتوسطة  الهیئات والبرامج.…الفصل الثاني

82 
 

مساهمة شركات راس المال المخاطر في االقتصاد وفي دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في       
  :الجزائر 

 الصناعیة الصیانة تقدم الصناعیة التي الكیمیاء شركة تمویلها، في فینالب ساهمت يالت المشاریع أهم   
 وأیضا الصودا، من والحلیب والعصیر الیاؤورت تنتج التيCOCHMA شركة  وكذلك الصناعي، والتنظیف

 SOYAMIN الصناعیة المعدني التحویل مؤسسة وأیضا ألتبغ وتنتج MAS,TABCCOUS الغذائیة الزراعة
METAL  1.وغیرها راتاواإلكسسو  الدیكور لتصنیع إیطالیة جزائریة مؤسسة وهي 

بقیمة اجمالیة تقدر  2008مساهمة نهایة  12، لیبلغ عددها  1995تعود اول مساهمات فینالب الى سنة     
ملیون  60.5راس مال تطویر بقیمة  3ملیون دج و  193.5عملیات راس مال مخاطر بقیمة  9( دج  254ب 
و تعتبر النتائج المحققة في المساهمات المذكورة منطقیة وال تختلف عن القاعدة العامة ، حیث قد تخسر  ،) دج

كل شيء ، ال تحقق ربح و الخسارة ، تربح قلیال او قد تربح كثیرا لتغطي العملیات الخاسرة ، و الجدول ادناه 
و كذا مساهمتها في  2008لى غایة منذ نشاتها و ا یوضح مختلف مساهمات راس المال المخاطر لفینالب

  2.مختلف القطاعات التي تمت مشاركتها  
 2008عملیات راس المال المخاطر لفینالب حتى :18الجدول رقم 

  سنة الخروج  الموقع  قطاع النشاط  سنة المساهمة  المنشاة
Tobacco 1995  تیبازة  زراعة التبغ  -  
Medial  1996  الجزائر  صناعة االدویة  -  

Solar syst  1997  2003  الجزائر  الطاقة الشمسیة  
Hyppone industrie  1998  2005  عنابة  الصناعة الزراعیة  

corelec  1999  2003  البلیدة  الصناعة االلكترونیة  
v.i.a  2000  تلمسان  صناعة الزجاج  -  

Fonderia pomes  2001  جاري الخروج  الجزائر  السباكة  
Milox  2002  االغواط  الصناعة الغذائیة  -  

realpromo  2003  عنابة  العقار  -  

                                                 
،  راس المال المخاطر االسالمي مدخل استراتیجي في تمویل المؤسسات المصغرة مع االشارة الى حالة الجزائروي ، احمد بن قطاف ،عبد الفتاح عال 1

  .7الجزائر ،ص، –برج بو عریریج –جامعة محمد البشیر االبراھیمي 
، مذكرة مقدمة - --finalep–االوروبیة للمساھمة  فعالیة راس المال المخاطر في تمویل المشاریع الناشئة دراسة حالة المالیة الجزائریةمحمد سبتي،  2

  .174،ص،2008/2009قسنطینة ، –ادارة مالیة ، جامعة منتوري : كجزء من متطلبات نیل شھاة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص
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سبتي، فعالیة راس المال المخاطر في تمویل المشاریع الناشئة دراسة حالة المالیة الجزائریة محمد  : المصدر
قسنطینة ، –، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر ، جامعة منتوري -finalepاالوروبیة للمساهمة 

  .174،ص، 2008/2009
تتعدى نسبة  و محدود جدا الل المخاطر في الجزائر جد حدیث و ضعیف ان نشاط راس الما    

قورنت  من راس مال الشركة كحد اقصى و هي نسبة ضعیفة جدا اذا ما%35في التمویل  sofinanceمساهمة
بنظیرتها في الدول المتقدمة ، كذلك ال تغطي كل االنشطة ، بل ینحصر مجال اعمالها في الصناعات التحویلیة 

جات الغذائیة و تخزین المنتجات الغذائیة و مواد التغلیف و صناعة االلبسة و تحویل الخشب و استغالل للمنت
  1.الثروات المنجمیة و كل هذه االنشطة ال تتطلب مخاطرة كبیرة 

  CGCIصندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الفرع الثاني 
   )CGCI( ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةصندوق : نشاة و تعریف: اوال 
بمبادرة من السلطات العمومیة ) م ص م -ا .ق.ض.ص(انشأ صندوق ضمان قروض االستثمارات      

، المتضمن القانون األساسي للضمان 2004افریل  19الصادر في  134-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
هدف (ؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل تسهیل حصولها على قرض قصد دعم إنشاء و تطویر الم

 20ملیار دج و خاضع لالكتتاب بمبلغ  30تم تدعیم الصندوق برأسمال اجتماعي قیمته ). تأسیس الصندوق
البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر (بالمائة للبنوك  40بالمائة و  60ملیاردج، مع حیازة الخزینة العمومیة ل 

كما یمكن أن تستفید البنوك و المؤسسات ). لخارجي، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمیة المحلیة وكناب بنكا
و تساهم رسملتها العمومیة وٕادماج ). من المرسوم الرئاسي 8المادة (المالیة من المساهمة في رأسمال الصندوق 

في تعزیز ضماناتها وتجعل من الصندوق  2009ضمانها المالي إلى ضمان الدولة بموجب قانون المالیة 
 2 .مؤسسة من الدرجة األولى
مرحلة جدیدة في تنویع عرضه اثر قرار السلطات العمومیة المتعلق بتفویضه  2011و قد اتنهج الصندوق منذ 

من قانون  36و یستند هذا القرار على المادة . إلدارة صندوق ضمان مخصص لتغطیة التمویالت الفالحیة
الذي یكرس إمكانیة الصندوق على توطید مخاطره مع أموال  2011جویلیة  18التكمیلي الصادر في  المالیة

م ص م، مؤهل إلدارة سواء بالنسبة  –في هذا السیاق، فان صندوق ضمان قروض االستثمارات . توفرها الدولة

                                                 
ي علوم التسییر ، فرع مالیة المؤسسة ، ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ف اھمیة القرض السندي في تمویل المؤسسة الجزائریةصیودة ایناس ،  1

  .150،ص،2008/2009بومرداس ،–جامعة محمد بوقرة 
2 http://www.cgci.dz 
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قطاعات النشاط لحساب الدولة أو ألیة جهة مانحة أموال ضمان متخصصة موجهة لضمان تمویل مختلف 

  1.حیث تتم إدارة هذه األموال في إطار اتفاقیة موقعة بین الصندوق و جهة التمویل

   2 :یهدف الصندوق الى تحقیق مایلي :اهداف الصندوق: ثانیا
ضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید منها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لتمویل االستثمارات  - 

ات المتعلقة بانشاء تجهیزات المؤسسات و توسیعها ، حیث یكون المستوى االقصى المنتجة للسلع و الخدم
 ملیون دینار ، 50للقروض القابلة للضمان 

تستفید من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة من طرف البنوك و  - 
وك و المؤسسات المالیة الغیر مساهمة المؤسسات المالیة المساهمة في الصندوق ، كما یمكن ان تستفید البن

 من ضمان الصندوق ،
ال تستفید من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفالحة  و القروض الخاصة بالمشاطات  - 

  .التجاریة و كذا القروض الموجهة لالستهالك 
   مساهمة الصندوق في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : ثالثا

دج ، و  4.963.815.356ملف بقیمة اجمالیة قدرها  186بضمان  2008یة نهایة قام الصندوق الى غا

  3.دج 2.727.146.770قدرت قیمة الضمانات الممنوحة ب 
ملف و التي  524من الملفات المضمونة  2010بلغت حصیلة صندوق ضمان االستثمارات في نهایة     

شغال العمومیة الصدارة من حیث عدد لملفات ملیار دینار ، حیث احتل قطاع البناء و اال 13.9تجاوزت 
ملف ضمان  165من مجموع الضمانات ، ثم یلیه قطاع النقل ب  %35ملف و بنسبة  182المضمونة ب 

، و سجل الصندوق ان اغلب المؤسسات  %26ملف و بنسبة  136، ثم قطاع الصناعة ب %31بنسبة 
مؤسسة ، فیما توزعت باقي المؤسسات  226عددها ب المستفیدة من الضمانات تتمركز بشرق البالد و یقدر 
، و  57و الجنوب ب  75مؤسسة ، و الغرب ب  166المستفیدة  على باقي مناطق البالد ، و منها الوسط ب 

اعتبر المدیر العام للصندوق ان حصیلة نشاط الهیئته تبقى غیر كافیة و متواضعة ، و ارجع ذلك الى ان 
  4.لضمان في تسییر ملفات منح القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة البنوك لم تدمج اجراءات ا

  
  

                                                 
1 http://www.cgci.dz 

  .94ابتسام بو شریط ، مرجع سابق ،ص، 2
  .185محمد سبتي ، مرجع سابق ،ص 3
  .280بن نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ،ص4
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آلیات و برامج الدعم التي تساهم في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و : المبحث الثالث 
  المتوسطة

في ایطار برامج الدعم و التمویل هي عبارة عن اجراءات تتخذها السلطات بهدف تحسین موقع المؤسسة       
وضعت السلطات الجزائریة عدة برامج و اعتمدت و لهذا ،قتصاد التنافسي و رفع آدائها االقتصادي و المالي اال

یرة منها و المتوسطة على مجموعة من اآللیات و االسالیب من اجل ترقیة المؤسسات بصفة عامة و الصغ
التوجه من المنافسة  المحلیة  و ذلك لتفعیل دور هذا القطاع الحیوي في المحیط االقتصادي و بصفة خاصة ،

  . الى العالمیة 
  تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ل الوطني  برنامجال: المطلب االول 

یعد البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من اهم البرامج التي تسعى من خاللها الدولة      
و تطویرها على جمیع  بصفة خاصة  غیرة و المتوسطةالصبصفة عامة و  التي ترقیة قطاع المؤسسات 

وذلك من خالل تقدیم الدعم  و التمویل أالزم  سواء الدعم  المستویات ، و النهوض بهذا القطاع نحو العالمیة
  . المالي او الدعم الفني 

  التعریف بالبرنامج: الفرع االول 
 سیما ال الموسطة و الصغیرة المؤسسات تطویر و یةلترق التوجیهي القانون إطار في البرنامج هذا یندرج     
 بوضع المؤسسات هذه تأهیل إطار في الموسطة و الصغیرة المؤسسات قیام وزارة على تنص التي 18 المادة
 مارس 8 في الوزراء المجلس علیه صادق قد المؤسسات،و تنافسیة تطویر اجل من التأهیل المناسبة برامج

 مالیة سنوات بقیمة 6 مدار على یمتد التنفیذ،و آلیات استكمال بعد 2007 سنة همراحل أولى انطلقت و 2004
  1.دینار ملیار 6 ب تقدر

  اهداف البرنامج الوطني لتاهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : ثانيالفرع ال

  2:و تتمثل اهدافه االساسیة في 
لویة عن طریق اعداد دراسات شاملة ، تحلیل فروع النشاط و ضبط اجراءات التاهیل للوالیات بحسب االو  - 

تكون كفیلة بالتعریف عن قرب بخصوصیات كل والیة و كل فرع نشاط ،و سبل دعم المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة بواسطة تثمین االمكانیات المحلیة المتوفرة و قدراتها  حسب الفروع ، و بلوغ ترقیة و تطویر 

  جهوي للقطاع ،
                                                 

، ابحاث المؤتمر الدولي 2014- 2001، آثار البرامج االستثماریة العامة على تطویر تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة طبایبیة سلیمة ،عناني ساسیة 1
 12/13، 1، جامعة سطیف2014- 2001تقییم أثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار و انمو االقتصادي : حول

  .23،ص،2013مارس
  .299نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ،ص،بن 2
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البحث عن سبل  التنسیق و یه المؤسسات الصغیرو ة المتوسطة ، عن طریق تاهیل المحیط الذي تنشط ف - 
  التكامل بین المؤسسات الصغیرو و المتوسطة و مكونات محیطها ،

  اعداد تشخیص استراتیجي شامل للمؤسسة و تاهیلها ، - 
ة التكوین و المساهمة في تمویل مخطط تنفیذ عملیات التاهیل و المتعلقة بترقیة المؤهالت المهنیة ، بواسط - 

 تحسین المستوى التمنظیمي و التییري و كیفیة الحصول على قواعد الجودة العالمیة و مخططات التسویق ،
 بواسطة يوالجهو  المحلي المستوى على مستدامة واقتصادیة اجتماعیة تنمیة البرنامج هذا من و ینتظر         
تطویر الصادرات خارج و ،فعالیة في السوق  ذو تنافسیة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  من  نسیج

و التقلیل كذلك من حدة ي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،و التقلیل من الضعف التنظیمالمحروقات ،
االقتصاد غیر الرسمي ، و توفیر منظومة معلومات معتمدة لتتبع وضعیة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة لتكون 

  1. في خدمة االقتصاد الوطني 
ان عملیة التاهیل ال تمنح لكل انواع المؤسسات الناشئة ، و :  شروط االنضمام الى البرنامج: الفرع الثالث  

الشروط  ىال باإلضافة،  تأهیلهاانما تمنح فقط للمؤسسات التي تتوفر لها مقومات النجاح في المستقبل اذا تم 
  2 : التالیة

 ن ،یان تكون المؤسسة جزائریة و تنشط منذ سنت - 
 المؤسسة التي تستفید من التاهیل تتمتع بمركز مالي متوازن ، - 
 تمتلك القدرة على تصدیر منتجاتها و خدماتها ، - 
  .تمتلك قدرات على التوسع او مؤهالت تكنولوجیا عالیة  - 
  :االجراءات المتخذة لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:الفرع الرابع  
طة انطالق كل عملیة تأهیل و یمس جرد و جمع و تحلیل و هي نق:  التشخیص القبلي و التشخیص - 1

البیانات التاریخیة عن خصائص و آداء المؤسسة ، هذا االجراء یسمح بتحدید عملیات التحسین و تكییف 
  3 .المتوقعة و وسائل التنفیذ مخطط التأهیل و یحدد االهداف المطلوبة و النتائج 

  
  
  

                                                 
  23طبایبیة سلیمة ، مرجع سابق ،ص،1
  .163،164سمیة بروبي ، مرجع سابق ،ص،ص،2
، ابحاث 2014-2009البرنامج الوطني للتأھیل خالل الفترة –دور الدولة الجزائریة في تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بن لكحل محمد لمین ،3

، جامعة سطیف 2014- 2001قییم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة ت: المؤتمر الدولي 
  .13.15،ص، ص، 2013مارس  11،1/12
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  .خیص دعم الدولة لعملیة التش:19الجدول رقم 

  تمویل المؤسسة  دعم الدولة  القیمة االعلى  التكلفة

التشخیص 
  القبلي

  100000  400000  دج500000

  500000  2000000  2500000  التشخیص

البرنامج –دور الدولة الجزائریة في تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، بن لكحل محمد لمین:المصدر 
تقییم آثار برامج االستثمارات العامة و : ، ابحاث المؤتمر الدولي 2014- 2009الوطني للتأهیل خالل الفترة 

، جامعة سطیف 2014-2001انعكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 
  .13،ص، ص، 2013مارس  11،1/12

  1:و تتم من خالل تأهیل : االستثمارات الالمادیة - 2
، و هذا االجراء یهدف الى دعم وضع خطة ه مراجعة حسابات الموارد البشریة تسبق: تأهیل الموارد البشریة -

،دعم التكوین في التسییر و تقنیات التصدیر و لتطویر الموارد البشریة تناسب استراتیجیة االستثمار للمؤسسة 
  .استعمال التكنولوجیا االعالم و االتصال 

لنصائح و التكوین في التسییر و لتعلم ثقافة المؤسسة بالتدریب و ا:  تأهیل قدرات التسییر و التنظیم -
  .المعرضة لالخطار التخاذ القرار و المنافسة 

لتطویر قدرات استقطاب تكنولوجیا و ذلك للحصول على خدمات  :  قدرات اتقان المعرفة و االبتكارتأهیل  -
وك معلومات ووحدات الیقضة االعالم و الذكاء االقتصادي و انشاء مخبر البحث و التنمیة و  انشاء بن

  .التكنولوجیة و مراقبة االسواق و السیما بالنسبة للمؤسسات الكبرى 
عن طریق دعم نوعیة نظام تسییر االنتاج و  المساعدة على الحصول على :  تأهیل نوعیة المؤسسة -

  شهادات المطابقة و الحث لوضع محابر التحلیل و التجارب 
  
  
  

                                                 
.14بن لكحل محمد لمین ، مرجع سابق ،ص،  1 
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  لة لالستثمارات الالمادیةدعم الدو : 20الجدول رقم 
  الفوائد على القروض البنكیة   تمویل المؤسسة   )مساهمة (تدعیم الدولة   التكلفة 

30
00

00
0

  دج
بالنسبة للمؤسسة التي رقم 80%    

  .ملیون دج 100اعمالها اقل من 
بالنسبة للمؤسسات التي رقم  50%

 500و  100اعمالها یتراوح مابین 
  ملیون دج

  ملیون دج 1.5
  

  ملیون دج 2.4

  %6ملیون دج  500رقم االعمال *
 1000و  500رقم االعمال ما بین *

 %4ملیون دج 
و  1000رقم االعمال مابین *

 %2ملیون دج  2000

البرنامج –دور الدولة الجزائریة في تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ،بن لكحل محمد لمین:المصدر 
تقییم آثار برامج االستثمارات العامة و : ، ابحاث المؤتمر الدولي 2014- 2009الوطني للتأهیل خالل الفترة 

، جامعة سطیف 2014-2001انعكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 
  .14، ص، 2013مارس  11،1/12

كنولوجیا للعملیات و تكثف التي تزید من كثافات  التینبغي التركیز على االستثمارات االستثمارات المادیة  - 3
من نسیج المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و هي عملیات تكنولوجیا لالنتاج و تكنولوجیات االعالم و 

  1.االتصال و االجهزة المستخدمة في البحث و التطویر و تعزیز قدرات التصدیر و التكامل بین الصناعات 
  لالنتاجیة دعم الدولة لالستثمارات المادیة: 21الجدول رقم 

  )مساهمة (تدعیم الدولة   التكلفة
تمویل 
  المؤسسة

  الفوائد على القروض البنكیة
  

15
00

00
00

  دج
  

بالنسبة للمؤسسات  10%
التي رقم اعمالها اقل من 

  ملیون دج 100

ملیون  13.5
  دج

  %3.5ملیون دج  100رقم االعمال  -
 %3:ملیون دج  500و  100رقم اعمالها مابین -
 .%2ملیون دج  1000و  500ا ما بین رقم اعماله -
 .%1:ملیون دج  2000و  1000رقم االعمال ما بین -

البرنامج –دور الدولة الجزائریة في تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،بن لكحل محمد لمین :المصدر 
ستثمارات العامة و تقییم آثار برامج اال: ، ابحاث المؤتمر الدولي 2014- 2009الوطني للتأهیل خالل الفترة 

، جامعة سطیف 2014-2001انعكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 
  .16،ص،  2013مارس  11،1/12

                                                 
.15بن لكحل محمد لمین ، المرجع السابق ، ص،  1 
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  دعم الدولة لالستثمارات التكنولوجیة:  22الجدول رقم
  الفوائد على القروض البنكیة  تمویل المؤسسة  )مساهمة (تدعیم الدولة   التكلفة

 .%4  دج9000000  دج60000000  دج15000000
البرنامج –دور الدولة الجزائریة في تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،بن لكحل محمد لمین :المصدر 

تقییم آثار برامج االستثمارات العامة و : ، ابحاث المؤتمر الدولي 2014- 2009الوطني للتأهیل خالل الفترة 
، جامعة سطیف 2014-2001ستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة انعكاساتها على التشغیل و اال

  .13.15،ص، ص، 2013مارس  11،1/12
  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لدعم الدولي الجزائري  التعاون برامج: المطلب الثاني

هوض في اطار دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قامت الدولة بالتعاون مع عدة دول من اجل الن     
بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و ذلك الكتساب المهارة و الكفاءات التي تمتاز بها الدول المتقدمة و 

  .التي تساهم في ترقیة هذا القطاع الى المستوى العالمي 
  MEDAبرنامج میدا :  الفرع االول  

تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  هو برنامج یجسد التعاون و التنسیق الجزائري االوروبي في ایطار      
 62.9و رصدت له میزانیة تقدر ب ) 2006- 2002(سنوات  5التي تشغل اكثر من عشرین عامل ،یمتد على 

ملیون اورو مساهمة وزارة المؤسسات الصغیرة و  3.4ملیون اورو مساهمة االتحاد االوروبي  57( ملیون اورو 
، یسیره فریق مختلط یجمع ) ملیون اورو مساهمة المؤسسات المستفیدة  2.5المتوسطة و الصناعات التقلیدیة ، 

الجزائر ، عنابة ، غردایة ، وهران و : بین خبراء جزائریین و اوروبیین ، یتوفر على خمس و حدات جهویة 
   1.سطیف 

  2:یهدف البرنامج الى 
 ة متطلبات اقتصاد السوق ،تحسین قدرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الخاصة و تمكینها من مواجه - 
 المساهمة في تمویل افضل االحتیاجات المالیة لهذه المؤسسات ، - 
 مساعدة هذه المؤسسات في الحصول على المعلومات المهنیة ، - 
 .تحسین المحیط التنظیمي و المؤسساتي  - 
ن ثالث و یتدخل هذا البرنامج لمساعدة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة الخاصة التي الیقل عمرها ع   - 

عامال ، و تملك سجال تجاریا ، و هو ال یقتصر على مؤسسات  250الى  10سنوات ، و تشغل من 
                                                 

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر ،  أثر تأھیل المؤسسات االقتصادیة على االقتصاد الوطنيلقادر ، علیواش امین عبد ا1
  .142،ص،2006/2007كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، فرع نقود و مالیة ، جامعة الجزائر ، 

واقع و آفاق النظام : ، الملتقى الوطني حول  یص واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرتشخ: مجیلي خلیصة و آخرون ،مداخلة بعنوان .أ2
  .6،جامعة الوادي ،ص،2013ماي 06- 05:المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، یومي 
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القطاع الصناعي ، بل یشمل ایضا تلك التي لها عالقة غیر مباشرة بالصناعة ، كما یمكن ان یتدخل بشكل 
  .غیر مباشر لضمان قروض هذه المؤسسات لدى البنوك 

عملیة تاهیل ، و تشخیص  و تكوین في  400حوالي  2004الى غایة تم تحقیق في برنامج میدا ،         
ملیون اورو ،هدفه تحسین  20ایطار الدعم المباشر ،  كما تم انجاز جهاز لتغطیة الضمانات البنكیة بقیمة 

ضروف حصول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على القروض و، و تجدر االشارة ان عدد المؤسسات 
مؤسسة ، منها  236.727، حوالي  2005المتوسطة المطبلغ في نهایة السداسي االول لعام  الصغیرة و
برنامج میدا ، و الباقي فهي  اما ال تحتاج للبرنامج او غیر راغبة فیه ، و تخص مستعدة لتطبیق  20.000

الح هذه المؤسسات مساعدات برنامج میدا ، عملیات الخبرة و التكوین ، مساعدة البنوك على تطویر القرض لص
  1. ، مثل راس المال المخاطر و االعتماد االیجاري 

  2: 2007ماي  31نتائج برنامج میدا بتاریخ 
مؤسسة  2150مؤسسة صغیرة و متوسطة بطلب االنضمام الى برنامج التأهیل من مجموع  716تقدمت -1

 668، 2006الستفادة في سنة ، بعدما كان عدد المؤسسات الطالبات ا %33.3صغیرة و متوسطة اي بنسبة 
 .مؤسسة  2147من مجموع % 31مؤسسة صغیرة و متوسطة ، بنسبة 

قد یكون اوالایا في بعض (مؤسسة صغیرة و متوسطة تخلت  عن البرنامج بعد القیام بالتشخیص  2-256
 ،) االحیان 

 اتمت على االقل المرحلة االولى من البرنامج،) % 61.7(مؤسسة  3-442
 552:، شملت  2002عدد العملیات التي انجزتها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة منذ سبتمبر هو  4-2008

 133عملیات اخرى متفرقة ، 7عملیة للتأهیل ،  847شخصت بصفة نهائیة ،  470قامت بالتشخیص االولي ،
  .عملیة ملغاة 

  البنك االسالمي للتنمیة و الوكالة الفرنسیة للتنمیة  : ثانيالفرع ال
  ):  BID(البنك االسالمي للتنمیة :ال او  

دولة من منظمة المؤتمر االسالمي ، هدفه دعم  22بتوقیع  1973دیسمبر  16تأسس هذا البنك في      
، و  1975اكتبر  20التنمیة االقتصادیة و التقدم االجتماعي للدول االعضاء ، و بدا العمل الفعلي للبنك في 

 3 :سالمي للتنمیة في المجاالت التالیة یتم تعاون الجزائر  مع البنك ال

                                                 
  .248دلیلة حضري ، مرجع سابق ،ص،1
  .143،ص،علیواش امین عبد القادر ، مرجع سابق 2
،اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، تخصص  تأھیل المؤسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في عملیة التنمیة االقتصادیة بالجزائرفراجي بالحاج ،3

  . 214،ص،2010/2011تلمسان ،–تسییر ، جامعة ابي بكر بالقاید 
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تیة ، و لدراسة سبل تأهیل المؤسسات الصغیرة و اتقدیم مساعدات فنیة متكاملة لدعم استخدام النظام المعلوم - 
 .المتوسطة لمواكبة  العولمة و تحدیات المنافسة 

 .یا و تركیا و تكوین تعاون مع الدول االعضاء لالستفادة من تجاربهم مثل مالیزیا ، اندونیس - 
مالیین دوالر  9.9تین یقدم بموجبهما مبلغ السالمي للتنمیة عن توقیع اتفاقیو قد اعلن البنك ا          

للمساهمة في تمویل المشروعات االنمائیة في الجزائر ، حیث ان احدى االتفاقیتین تنص على تقدیم قرض بقیمة 
، للمساهمة في دراسة و الصغیرة و المتوسطة الجزائریة ملیون دوالر لصالح وزارة المؤسسات الصناعات  5.1

تنفیذ نظام جدید للمعلومات االقتصادیة ، و ذلك بهدف دعم و تعزیز قدرات الوزارة في انجاز دراسات الجدوى و 
تطویر طاقات هذه المؤسسات و النهوض باالستثمارات الخاصة ، و سیتم تسدید القرضین من قبل الحكومة 

  1.عاما مع خمس سنوات فترة سماح  20بنك االسالمي في خالل الجزائریة لل
  ):AFD(الوكالة الفرنسیة للتنمیة :ثانیا 

 1992و لم تقم اال بروتوكوالت بین الحكومات ، لكن منذ  1967الوكالة موجودة في الجزائر منذ ،        
العام ، و كذا القطاع الخاص من  اصبح تدخل الوكالة من خالل مواردها و اجراءاتها الخاصة لتمویل القطاع

 1998بقروض مباشرة او منح ضمانات او عملیات على االموال الخاصة ، ففي  PROPARCOخالل فرعها 
وجه لتمویل استثمارات توسیع و تجدید    CPAملیون اورو لصالح  15مان اول قرض  طویل االجل بمقدار 

ملیون  40حدث ثاني قرض طویل االجل بقیمة  2002یة و في نها .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المحلیة 
لمواجهة  نمو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، حیث تم توقیع على القروض في مارس CPAاورو منح ل

وهو في مرحلة استعماله ، وحالیا یعمل على مضاعفة و تنویع بعض الخدمات المالیة كاالعتماد  2003
فقد بدا تمویله للقطاع الخاص ابتداءا من PROPARCO، اما فیما یخص  االیجاري ، و عقد تحویل الفاتورة

ملیار اورو في مؤسسة مالیة خاصة االعتماد االیجاري ، و  01بمساهمة في االموال الخاصة بمقدار  2003
  2 .ملیون اورو لمتعامل خاص للهواتف النقالة  20قرض 

  التعاون مع هیئات اخرى:  الفرع الثالث
هیئات دولیة و ذلك من اجل دعم و ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و  ولة بالتعاون مع عدة قامت الد    

  .المتوسطة و تقدیم مختلف اشكال الدعم لهذا القطاع 
تم اعداد برنامج تعاون تقني بین البنك العالمي خاصة مع الشركة المالیة الدولیة  :التعاون مع البنك عالمي 

)SFI ( یقا لتنمیة المؤسسات مع برنامج شمال افر)NAED (ووضع حیز التنفیذ برنامج خاص  إلعداد
                                                 

.215فراجي بالحاج ، المرجع السابق ،ص،  1  
متطلبات : ، الملتقى الدولي حول  الدعم المالي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في القضاء على البطالةحة ، معوشي بوعالم ، بن طلحة صلی.أ2

  .358، ص، 2006افریل  18و17یومي .تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 
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على وضعیتها ، و اعداد دراسات  تطرأبالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، یهدف الى متابعة التغیرات التي 
  1 .اقتصادیة لفروع النشاط

  :منظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
 الصناعیة، الهیكلة وٕاعادةضمن برنامج تطویر التنافسیة   1999العمل في الجزائر في  ONUDIبدأت     
 لتأهیل فنیة مساعدات تقدیم على وتعمل .ومتوسطة صغیرة مؤسسة 40 و عمومیة مؤسسات 8 خصص الذي
 إلعداد دراسات مكتب واختیار البرنامج لتسییر وحدة بإحداث الغذائیة، الصناعة فرع في المؤسسات هذه

  2 .الفرع هذا تشخیص
  :التعاون الجزائري الكندي 

مالیین دوالر كندي من طرف  10في ایطار صندوق تطویر القطاع الخاص تم تخصیص غالف الي قدره      
  3 :هذا الشریك من اجل 

 .تسهیل التعرف المتبادل على القطاعات الخاصة الجزائریة الكندیة  - 
ل على المهارات و الخبرة الكندیة من اجل من الحصو  بتمكینه طة ،دعم قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوس - 

 .تحسین انتاجه 
  4 .تشجیع عملیة تخفیف العراقیل التي تعترض توسیع قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  - 

  :التعاون الجزائري الجنوب االفریقي 
 االتفاق ولقد تم انوعه من األولى افریقیة جنوب جزائریة مختلطة لجنة تشكیل التعاون هذا إطار في تم لقد      
 الصغیرة قطاع المؤسسات فروع بعض تخص وتسییري تقني تأهیل أعمال تسجیل تم :منها أمور عدة على

 لهذا اقتصادي إعالمي وضع نظام أجل من دراسة انجاز وكذا ،ةیالمنجم والصناعة الرخام :مثل والمتوسطة
  5 .الشریك هذا مع القطاع

  :التعاون مع ایطالیا 
مایار لیرة ایطالیة لفائدة المؤسسة الصغیرة و  52.5شروع مع ایطالیا لتنفیذ خط القرض المقدم ب تم الم     

المتوسطة في میدان اقتناء تجهیزات نقل التكنولوجیا ، التكوین ، المساعدة التقنیة ، و البراعات الصناعیة ، كم 
بالجزائر  2002نشاطات المنتجة في افریل تم االتفاق بین وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة االیطالیة لل

                                                 
  .105سلطاني محمد رشید ، مرجع سابق ، ص، 1
،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  2012لسنة  10العدد  –، مجلة الباحث نحو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، منى مسغوني2

  .131، مخبر اداء المؤسسات االقتصادیة في ضل العولمة ، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،ص،
  .118،ص،ابتسام بو شریط ، مرجع سابق 3
  .118مرجع ،ص،ال نفس4
–، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، جامعة فرحات عباس  دور التسویق في زیادة تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثماني عیاشة ، 5

  .157ص، 2010/2011سطیف ، 
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و ) انشاء المشاتل ، مراكز التسهیل ، آلیة المالیة الحدیثة (لتقدیم مساعدة تقنیة لتدعیم هیاكل الدعم الموجودة 
كذلك تبادل المعلومات الخاصة بالقطاع ، و لهذا الغرض تم تنصیب لجنة متبعة لتحدید میكانیزمات تطبیق 

  1 .االتفاق 
 :ون مع المانیا التعا

في مجال التعاون الثنائي ، و بالتعاون مع الطرف االلماني ضمن اطار برنامج التكوین و االستشارة ، تم       
مالییر مارك الماني ، قصد تحسین مستوى االعوان المستشارین للمؤسسات الصغیرة  3تسخیر غالف مالي قدره 

ذي یشكل احد العناصر الجوهریة لتأهیل المؤسسات الصغیرة و و المتوسطة ن و هذا لتطویر فرع االستشارة ال
  2 .المتوسطة االقتصادیة الجزائریة عامة من ناحیة التنظیمیة و التسییریة 

  برامج االنعاش و الدعم االقتصادي و انعكاساته على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :  الثالثالمطلب 
  :ة متتالیة و هي یالث فترات زمنبرامج موزعة على ث 3و هنا سنقوم بدراسة 

 )2004- 2001(برنامج االنعاش االقتصادي  - 
 )2009- 2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو  - 
  )برنامج التنمیة الخماسي (  2014-2010برنامج توطید النمو االقتصادي  - 

  )2014-2001(برنامج االنعاش االقتصادي : الفرع االول 
و یعد برنامج ثالثي  2004لى غایة ا 2001 ةیمتد من فتر  و الذي  يش االقتصادبرنامج االنعا       

ملیار دینار ، جاء هذا البرنامج من اجل النهوض باالقتصاد الجزائري  525خصص له غالف مالي اولي بمبلغ 
عالمي الندماجها في االقتصاد الة التزام الجزائر بتهیئة المحیط المالئم و المناسب یمن جهة و لیؤكد من جهة ثان

خلق مناصب لمتمثلة اساس في مكافحة  الفقر ،و یبرر ذلك جلیا من خالل االهداف المسطرة لهذا البرنامج و ا،
 دوالر ملیار 7 مبلغ األمر بدایة في له خصص 3.عمل و ضمان التوازن الجهوي و احیاء الفضاء االقلیمي 

 وٕاضافة البرنامج قیمة تقییم إعادة بعد مریكيأ دوالر ملیار 16 یقارب ما المالي یصبح غالفه أن قبل أمریكي
  4مشاریع جدیدة

  

                                                 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  یة المستدامةاشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  و عالقتھا بالتنمحجاوي احمد ،  1

  .149، 2010/2011تلمسان ،  –االقتصادیة ، تخصص تحلیل اقتصادي ، جامعة ابي بكر بالقاید 
  .295بن نذیر نصر الدین ، مرجع سابق ، ص،  2
، 2014-2001الصغیرة و المتوسطة في  التنمیة بالجزائر خالل الفترة  البرامج التنمویة و اثرھا على تفعیل مساھمة المؤسساتخیر الدین معطى هللا ،  3

، 1، جامعة سطیف  2014- 2001تقییم آثاربرامج  االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار و النمو  خالل الفترة : ابحاث المؤتمر الدولي 
  .4، ص، 2013مارس  11/12

تقییم آثاربرامج  : ابحاث المؤتمر الدولي  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بین الواقع و المأمول ،س، كشاط انی.برباش توفیق ، أ 4
  .16، ص،2013مارس /11/12،  1، جامعة سطیف  20014-2001االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار و النمو  خالل الفترة 
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  1 : مایليعمل هذا البرنامج على تحقیق :اهداف برنامج االنعاش االقتصادي 
ركز البرنامج على توفیر متطلبات تحقیق التنمیة المحلیة من خالل تشجیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  - 

 خالل قدرتها على  الجمع بین التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة ، باعتبارها دعامة رئیسیة لتحقیقها من
دعم النشاطات االنتاجیة على راسها الفالحة ، الصید و الموارد المائیة من خالل العمل على تكثیف االنتاج  - 

الفالحي خاصة الموارد واسعة االستهالك و السعي لترقیة صادرات المنتجات الفالحیة ، و كذا العمل على 
 استغالل الموارد المائیة المتخاة على طول الساحل الجزائري ،

میة و تحسین الضروف المعیشیة كما اهتم البرنامج بالمنشآت القاعدیة ، و العمل على تقویة الخدمات العمو  - 
 و تنمیة الموارد البشریة ،

لیار دینار موزعة م 210.5تعزیز الخدمات العامة و تحسین االیطار المعیشي من خالل غالف مالي قدره  - 
على تهیئة التجهیزات الهیكلیة للعمران ، و اعادة احیاء الفضاءات الریفیة في الجبال ، الهضاب العلیا و 

  .الواحات 
مون برنامج االنعاش االقتصادي ضیمكننا تلخیص م:  2004- 2001مضمون برنامج االنعاش االقتصادي 

  :23رقم  :في الجدول التالي
  السنوات
  القطاعات

  النسبة  المجموع  2004  2003  2002  2001

  40.1  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  اشغال كبرى و هیاكل قاعدیة
  38.8  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمیة محلیة و بشریة

  12.4  65.4  12.0  22.5  20.3  10.6  دعم قطاع الفالحة و الصید البحري
  8.6  45.0  /  /  15.0  30.0  دعم االصالحات

  100  525.0  20.5  113.9  185.9  205.4  المجموع
تقییم آثار البرامج االستثماریة العامة على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للفترة ،بالرقي التیجاني :المصدر 
،  2013لسنة  13مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد  ، ، دراسة تحلیلیة تقییمیة2001/2011

  .46،ص،1تجاریة و علوم التسییر ، جامعة سطیف كلیة العلوم االقتصادیة و ال
ملیار دینار جزائري ،  525یالحظ من الجدول اعاله ان توزیع الغالف المالي للبرنامج و المقدر ب        

حیث ان المخصصات الموزعة تركزت في السنتین االولیتین من فترة تنفیذ البرنامج و هذا یعكس رغبة الدولة في 

                                                 
  .4المرجع السابق ،ص خیر الدین معطى هللا ، 1
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نفاق ، خالل اقصر مدة ممكنة و من ثم استغالل االنفراج المالي الذي عرفتهالجزائر لتحقیق تسریعو تسییر اال
اكبر منفعة لالقتصاد المحلي سواء من ناحیة معدالت النمو االقتصادي و توفیر مناصب عمل و التطویر ، 

شغال العمومیة ، من المخصصات المالیة لبرنامج االنعاش االقتصادي موجهة لقطاع اال% 40كما یالحظ ان 
ملیار دج ، اعادة احیاء الفضاءات  14.29هي التجهیزات الهیكلیة للعمران بمبلغ و التي تغطي ثالث جوانب 

اما التنمیة المحلیة فقد .ملیار دج  35.6ملیار دج ، السكن و العمران  31اریفیة في الجبال ، الهضاب العلیا 
موجهة ) pcd(ا البرنامج الذي تضمن انجاز مخططات من المبالغ المخصصة لهذ % 21.5حضیة بنسبة  

للتنمیة و التوزیع التوازني للتجهیزات االنشطة على كامل التراب الوطني ، كما حظیت تنمیة الموارد البشریة 
 90من المخصصات المالیة الموجهة لبرنامج االنعاش االقتصادي ، ذلك بتكلفة قدرت ب  %17.14بنسبة 

  1. ملیار دج
  برنامج االنعاش االقتصادي في دعم النمو االقتصادي و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساهمة 

لقد ساهم برنامج دعم االنعاش االقتصادي ، باالضافة الى تحسن موارد الدولة بفضل الجبایة البترولیة في      
ارد المستمدة من میزانیة الدولة كما ان المو . 2005- 2003تحقیق معدالت نمو ایجابیة  خالل السنوات االخیرة 

كما سجل االقتصاد  الوطني . زادت في حیویة النشاط  االقتصادي ، و ساهمت في انعاش االنظمة االجتماعیة 
المنشآت القاعدیة الفالحة ، ( نمو ایجابیا و منتعشا خالل السنوات الخیرة ، بفضل مساهمة قطاعات مختفة 

 2).خدمات الطاقة ، الصناعة ن التجارة ، ال
بانتعاش مكثف للتنمیة االقتصادیة و تجسد هذا االنتعاش من خالل النتائج  2004-2001تمیزت سنوات    

  3: التالیة 
ملیار دوالر اي  30ملیار دینار ، منها حوالي 3.700ملیار دوالر اي  46استثمار اجمالي بحوالي   - 

 ملیار دینار من االنفاق  العمومي ، 2.350
 .2003في سنة  %6.8طوال السنوات الخمس بنسبة  %3.8اوي في المتوسط نمو مستمر یس - 
 ، %24الى  %29تراجع في البطالة اكثر من  - 
  .الف من المساكن الجاهزة ’انجاز اآلالف من المنشآت القاعدیة و كذلك بناء و تسلیم ال - 

                                                 
،   دراسة تحلیلیة تقییمیة 2011-2001تقییم آثار البرامج االستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للفترة بالرقي التیجاني،  1

  .47. 46،ص، ص،1، جامعة سطیف  2013لسنة  13مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد 
  ،  دراسة تحلیلیة تقییمیة 2011-2001تقییم آثار البرامج االستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للفترة لتیجاني ، بالرقي ا  2

، 1، جامعة سطیف  2014- 2001تقییم آثاربرامج  االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار و النمو  خالل الفترة : ابحاث المؤتمر الدولي 
  .10، ص، 2013مارس  11/12

،  2010العدد السابع جوان  –،ابحث اقتصادیة و اداریة  2009- 2001التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل برنامج االنعاش االقتصادي زرمان كریم ،  3
  .205جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، ص،
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یار دوالر في مل 32.9و احتیاطات صرف قدرها  % 6.8نسبة نمو قدره  2003حققت الجزائر في سنة  - 
 .زیادة مستمرة 

  2009-2005برنامج دعم النمو : الفرع الثاني 
 المحققة تثبیت اإلنجازات هو منه المنتظرة األهداف بین ومن السابق، للبرنامج كامتداد البرنامج هذا یعتبر     

 ولقد .االجتماعیة للرفاهیة المستدیم المولد للنمو المناسبة اآللیات وضع وكذا) 2004- 2001 ( الفترة خالل
 ذلك في بما ،)دوالر ملیار 114حوالي دینار ملیار 8705 بمبلغ له المخصصة األولیة المبالغ قدرت

 2009 نهایة في اختتامه عند بهذا البرنامج المرتبط اإلجمالي المالي الغالف أما السابق، البرنامج مخصصات
 الجاریة للمشاریع التقییم إعادة عملیات إضافة ، بعد)دوالر ملیار 130 حوالي( دینار ملیار 680 9 ب قدر فقد

 لتطویر موجهة منها % 40 دوالر، ملیار 150 البرنامج تكلفة وقد بلغت .األخرى اإلضافیة التمویالت ومختلف
  1. التحتیة البنى
  2 : تضمن هذا البرنامج مایلي :ثانیا 

  :االصالح في المجال االقتصادي - 1
 تحسن ایطار االستثمار ، - 
 مكافحة االقتصاد الغیر رسمي ، - 
 ، عصرنة المنظومة المالیة  - 
 . الحفاظ على البیئة في خدمة التنمیة المستدامة -
  :النهوض بتنمبة مستمرة و منصفة في جمیع مناطق البالد من خالل  - 2
 تثمین الثروات الوطنیة و تطویرها ، - 
 .رفع التحدي في مجال الموارد المائیة  - 
  .خدمة التنمیة المستدامة  الحفاظ على البیئة في - 
  التنمیة البشریة  - 3

  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعلى البرنامج التكمیلي لدعم النمو اثر : ثالثا

                                                 
  .مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر . 52بالرقي تیجاني، مرجع سابق ،ص، 1
، ابحاث 2011-2001، دور المؤسسات المصغرة ، الصغیرة و المتوسطة في الحد من البطالة خالل الفترة محمد االمین ولید طالب . نظیرة قالدي، أ 2

،  1، جامعة سطیف 2014- 2001ات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و النمو االقتصادي خالل الفترة تقییم آثار برامج االستثمار: المؤتمر الدولي حول
  .12، ص، 2013مارس  11/12
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نظرا للنتائج االیجابیة المحققة من قبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في المرحلة السابقة رغم تواجدها     
یلي لدعم النمو االقتصادي لیواصل دعمه لهذا النوع من المؤسسات من ، اتي البرنامج التكمضمن مرحلة اولیة 

   1: خالل المحاور التالیة
 انجاز مشاتل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، - 
 انجاز و تجهیز مراكز لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، - 
 اعادة تأهیل وحدات انتاج الصناعة التقلیدیة ، - 
 ، هیئات للدعم زدراسة و انجا - 
  .دعم و تطویر نشاطات الصناعة التقلیدیة في الوسط الریفي  - 

  )2014-2010(برنامج توطید النمو او التنمیة الخماسي : الفرع الثالث
، اندرج هذا المخطط ضمن ) ملیار دوالر  286( ملیار دینار حوالي  21.214بقوام مالي اجمالي قدره     

ملیار دج  150، حیث تم تخصیص ما یقارب  2001لقت سنة دینامیكیة اعادة االعمار الوطني التي انط
لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل انشاء مناطق صماعیة و الدعم العمومي للتأهیل و تسییر 

ملیار دج ، وخالل هذه الفترة تم ایضا اطالق اكبر برنامج لتأهیل   3000القروض البنكیة التي قد تصل الى 
 386رة و المتوسطة بهدف تطویر قدراتها التنافسیة في ضل االنفتاح االقتصادي بقیمة حوالي المؤسسات الصغی

  2.مؤسسة  20000ملیار دج  یستهدف تأهیل 

  3: و یشتمل البرنامج على شقین اثنین هما
استكمال المشاریع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السطة الحدیدیة و الطرق و المیاه  - 

 .ملیار دوالر  130ملیار دج ما یعادل  9.700لغ بمب
  ).ملیار دوالر  156اي ما یعادل حوالي ( ملیار دج  11.534و اطالق مشاریع جدیدة بمبلغ  - 

  4: الى  2014-2010و یهدف برنامج الخماسي 
 .% 40تحسین التنمیة البشریة ، حیث شكلت الجزء االكبر بنسبة   - 
 االساسیة و تحسین الخدمة العمومیة ،مواصلة تطویر المنشآت القاعدیة  - 
 التنمیة الصناعیة ، - 

                                                 
  .16خیر الدین معطى هللا ، مرجع سابق ،ص، 1
  .6طبایبیة سلیمة ، عناني ساسیة ، مرجع سابق ،ص،2
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر   دراسة حالة الجزائر- ة في تحقیق التنمیةدور الجیل الثاني من االصالحات االقتصادیزوین ایمان ، 3

  .97،ص، 2010/2011،جامعة منتوري قسنطینة ، 
لة الدراسات و ، مج السیاسات االقتصادیة و تحدیات التنمیة البشریة بالجزائر في ایطار االھداف االنمائیة لاللفیةھویدي عبد الجلیل ، .یحیاوي عمر ، أ.أ4

  . 234، ص،2014جامعة الواد ، العدد السادس افریل –البحوث االجتماعیة 
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 تشجیع انشاء مناصب الشغل ، - 
 اقتصاد المعرفة ،تطویر  - 
انشاء المرصد الوطني لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و كذا انشاء المركز الوطني للتطویر و  - 

  1.المناولة 
ج توطید النمو االقتصادي من مالحظة  تحسن ملحوظ سنوات من تبني برنام 3وقد استطاعت الدولة بعد       

في الهیاكل القاعدیة و ارتفاع عدد المشاریع االستثماریة نتیجة اقبال الشباب على االستثمار في العدید من 
المجاالت عن طریق اجهزت دعم التشغیل بفضل الفرص االستثماریة  التي وفرتها الدولة من خالل برنامج 

  2:كما تحققت النتائج التالیة  االنعاش االقتصادي
، ثم الى  2009سنة  % 10.2الى  2005سنة  %15.3تراجع نستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من  - 

 .2012في سنة  % 9.7
مع توفر ما  2011في سنة  642913ازدیاد عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي وصل عددها  - 

 منصب عمل ، 1.676.196یقارب 
 .دد االستثمارات االجنبیة ارتفاع في ع - 
ترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات  رغم المبالغ الضئیلة المخصصة لقطاع التجارة ، اذ ارتفع حجم  - 

دوالر سنة ملیار  0.97مقابل  2011ملیار دوالر  سنة  % 25.77الصادرات خارج المحروقات بنسبة 
في  %5حتى ال تتعدى  %3الى اقل من  %2، اما من حیث النسبة فهي ضلت نفسها تتراوح بین  2010

احسن االحوال على الرغم من تحسن في القیمة ، و هذا ما یمكن ارجاعه الى كون التطور كان مصاحبا 

 3.مماثل على  صعید الصادرات االجمالیة كنتیجة لتحسن االسعار بتطور 
السابق  و هو برنامج طموح بالنظر الى خالصة القول ، ان برنامج توطید النمو یعتبر امتداد للبرنامج        

في السنتین ، و یمكن القول ان الجزائر قد حققت  2014االهداف التي تم تسطیرها ، و هو ینتهي في آفاق 
  .االولیتین من هذا البرنامج العدید من االنجازات و االهداف سواء من الناحیة الكمیة او من الناحیة الكیفیة 

  
  
  

                                                 
  .23خیر الدین معطى هللا ، مرجع سابق ، ص، 1
  .21مرجع سابق ،ص، . 2010-2001تقییم آثار البرامج االستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للفترة یالرقي التیجاني ،  2
  .22مرجع ،ص،ال  نفس 3
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  : ثاني خالصة الفصل ال
، حیث الحضنا الجهود ان هناك اهتمام جدي بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة یمكننا القول مما سبق        

التي قامت بها الدولة في سبیل تأهیل و دعم و ترقیة هذا القطاع في ضل التحوالت االقتصادیة المعاصرة ، و 
قوم على دعم و تمویل المؤسسات الصغیرة و ذكا من خالل انشاء العدید من الهیئات و المؤسسات التي ت

المتوسطة بمختلف الوسائل و شتى الطرق  كانشاء و زارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات 
الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر و غیرها من التقلیدیة و كذا 

البرامج التنمویة سواء على ، كذلك نجد ان الجزائر قامت بالعدید من مجال الوكاالت و الهیئات في هذا ال
الصعید المحلي او بالتعاون مع اخارج و ذلك من اجل ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة  و المتوسطة محلیا و 

  .عالمیا 



 
 
 

  

  

  
 

  

  

  :الثالثالفصل 

دراسة حالة الوكالة الوطنیة لدعم 
تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة 

 لتسییر القرض المصغر 



و  )ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابدراسة حالة ......لثالثا الفصل
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  الثالث الفصل تمهید
تعتبر الوكالة  الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر من اهم االجهزة و 

بهدف تنمیة و تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و تحقیق   ابإنشائهم قامت الدولة الهیاكل التي 
وائق التمویلیة الهیئات هو ازالة الع مثل هذهمن اهم اهداف انشاء اهداف الدولة للقضاء غلى البطالة ، و یعتبر 

  .خاصة في مرحلة االنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  قطاع التي تعترض هذا 
تطبیقیة مفصلة عن الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل ان نخصص هذا الفصل لدراسة  ناارتأیو من خالل ما سبق  

تسییر القرض المصغر ، و الدور الذي تلعبه هاتین الهیئتین في تمویل المؤسسات الشباب و الوكالة الوطنیة ل
الصغیرة و المتوسطة و اسالیب التمویل التي تعتمدها و كذلك اهم النتائج التي حققتها الوكالة في دعم و تمویل 

.قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على مستوى الجزائر 
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 ANSEJلوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب دراسة حالة ا: المبحث االول 

تعد الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب احدى اهم الهیئات التي انشأة من طرف الدولة بهدف تنمیة و تطویر 
و االجتماعیة المرجوة منها ، و اهمها تخفیض معدالت المؤسسات المصغرة ، و تحقیق االهداف االقتصادیة 

  المؤسسات الصغیرة و المصغرة ، و من خالل هذا المبحث و المساهمة في انشاء البطالة و دعم المشاریع 
  .سوف نتطرق الى مختلف الجوانب التي تتعلق بالوكالة 

  و مهامها  ANSEJنشأة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب: المطلب االول 

   نشأة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : الفرع االول 

 الخاص بدعم و تشغیل الشباب ،  08/09/1996المؤرخ في  296- 96ا بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم انشاؤه

المؤرخ في  14- 96من االمر رقم  16عمال باحكام المادة 1:حیث نصت المادة االولى من المرسوم على مایلي 
طابع خاص تسري  ، و المذكور اعاله ، تحدث هیئة ذات 1996یونیو سنة  24الموافق  1417صفر عام  8

  ".الوكالة "، و تدعى في صلب النص علیها احكام هذا المرسوم ، تسمى الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 
 ، 3یتولى الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة العملیة لجمیع نشاطات الوكالة، 2توضع تحت سلطة رئیس الحكومة 

، و یكون مقرها بمدینة الجزائر ، و یمكن نقله الى اي 4ل المالي بالشخصیة المعنویة و االستقال الوكالة  تتمتع
یمكن ان  یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتشغیل ، و ،بمرسوم تنفیذي مكان آخر من التراب الوطني 

  .5اي فرع جهوي او محلي على قرار من مجلسها التوجیهي  تحدث
 م تشغیل الشبابمهام الوكالة الوطنیة لدع: الفرع الثاني 

  6:مهام التالیة بال تتولى الوكالة القیام
 تدعم و تقدم االستشارة للشباب ذوي المشاریع في ایطار تطبیق مشاریعهم االستثماریة ، - 

تسیر وفق للتشریع و التنظیم المعمول بهما ، تخصیصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب ،  - 
وائد ، في حدود الغالفات التي یضعها الوزیر المكلف السیما منها االعانات و تخفیض نسب الف

 بالتشغیل تحت تصرفها ،

                                                 
الموافق ل  1417ربیع الثاني  27الصادر بتاریخ  52العدد  ، ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 296-96من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  1

  .12،ص ، 1996/ 11/09
 .12، المرجع السابق ،ص،  02المادة  2
  .12المرجع السابق ،ص، 03المادة  3
  .12، المرجع السابق ،ص،04المادة  4
  .12، المرجع السابق ،ص، 05المادة  5
  .13.12، المرجع السابق ،ص، ص،  06المادة  6
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تبلغ الشباب ذوي المشاریع الذین ترشح مشاریعهم لالستفادة من قروض البنوك و المؤسسات المالیة ،  - 
بمختلف االعانات التي یمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب و باالمتیازات االخرى التي 

  علیها ،یحصلون 

تقوم بمتابعة االستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریع ، مع الحرص على احترام بنود دفاتر  - 
، عند الحاجة ، لدى المؤسسات و الهیئات المعنیة بانجاز الشروط  التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم 

 االستثمارات ،

لى ترقیة تشغیل الشباب ، السیما من خالل برامج تشجیع كل اشكال االعمال و التدابیر االخرى الرامیة ا - 
 التكوین و التشغیل و التوضیف االولى ،

  : و بهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص بما یأتي
تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاریع ، كل المعلومات ذات الطابع االقتصادي و التقني و  - 

 التشریعي و التنظیمي المتعلق بممارسة نشاطاتهم ،

 تحدث بنك للمشاریع المفیدة اقتصادیا و اجتماعیا ، - 

 تقدم االستشارة و ید المساعدة للشباب ذوي المشاریع في مسار التركیب المالي و تعبئة القروض ، - 

تقیم عالقات متواصلة مع ابنوك و المؤسسات المالیة في ایطار التركیب المالي للمشاریع و تطبیق   - 
 لمشاریع و استغاللها ،خطة التمویل و متابعة انجاز ا

اب تبرم اتفاقیات مع كل هیئة ، او مقاولة او مؤسسة اداریة عمومیة یتمثل هدفها في ان تطلب  لحس  - 
لدى المستخدمین او برامج التشغیل االولي للشباب /و التشغیل و  الوكالة ، انجاز برامج التطویر

 .العمومیین او الخواص 

  1 :جه ان تقوم بما یلي مها على احسن و مهاو یمكن للوكالة من اجل االضطالع ب
تنظم تداریب لتعلیم الشباب ذوي المشاریع و تجدید معارفهم و تكوینهم في تقنیات التسییر على اساس  - 

 برامج خاصة یتم اعدادها مع الهیاكل التكوینیة ، 

 تستعین بخبراء مكلفین بدراسة المشاریع و معالجتها ، - 

سمح بتعبئة الموارد الخارجیة المخصصة لتمویل احداث نشاطات لصالح تطبق كل  تدبیر من شانه ان ی - 
 الشباب و استعمالها في االجل المحدد و فق لتشریع و تنظیم معمول بهما ،

                                                 
..13، المرجع السابق ،ص،  06مادة ال 1 
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 .منح الدعم و المرافقة للشباب اصحاب المشاریع في سبیل تطبیق مشاریعهم الستثماریة  - 

  لدعم تشغیل الشباب  الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة: المطلب الثاني 
یتكون الهیكل التنظیمي للوكالة  الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من جهات لتنظیم و تسییر الوكالة و لجنة رقابیة 
من اجل العمل بأكثر دقة و تجنبا للمشاكل المالیة و غیرها ، و مجلس توجیهي یسهر على عمل الوكالة و 

  . نظامها و المدیر الذي یتولى تسییر الوكالة
  التنظیم و التسییر للوكالة :  الفرع االول

 1 .یسیر الوكالة مجلس التوجیه ، و یدیرها مدیر عام ، و تزود بمجلس للمراقبة -

  2.یقترح المدیر العام تنظیم الوكالة و یصادق علیه مجلس التوجیه  - 
  : المجلس التوجیهي : اوال 

  3:یتكون المجلس التوجیهي من االعضاء اآلتیین 
 وزیر المكلف بالتشغیل ،ممثل ال - 

 ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة ، - 

 الوزیر المكلف بالمالیة ،) 2(ممثال  - 

 ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة  ، ممثل الوزیر المكلف بالفالحة و الصید البحري ، - 

 ممثل الوزیر المكلف بالشباب ،

 ط ،ممثل الوزیر المكلف بالتخطی - 

 ممثل المجلس االعلى للشباب ،  - 

 رئیس الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة ، او ممثله ، - 

 المدیر العام لوكالة ترقیة االستثمارات و دعمها و متابعتها ، او ممثله ، - 

 رئیس الغرفیة الوطنیة للصناعات التقلیدیة و الحرف ، او ممثله ، - 

 رئیس الغرفة الوطنیة للفالحة او ممثله ، - 

 رئیس جمعیة البنوك و المؤسسات المالیة ،او ممثله ، - 

 مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعیة و التجاریة الحرفیة المشتركة ، او ممثله ،  - 

                                                 
  .13، مرجع سابق ،ص ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،   296- 96، من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة 1
  .13، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  296- 96من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة 2
 .14،13، مرجع سابق ،ص،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  296- 96التنفیذي رقم  من المرسوم 09المادة 3
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 .عن الجمعیات الشبانیة ذات الطابع الوطني و التي یشبه هدفها هدف الوكالة ) 2(ممثالن  - 

  .یه یتولى المدیر العام للوكالة ، امانة مجلس التوج   
یعین الوزیر المكلف بالتشغیل ، اعضاء مجلس التوجیه بقرار ، بناءا على اقتراح من السلطات التي       

ء المعینین بحكم انتهاء  هذه الوظیفة ، و تنتهي  عضویة االعضا .سنوات قابلة للتجدید  3ینتمون الیها و لفترة 
الشكال ، و یخلفه العضو الجدید المعین حتى في حالة انقطاع عضویة احد االعضاء ، یستخلف حسب نفس ا

  1. انقضاء مدة العضویة 
و یمكن ان  یجتمع زیادة على ذلك ، .یجتمع مجلس التوجیه كل ثالث اشهر على االقل ، بدعوة من رئیسه      

یل ، في دورة غیر رسمیة بدعوة من رئیسه ، او باقتراح من ثلثي اعضائه ، او بطلب من الوزیر المكلف بالتشغ
  2.اذا دعت الحاجة الى ذلك 

ما یمكننا مالحظته من تشكیلة اعضاء المجلس التوجیهي هو ان هذا االخیر یتكون اساسا من ممثلي       
الهیئآت او الوزارات التي تهتم بدعم الشباب خاصة ، و كذلك ممثلي الوزارة المكلف بالصناعات و وزاراة اخرى 

یتبین ان الوكالة تهدف اساسا الى دعم الشباب النشاء المؤسسات الصغیرة و في هذا المجال ، و من خالل هذا 
  .المتوسطة و كذا توفیر مناصب الشغل كون ان الوكالة تابعة لوزارة التشغیل 

 3: یداول مجلس التوجیه و یصادق وفق للقوانین و التنظیمات المعمول بها ، على مایلي 

 برنامج نشاط الوكالة ، - 

 وكالة و تجهیزها ،نفقات تسییر ال - 

 تنضیم الوكالة و نظامها الداخلیان ، - 

 المخطط السنوي لتمویل نشاط الوكالة ، - 

 القواعد العامة الستعمال الوسائل المالیة الموجودة ، - 

 انشاء فروع جهویة او محلیة للوكالة ، - 

 قبول الهبات و الوصایا ، - 

 او العقاریة و تبادلها ، اقتناء البنایات و استئجارها ، و نقل ملكیة الحقوق المنقول - 

 المسائل المرتبطة بشروط توضیف مستخدمي الوكالة و تكوینهم ، - 

                                                 
  .14، مرجع سابق ، ص،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  296-96، من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة 1
  .14، مرجع سابق ،ص،  ة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمھوری،  296-96، من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة 2
  .15.14، مرجع سابق ،ص، ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  296-96، من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة 3
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 ،)او مرتباتهم (یحدد مرتبه) او الذین (الحسابات الذي ) او محافظي ( تعیین محافظ  - 

مدعوة الى دعم عملها في كل تدبیر او كل برنامج غرضه اشراك الوكالة في حفز اجهزة او مؤسسات  - 
  .تثمارات التي یقوم بها الشباب ذوو المشاریع ، او انشائها مجال االس

  : المدیر العام : ثانیا   
و تنتهي مهامه . یعین المدیر العام للوكالة بمرسوم تنفیذي ن بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالتشغیل      

  1.باالشكال نفسها 
  2:أتي یضطلع المدیر العام للوكالة بما ی: مهام المدیر العام 

 و یمكنه ان یوقع كل العقود الملزمة للوكالة ،یمثل الوكالة ازاء الغیر  - 

 یحرص على انجاز االهداف المسندة للوكالة ، و یتولى تنفیذ قرارات مجلس التوجیه ،  - 

فین حسب و یعین الموظ. مارس السلطة السلمیة على جمیع موظفي الوكالة یضمن سیر المصالح و ی - 
 ها في التنظیم المعمول به ،الشروط المنصوص علی

 یقاضي امام العدالة و یقوم بكل اجراء تحفظي ، - 

 یعد الحصیلة و حسابات النتائج و یعرضاها على المجلس التوجیه لیوافق علیها ، - 

 یامر بصرف نفقات الوكالة ، - 

ه الى یقدم في نهایة كل سنة تقریرا سنویا عن النشاطات ، مرفقا بالحصائل و حسابات النتائج و یرفع - 
 الوزیر المكلف بالتشغیل بعد موافقة مجلس التوجیه ،

  :لجنة المراقبة : ثالثا 
و تعین لجنة المراقبة رئیسا لها . اعضاء ، یعینهم مجلس التوجیه ) 3(تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثالث 

  3.من ضمن اعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها 
ن لحساب مجلس التوجیه ، و تجتمع بحضور لتطبیق قراراتها لرقابة الالحقة تكلف لجنة المراقبة بممارسة ا
  )2(اشهر ، و عند االقتضاء بطلب من المدیر العام ، او عضوین اثنین) 3(المدیر العام في نهایة كل ثالث

    4. من اعضائها 

  

                                                 
  .15، مرجع سابق ،ص، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 296- 96، من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  1
  .15، مرجع سابق ،ص، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  296- 96المرسوم التنفیذي رقم  ، من 22المادة  2
  . 15، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  296-96من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  3
  .15، مرجع سابق ،ص، یة الجزائریة، الجریدة الرسمیة للجمھور 296-96من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  4
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  :موارد الوكالة و نفقاتها : الفرع الثاني  
 24المؤرخ في  14-96وارد الوكالة حسب القانون المالیة التكمیلي االمر رقم تتكون م: موارد الوكالة :  اوال

  1:مایلي  16حیث ورد في مادته  1996یونیو سنة 
الصندوق الوطني لدعم "  الذي عنوانه 302- 087یفتح في كتابات الخزینة حساب التخصیص الخاص رقم 

  ".تشغیل الشباب 
 تخصیصات میزانیة الدولة ، - 

 الخاصة المؤسسة بموجب قانون المالیة ،حاصل الرسوم  - 

 جمیع الموارد او المساهمات االخرى ، - 

الهبات و الوصایا و كذا المساهمات المحتملة التي تقدمها الهیئات الوطنیة و الدولیة ، بعد ترخص من  - 
 2.السلطات المعنیة 

  3:تتكون نفقات الوكالة مما یأتي :نفقات الوكالة : ثانیا 
 نفقات التثبیت ، - 

 نفقات التسییر و الصیانة ،  - 

   النفقات الضروریة المرتبطة بهدفها و انجاز مهامها ،   - 

تخضع الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وجهاز لخلق األنشطة التي تقوم بها األنظمة :  الفرع الثالث
  4:التالیة
موازنة التكمیلیة قانون ال 1996یونیو  24الموافق  1417صفر عام  8المؤرخ  14- 96المرسوم رقم  - 

 ؛1996لعام 

مع قانون المالیة  1996دیسمبر  30الموافق  1417شعبان عام  19المؤرخ  31-96المرسوم رقم  - 
 ؛1997

 .2010قانون المالیة لسنة  2009دیسمبر  30الموافق  1431محرم  13المؤرخ  09-09القانون رقم  - 

قانون المالیة التكمیلي لعام  2011یو یول 18الموافق  1432شعبان  16المؤرخ  11-11القانون رقم  - 
 ؛2011

                                                 
،  ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1996یونیو سنة  24ه الموافق  1417صفر عام  8المؤرخ في  14- 96من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة 1

  .8، ص، 1996قانون المالیة التكمیلي لسنة 
  .16، مرجع سابق ،ص ،  دة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، الجری 296-96من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  2
  .16، مرجع سابق ،ص،  الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمھوریة ،  296-96من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة  3

4 http://www.ansej.org.dz  
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بشأن دعم  1996یولیو  2الموافق  1417صفر عام  16المؤرخ في  234- 96المرسوم الرئاسي رقم  - 
 .تشغیل الشباب، كما تم تعدیله وتتمیمه

، وضع 1996سبتمبر  8الموافق  1417عام  Ethaniربیع  24المؤرخ  295- 96المرسوم التنفیذي رقم  - 
بعنوان لدعم تشغیل الشباب  087-302ت التشغیلیة للصندوق االستئماني الوطني حساب رقم اإلجراءا

)FNSEJ (تم تعدیله وتتمیمه؛ 

 1996سبتمبر  8الموافق  1417عام  Ethaniربیع  24المؤرخ  296- 96المرسوم التنفیذي رقم  - 
 م تعدیله وتتمیمه؛تأسیس وٕارساء النظام األساسي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، كما ت

خلق وٕاقامة الفرائض  1998یونیو  9الموافق  1419صفر  14في  200- 98المرسوم التنفیذي رقم  - 
 الباعثین الشبان االعتمادات تم تعدیله وتتمیمه؛/ الضمان المتبادل المخاطر صندوق الضمان 

ع شروط ومستوى وض 2003سبتمبر  6الموافق  1424رجب  9المؤرخ  290- 03المرسوم التنفیذي رقم  - 
 :المساعدة إلى الباعثین الشبان تم تعدیله وتتمیمه؛ من قبل

 .2010یونیو  20الموافق  radjeb 1431 7المؤرخ  157-10المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .2011مارس  6الموافق  Ethani 1432ربیع  Aouelمن  103-11المرسوم التنفیذي رقم  - 

 ؛2013أبریل  6الموافق ش إلى  1434مادى االولى ج 25المؤرخ  125-13المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .2013یولیو  2الموافق  1434شعبان  23في  253-13المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .وضع قائمة البلدات التي ینبغي تشجیعها 1991أكتوبر  9ترتیب الوزارات من  - 

یار والتحقق المنشئ للتنظیم وسیر عمل لجنة االخت 2011ینایر  15الموافق  1432صفر  10ترتیب  - 
منها وتمویل المحلي للهوائي الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وشروط تجهیز ومجلد المشروع 

 .محتویات االستثمارات الباعثین الشبان

على التنظیم الداخلي للوكالة  2011نوفمبر  24الموافق  1432ذي الحجة  28في  187المرسوم رقم  - 
 1.الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

  
  
  
 

                                                 
1 http://www.ansej.org.dz  
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  الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  التي تقدمها الوكالة الحدیثة صیغ التمویل : الثالث  لمطلبا
الوطنیة لدعم تشغیل الشباب عدة صیغ لتمویل و التي بموجبها یستطیع الشاب اختیار التمویل  تقدم الوكالة     

  .توسیعها المناسب له إلنشاء مؤسسته او اعادة تمویلها و انجاز المشاریع الصغیرة  او 
  :و هذه الصیغ هي عبارة على  ثالث طرق تمویلیة مختلفة و التي سوف نعرضها فیما یلي 

  1:انشاء مؤسسة بالتمویل الثنائي :  الفرع االول 
  : في صیغ التمویل الثنائي تتشكل التركیبة المالیة من : التركیبة المالیة  -1

 باین حسب مستوى االستثمار المساهمة الشخصیة للشباب اصحاب المشاریع التي تت. 

  قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، یتباین حسب مستوى االستثمار.  
  : الهیكل المالي للتمویل الثنائي  -2

  المستوى االول للتمویل الثنائي:  24الجدول رقم
  یةالمساهمة الشخص  )و كالة لونساج(القرض بدون فائدة   قیمة االستثمار

 %71  % 29  دج 5.000.000حتى 

  .فرع بسكرة–معلومات مقدمة من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : المصدر     
دج ، و  5000.000من خالل الجدول نالحظ انه في المستوى االول قیمة االستثمار ال یجب ان تتعدى      

من قیمة المشروع ، اما المساهمة الشخصیة   %29في هذه الحالة تساهم الوكالة بقرض بدون فائدة بنسبة 
  . من قیمة المشروع  %71لصاحب المشروع فتكون بنسبة 

  للتمویل الثنائيالمستوى الثاني : 25الجدول رقم 

  المساهمة الشخصیة  )وكالة لونساج(القرض بدون فائدة   قیمة االستثمار

  دج الى 5.000.001من 
  دج 10.000.000

28%  72 % 

  .فرع بسكرة–لومات مقدمة من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب مع: المصدر   
نجد ان نسبة المساهمة الشخصیة ارتفعت الى من خالل هذا الجدول اي المستوى الثاني من لتمویل ،     

، و یمكننا ارجاع  % 28، في المقابل انخفضت نسبة القرض بدون فائدة و المقدم من طرف الوكالة الى 72%
 .دج كحد اقصى  10.000.000التي بلغت قیمة االستثمار زیادة   ذلك الى

                                                 
  1رقم  الملحقر ظان 1
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  1انشاء مؤسسة بالتمویل الثالثي : الفرع الثاني 
  :التركیبة المالیة للتمویل الثالثي : اوال

و هذا . التمویل الثالثي یلتزم فیه كل من صاحب المشروع و البنك و الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  
  : ویل یتشكل من النوع من التم

  .المساهمة الشخصیة للشباب اصحاب المشاریع -1
  .قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  -2
و یتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشترك لضمان اخطار   %100قرض بنكي تخفض فوائده بنسبة  -3

  .القروض الممنوحة ایاها الشباب ذوي المشاریع 
  : الهیكل المالي للتمویل الثالثي  :یا ثان 

  للتمویل الثالثي المستوى االول:26الجدول رقم 
  القرض البنكي  المساهمة الشخصیة  )وكالة لونساج(القروض بدون فائدة   قیمة االستثمار

  %70  %1 %29  دج 5.000.000حتى 
  .فرع بسكرة –معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : المصدر 

من خالل الجدول نالحظ دخول طرف ثالث في العملیة و هو البنك ، و في هذا النوع من التمویل اذا بلغت     
، في  %29دج ، فان الوكالة تقدم قرض بدون فوائد بنسبة  5.000.000قیمة االستثمار في حدها االقصى 

لطرف الثالث المتمثل في ابنك فانه یساهم فقط ، اما ا %1حین تبلغ  المساهمة الشخصیة لصاحب المشروع 
  . من قیمة االستثمار    %70بنسبة 

  للتمویل الثالثيالمستوى الثاني : 27الجدول رقم  
  القرض البنكي  المساهمة الشخصیة  )الوكالة (القرض بدون فائدة   قیمة االستثمار

  دج الى 5.000.001من 
  دج 10.000.000

28% 2% 70%  

  .فرع بسكرة –مقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب معلومات  :المصدر 
المالحظ من خالل هذا الجدول اي المستوى الثاني للتمویل ، هو ارتفاع نسبة المساهمة الشخصیة الى    
، و انخفاض نسبة مساهمة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبان الى %01في حین كانت في الجدول اعاله 2%

                                                 
  2رقم الملحق انظر  1
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كل هذا اذا بلغت قیمة االستثمار  ، اما القرض البنكي فهو ثابت  ، %29ا كان في المستوى االول بعدم 28%
  . كحد اقصى  10.000.000
  :  القروض االضافیة بدون فائدة: الفرع الثالث 

 الورشات المتنقلة ، - 

 ، المكاتب الجماعیة  - 

  .الكراء  - 

  عربة ورشة : اوال 
سنة ، یمكنهم االستفادة من  401و  19المهني ، المتراوح اعمارهم بین الى الشباب حاملي شهادات التكوین 

  %70او بقرض بنكي بنسبة .  %29او %28في ایطار دعم الوكالة بقرض بنسبة " عربة ورشة"تمویل نشاطهم 
، و ذلك القتناء و رشة متنقلة و ممارسة مختلف النشاطات في مختلف المجاالت ) %100مخفض الفوائد (

  .الخ ... ، التبرید، التدفئة ، تركیب الزجاج ، هن العمارات و میكانیك السیارات و غیرها الترصیص 
 1 .دج 500.000و زیادة على ذلك یمكن االستفادة من قرض ایضافي بقیمة 

 مكاتب جماعیة : ثانیا 

و االشغال  یمكن لالطباء و المحاسبین ، الخبراء ، مدققي الحسابات  مكاتب دراسات تابعة لقطاع البناء
االستفادة من تمویل تجهیزات في ایطار القروض الممنوحة من الوكالة الوطنیة لدعم . الخ ..... العمومیة 

من كلفة  %2او  1و ذلك بمساهمة شخصیة بنسبة  %0تشغیل الشباب و بقرض بنكي و بنسبة فوائد 
دج ، مع زمیل  1.000.000ل الى االستثمار وزیادة على ذلك یمكنكم االستفادة من قرض للكراء بقیمة تص

  2".مكتبكم الجماعي "واحد او اكثر في نفس المقر 
  .یعتبر القرض بدون فائدة قرض اضافي ، زیادة على القرض البنكي الممنوح في ایطار التمویل الثالثي  

  قرض الكراء : ثالثا 
ات مصغرة ، زیادة على یمكن الصحاب المشاریع ، في مجال الخدمات ، الذین یرغبون في انشاء مؤسس

 28االستفادة من قرض من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بنسبة ،  %2او  1مساهماتهم الشخصیة بقیمة 

                                                 
  3رقم  ا لملحقانظر  1

.، المرجع السابق   3رقم الملحق انظر   2 
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یستفید ایضا من قرض الكراء ) نسبة الفائدة  % 0(  %100و القرض البنكي مخفض الفوائد  %29او  %
  1. تلك الخاصة بالمكاتب الجماعیة  دج لجمیع النشاطات باستثناء 500.000بقیمة  %0بنسبة 

  .سنوات ارجاء  3سنوات منها  8ان مدة تسدید القرض البنكي الیمكنها ان تكون اقل من  
   التي تقدمها الوكالة  التحفیزات و االعانات المالیة و االمتیازات الجبائیة: الرابع  الفرع
التحفیزات و االعانات للشباب ذوي المشاریع كما  تقدم  الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  مجموعة من    

تدعمهم بجمة من االمتیازات الجبائیة و ذلك من اجل تشجیع االستثمار و انشاء المؤسسات و اللجوء الى 
  2 .الوكالة سواء في التمویل او اعادة التمویل 

  : تخفیض نسبة الفوائد البنكیة : اوال 
  )  .%0نسبة الفائدة ( بالنسبة لكل النشاطات  %100ـــــــــــــــــــــ تخفض نسبة فائدة القرض البنكي بــــ

  :االعانات المالیة : ثانیا 
  3: تمنح للشباب اصحاب المشاریع ثالث قروض اخرى بدون فائدة 

 . دج لفائدة حاملي شهادات التكوین المهني 500.000= قرض بدون فائدة القتناء و رشات متنقلة  - 

 دج  500.000= للكراء قرض بدون فائدة  - 

دج ، لالعانة من اجل كراء بالنسبة  1000.000قرض بدون فائدة النشاء مكاتب جماعیة یصل الى  - 
 .الخ ، النشاء مكاتب جماعیة .....للجامعیین  ، اطباء ، محامون 

  االمتیازات الجبائیة : ثالثا
  4:تستفید المؤسسات المصغرة من االمتیازات الجبائیة التالیة 

  :مرحلة انجاز المشروع  -1
االعفاء من الرسم على القیمة المضافة لشراء التجهیزات و الحصول على الخدمات التي تدخل مباشرة   - 

 .في انجاز المشروع 

 االعفاء من دفع رسوم نقل الملكیة على االكتسابات  العقاریة ، - 

لتي تدخل مباشرة في تنفیذ من الحقوق الجمركیة للتجهیزات المستوردة ا %5تطبیق معدل مخفض نسبته  - 
 االستثمار ،

                                                 
.، المرجع السابق  3الملحق رقم   1 
   1انظر الملحق   2

2انظر الملحق رقم   3  
.، المرجع السابق 1انظر الملحق رقم   4  
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 .سیس المؤسسات المصغرة أق التسجیل على عقود تو االعفاء من حق - 

  :مرحلة االستغالل  -2
  ) لمدة ثالث سنوات ابتداءا من تاریح انطالق النشاط او ستة سنوات للمناطق الخاصة (  
  .دخل االجمالي و الرسم على النشاط المهنيالضریبة على المن الضریبة على ارباح الشركات ، االعفاء الكلي-

 عمال على االقل لمدة غیر محددة ، 3یف ظتمدید فترة االعفاء لمدة عامین عندما یتعهد المستثمر بتو -

 1: بــــــــــــــــــــــــ   عند نهایة االعفاء ،  تستفید المؤسسة من تخفیض الجبائي-

  70 %  ، خالل السنة االولي من الضرائب 

 50 % ، خالل السنة الثانیة من الضرائب 

 25 %  خالل السنة الثالثة من الضرائب. 

 االعفاء من الرسم العقاري غلى البنایات و اضافة البنایات ،- 

لق عاالعفاء من الكفالة  المتعلقة بحسن التنفیذ ، بالنسبة للنشاطات الحرفیة و المؤسسات المصغرة ، عندما یت- 
   .ات الثقافیة االمر بترمیم الممتلك

  2014تقییم حصیلة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب الى غایة :  ب الرابعالمطل
التي خصصتها الجزائر لترقیة المؤسسات و  من اهم الهیئات    تعد الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب        

جهة للتخفیف من حدة البطالة و ادماج المشاریع و نشر الفكر المقاوالتي ، فهي من اهم اجهزة الدولة المو 
شریحة الشباب في الحیات العملیة ، و متابعتهم من خالل التأهیل و التمویل و المراقبة ، كما تتمثل اهمیتها 

  .ایضا في انشاء المؤسسات الصغیرة و دعمها و تمویلها من اجل تطویر هذا القطاع و ترقیته 
مشاریع الممولة من طرف الوكالة و كذا مجمل الوظائف المقدمة في من خالل الجدول التالي نستعرض ال     

 . 2014السنوات االخیرة الى غایة 

 عدد المشاریع الممولة و مناصب الشغل المستحدثة  :  28 الجدول رقم 

  عدد مناصب الشغل المستحدثة  المشاریع الممولة  

  243308  86380  2007الى غایة 

2008  10643  31418  

                                                 
1 http://www.ansej.org.dz 
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2009  20848  57812  

2010  22641  60132  

2011  42832  92682  

2012  65812  129203  

2013  43039  96233  

2014  311876  756072  

  1466860  604062  المجموع

   http://www.ansej.org.dz: المصدر 

ة من سنة الى اخرى  ، حیث كان مجمل من خالل الجدول نالحظ تطور واضح في المشاریع الممول      
 10643قدر ب  2008مشروع ، سنة  86380یقدر ب  2007المشاریع منذ انطالق الوكالة و الى غایة 

، و  2008ضعف ما كان سنة  اي  20848ن عدد المشاریع  التي تم تمویلها فنجد ا 2009مشروع ا اما سنة 
لخوض في مشاریعهم الخاصة و كذا النجاح الذي حققته هذا یرجع الي وعي الشباب المستثمرین بضرورة ا

   فاض في عدد المشاریع الممولة سنةالوكالة في تأهیل المستثمرین و نجاح المشروعات ، بینما نلحظ انخ

و التي حققت فیها الوكالة اكبر نسبة للمشاریع  2012مشروع ، مقارنة  بسنة  43039التي بلغ عددها  و 2013
مشروع ، من جهة اخرى نالحظ ان عدد مناصب الشغل تتماشى بشكل طردي مع المشاریع  65812الممولة ب 
مشروع ، اي اكبر نسبة منذ نشأة  311876بلغ  2014حیث نجد ان عدد المشاریع الممولة سنة الممولة ، 

 عدد مناصب الشغل منصب شغل ،اي  ان  756072الوكالة كما حققت نسبة عالیة من مناصب شغل قدر ب 
كلما زاد عدد المشاریع الممولة ، و یمكن ان نرجع هذا الى اهمیة المشاریع في خلق مناصب الشغل أي زید ت

ومن خالل الشكل الموالي نستعرض تطور عدد . كلما زاد عدد المشاریع كلما كان القضاء على البطالة اسرع 
  .القتها مع مناصب الشغل المستحدثة المشاریع الممولة و ع

  

http://www.ansej.org.dz/
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  تطور عدد المشاریع الممولة و مناصب الشغل المستحدثة :  3 الشكل رقم
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المشاریع الممول 

مناصب الشغل المستحدثة 

 28من اعدا الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 

الى غایة  2007من خالل الشكل اعاله نالحظ ان هناك ارتفاع مستمر في عدد المشاریع  الممولة منذ        
، كما نالحظ ان معدل زیادة عدد مناصب متزاید في عدد مناصب الشغل المستحدثة ، مصحوب بارتفاع  2012

العمل یفوق عدد المشاریع الممول ، و من هنا یمكننا القول ان المشروع الواحد یخلق عدد معتبر من مناصب 
ان عدد كما نالحظ  .الشغل ، و بالتالي فان النقص في عدد المشاریع یؤدى الى انخفاض في مناصب الشغل 

یمثل اكبر نسبة على غرار السنوات السابقة ، حیث سجلت الوكالة اكبر نسبة  2014المشاریع الممولة سنة 
تشغیل منذ انطالق الوكالة ، و هذا یرجع الى اهمیة تأهیل الشباب إلنشاء مشاریعهم الخاصة و التي تقلص من 

 .حجم البطالة

  التمویل حسب مستوى االستثمار  تقیم االقبال على القروض  و:  الفرع الثاني 
تقدم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  مستویات مختلفة من االستثمار ، و هذه المستویات محددة      

  ، و الجدول الموالي یوضح ذلك بمبالغ مالیة محددة  
 مستویات القروض التي تقدمها الوكالة :  29الجدول رقم 

  مستوى االستثمار النسبة
  دج 1000.000اقل من   12%
  دج2000.000دج اقل  من 1000.000اعلى او یساوي   30%
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  دج 3000.000دج اقل من 2000.000اعلى او یساوي   24%
  دج 4000.000دج  اقل من  3000.000 یساوي اعلى او   11%
  دج 5000.000دج اقل من 4000.000اعلى او یساوي   8%
  دج 5000.000اعلى من  14%

  22.54على الساعة  2015-05-10تاریخ االطالع   http://www.ansej.org.dz:المصدر 
نالحظ ان هناك عدة مستویات للتمویل و على حساب كل مستوى  29من خالل معطیات الجدول رقم        

دج بینما المستوى الثاني فنجد 1000.000تمنح القروض بحجم معین ،فالمستوى االول حجم القرض ال یتعدى 
دج ، و هكذا تم توزیع حجم القروض  2000.000دج و اقل من 1000.000ان حجم القرض محصور بین 

دج ، و من  5000.000مستویات متفاوتة االحجام ، بحیث ان المستوى االخیر حجم القروض یتعدى  7على 
 .اب حسب كل مستوى ادناه نستعرض نسبة االستفادة الممنوحة للشبخالل الشكل 

  نسبة االستفادة الممنوحة للشباب حسب مستویات االستثمار : 4الشكل رقم 

12%

30%

24%

11% 8%

14%

اقل  من 1000,000دج

اقل او یساوي 2000,000دج اكبر من
1000,000دج 

اقل من او یساوي 3000,000 دج اكبر
من 2000,000دج
اقل او یساوي 4000,000 دج اكبر من
3000,000دج 

اقل او یساوي 5000,000دج اكبر من
4000,000 دج 

اكبیر من 5000,000دج 

 
  29من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

نالحظ ان نسبة كبیرة من الشباب المستثمر یفضل االستفادة من القروض  4من خالل الشكل رقم     
دج حیث ان نسبة القروض المقدمة في هذا المستوى من  3000.000دج و اقل من 2000.000المحصورة بین 

، ثم نجد ان المستوى الثالث اي التي تنحصر القروض المقدمة فیه بین  %30التمویل بلغت اعلى نسبة ب 
مستفیدین في هذا دج یحضى باقبال من المستثمرین حیث بلغت نسبة ال4000.000دج و اقل من 3000.000

ان نسبة الشباب المؤهل و الذي یمتلك القدرات و الشهادات للحصول ، و یمكن تفسیر ذلك  % 24المستوى 

http://www.ansej.org.dz/
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دج و اقل 4000.000على قروض بهذا الحجم كبیرة نوعا ما ، بینما نجد ان مستوى القروض المحصور بین 
ضا نسبة القروض االكبر من ، و ای% 8دج لم تتجاوز نسبة الشباب المستفید ال5000.000من 

هذا الى الحجم الكبیر للقروض و التي تحتاج الى  ع، و یمكن ارجا %14دج التي حققت نسبة 5000.000
مؤهالت كبیرة و ایضا ضمانات اكبر ، لذلك فأن في القروض في هذا المستوى لیست موجه لكل الشباب بل 

اما عن القروض التي تقل عن .یع من هذا الحجم كفاءة عالیة و مؤهالت إلقامة مشار  لكلفئة معینة تمت
، فانخفاض نسبتها  یكون بسبب ال تكفي لتمویل مشاریع او اقامة %12دج والتي بلغت نسبتها 1000.000

او النشاء مؤسسات مصغرة و خاصة اذا كانت موجهة لتمویل مؤسسات متوسطة الحجم .مشاریع جدیدة 
  .صغیرة

  طویر المشاریع من خالل تمویلها المساهمة في ت:  الفرع الثالث 
تقوم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بتمویل و دعم العدید من المجاالت سواء الصناعة او التجارة        

و من خالل القروض التي تقدمها وفق اسالیب تمویل المختلف التي تعتمدها فانها تساهم  خدمات او غیرها ،
، من خالل الجدول التالي نتعرف على اهم و غیرها اء مؤسسات خدمیة في تطویر بعض الصناعات و انش

  .القطاعات التي شهدت تطور في ضل دعم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 
.2014الى غایة تطور المشاریع الممولة حسب القطاع : 30الجدول رقم 

تطور 
المشاریع 
الممولة 
حسب 
  القطاع 

  القطاعات  
  
  السنوات 

ة و الزراع
الثروات 
  السمكیة

   BTPH1  الحرف 
الصناعة و 

  الصیانة
  المجموع   الخدمات 

الى غایة 
2007  

10.668  13.380  4.013  6.333  51.986  86.380  

2008  814  1.881  933  1.247  5.759  10.634  
2009  1.467  3.455  2.078  1.685  12.163  20.848  
2010  2.222  3.264  2.794  1.542  12.819  22.641  
2011  3.686  3.559  3.672  2.118  29.797  42.832  
2012  6.705  5.438  4.375  3.301  45.993  65.812  
2013  8.225  4.900  4.347  3.333  22.234  43.039  
2014  38627  37934  23856  22235  93893  216545  

                                                 
BTPH 1 : قطاع الري و االشغال العمومیة و العمران  
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  508731  274644  41794  64068  73811  72414  المجموع 
 02.44على الساعة  2015-05-11تاریخ االطالع   http://www.ansej.org.dz:المصدر 

و الذي یبین تطور القطاعات المموشة من طرف الوطالة ، نجد ان هناك تطور  28من خالل الجدول رقم      
، یة یشهد تطور مستمر ملحوظ في العدید من هذه القطاعات ، حیث نجد ان قطاع الزراعة و الثروات السمك

و  2012على التوالي و ارتفع في سنة  2010،2011، 2009بینما قطاع الحرف شهد نوع من الثبات خالل 
، وهذا راجع الى عدم االهتمام  بهذا القطاع و نقص التوعیة باهمیة هذا القطاع في  2013انخفظ سنة 

و تطور واضح بنسب ضعیفة نوعا ما ، و السبب االقتصاد الوطني ، اما قطاع الصناعى فنرى ارتفاع مستمر 
ان الصناعة و الصیانة تحتاج الى مؤهالت و كفاءات المستثمرین و كذا حجم قروض یكون كبیر القامة 
المشاریع في مثل هذه القطاعات  ، اما فیما یخص قطاع الخدمات و الذي یحقق تطور مستمر و بنسب عالیة 

 .قطاع و سهولة االستثمار و االهمیة الكبیرة في االقتصاد الوطني ، و هذا نتیجة االرباح في هذا ال

و من خالل الشكل الموالي نوضح تطور كل قطاع و تذبذب الذي شهدته مختلف القطاعات الممولة من طرف 
  .الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  ةالوكال

  2014- 2008خالل تطور المشاریع حسب القطاعات الممولة : 05الشكل رقم 

0
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الزراعة و الثروة السمكیة 
الحرف
BTHP*
الصناعات و الصیانة 
الخدمات 

 30من اعداد الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم : المصدر 

حیث ،من خالل الشكل اعاله نالحظ ان جمیع القطاعات تشهد ارتفاع و تطور السیما  قطاع الخدمات      
لكن نرى انخفاض في  شهد هذا القطاع تطور كبیر و بمعدالت تفوق التطور الذي حققته القطاعات االخرى ،

http://www.ansej.org.dz/
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، حیث نجد ان المشاریع الممولة  2013حیث انخفض بنسبة كبیرة سنة  2012معدل نمو هذا القطاع بعد سنة 
حیث  لم تتعدى  2013سنة  تلیها  مشروع بینما في السنة التي 45.993قدرت ب  2012في هذا القطاع سنة 

یمكن ان نرجع هذا الى السیاسة المتبعة من طرف  مشروع ، اي انخفاض كبیر جدا ، و 22.234هذه المشاریع 
الوكالة في دعم القطاعات الحیویة كالصناعة و خاصة الزراعة ، باعتبارها قطاعات منتجة حیث نالحظ من 

  .خالل المنحنى  ارتفاع مستمر بمعدالت متفاوتة رغم التذبذب في المشاریع الممولة في القطاعات االخرى 
حیث نجد ان  انخفاضالنشاط الحرفي او التوجه نحو االستثمار في هذا القطاع یشهد یمكننا ایضا القول ان 

، على عكس قطاع  2013المنحى یمیل الى الثبات في ثالث سنوات متتالیة و ینخفض في السنة االخیرة سنة 
فاض و هذا یعود المتواضع لهذا القطاع الحیوي ، اال انه لم یشهد تذبذب او انخ الصناعة و الصیانة فرغم النمو

البالغة  ألهمیتهاعلى االهداف التي تسعى الوكالة لتحقیقها اال وهي دعم القطاعات المنتجة و الصناعیة نظرا 
و بشكل واضح ، و هذا  2014بینما نجد ان جمیع القطاعات تشهد ارتفاع في سنة  .في االقتصاد الوطني 

 .ب على االستثمار و انشاء المشاریع یرجع الى سیاسة دعم االنشطة المنتجة و تحفیز الشبا

  المساهمة في التطور عن طریق انواع مختلفة من التمویل :  الفرع الرابع 
تساهم الوكالة الوطنیة في تمویل و دعم انشاء المشاریع و المؤسسات في مختلف المجاالت ، وتعتمد في      

اب الراغبین في انشاء مشاریعهم الخاصة ، و تمویلها على عدة اسالیب و طرق لتسهیل عملیة  استفادة الشب
لهذا فان الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و بالتعاون مع اطراف اخرى كالبنوك تشكل انماط تمویلیة مختلفة 
االشكال و الشروط ، و هذا مایجعل المستفید یختار الطریقة االنسب للتمویل او الدعم الذي یطلبه ، و من 

  .الي نستعرض التطور عن طریق نوع التمویل المتاح خالل الجدول المو 
 التطور عن طریق نوع التمویل : 31الجدول رقم 
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 17.38على الساعة  2015- 05- 11تاریخ االطالع    http://www.ansej.org.dz: المصدر  

لفین من التمویل ، التمویل المختلط و التمویل من خالل الجدول نالحظ ان هناك نمطین مخت من خالل الجدول 
كبیر بین نمط التمویل المختلط و نمط التمویل  الثالثي ، و من خالل معطیات الجدول نجد ان هناك اختالف 

، و ارتفع بعد ذلك 1248حقق نسبة استفادة قدرت ب  2008الثالثي ، حیث اجن ان نمط التمویل المختلط سنة 
،  اي ان التمویل في هذا النمط متذبذب صعودا  2010ثم عاود االنخفاظ سنة  2009سنة  1695لیصل الى 

 2014اما سنة ،  2013و نزوال ، بینما نجد ان نمط التمویل الثالثي  حقق ارتفاع مستمر ثم انخفاض في سنة 
جع الى ما یقدمه ارتفاع بنسبة اكبر في التمویل الثالثي و هذا یر و ة في معدل التمویل المختلط دزیا تفقد شهد

من خالل الشكل ادناه نوضح اكثر نمط  التمویل الثالثي من امتیازات و مبالغ على عكس التمویل المختلط ،
  .التمویل المختلط 

  
 تطور نمط التمویل المختلط: 06الشكل رقم   
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  .31من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 

نالحظ ان المنحى الذي یمثل التمویل المختلط ، قد ارتفع السنة االولى ثم باشر  06من خالل الشكل رقم     
الى توجه  االنخفاضو یمكن ان نرجع هذا  2011بعد ذلك ، رغم ان حقق ارتفاع نسبي سنة  باالنخفاض

لجبائیة الممنوحة و التي تناسب الشباب المستفید الى طلب التمویل الثالثي اكثر و هذه بسبب االمتیازات ا
ین انه الیحضى بالقبول العام الصیغة المتبعة في هذا التمویل و باصحاب المشاریع ، ام التمویل المختلط فیت

http://www.ansej.org.dz/
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تكون كافیة للمستفیدین من اجل انشاء مشاریعهم و مخططاتهم من  االعانات التي یقدما و كذا االمتیازات قد ال
 .اجل االستثمار 

 2014-2008الشكل الموالي نوضح تطور التمویل الثالثي خالل  و من خالل

 تطور التمویل الثالثي للوكالة  : 07الشكل رقم 
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        31من اعداد الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم : المصدر 

 ي الذي تقدمة الوكالة ، نالحظ من خالل الشكلثالثین لنا االهمیة الكبیرة للتمویل البمن خالل المنحى یت  
بمعدالت مرتفعة نسبیا ، ثم ینخفض سنة  2012الى  2008ارتفاع مستمر في نسبة التمویل الثالثي خالل 

اما بالنسبة الرتفاع معدالت التمویل الثالثي فالسبب هو ،  2014و یعود لیسجل ارتفاع كبیر جدا سنة ،  2013
شباب لي ضل هذا التمویل الذي یتدخل فیه البنك كطرف ثالث ، و ذلك ما ادى بااالمتیازات الممنوحة ف

المستفیدین اللجوء الى هذا النوع من التمویل كونه یحقق نوع من الشروط التي تالئم انشاء المشاریع و 
 .التسهیالت المناسبة التي یمنحها هذه النمط من التمویل 

 )نساء  –رجال ( ة حسب الجنس تطور المشاریع الممول: الفرع الخامس  

و الدعم المالي و الفني كالتكوین و تحفیز و  تقدم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب التمویل و المساعدة     
مختلف شرائح المجتمع سواء رجال او نساء ، اي ان الدعم المقدم من طرف كذا ترشید الشباب و المستثمرین و 

الموالي نوضح عدد  ال یقتصر على جنس محدد ، و من خالل الجدول  ل الشباب الوطنیة لدعم تشغی الوكالة
الوطنیة لدعم  المساعدات و المشاریع الممولة و الخاصة بكل جنس من رجال و نساء منذ انطالق عمل الوكالة

  .حیث نرصد تطور المشاریع الممولة حسب الجنس  2014و الى غایة  تشغیل الشباب 
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 تطور المشاریع الممولة حسب الجنس : 32الجدول رقم 
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 22.18على الساعة  2015-05-11تاریخ االطالع   http://www.ansej.org.dz: المصدر 

الذي یوضح  المشاریع الممنوحة للرجال و المشاریع الممنوحة للنساء،  30من خالل معطیات الجدول رقم       
و  2008ل الجدول نالحظ ان المشاریع الممنوحة للرجال في زیادة مستمرة من ، و من خال 2013الى غایة 
حیث قدر عدد المشاریع  2013، ثم نالحظ انخفاض في عدد المشاریع الممنوحة للرجال سنة  2012الى غایة 

 مشروع  39513انخفض عدد المشاریع الممولة الى  2013مشروع ن بینما في سنة   61335ب  2012سنة 

 1502ما یقارب  2008للنساء ، حیث كان بلغ  المشاریع سنة هناك تذبذب في المشاریع الممنوحة  بینما
مشروع بینما نجده سنة  2211الى  2010مشروع ، ثم انخفض سنة  2496الى  2009سنة  ، و ارتفع  مشروع
الستفادة لكلتا تضاعفت فیها نسبة او التي  2014بینما سنة مشروع ،  3526نسبة االستفادة بلغت  2013

اما بالنسبة للنساء فقدرت االستفادة ب  280860الجنسین حیث قدرت عدد المشاریع الممنوحة للرجال ب 
و هذا التغیر المستمر في عدد المشاریع  یرجع الى و هي نسبة الباس بها مقارنة بالسنوات االخیرة ، 31016

 .عة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب موارد الوكالة كل سنة و ایضا السیاسة التمویلیة المتب

كما نالحظ ان العدد االجمالى للقروض الممنوحة للرجال تفوق العدد االجمالي من القروض الممنوحة للنساء 
   مشروع بینما لم یتعدى عدد المشاریع المقدمة للنساء    543717 حیث بلغ مجمل المشاریع المقدمة للرجال ب

 .و هذا ما سنعرضه من خالل الشكل الموالي  ،مشروع  60345

http://www.ansej.org.dz/
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 نسبة االستفادة من المشاریع حسب الجنس :  08الشكل رقم 

90,01%

9,99%

الرجال

النساء

  30باالعتماد على الجدول رقم من اعداد الطالب : المصدر 

من اجمالي  %90.01نالحظ ان نسبة الرجال المستفیدین من المشاریع قدر ب  08من خالل الشكل رقم 
و من هنا یمكن القول ان القوة االستثماریة  % 09.99ساء فلم تتعدى نسبة نالمشاریع الممنوحة ، اما نسبة ال

و هذا یرجع الى طبیعة المشاریع التي تمولها و الوكالة و التي في غالبها  ، للجنس الذكري یتفوق و بنسب كبیرة
و كذا القدرة على تسییر المؤسسات و المشاریع االخرى رأة تكون مشاریع استثماریة كبیرة تفوق مؤهالت الم

  .كالزراعة و الصناعة و االشغال العمومیة وغیرها من المشاریع التي تفوق قدرة النساء على ادارتها 
  في ایطار عمل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب هیكل التمویل :  الفرع السادس 

تشغیل الشباب على صیغ دعم و تمویل مختلفة ، وكل صیغة تمویل تختلف  تعتمد الوكالة الوطنیة لدعم      
من حیث االطراف المشاركة في عملیة التمویل و كذا الشروط و االمتیازات التي تتمیز بها كل صیغة تمویل ، 
من بین طرق التمویل التي تعتمد علیها الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في منح القروض نجد طریقة 
التمویل الثالثي ، حیث یختلف هذا النمط من التمویل كونه یتم بین ثالث اطراف الوكالة و المستفید و البنك ، 

، بحیث ان البنك و في ایطار دعمه و تعتمد هذه الطریق على ما یقدمه كل طرف من مساهمة في المشروع 
قیمة المشروع ، بینما تساهم الوكالة بنسبة  من اجمالي %70للمشاریع االستثماریة التي تقدمها الوكالة یساهم ب 

، و یعتبر هذا احدث نموذج ،  % 1من التكلفة االجمالیة للمشروع و ال تقتصر مساهمة الفرد اال على  29%
  .الن صیغ التمویل التي تقدمها الوكالة مرة بالعدید من االصالحات 

ة التي ساهم بها كل من البنك و الوكالة و كذا من خالل الجدول التالي سنقوم بعرض المبالغ االجمالی      
المساهمات الشخصیة للمستفیدین في ضل دعم الوكالة ، و هذه المبالغ هي الحصیلة منذ انشاء الوكالة و الى 

 . 2014غایة 
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  هیكل التمویل: 33الجدول رقم 
  2007الى غایة   دیون البنك  112.686.931.320,49
    الةمساهمة الوك  34.842.980.910,57
    المساهمة الشخصیة  29.751.846.093,65
  2008  دیون البنك  19.134.804.155,43
    مساهمة الوكالة  6.462.990.797,92
    المساهمة الشخصیة  5.065.195.124,96
  2009  دیون البنك  40.540.434.294,05
    مساهمة الوكالة  13.222.123.185,53
    المساهمة الشخصیة  9.184.445.097,23

  2010  دیون البنك  47.201.005.646,84
    مساهمة الوكالة  15.088.399.271,14
    المساهمة الشخصیة  7.531.931.060,60
  2011  دیون البنك  93.847.129.052,70
    مساهمة الوكالة  38.840.678.926,70
    المساهمة الشخصیة  4.597.884.704,89

  2012  دیون البنك  146.750.076.727,20
    مساهمة الوكالة  61.880.447.532,34
    المساهمة الشخصیة  5.111.207.092,47

  2013  دیون البنك  108.317.399.967,84
    مساهمة الوكالة  46.152.250.896,61
    المساهمة الشخصیة  3.549.743.518,18

  2014  دیون البنك 62, 126.454.842.769
    مساهمة الوكالة   54, 78.558.968.231
    المساهمة الشخصیة  85, 8.635.235.958
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  مجموع دیون البنك    52, 694.932.623.933
  مجموع مساهمة الوكالة    74, 295.048.839.751
  مجموع المساهمات الشخصیة    73.427.488.676,41

 03.05اعة على الس 2015-05-12تاریخ االطالع   http://www.ansej.org.dz: المصدر 

مساهمة كل من البنك و الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل من خالل معطیات الجدول اعاله و الذي یمثل      
الشباب في المشاریع مع مساهمة رمزیة للمستفیدین في ضل دعم الوكالة ، و من خالل المبالغ تتضح االهمیة 

من حجم االستثمار بینما مساهمة   %70م ب حیث ان البنك یسهالبالغة لمساهمة البنوك في عملیة التمویل 
فقط ، و لهذا تتضح ضامة المبالغ  %1من حجم المشروع ام مساهمة الشباب فهي  %29الوكالة فتقدر ب 

  .المقدمة من طرف البنوك و من خالل الجدول الموالي نوضح نسب مشاركة كل طرف في عملیة التمویل 
  نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و المستثمر : 34الجدول رقم 

 الدینار الجزائري : الوحدة   

  اطراف هیكل التمویل  المبالغ  النسب

  اجمالي مساهمة البنك  52, 694.932.623.933  66.89%

  اجمالي مساهمة الوكالة  74, 295.048.839.751  25.49%

  مساهمة الشخصیةاجمالي ال  73.427.488.676,41  7.62%

  المجموع  1.063.408.952.360,65 100%

  33 من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم: المصدر   
من حجم اجمالي  % 66.89نالحظ ان نسبة مساهمة البنك تقدر ب  همن خالل معطیات الجدول اعال     

الى  باإلضافةة من طرف الوكالة ، میة مشاركة البنك في المشاریع الممولهالمبالغ ، و هذا یدل على ا
، % 25.49ن كما ان مساهمة الوكالة قدرت ب االمتیازات الممنوحة في ضل مشاركة البنك في عملیة التمویل 

و من هنا یمكن القول ان البنك  % 7.62ة الشخصیة فلم تتعدي مفي ضل التمویل الثالثي  بینما نسبة المساه
  :كما یتبین في الشكل التالي .مشاریع المنجزة في ایطار الوكالة الوطنیة یتحمل اكبر من نصف اجمالي حجم ال

http://www.ansej.org.dz/
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 نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و المستثمر : 09الشكل رقم 

66,89
7,62

25,49
مساھمة البنك

المساھمة الشخصیة 

مساھمة الوكالة 

 
 34من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم  :المصدر

یمثل نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و المستثمر  من خالل الشكل اعاله و الذي   
من مجمل القروض الممنوحة اما  %66.89نالحظ ان ان نسبة مساهمة البنك في المشاریع كبیرة حیث تقدر ب 

الشخصیة  مساهمةالمن مجمل القروض الممنوحة ، و اخیرا نسبة  %25.49نسبة المساهمة الوكالة فلم تتعدى 
، و من هنا یمكننا القول ان مساهمة البنك في المشاریع تعتبر فعالة و تلعب  %7.62 ي المشاریع فلم تتعدى ف

الدور الكبیر في دعم المشاریع و تمویلها اما مساهمة الوكالة فهي فعالة باعتبارها الوسیط بین المستثمرین و 
  .البنك و كذلك المساهمة في المشاریع
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  الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: بحث الثاني الم
نظرا لضعف االستثمار المحلي و كذا ارتفاع معدالت البطالة في الجزائر و في ایطار برنامج االنعاش 
االقتصادي و من اجل الدفع بعجلة االقتصاد نحو التقدم و التطور ، كان البد على الدولة الجزائریة من 

خاصة بتقدیم التمویل المتناهي الصغر لفائدة الشباب الراغبین في بدایة حیاتهم العملیة استحداث هیئة و طنیة 
كهیئة او دعم نشاطاتهم و تمویل مشاریعهم المختلفة ، فكان انشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

  .مختصة في تقدیم و منح انماط مختلفة من التمویل المصغر و المتناهي الصغر للشباب 
  الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر تقدیم : االول المطلب  

  التعریف بالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الفرع االول 
 13-04من المرسوم الرئاسي رقم  7طبقا الحكام المادة " تم انشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

و المتعلق بجهاز القرض المصغر ، تحدث  2004ینایر سنة  22 الموافق 1424ذي القعدة عام  29المؤرخ في 
هیئة ذات طابع خاص تسري علیها احكام  هذا المرسوم ، تسمى الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر و 

  1" .الوكالة " تدعى في صلب النص 
بعة العملیة لمجمل توضع الوكالة تحت سلطة رئیس الحكومة ، و یتولي الوزیر المكلف بالتشغیل المتا   

یكون مقر . 3تتمتع الوكالة بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي . 2نشاطات الوكالة وفقا الحكام هذا المرسوم 
الوكالة بمدینة الجزائر و یمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ بناء على 

، و تحدث الوكالة فروعا الى المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها تقریر من الوزیر المكلف بالتشغیل 
  .4التوجیهي 

  مهام الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : الفرع الثاني 
  5 :تتولى الوكالة الوطنیة اتسییر القرض المصغر بالقیام بالمهام التالیة 

 بهما ، تسییر جهاز القرض المصغر وفقا للتشریع و التنضیم المعمول - 

 تدعیم المستفیدین و تقدم لهم االستشارة و ترافقهم في تنفیذ انشطتهم ، - 

 تمنح فروض بدون فائدة ، - 

                                                 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة ،   2004ینایر سنة  22ه الموافق  1424ذي القعدة عام  29المؤرخ في  14- 04المادة االولى من المرسوم التنفیذي رقم  1

  .8،ص،  06ء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر و تحدید قانونھا االساسي ، العدد ، یتضمن انشا الجزائریة
  .8، المرجع السابق ، ص ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2
  .8، المرجع السابق ، ص ، لجزائریة الجریدة الرسمیة للجمھوریة ا،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  3
  .8، المرجع السابق ، ص ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  4
  .9.8، المرجع السابق ، ص ، ص،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  14- 04من المرسوم التنفیذي رقم   05المادة  5
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 تبلغ المستفیدین اصحاب المشاریع المؤهلة للجهاز بمختلف االعانات التي تمنح لهم ، - 

التي  مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروطتضمن متابعة االنشطة التي ینجزها المستفیدون  - 
 .تربطهم بالوكالة و مساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و الهیئات المعنیة بتنفیذ مشاریعهم 

 : و بهذه الصفة ، تكلف الوكالة على الخصوص بما یأتي 

 تنشئ قاعدة للمعطیات حول االنشطة و المستفیدین من الجهاز ، - 

غر في مسار التركیب المالي للمشاریع و تقدم االستشارة و المساعدة للمستفیدین من جهاز القرض المص - 
 استغاللها و المشاركة في تحصیل الدیون غیر المسددة في آجالها ، 

تبرم اتفاقیات مع كل هیئة او مؤسسة منظمة یكون هدفها تحقیق عملیات االعالم ، و التحسیس و  - 
 .في ایطار انجاز نشاطاتهم ، و ذلك لحساب الوكالة مرافقة المستفیدین 

  :ن للوكالة من اجل االضطالع بمهامها على احسن وجه ان تقوم بما یلي و یمك
 للقیام بأعمال تساعدها على انجاز مهامها ،تستعین باي شخص معنوي او طبیعي متخصص  - 

تكلف مكاتب  دراسات متخصصة بانجاز مدونات نموذجیة خاصة بالتجهیزات و الدراسات مونوغرافیة  - 
 محلیة و جهویة ،

جهاز القرض ر من شأنه ان یسمح برصد الموارد الخارجیة المخصصة لدعم تحقیق اهداف تنفذ كل تدبی - 
 .المصغر و استعمالها و فقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما 

   1اهداف الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر:  الفرع الثالث
  : یهدف جهاز القرض المصغر بصفة عامة الى 

عن االستقرار و الشراكة االجتماعیة عن طریق تشجیع سكان االریاف للعودة الى  البحث:  الهدف السیاسي -
  .اراضیهم 

و یتم ذلك بانشاء نشاطات مختلفة و تحسین المستوى المعیشي عن طریق رفع و زیادة :  الهدف االقتصادي -
  .الدخل الفردي من اجل زیادة ثروات البالد 

وف الحیات للفیئات الضعیفة و خاصة ذوي الدخل المحدود كما تحسین الدخول و ضر :  الهدف االجتماعي -
  .تهدف الى دمج مختلف فئات المجتمع في النشاط االقتصادي  و القضاء على اآلفات  االجتماعیة 

  
                                                 

  .4مرجع سابق ،ص،  القرض الحسن المصغر لتمویل االسر المنتجة ،عواطف  محسن ، . مان ناصر ، اسلی. د1
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  الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : المطلب الثاني 
یقترح المجلس التوجیهي تنظیم الوكالة ، 1ة و یدیرها مدیر عام تزود الوكالة بمجلس توجیهي و لجنة للمراقب    

  2.على الوزیر المكلف بالتشغیل الذي یعرضه على رئیس الحكومة 
  مجلس التوجیه :  الفرع االول

  : یتكون مجلس التوجیه من االعضاء اآلتیین  
 ممثل الوزیر المكلف بالتشغیل ، - 

 المحلیة ، ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات - 

 ممثل الوزیر المكلف بالمالیة ، - 

 ممثل الوزیر المكلف باالسر و قضایا المرأة ، - 

 ممثل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، - 

 ،ممثل الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  - 

 ممثل وكالة التنمیة االجتماعیة ،  - 

 ممثل صندوق الضمان االجتماعي لغیر االجراء ، - 

 بنوك و المؤسسات المالیة ،ممثل جمعیة ال - 

 ممثل الغرفة الوطنیة للفالحة ، - 

 ممثل الغرفة الجزائریة للصید البحري و تربیة المائیات ، - 

 للصناعات التقلیدیة و الحرف ،ممثل الغرفة الوطنیة  - 

 ممثل الصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة ، - 

 ا هدف الوكالة ،ممثلین عن الجمعیات الوطنیة التي یماثل هدفه)  3(ثالث  - 

  یتولى المدیر العام للوكالة امانة مجلس التوجیه 
  : 3یتداول مجلس التوجیه وفقا للقوانین و التنظیمات المعمول بها فیما یأتي

 برنامج نشاط الوكالة ، - 

 نفقات سیر الوكالة و تجهیزها ، - 

 تنظیم الوكالة و نظامها الداخلیین ، - 

 ، القواعد العامة الستعمال الوسائل المالیة الموجودة ،المخطط السنوي لتمویل انشطة الوكالة  - 

 انشاء فروع محلیة للوكالة ، - 

 قبول الهبات و الوصایا و االعانات ، - 

                                                 
  .9، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  1
  .9، مرجع سابق ،ص،  الجزائریة الجریدة الرسمیة للجمھوریة،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  2
  .9، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  3
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نالحظ ان مجلس التوجیه یتكون من اعضاء یمثلون مختلف الهیئات المالیة و الغیر مالیة ، و كذا ممثلو     
، و الة ال یقتصر على تمویل مجال معین او قطاع دون آخر بعض الوزارات ، یمكننا تفسیر هذا ان عمل الوك

طبیعة عمل الوكالة كهیئة للدعم  و التمویل الذي تقدم للشباب خاصة في مجال الصناعات التقلیدیة ، یحتم 
  .علیها انشاء عالقات مع مختلف الهیئات و  صنادیق الضمان و كذا البنوك 

دیر العام للوكالة بمرسوم بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالتشغیل و یعین الم: المدیر العام :  الفرع الثاني
وضیفة المدیر العام للوكالة استنادا الى الوظیفة العلیا للدولة المكلف بمهمة تنهى مهامه باالشكال نفسها،تصنف 

  1 .لدى رئیس الحكومة 
  :2مهام المدیر العام للوكالة 

 مكنه ان یوقع كل العقود  الملزمة للوكالة ،یتولى تمثیل الوكالة ازاء الغیر و ی - 

 ینفذ مداوالت مجلس التوجیه و یتولى متابعة تنفیذها ، - 

 یسهر على انجاز االهداف المسندة للوكالة ، - 

 و برنامج نشاطها و یقترخها على مجلس التوجیه ،یعد میزانیة الوكالة  - 

بالحصائل و حسابات النتائج و یرسله  یقدم في نهایة كل سنة مالیة تقریرا سنویا عن النشاطات مرفقا - 
 الى الوزیر المكلف بالتشغیل بعد موافقة مجلس التوجیه ،

 یامر بصرف نفقات الوكالة ، - 

 قد و اتفاقیة و اتفاق في ایطار التنظیم المعمول به ،یبرم كل صفقة و ع - 

 .یمثل الوكالة امام العدالة و في كل اعمال الحیات المدنیة  - 

  ة المراقبة لجن:  لثثاالفرع ال
 اعضاء یعینهم مجلس التوجیه ، و تعین  لجنة المراقبة رئیسها ) 3(تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثالث    

  .3من ضمن اعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها 
  4: مهام لجنة المراقبة 

توجیه ، و تجتمع بحضور المدیر تكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة الالحقة لتنفیذ قراراتها لحساب مجلس ال
  .اشهر و عند االقتضاء بطلب من المدیر العام او عضوین اثنین من اعضائها )  3(العام في نهایة كل ثالث 

                                                 
  .10، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  1
  .11، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  14-04فیذي رقم من المرسوم التن 21المادة  2
  .11، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  3
  .11رجع سابق ،ص، ، م ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  4
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تبدي رأیها في التقاریر الدوریة عن المتابعة و التنفیذ و التقییم التي یعدها المدیر العام ، و تقدم لمجلس التوجیه 
عن البیانات التقدیریة الیرادات الوكالة و نفقاتها و برنامج نشاطها و كذا التقریر السنوي  مالحظاتها و توصیاتها

  .عن تسییر المدیر  العام 
مراقبة او تدقیق للحسابات عن استعمال اموال الوكالة و تشرف علیهما الى نهایتهما بمبادرة منها او تقوم بكل    

  .بناء عن قرار مجلس التوجیه 
  )موارد الوكالة و نفقاتها ( احكام المالیة : بع راالفرع ال 

  :1تتكون موارد الوكالة مما یاتي 
 حصائل الودائع المالیة المحتملة ، - 

 الهبات و الوصایا و االعانات ، - 

 المساهمات المحتملة التي تقدمها الهیئات الوطنیة و الدولیة بعد ترخیص من السلطات المعنیة ، - 

 .طة بأنشطتها كل الحصائل المختلطة المرتب - 

  : 2تتكون نفقات الوكالة مما یأتي
 نفقات التثبیت ، - 

 نفقات التسییر و الصیانة ، - 

 النفقات الضروریة المرتبطة بهدفها و انجاز مهامها ، - 

من المبلغ االجمالي للبرامج ، كحد اقصى بعد انتهاء مرحلة انجاز الوكالة ، و  %8تحدد نفقات التسییر ب 
  . سنة واحدة التي ال یمكن ان تتعدى

و من اجل دعم عمل الوكالة تم انشاء صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة كجهاز مكمل لعمل     
  .الوكالة ، و تسهیال لمهامها وعملها 

  4: ، و تتلخص مهامه فیما یلي3یتمتع الصندوق بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي
 ا البنوك و المؤسسات المالیة المنخرطة في الصندوق ،یضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحه - 

 من االصول المستحقة التي یضمنها ، %85تغطیة االخطار بنسبة  - 

                                                 
  .11مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،،  14- 04من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة   1
  .11، مرجع سابق ،ص،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  14-04من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  2
، یتضمن احداث صندوق  ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  2004ینایر سنة  22، المؤرخ في 16-04من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  3

  .14الضمان المشترك للقروض المصغرة و تحدید قانونھ االساسي ، ص، 
  .14، المرجع السابق ،ص، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  16-04من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  4
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، في ایطار تنفیذ الضمان محل البنوك و المؤسسات المالیة في حقوقها اعتبارا ، عند یحل الصندوق  - 
  .االحتمال ، لالستحقاقات و في حدود تغطیة الخطر 

  هیكل تنظیم الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : 10الشكل رقم   
  

  االل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    http://www.angem.dz:المصدر 
 
 
 

العام            المدیر 
               

 

خلیة االتصال و التعاون الوطني و 
 الدولي

 خلیة التدقیق و الرقابة و التسییر

ائلمدیریة االدارة و الوس مدیریة تطویر البرامج مدیریة المالیة و المحاسبة   

ف /م
المتابعة 
القضائیة 
و تسویة 
 الخالفات

ف /م
 الوسائل

ف /م
الموارد 
البشریة 

و 
 التكوین

ف /م  
انظمة 
االعالم 

 اآللي

مدیریة الدراسات و انظمة 
 االعالم اآللي

جھويـــــــفرع الــــــــــــــــال  

 تنسیقیة

 مساعدي المدیر العام

 تنسیقیة

ف/م  
والدراسات   

 االحصائیات

ف /م
 المالیة

ف /م
 المحاسبة

ف /م
 البرامج

ف /م
تطویر 
 الشبكة

 الفرع الجــــــــــــــــھوي

 تنسیقیة تنسیقیة تنسیقیة تنسیقیة

http://www.angem.dz/
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  شروط االستفادة منها الخدمات التي تقدمها الوكالة و :  المطلب الثالث 
تقدم الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر عدة انواع من الخدمات و لالستفادة من هذه الخدمات یجب توفر 

  .شروط معینة في الشاب او المستفید و ذلك حتى یستطیع االستفادة من الخدمات 
  لقرض المصغر انماط التمویل التي تمنحها الوكالة الوطنیة لتسییر ا: الفرع االول  

في برنامج تمویلها على صیغتین من التمویل  ANGEMتعتمد الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر    
سلفة بدون فوائد تمنحها الوكالة و التي التتجاوز مائة الف (  من سلفة صغیرة لتأمین المواد االولیة  انطالقا

دج على مستوى  250.000ن الف دینار جزائري  دج ، وقد تصل الى مئتي و خمسی 100.000دینار جزائري 
. دج و التي تستدعي تركیبا مالیا مع احدى البنوك  1000.000الى قروض معتبرة التتجاوز ) والیات الجنوب 

  1. تسمح كل صفة بحكم خصوصیتها بتمویل بعض االنشطة و جلب اهتمام فئة من المجتمع 
  ANGEMللوكالة دمها التي تق التمویلو نماط صیغ : 35الجدول رقم 

 نسبة الفائدة  سلفة الوكالة  القرض البنكي  المساهمة الشخصیة  صنف المقاول  قیمة المشروع

(       جمیع االنصاف  دج100.000
  )شراء المواد االولیة 

0%  -  100%  -  

ال یتجاوز 
  دج 1000.000

( مناطق خاصة       % 5  %29  %70 %1  جمیع االصناف
  )الجنوبیة و المرتفعات 

  مناطق اخرى %20  %29  %70 %1  جمیع االصناف
  )4الملحق رقم (  http://www.angem.dz :المصدر 

  2: یمكننا تلخیص صیغ التمویل فیما یلي 
دج بدون فائدة و الذي قیمته الى  100.000قرض بقیمة :  ANGEMمقترض و :  التمویل الثنائي  -    

والیات الجنوب ، ممنوحة للمقترض لشراء المواد االولیة ، و یتم تسدیدها في المدة دج على مستوى  250.000
  .شهرا  36الى  24ما بین 

دج من اجل  1000.000قرض بقیمة ال تتعدى :   ANGEMبنك و مقترض و : التمویل الثالثي   -   
من سنة ( شهرا  60الى  12یتم تسدیده على مدى اقتناء عتاد صغیر و مادة اولیة الزمة النشاء مؤسسة و  

  ).  سنوات  5الى 
  ، %  70القرض البنكي  - 
  ،  % 29القرض بدون فوائد  - 

                                                 
  .بسكرة  -  ANGEMمعلومات افادنا بھا مدیر الفرع  1
2 http://www.angem.dz  15.23على الساعة   2015-05- 08تاریخ االطالع .  

http://www.angem.dz/
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  ، % 1المساهمة الشخصیة   - 
 .التجاریة للبنوك حسب الحاالت من نسبة الفائدة  % 20الى  5تخفیض على الفوائد من  - 
  التمویل في ایطار الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر التعدیالت المتعلقة بصیغ  : الفرع الثاني 

اتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة تقضي بتثمین اجهزة دعم انشاء النشاظات ، و  2011فیفري  22ابتداءا من 
یتعلق االمر بمجموعة من التعدیالت المقترحة ، تخص صیغ التمویل في ایطار الوكالة الوطنیة لتسییر القرض 

  :و شملت التعدیالت النقاط التالیة  المصغر ،
دج ، و  100.000دج الى  30.000رفع قیمة القروض بدون فوائد المخصصة القتناء المواد االولیة من  -  

حیث اصبحت الوكالة تتكفل ب  %10الغاء المساهمة الشخصیة لصاحب المشروع والتي كانت تقدر ب 
  من قیمة  المشروع ، 100%

لموجه القتناء ادوات صغیرة ، و كذا المادة االولیة الضروریة لمباشرة النشاط من رفع قیمة القرض ا -  
  دج في ایطار التمویل الثالثي ، 1000.000دج الى  400.000

  بالنسبة لنمط التمویل الثالثي  %1تخفیض المساهمة الشخصیة المفروضة على طالب القرض المصغر الى -  
في المناطق  % 95على القرض البنكي الى جاریة التي تطبقها البنوك رفع نسبة تخفیض الفوائد الت  -     

  الخاصة ، و الجنوب ، و الهضاب العلیا ،
بدون فوائد الموجهة الى تكملة القرض البنكي في حالة اقتناء االدوات البسیطة و المواد رفع السلفة   -     

    .من تكلفة النشاط  %29االولیة الى 

 التمویل الثالثي صیغة :  11الشكل رقم  
 

   %1نسبة المساهمة الشخصیة                       
 
 
 
 
 
 
 

  %70مساهمة البنك بنسبة 
 %29دون فائدة  مساهمة الوكالة  قرض                                           

المساھم الشخصیة 
م/  البنك 
مساھمة الوكالة 



و  )ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابدراسة حالة ......لثالثا الفصل
  )ANGEM(الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

135 
 

  1: شروط االستفادة من قرض مصغر : الفرع الثالث 
  فما فوق  18بلوغ سن     -   
  عدم امتالك مدخول او امتالك مداخیل غیر ثابتة و غیر منتظمة     - 
  ثبات مقر االقامة  ا    -  
  التمتع بمهارة تتوافق مع النشاط المرغوب انجازه     -  
  عدم االستفادة من مساعدات اخرى النشاء نشاطات     -  
  لفة االجمالیة للمشروعمن الك %1القدرة على دفع المساهمة الشخصیة  المقدرة ب     -  
  ) من القرض البنكي  % 0.5(تسدید االشتراكات لدى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة     -  
  :االلتزام بالتسدید حسب الجدول الزمني     -  

  القرض للبنك  - 1              
  السلفة بدون فوائد للوكالة  - 2              

  2: المساعدات الممنوحة لكم  الفوائد و:  الفرع الرابع 
  التكوین  -  
  الدعم و النصائح و المرافقة في ایطار انجاز نشاطاتكم  -  
  ضمان القرض البنكي و تخفیض نسبة فوائده  -  
  من الكلفة االجمالیة للمشروع  % 29منح سلفة بدون فائدة بنسبة  -  
  االمتیازات الجبائیة  -  
  :لتسدید القرض البنكي  االستفادة من فترة تأجیل -  
  ثالث سنوات بالنسبة لتسدید القرض البنكي  - 1           
  سنة واحدة من اجل دفع الفوائد  - 2          
  التي تعتمدا الوكالة البرامج 

  دج  100.000سلفة بدون فوائد لشراء المواد االولیة بقیمة  -       
  ج على مستوى والیات الجنوب د 250.000و قد تصل قیمة هذه السلفة الى   -  
  دج  1000.000قرض ال تتعدى قیمته ) البنك  –المقاول  –الوكالة ( تمویل ثالثي   -  

                                                 
  )5الملحق رقم ( منشورات داخلیة لدى الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  1

2 http://www.angem.dz  
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  الفیئات السكانیة المستهدفة 
  شخص من اي صنف ذو مهارة مهنیة و یرغب في تطویر نشاط من خالل شراء المواد االولیة  - 
 ي تطویر نشاطه من خالل شراء معدات صغیرة او مواد شخص من اي صنف ذو مهارة مهنیة و یرغب ف - 

  اولیة لالنطالق في النشاط 
اي شخص ذو مهارة مهنیة و یرغب في تطویر نشاط من خالل شراء معدات صغیرة و مواد اولیة لالنطالق  - 

  في النشاط 
  1: االنشطة الممولة من طرف الوكالة 

ذائیة ، الكسكس ، الخبز ، حلویات عصریة و تقلیدیة ، صناعة صناعة العجائن الغ: الصناعات الغذائیة  -     
  .الشوكالطة ، تحمیص و طحن القهوة ، تعلیب السمك ، تحمیص و تغلیف الفول السوداني 

عدة ( االلبسة الجاهزة ، خیاطة المالبس ، نسج المالبس ، الحیاكة ، صنع االغطیة المنزلیة : االلبسة  -    
  ). شات سریر ، المطبخ ، المفرو 

  .االحذیة التقلیدیة ، االلبسة : الصناعة الجلدیة   -    
االثاث ، منتجات خشبیة ، صناعة السالل ، الصناعة المعدنیة ، صناعة االقفال  : الصناعات الخشبیة   -    

  ، الحدادة ،
ة الدواجن و االرانب و تسمین االبقار ، االغنام ، الماعز ، انتج اللحوم و الحلیب ، تربی: تربیة الماشیة   -    

  النحل ، 
نباتات ، مشتلة الزهور و ) التجفیف و التخزین ( انتاج البذور ، الفواكه و الخضار : فالحة االرض   -    

  الزینة ، 
النسیج و الزرابي التقلیدیة ، خیاطة المالبس التقلیدیة ،  الطرز التقلیدي ، الرسم : الصناعات التقلیدیة   -    

و القطیفة و الزجاج ، ادوات الزینة ، الفخار ، المنتجات المصنوعة بالزجاج ، النقش على على الحریر 
  الخشب،،

  االعالم االآلي ، الحالقة و التجمیل ، االكل السریع ، تصلیح السیارات و مختلف التجهیزات ،: الخدمات  -   
  عیادة طبیة عامة او متخصصة ، طب اسنان ،: الصحة  -   

                                                 
  .9مرجع سابق ،ص،  القرض الحسن المصغر لتمویل االسر المنتجة ،محسن ،  عواطف . سلیمان ناصر ، ا. د1
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الكهرباء ، الدهان ، السباكة و : اشغال البناء ، اعمال متعلقة بالمباني : االشغال العمومیة  المباني و -   
 .النجارة ، صناعة حجر البناء 

  2014و حتى سنة  2004منذ بدایتها تقییم نشاط الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر : المطلب الرابع 
غر الى جلب اكبر عدد ممكن من العمالء و ادماجهم ضمن تسعى الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المص     

الفیئات العمالیة  لمساعدتهم في استكمال نشاطهم او انشاء مشاریع صغیرة  ، و ذلك بعدما عرف االقتصاد 
الجزائرى نسب عالیة من البطالة ، لذا فالقروض الممنوحة من طرف الوكالة شملت مختلف القطاعات 

  .االقتصادیة  
الجدول الموالي سنعرض القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط منذ انشاء الوكالة الى غایة من خالل 

31/12/2014 .  
  توزیع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط :  36الجدول رقم          

قطاع 
الصناعات   الزراعة  النشاط

  الصغیرة

البناء و 
االشغال 
  العمومیة

الصناعات   الخدمات
ید الص  تجارة  التقلیدیة

  المجموع  البحري

عدد 
القروض 
  الممنوحة

101767  258422  57263  142007  118410  1407  577  679853  

النسبة 
)%(  

14.97
%  38.01%  8.42%  20.89%  17.42%  0.21%  0.08%  100%  

  2002.على الساعة  2015- 05- 09تاریخ االطالع   http://www.angem.dz:المصدر 
مختلف القطاعات االقتصادیة  ان القروض تتوزع بنسب متفاوتة على الجدول معطیات  نالحظ من خالل      

من  %38.01بنسبة  لى اكبر نسبة من القروض الممنوحةان قطاع الصناعات الصغیرة یستحوذ ع حیث 
ما بلغت نسبة قطاع الخدمات مجمل القروض ، و هذا یبین لنا دور الوكالة في تمویل المشاریع الصغیرة ، بین

ن باهتمام الشباب ى هذین القطاعیظ، حیث یحقرض ن یحتل المرتبة الثانیة  142007اي   % 20.89
ى بتشجیع عام من مختلف االجهزة و الهیئات و ظ، ذلك انها قطاعات تحالمستثمر اكثر من القطاعات االخرى 

حین نالحظ ان قطاع الزراعة و التجارة و الصید سهولة انشاء مؤسسة و انها قطاعات مربحة ایضا ، في 
ى باهتمام الشباب المستثمر و یمكن ان نرجع هذا الى ظالبحري و بالنظر الى اهمیتها الكبیرة اال انها لم تح
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، وقلت و ایضا نقص  توعیة و توجیه الى الشباب المستثمر المبالغ الممنوحة اي صغر حجم القرض 
  .برة في هذه القطاعات خاصة القطاع الزراعي و التجاري االیطارات و التكوین و الخ

  نسب استحواذ كل قطاع من القروض الممنوحة: 12الشكل رقم 
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  36 من اعدا الطالب اعتمادا على الجدول رقم: المصدر         
ض المصغر اثر بالغ و واضح على من خالل الشكل اعاله نالحظ ان للوكالة الوطنیة لتسییر القر        

بنسبة  الصناعات الصغیرة ، بحیث نالحظ ان هذا القطاع استحوذ على اكبر نسبة من القروض الممنوحة 
، و یمكن ان نرجع ذلك الى الدعم و التمویل و التشجیع المتواصل لهذا القطاع ،  بینما نجد ان  38.01%
نظرا الى صعوبة االستثمار في مثل هذه  النسب المطلوبة  ادنى الصید البحري و الزراعة لم یحققا قطاع

القطاعات و كذا نقص التوعیة و االرشادات بأهمیة مثل هذه االنشطة في االقتصاد الوطني ، اما قطاع 
فقد فقد حققت نسب ال باس بها ، و  %20.89و قطاع الخدمات بنسبة  %17.42الصناعات التقلیدیة بنسبة 

منوحة و رغم صغر حجمها اال تشكل دعما كبیر لهذه القطاعات ، لسهولة االستثمار مالسبب ان القروض ال
یتحوذ لم س 8.42في االخیر نجد ان قطاع البناء و االشغال العمومیة و بنسبة . فیها  و لالرباح الكبیرة لها 

هارة و الوعي عند رغم ان القروض الصغیرة اناسب هذه االنشطة ، و هذه یرجع اال نقص المنسبة الكافیة على 
  . الشباب المستثمر باهمیة هذا النشاط
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  توزیع القروض الممنوحة حسب نمط التمویل :  الفرع الثاني 
تقدم الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر عدة اشكال من لتمویل  ، فهي تقدم قروض متناهیة  الصغر        

لفئات مختلفة و لمختلف  1000.000في حدود  كما تقدم قروض صغیرة اكبر منها 100.000ال تتجاوز 
النشاطات و من خالل الجدول التالي ، نستعرض توزیع القروض اي عدد القروض  بدون فوائد لشراء المواد 

نشاء مشروع والتي تصل الى إلدج و القروض الممنوحة 100.000االولیة اي التي ال یتجاوز حجمها 
  .دج بدون فوائد  1000.000

   توزیع القروض الممنوحة حسب نمط التمویل:  37 الجدول رقم
  الدینار الجزائري : الوحدة   

  النسب حسب البرامج  عدد القروض الممنوحة  برامج التمویل
عدد مناصب الشغل 

  المستحدثة

عدد السلف بدون فوائد 
  لشراء المواد االولیة

622721  91.60%  934082  

عدد السلف بدون فوائد 
  إلنشاء مشروع

57132  8.40%  85699  

  1019781 %100.00  679853  مجموع

  23.25على الساعة  2015- 05- 09تاریخ االطالع  http://www.angem.dz: المصدر   

نجد ان توجه الشباب او المستثمرین الى القروض الصغیرة المخصصة لشراء من خالل معطیات الجدول     
دج اكبر بكثیر ،  من طالبي القروض النشاء مشاریع و التي هي  100.000ة و التي ال تتجاوز المواد االولی
دج ، رغم التحفیزات المختلفة و المتعلقة بمختلف انماط التمویل ، كون القروض  دون  1000.000في حدود 

  .فوائد ،  و من خالل الشكل ادناه سنبین نسبة كل نمط 
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  حة وفق نمط التمویل بة القروض الممنو نس:  13الشكل رقم        

السلف بدون فوائد لشراء المواد االولیة 

السلف بدون فوائد النشاء مشروع 

 
  37من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 

من خالل الشكل نالحظ ان نسبة كبیرة من الشباب و طالبي القرض المصغر یفضلون القروض التي في        
وهي نسبة كبیرة جدا  ، بینما هناك نسبة قلیلة   %91.60 دج حیث بلغت النسبة 100.000االغلب التتجاوز 

بون في طلب القروض النشاء مشاریع  في حین ان هذه القروض تصل الى من المستثمرین الذین یرغ
و هي نسبة ضعیفة جدا مقارنة بحجم   % 8.40و نجد الن نسبة المستثمرین لم تتجاوز ، دج  1000.000

و یمكن ان نرجع هذا الى نقص الوعي و  الغیر مؤهل الشباب   لخوض تجربة القروض المقدمة بدون فوائد ، 
  .استثماریة و انشاء لمشاریع  ، و ایضا حجم القروض قد ال یكون  كافي إلنشاء مشاریع مصغرة 

  مساهمة القروض التي تمنحها الوكالة في استحداث مناصب الشغل  :الفرع الثالث 
ییر القرض المصغر بالمساهمة في انشاء مشروعات مصغرة ، و ذلك بتقدیمها تقوم الوكالة الوطنیة لتس      

ن ، یالتكو قروض و المستثمرین بالمرافقة و دج بدون فوائد ، كما تدعم اصحاب ال 1000.000قروض تصل الى 
و بهذا فهي توفر مناصب شغل من خالل استحداث مثل هذه االنشطة و المساهمة في القضاء على نسبة 

  : ن البطالة ، و هذا ما یتبن من خالل الشكل التالي كبیرو م
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  نسبة مناصب الشغل المستحدثة حسب برنامج التمویل: 14الشكل رقم 

مناصب الشغل حسب
القروض الموجة للمواد
االولیة 
مناصب الشغل حسب
القروض الموجھة النشاء
كشروع 

  
    

  37من اعداد الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم: المصدر 
الموجهة القتناء المواد االولیة كبیرة ، حیث ان هذه من خالل الشكل اعاله نالحظ ان مساهمة القروض       

منصب شغل منذ انطالق عمل الوكالة ، و منهنا یمكن القول ان هذه  934082القروض ساهمة في خلق 
، القروض لو تكن استهالكیة بقدر ما كانت استثماریة ، اي طالبي القروض الموجه لشراء المواد االولیة 

واء الخدمة و التجاریة  و خاصة الصناعیة و الصناعة التقلیدیة ، كما نالحظ ان یتخذونها لدعم نشاطاتهم س
القروض الموجهة النشاء المشاریع شاهمة هي االخرى في استحداث مناصب شغل ، و بالرغم حجم هذه 

منصب شغل ، و هذا نظرا لصغر حجم  85699القروض اكبر من سبیقتها اال انها لم تساهم سوى ب 
المشاریع المنشاة من خالل هذه القروض ، وهذا ایضا نتیجة صغر حجم هذه القروض بالمقارنة المؤسسات و 

  .بما یحتاجه المستثمر لخلق مؤسسة او ورشة عمل او اي مشروع آخر 
  )رجال  –نساء (توزیع القروض حسب الجنس :  نیاثا 

فوق سن شمل مختلف فئات المجتمع ان القروض التي تقدمها الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر ، ت    
الموالي سنعرض  عدد القروض الممنوحة الجدول ، سواك كان المستثمر رجال  او نساء  ، و من خالل  18

  . الممنوحة للنساء عدد القروض للرجال و 
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  توزیع القروض الممنوحة حسب الجنس : 38الجدول رقم           
  )%(النسبة  العدد  الجنس المستفید

 %61.92  420971  نساء 

  %38.08  258882  رجال 

  %100  679853  المجموع 

  02.27على الساعة  2015- 05- 10تاریخ االطالع  http://www.angem.dz: المصدر   
 420971و التي بلغ عددها   للنساءمن خالل معطیات الجدول رقم  نالحظ الفرق في القروض الممنوحة      

قرض ، و هنا نالحظ الفرق  258882 وصل عدد القروض الممنوحة للرجالبینما ، قرض منذ نشأة الوكالة 
الكبیر بین الجنسین في طلب القروض ، و الشكل الموالي یبین النسبة و الفرق بین الجنسین في االستفادة من 

  .القروض 
  القروض الممنوحة حسب الجنس نسبة : 15الشكل رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  

  38من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم : المصدر 
اكبر  %61.92من خالل الشكل نالحظ ان نسبة النساء المستفیدین من القروض المصغرة و التي بلغت       

، ذلك ان هذه القروض رغم صغرها انها تناسب العنصر %38.08من نسبة الرجال  ،حیث لم تتعدى النسبة 
مشاریع متناهیة الصغر ، بحیث یمكن ان تكون مشاریع اسریة ، كالخیاطة و الطرز و النسائي إلقامة 

الصناعات التقلیدیة و الحرف ، و هذا یرجع الى المؤهالت التي تمتلكها النساء إلقامة مثل هذه المشاریع و التي 
  .لة بدورها ال تحتاج الى رأس مال كبیر ،  اذن فهي تتناسب و القروض التي تمنحها الوكا

61,92%

38,08% نساء 

رجال

http://www.angem.dz/
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  توزیع القروض حسب الشریحة العمریة 
ان الوكالة الوطنیة  لتسییر القرض المصغر تقوم بتمویل عام لمختلف شرائح المجتمع من شباب و كبار       

و حتى الشیوخ ن و هذا یرجع الى طبیعة عملها و كذا القروض التي تمنحها و الغرض منها ، فهي تقدم 
قروض اخرى لتامین العیش او شراء المواد االولیة ، وهذا مع اختالف حجم قروض كدعم النشاء المشاریع و 

هذه القروض و شكل التمویل ، و من خالل الجدول التالي سنرى مختلف الشرائح المستفیدة من قروض و 
  .سلفات الوكالة 

  توزیع القروض حسب الشریحة العمریة : 39الجدول رقم      
  النسبة  العدد  الشریحة العمریة

 %37.67  256133  سنة 29- 18

  %31.64  215110  سنة 39- 30
  %17.52  119029  سنة 49- 40
  %9.59  65216  سنة 59- 50

  %3.58  24365  سنة 60ما فوق 
  %100  679853  المجموع

  03.20على الساعة  2015- 05- 10تاریخ االطالع  http://www.angem.dz: المصدر 
سنة ، و التي تعبر عن الشباب  29- 18من خالل  معطیات الجدول رقم نالحظ ان الشریحة العمریة بین     

 39- 30قرض ، و تأتي الشریحة الثانیة و المقدرة اعمارهم من  256133تستحوذ على اكبر عدد من القروض 
ئح بعدد یتضاءل قرض ، و هكذا تماشیا مع مختلف الشرا 215110سنة ب اجمالي عدد قروض وصل الى 

سنة ، لم  60تدریجیا كلما كان سن المستثمر اكبر ، حیث نجد ان الشریحة االخیرة و المقدرة اعمارهم ما فوق 
استفادة الشریحة االولي والتي قرض ، و یمكن القول ان  24365تتعدى عدد القروض المقدمة لهذه الشریحة 

الروح االستثماریة و القدرة على انشاء المشاریع  لدي تعد شریحة الشباب باكبر عدد من القروض یرجع الى 
الشباب و تحمل المخاطر و المؤهالت التي یمتلكها الشباب في ابتكار مشاریع مصغرة ، و استحداث طرق 

  .جدیدة لالستثمار  ، حیث تقل هذه القدرة  لدي  كبار السن 
  .القروض الممنوحة  و الشكل الموالي یوضح نسبة االستفادة لكل شریحة ، وفقا لعدد
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  توزیع القروض حسب الشریحة العمریة:  16الشكل رقم
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  39من اعداد الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم : المصدر 
الشكل اعاله نالحظ ان نسبة الشباب المستفیدین من القروض التي تقدمها الوكالة و الذین من خالل     
من مجمل القروض المقدمة لمختلف الشرائح، و تأتي  % 37.67سنة ، یشكلون اعلى نسبة  30عدي سنهم الیت

، و  %17.52، ثم شریحة الكهول بنسبة  %31.64بنسبة  40الشریحة الثانیة التي تضم الشباب دون سن 
جال االكبر سنا اقلهم تتضائل هذه النسبة كلما كلما كانت الشریحة المستفیدة اكبر سنا  ، حیث نجد ان الر 

من اجمالي حجم القروض المقدمة ، وهذا یرجع الى قدرة  %  3.58استثمار و استفادة من القروض بنسبة 
    .في االستثمار ، و استفادتهم من قروض مصغرة تتناسب و حجم مشاریعهم  مالشباب و مؤهالته

  وكالة حصیلة الخدمات الغیر مالیة الممنوحة من طرف ال:  الفرع الرابع
باالضافة الى ماتقدمه الوكالة من قروض على مختلف االشكال  و االحجام ، و الدعم الى مختلف      

النشاطات ، و تمویل الشباب و مساعدتهم على انجاز مشاریعهم ، فان الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 
اقامة المشاریع تكوینهم و اعدادهم من اجل ، تساهم ایضا بخدمات اخرى من شأنها رفع نسبة المستثمرین و كذا 

و المؤسسات و ادارتها بكفاءة عالیة و باقل مخاطرة  ، و تعتبر هذه الخدمات غیر مالیة موجهة لفئات معینة ، 
من اجل اعدادهم للقیام بنشاطات تتوافق و مؤهالتهم ، و هذه الخدمات المقدمة من طرف الوكالة تشمل التكوین 

  .المستفیدین من اجل مزاولة نشاطهم داد و االختبار و اع
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  2014- 12- 31و الجدول الموالي یتضمن مختلف الخدمات التي قامت بها الوكالة منذ نشأتها ولغایة   
 ANGEMحصیلة الخدمات الغیر المالیة المقدمة من طرف : 40الجدول رقم 

 
  النسبة   عدد المستفیدین  االنشطة المنجزة

 GTPE  52082  20.21%لمؤسسات الصغیرة التكوین في مجال تسییر ا

  FEFG  42799  16.63%التكوین في مجال التعلیم المالي 
  GET AHEAD  621  0.24%التكوین حسب البرنامج 

  %0.32  828  العدد االجمالي للمقاولین المكونین
  %37.43  96330  اختبارات المصادقة على المكتسبات المهنیة

  %18.15  47641  ییر النشاطمواضیع عامة متعلقة بانشاء و تس
  %6.62  17044  بیع/ صالونات عرض 

  %100  257345  العدد االجمالي للمستفیدین من الخدمات الغیر مالیة

  
  :من اعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر 

 -  http://www.angem.dz   04.18ة على الساع 2015- 05- 10: تاریخ االطالع 

من خالل معطیات الجدول اعاله ، یتبن لنا ان هناك العدید من الخدمات الغیر مالیة  التي تقدمها الوكالة ،     
و و في عدة مجاالت مختلفة ، كاعداد المقاولین و التكون في مجال تسییر المؤسسات و التعلیم المالي و 

تقوم الوكالة بتأهیل المستفیدین من القروض كل حسب  مختلف المواضیع المتعلقة بانشاء و تسییر النشاط ، و
كما نالحظ ان عدد المستفیدین في مجال التكون لتسییر المؤسسات بیعة االستثمار الذي یرغب في مزاولته ،ط

من اجمالي عدد المستفیدین ، اما في مجال التعلیم المالي نجد عدد المستفیدین قدر ب  52082الصغیرة بلغ 
، من خالل معطیات الجدول یمكننا القول  828لمقاولین المكونین من طرف الوكالة لم یتجاوز ، اما ا 42799

ان الوكالة تساهم و بشكل كبیر في دعم انشاء المؤسسات  و تأهیل العنصر البشري و تكوین الكفاءات لتسییرها 
، و هذا یدل على اقبال مستفید  96330، وقد قدرت مجموع االختبارات المصادقة على المكتسبات المهنیة 

نسبة و من خالل الشكل الموالي  نبین  الشباب للخوض في  تجربة االستثمار و انشاء مشاریعهم الخاصة ، 
من كل نشاط اي المشاریع التي تدعمها الوكالة بشكل كبیر مقارنة  من الخدمات الغیر مالیة للوكالة  المستفیدین

  .مع غیرها من المشاریع 

http://www.angem.dz/
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   ANGEMنسبة المستفیدین من الخدمات الغیر مالیة ل : 17الشكل رقم  
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تكوین المقاولین 

اختبارات على المكتسبات المھنیة 

مواضیع انشاء و تسییر النشاط

صالونات عرض / بیع

    40 من اعداد الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم: المصدر 
هذا یدل على  %37.43نالحظ ان نسبة االختبارات على المكتسبات المهنیة تبلغ : من خالل الشكل رقم 

شباب على خدمات الوكالة ، و خاصة على التكوین في مجال تسییر المؤسسات االقبال الكبیر من طرف ال
و هذا دالله  %16.63یلیها التكوین في مجال التسییر المالي بنسبة  %20.21الصغیرة و المتوسطة بنسبى 

ن على رغبة المستثمرین في انشاء المشاریع الصغیرة و المتوسطة و ادارتها ذاتیا ، بینما نجد خدمات تكوی
المقاولین ال تلقى استحسانا و اقباال من طرف الشباب ، و هذا یرجع الى القروض ، كومها قروض متناهیة 

، بینما مختلف مواضیع  %0.32الصغر و مصغرة و هذا ما جعل نسبة التكوین في هذا المجال ال تتعدى 
جربة استثماریة في ایطار انشاء و تسییر النشاط فانها تلقى استحسان لدى الشباب الذي یرغب في خوض ت

  .انشاء المشاریع و دعمها 
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  الثالث خالصة الفصل 
 تبین لناو الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  لدعم تشغیل الشباب من خالل دراستنا للوكالة الوطنیة    

تها ،وهذا من خالل مساهمفي النهوض بالتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة  الهیئات  هذه الهام الذي تلعبهالدور 
في انشاء العدید من المؤسسات الصغیرة و تقلیص حجم البطالة و مساعدة الشباب في انشاء مشاریعهم الخاصة 

التكوین و المرافقة و مالي و كذا الخدمات الغیر مالیة ك، و ذلك بمنحهم الدعم و التمویل الالتي توافق مؤهالتهم 
  .التدریب في مختلف المجاالت 

التي قمنا بها خالل هذه الدراسة و التي شملت تقییم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل من خالل عملیة التقییم  و 
و بالرغم من التحسن الطفیف التي حققته هذه  الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر یتضح لنا

طلوب حیث نالحظ وجود فرق كبیر بین الهیئات ، اال ان الخدمات و اهداف الوكالتین لم ترقى للمستوى الم
، ویرجع ذلك الى ضعف عملیة  ماهو مخطط من طرف هذه الهیئات و بین ماهو محقق على ارض الواقع

  .المرافقة و غیاب التوعیة بأهمیة المشاریع الفردیة 
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  الخاتمة العامة 
استهدف بحثنا هذا دراسة الدور الذي تلعبه هیئات الدعم و التمویل في ترقیة و تطویر قطاع  لقد

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، فتطلب منا هذا البحث التعرض الى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وصعوبة 
سسات ، كذلك تطرقنا الى اهمیة هذا ي لهذه المؤ ایجاد تعریف موحد لها مع االشارة الى تعریف المشرع الجزائر 

و التحدیات التي القطاع اقتصادیا و اجتماعیا و المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
لواقع هذه  بالتطرقمنه قمنا مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الداخلیة و الخارجیة ،و  تنتظرها ،

الموجهة لدعم  كما تعرضا ایضا للهیئاتقتصاد و تطورها و مستلزمات ترقیتها محلیا و عالمیا ،المؤسسات في اال
تمویل و الالصنادیق و البرامج التي اعدتها الدولة من اجل و تمویل قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و كذا 

  .المحلي و العالمي و تطویره داخلیا و خارجیا اي على الصعید المساهمة في ترقیة هذا القطاع 
 ، مدى مساهمة هیئات الدعم و التمویل في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطةو لمعرفة 

و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  تسلیط الضوء على الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابب قمنا
دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة و بهدف  لجزائر ،امن اهم هیئات الدعم التي وضعتها او انشأتها  اباعتبارهم

نجاحا نسبیا بالنظر إلى  او قد حققت ى ،أخر مشاریع من جهة  إلقامةلدفع الشباب  تینالمتوسطة من جهة و كآلی
إال  تم توفیرها من خالل هاتین ألهیئتین ،به من مناصب الشغل التي  المقبول نسبة المؤسسات المنشأة و الكم 

  .جربة حدیثة مقارنة بالتجارب العالمیةأنها تظل كت
  :نتائج اختبار فرضیات الدراسة

 تم ، التطبیقي الجانب على األفكار أهم وٕاسقاط ، ألموضوع تامتغیر  بمختلف النظریة اإلحاطة بعد

   :كالتالي المطروحة سةاالدر  فرضیات على اإلجابة إلى التوصل
  و ذلك باختالف معاییر التصنیف  ة إلى أخرىدول منالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  تعاریفتختلف

المعتمدة في كل بلد بتباین اإلمكانیات و الموارد، فبعض المؤسسات التي تعتبر صغیرة أو متوسطة 
 . الحجم في بعض الدول المتقدمة قد تكون من ضمن المؤسسات كبیرة الحجم في دول نامیة

 ؤسسة، لذا توجب علیها اجتیاز عقبة المشكالت التمویلیة یمثل التمویل الحد الفاصل بین بقاء أو فناء الم
 .إن أرادت االستمرار ونمو أعمالها
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 تهدف أساسا إلى تشجیع  هیئات الدعم الحكومي إن مختلف أشكال الدعم واالمتیازات الممنوحة من طرف
كذا فتح  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والعمل على استمراریتها وبقائها، و و توسیع وترقیة إنشاء

  .مجاالت جدیدة إلنتاج السلع وتقدیم الخدمات و استعادة أنشطة اقتصادیة أو خدمیة تم التخلي عنها

  :نتائج الدراسة
  :النتائج من مجموعة إلى توصلنا الموضوع لهذا والتطبیقیة النظریة ستناادر  خالل من

 :النتائج النظریة .1

 المتوسطة تؤهله للتكیف مع مختلف االوضاع  الخصائص التي یمتاز بها قطاع المؤسسات الصغیرة و
و قابلیته للتجدید و االبتكار ،و ایضا سرعة التكیف مع ظروف السوق و اذواق االقتصادیة نظرا لمرونته 

  .المستهلكین ، على عكس المؤسسات الكبیرة
  القیام بأي  قبلیعتبر التمویل من اكبر المشاكل التي تعترض مسار المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لذلك

، سواء كانت هذه المصادر داخلیة أو خارجیة،  نشاط أو إنشاء أي مشروع یجب البحث عن مصادر تمویلیة
بشرط أن تكون بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب وبأقل التكالیف واستخدامها بعقالنیة من أجل تحقیق الربح 

 .و االستمرار مع المنافسة مع النمو

  الحكومیة المتمثلة فيم و التمویل الدعهیئات تعتبر :ANGEM-ANSEJ-FGAR-APSI-ANDI -

CNAC- والمتوسطة المؤسسات الصغیرة و ترقیة تدعیم على تعمل فعالة آلیات، و غیرها  صندوق الزكاة 

من  تعمل على دفع عجلة التنمیة االقتصادیة من المحلیة إلى العالمیة كما ،التنظیمیة و المالیة في الجوانب
  .تطویر هذا القطاع الفعال  خالل

 :النتائج التطبیقیة .2

   كذا و  في ایجاد مناصب شغل تتناسب و مؤهالتهم ، عن العمل  العاطلین مهمة لـتسهی ان رغبة الدولة في
 خالل من أنفسهم توظیف في لذلك تم انشاء هیئات الدعم و ذلك لمساعدة الشباب ، تقلیص حجم  البطالة 

 .و القیام بمشاریعهم الخاصة إلنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة لهم لفنيوا المالي الدعم توفیر

   الوطنیة لدعم  الممنوحة من طرف الوكالةو االعانات واالمتیازات المالي و الفني  إن مختلف أشكال الدعم
 تهدف أساسا إلى تشجیع وترقیة إنشاء المؤسسات تشغیل الشباب و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 
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، و كذا فتح مجاالت  بقائهاعلى  ترقیتها الى مستویات عالمیة و المحافظة،  المصغرة والعمل على توسیعها
 . جدیدة إلنتاج السلع وتقدیم الخدمات و استعادة أنشطة اقتصادیة أو خدمیة تم التخلي عنها

 ء واألشغال العمومیة تهدف الوكالة حالیا لتوجیه الشباب أصحاب المشاریع نحو نشاطات الفالحة والبنا
والري وكذا الصناعات التحویلیة، أي المجاالت التي تستجیب لطلب االقتصاد الوطني وسوق الشغل، بهدف 
ضمان استمراریة المؤسسة المستحدثة  وتحقیق المداخیل لمستحدثیها من جهة، ومن جهة أخرى ضمان 

 .ادة الناتج المحلي و تقلیص حجم الواردات ، و ایضا زیاسترداد الدیون المحصل علیها في اآلجال المحددة

  تخفیض نسب الفوائد على القروض المقدمة من قبل الوكالة )ANSEJ  ( إضافة إلى البنوك والمؤسسات
 .% 100المالیة إلى 

  : التوصیات
  االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطویر هذا القطاع على أن ال یتم نسخ التجربة كلیة ألن ذلك

 .ون دون نفع یذكر نظرا الختالف المؤهالت البشریة والمادیة والمالیة والثقافیةسیك

 للحد من المشكل التمویلي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  اكثر مالئمة ، طرح بدائل تمویلیة جدیدة
عدم كفایة الضمانات التي تقدمها هذه  نظراباعتباره أهم المشاكل التي تعترض نمو هذا القطاع 

 .بسبب صغر حجم راس مالها  سساتالمؤ 

 تلبي احتیاجات السوق المحلیة   توجیه الشباب أصحاب المشاریع نحو نشاطات ذات قیمة مضافة عالیة ،
 .،و المساهمة في زیادة الدخل الوطني  و الوطنیة لضمان استمراریة المؤسسات المنشأة

 إنشاء مواقع التسجیل االلكتروني مع  ،ل مدتهاتبسیط اإلجراءات وتقلی إزالة العقبات البیروقراطیة عن طریق
 .لطلبات الدعم والتمویل

  :آفاق الدراسة
 .في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ردور التمویل األجنبي غیر المباش .1

 .لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةل التمویل اإلسالمي .2

  .من قبل الهیئات الداعمة البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المنشأةإستراتیجیة  .1
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  قائمة الكتب 
مشكالت المشروعات الصغیرة و المتوسطة و اسالیب تطویرها و دعم قدرتها عبد اهللا بالوناس ،وآخرون ،- 1

م،منشورات مخبر الشراكة و 2003ماي  28 - 25،بحوث و اوراق عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل التنافسیة 
  .مغاربي–الورو االستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء ا

االردن ، دار الیازوري العلمیة للنشر و  –،عمان ادارة المشاریع الصغیرةجهاد عبد اهللا عفافة ، وآخرون ، - 2
  .2004التوزیع ، الطبعة االولى ، 

،كلیة االدارة و التكنولوجیا، االكادیمیة ) مدخل بیئي مقارن( ادارة المشروعات الصغیرةایمن علي عمر ، - 3
  .2007االبراهیمیة،- لعلوم و التكنولوجیا  ، الدار الجامعیة  ،االسكندریةالعربیة ل

،كلیة العلوم االقتصادیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة خبابة عبد اهللا  ، - 4
  .2013و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة لمسیلة الجزائر ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،

،جامعة القدس المقتوحة ، الشركة العربیة  الریادة و ادارة المشروعات الصغیرةنسیم برهم، . مروة احمد،د- 5
  .2008،المتحدة للتسویق و التوریدات ، القاهرة 

دور الصناعات الصغیرة و المتوسطة في معالجة عبد العزیز جمیل مخیمر،د احمد عبد الفتاح عبد الحلیم ،- 6
وث و دراسات ،مصر ح،المنضمة العربیة للتنمیة االداریة ب الة بین الشباب في الدول العربیةمشكلة البط

  .2007القاهرة ، الطبعة الثانیة ،–الجدیدة 
المشاریع الریادیة الصغیرة و المتوسطة و دورها في عملیة بالل محمود الوادي ، . لیث عبد اهللا القهیوي - 7

  ه1433- م2012، عمان ،الطبعة االولى  ،دار و مكتبة حامد للنشر التنمیة
، مجد المؤسسة  Gestion des P.M.Eادارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  نبیل جواد ، - 8

  .2000الجامعیة  للدراسات و النشر و التوزیع ،  بیروت  ، 
، ص، 2008االسكندریة ، دار الفكر الجامعي للنشر ،  التمویل و االدارة المالیة للمؤسساتعاطف ولیم ، - 9

350.  
، ایتراك للطباعة و  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مشكالتها التمولیةرقیة حساني ، رابح خوني ،  -10

 .76ص، 2008القاهرة ، –النشر و التوزیع ، مصر الجدیدة 
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  الرسائل و االطروحات
ماجستیر في علوم  ،مذكرة جزائریة، آلیة تمویل برامج تأهیل المؤسسات االقتصادیة الشریطابتسام بو - 1

  .2009/2010قسنطینة –التسییر، تخصص ادارة مالیة ، جامعة منتوري 
دراسة استشرافیة حول مدى استعداد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لتطبیق ادارة ،  االمین حلموس- 2

  .2011- 2010في علوم التسییر ،  المركز الجامعي بالوادي ، ماجستیر ، مذكرة  المعرفة
،اطروحة مقدمة لنیل شهادة  سیاسة التشغیل في ضل التحوالت االقتصادیة بالجزائرآیت عیسى عیسى ،- 3

  . 2010،  3الدكتوراه علوم ، تخصص تسییر كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر 
، مذكرة ماجستیر ،  سطة، اشكالیة استغالل مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتو برجي شهرزاد-4

  .2011/2012تخصص مالیة دولیة ،كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة ابي بكر باقاید ، تلمسان ،
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  تدویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبن حمو عبد هللا ، -5

–عة ابو بكر بالقاید علوم التجاریة ، جامالماجستیر ، تخصص تسویق ، كلیة العلوم االقتصادیة التسییر و ال
  .2010تلمسان،

نجاح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المقامة من طرف البطالین و المدعمة  محدداتبن عاشور لیلى ،-6
ماجستیر في العلوم االقتصادیة  و علوم التسییر ، جامعة ة ، مذكر بالصندوق الوطني للتامین على البطالة 

  .2008/2009الجزائر ، 
دراسة استراتجیة االبداع التكنولوجي في تكوین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة بن نذیر نصر الدین ، -7

  .2012-2011، اطروحة دكتوراه في علوم التسییر ،  جامعة الجزائر ،  حالة الجزائر–و المتوسطة 
 جغرافیا  متوازنة محلیة نمیةت تحقیق في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات مساهمةبن نعمان محمد ، -8

 .2011/2012،  3، جامعة الجزائر  االقتصادیة ، تخصص تسییر عمومي  ،مذكرة ماجستیر في العلوم
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم  اشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،بو عبد اهللا هیبة ، -9

   2008/2009االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ،التسییر ، فرع نقود و مالیة ، كلیة العلوم 
دراسة میدانیة –االیطار المؤسساتي للزكاة و دورها في تنمیة االقتصاد الجزائري بوكلیخة  بومدین ، - 10

تلمسان ، –ماجستیر  في العلوم االقتصادیة ، جامعة ابي بكر بلقاید ة ،  مذكر لهیئة الزكاة بوالیة تلمسان
2012-2013.  
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 حالة الجزائر–المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في معالجة مشكل البطالةجالل عبد القادر ، - 11
   2008/2009ماجستیر  في العلوم االقتصادیة ، فرع التحلیل االقتصادي ،جامعة الجزائر ، ة ،مذكر 
، مذكرة  تنمیة المستدامةاشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  و عالقتها بالحجاوي احمد ،- 12

، تلمسان –جامعة ابي بكر بالقاید  ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص تحلیل اقتصادي ،
2010/2011.  

،  ، قیاس فعالیة برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دول المغرب العربيحسین یحي- 13
  2012/2013تلمسان ،–، جامعة ابي بكر بالقاید  اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، تخصص اقتصاد

مكافحة الفقر كعامل اجتماعي في ضل التنمیة المستدامة حالة صندوق الزكاة في بونبعو یاسین، حفصي- 14
   2010/2011، 3التحلیل االقتصادي ،جامعة الجزائر : ، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ،فرع  الجزائر

سسات الصغیرة و المتوسطة ،الواقع التجارب ، المستقبل ، في ضل التحوالت المؤ دراجي كریمو ،- 15
، 3ة ، جامعة الجزائر ، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادی دراسة حالة الجزائر- االقتصادیة العالمیة  

2011/2012.  
یا خالل الفترة ، آلیات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في اقتصادیات شمال افریقدلیلة حضري - 16

  . 2007الشلف ، –تیر في العلوم االقتصادیة ، جامعة حسیبة بن بو على س، مذكرة ماج1995-2005
اثر التغیرات االقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في زویتة محمد الصالح، - 17

  .2006/2007جامعة الجزائر ، ماجسیتر قسم علوم التسییر ، تخصص مالیة و نقود ،  ، مذكرة الجزائر
،   دراسة حالة الجزائر- دور الجیل الثاني من االصالحات االقتصادیة في تحقیق التنمیةزوین ایمان ، - 18

  ،2010/2011مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر ،جامعة منتوري قسنطینة ، 
،مذكرة ماجستیر  لصغیرة و المتوسطة بالجزائرالتسییر االستراتیجي في المؤسسات اسلطاني محمد رشید ،- 19

  2005/2006،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة لمسیلة ،
 ، مذكرة ، دور االبداع و االبتكار في ابراز المیزة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةسمیة بروبي- 20

  . 2010/2011سطیف ،  –،جامعة فرحات عباس   ماجستیر في العلوم االقتصادیة
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،  اثر استخدام تكنولوجا المعلومات و االتصال على آداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطةشادلي شوقي ،- 21
ورقلة ،  –مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، قسم العلوم االقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح 

2007/2008. 
ماجستیر ،  ، مذكرة دراسة حالة و الیة تیارت–الدولة و اشكالیة التشغیل في الجزائر میزانیة شباح رشید ،- 22

  .2011/2012تلمسان ،  –كلیة العلوم االقتصادیة ، علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة ابو بكر بالقاید 
ة لنیل درجة ، مذكرة مقدم اهمیة القرض السندي في تمویل المؤسسة الجزائریةصیودة ایناس ، - 23

  .2008/2009مرداس ،و ب –الماجستیر في علوم التسییر ، فرع مالیة المؤسسة ، جامعة محمد بوقرة 
- دراسة حالة الجزائر -دور القرض االیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة طالبي خالد،- 24

- 2010جامعة قسنطینة ، ". نجمنت اقتصاد و ما"،مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، مدرسة الدكتوراه 
2011.  

ماجستیر في  ،مذكرة دور التسویق في زیادة تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثماني عایشة ، - 25
  .2011- 2010سطیف ، . ، جامعة فرحات عباس العلوم االقتصادیة 

ماجستیر في ، مذكرة  الوطني أثر تأهیل المؤسسات االقتصادیة على االقتصادعلیواش امین عبد القادر ، - 26
  .2006/2007علوم التسییر ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، فرع نقود و مالیة ، جامعة الجزائر ، 

، مذكرة ماجستیر في العلوم تاهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر غبولي احمد ، - 27
  .2010/2011قسنطینة ، -انجمنت ،جامعة منتوري اقتصاد و م –االقتصادیة ، مدرسة الدكتوراه 

، ANSEJتمویل المؤسسات المصغرة في ایطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  غقال الیاس ،- 28
ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص نقود و تمویل ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،  مذكرة

2008/2009.  
 لصغیرة و المتوسطة و دورها في عملیة التنمیة االقتصادیة بالجزائرتأهیل المؤسات افراجي بالحاج ،- 29

  .2010/2011تلمسان ،–،اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، تخصص تسییر ، جامعة ابي بكر بالقاید 
ماجستیر في العلوم رة مذك ، تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،قشیدة صورایة - 30

  .2012- 3،2011، كلیة العلوم االقتصادیة العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر  االقتصادیة
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،  دراسة حالة الجزائر–واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمها و تنمیتها لخلف عثمان ،- 31
  2004امعة الجزائر ، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، ج

و 9000معوقات حصول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة على شهادة االیزو مرزوقي نوال ،- 32
: ، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص دراسة میدانیة لبعض المؤسسات الصناعیة - 14000

  2009/2010سطیف ،  –باس اقتصاد و تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات ع
اهمیة نظام المعلومات االداریة كادات للتحلیل البیئي في المؤسسة الصغیرة و المتوسطة مرمي مراد ،- 33

  .2009/2010سطیف،   –، جامعة فرحات عباس ماجستیر في العلوم االقتصادیة  ، مذكرة الجزائریة
و المصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مشري محمد ناصر،  - 34

  .2008/2009،مذكرة ماجستیر ، جامعة فرحات عباس ،سطیف  المستدامة
، دور برامج السالمة المهنیة في تحسین آداء العمال بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مشعلي بالل - 35

  .2011- 2010سطیف ، –، مذكرة ماجستیر ، جامعة فرحات عباس الجزائریة 
، اطروحة دكتوراه  ، مستقبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ضل العولمةوسف حمیدي ی- 36

  .2007/2008في العلوم االقتصادیة ،  كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 
، مذكرة  د الجزائريترقیة اسالیب و صیغ تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصارابح خوني ،- 37

  .42، ص،2003- 2002باتنة ،–ماجستیر ، فرع اقتصاد التنمیة ، جامعة العقید الحاج لخضر 

  الملتقیات و الدوریات 
معوقات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و سبل علي بالموشي ، .االخضر بن عمر ، أ .أ - 1

ام المحاسبي المالي  في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ، الملتقى الوطني حول واقع و آفاق النظ تطویرها
  .، جامعة الوادي  2013-06/05- 05الجزائر ، یومي 

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بین الواقع و المأمول ،كشاط انیس، .برباش توفیق ، أ.أ- 2
عكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو  تقییم آثاربرامج  االستثمارات العامة و ان: ابحاث المؤتمر الدولي 

  .2013مارس /11/12،  1، جامعة سطیف  20014-2001خالل الفترة 
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التحدیات التي تواجه المؤسسات الصغیرة و لمتوسطة في الدول العربیة و متطلبات برودي نعیمة ،.أ- 3
سسات الصغیرة و المتوسطة في الدول ،الملتقى الدولي حول متطلبات تاهیل المؤ التكیف مع المستجدات العالمیة

  .، جامعة حسیبة بن بو على بالشلف 2006افریل  18و  17: العربیة یومي 
اشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في بریبش السعید ، ، بلغرسة عبد اللطیف ، .أ-4

متطلبات تاهیل المؤسسات الصغیرة :  ، الملتقى الوطني حولالجزائر بین معوقات المعمول و متطلبات المأمول
  .الجزائر  –،جامعة حسیبة بن بو علي باشلف  2006افریل - 18- 17و المتوسطة في الدول العربیة ، یومي 

الدعم المالي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في بن طلحة صلیحة ، معوشي بوعالم ، .أ- 5
متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول : ، الملتقى الدولي حول  القضاء على البطالة

  2006افریل  18و17یومي .العربیة 
، الملتقى الوطني  تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و اهمیتها في الجزائرریمي ریاض و آخرون ، .ا- 6

ر ، جامعة الواد ، حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائ
 . 05/05/2013- 05یومي 

: ، الملتقى الدولي حول  المؤسسة الصغیرة و المتوسطة و مشاكل تمویلها في الجزائرسحنون سمیر ، .أ- 7
، اشراف  2006افریل  18و 17متطلبات تاهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة یومي 

  الجزائر - یقیا ، جامعة حسیبة بن بوعلى ، الشلفمخبر العولمة و اقتصادیات شمال افر 
مع االشارة  –، تقییم برامج دعم و تنمیة المؤسسات الصغیرة  الجزائریة طارق حمول .سهام شیهاني ، أ.أ- 8

استراتیجیة : ، مداخلة في ایطار الملتقى الدولي حولANSEJالى الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب 
  ، جامعة المسیلة 2011نوفمبر  16- 15الحوكمة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة ، ایام 

،الملتقى  المؤسسات الصغیرةو المتوسطة  في الجزائر واقع و آفاق: مداخلة بعنوان غدیر احمد سلیمة ،.أ- 9
واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،  یومي : الوطني حول 

  ، جامعة الوادي 06/05/2013- 05
  ، التجربة الجزائریة في تطویر و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبوقموم محمد.غیاط شریف ، أ.أ-10

 18- 17الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة یومي متطلبات تاهیل المؤسسات : ، الملتقى الدولي حول 
  الجزائر–، جامعة الشلف 2006افریل 
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التجربة الجزائریة في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بوقمقوم محمد، .غیاط شریف، أ.أ-11
طة في الدول العربیة متطلبات تاهیل المؤسسات الصغیرة و المتوس:  ، الملتقى الدولي حولو دورها في التنمیة 

  الشلف ، الجزائر  –، جامعة حسیبة بن بو علي 2006افریل  17،18، یومي 
، الملتقى الوطني  تشخیص واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر مجیلي خلیصة و آخرین،.أ-13

- 05جزائر ، یومي واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ال: حول 
 .، جامعة الوادي06/05/2013
، دور المؤسسات المصغرة ، الصغیرة و المتوسطة في الحد محمد االمین ولید طالب . نظیرة قالدي، أ.أ-14

تقییم آثار برامج االستثمارات العامة و : ، ابحاث المؤتمر الدولي حول2011- 2001من البطالة خالل الفترة 
مارس  11/12،  1، جامعة سطیف 2014- 2001ل و النمو االقتصادي خالل الفترة انعكاساتها على التشغی

2013 .  
: ، ورقة بحثیة مقدمة الى الملتقى الوطني االول ، دور صندوق الزكاة في الحد من البطالةهواري عامر .أ-15

  .استراتیجیة الحوكمة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة 
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في دعم التشغیل في الجزائر امي ، بوخلوة بادیس ،بن خیرة س-16

واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، یومي : ،ا لملتقى الوطني حول 
  .، جامعة الوادي  06/05/2013- 05
البرنامج –تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دور الدولة الجزائریة في بن لكحل محمد لمین ،-17

تقییم آثار برامج االستثمارات العامة و : المؤتمر الدولي  ،2014- 2009الوطني للتأهیل خالل الفترة 
، جامعة 2014- 2001انعكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 

   2013مارس  11،1/12سطیف
، اثر برامج االستثمارات العامة على تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائرسة و د بو زهرة محم-18

، المؤتمر الدولي حول ك تقییم اثر برامج االستثمارات العامة 2014-2001تفعیل دورها في االقتصاد الوطني 
، 2013مارس  2014،29/30- 2001و انعكاساتها على التشغیل و االسثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 

  .جامعة سطیف 
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البرامج التنمویة و اثرها على تفعیل مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خیر الدین معطى اهللا ، -19
تقییم آثاربرامج  االستثمارات : ، ابحاث المؤتمر الدولي 2014-2001في  التنمیة بالجزائر خالل الفترة 

، 1، جامعة سطیف  2014-2001الستثمار و النمو  خالل الفترة العامة و انعكاساتها على التشغیل و ا
  . 2013مارس  11/12
تقییم آثار البرامج االستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرة و بالرقي التیجاني ، . د-20

  برامج تقییم آثار: ابحاث المؤتمر الدولي  ،  دراسة تحلیلیة تقییمیة 2011- 2001المتوسطة للفترة 
، جامعة  2014- 2001االستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو  خالل الفترة 

  .2013مارس  11/12، 1سطیف 
دور الهیئات الحكومیة في تدویل المؤسسات :دوار ابراهیم ،مداخلة بعنوان .عبد اهللا بالوناس ، أ. د-21

استراتیجیة تنظیم و مرافقة المؤسسات : الملتقى الدولي حول  ، الصغیرة و المتوسطة دراسة حالة الجزائر
  .2012افریل  19و  18الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 

دراسة –صندوق الزكاة الجزائري و دوره في التنمیة االقتصادیة سفیان نقماري ، .منصوري  الزین ،أ. د-22
في ) الزكاة و الوقف(المؤتمر العلمي الثاني حول دور التمویل االسالمي غیر الربحي  ، حالة و الیة البلیدة

  .الجزائر  - ،  جامعة سعد دحلب بالبلیدة 2013ماي  21- 20تحقیق التنمیة المستدامة ، یومي 
اآللیات المعتمدة من طرف الجزائر في تمویل المشروعات الصغیرة و بالطة مبارك و آخرون ، .د-23

،تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة و تطویر درها في االقتصادیات المغاربیة ، بحوث و اوراق  سطةالمتو 
  الجزائر –سطیف  –م ، جامعة فرحات عباس 2003ماي  28- 25عمل الدورة الدولیة المنعقدة خالل 

المحلیة و تقلیص  دور االجهزة الحكومیة في دعم االستثماراتحبة نجوى ، .بن بریكة عبد الوهاب ،أ.د-24
استراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة ، : ، الملتقى الدولي حول حجم البطالة 

  ، جامعة لمسیلة 2011نوفمبر   16- 15یومي 
آثار البرامج االستثماریة على نمو و تطور المؤسسات المصغرة و الصغیرة و رزیقة غراب ، .د-25

تقییم آثار البرامج االستثمارات العامة و انعكاستها على : ،ابحاث المؤتمر الدولي  في الجزائرالمتوسطة 
  2013مارس /12-11، 1، جامعة سطیف  2014-2001التشغیل و النمو االقتصادي خالل الفترة 
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ورقلة ، ، جامعة  تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالصیغ المصرفیة االسالمیةسلیمان ناصر ، .د-26
  .)المعلومات  بقیة متوفرة غیر(الجزائر ،

،  تعزیز الخدمات المالیة االسالمیة للمؤسسات متناهیة الصغرعواطف محسن ، .سلیمان ناصر ،أ.د-27
تجربة الجزائر في تمویل : یمیة یظام مالي اسالمي شامل ، دراسة تقالمؤتمر  العالمي الثاني حول تطویر ن

- 09الخرطوم ، ایام –القرض الحسن ، اكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة و المالیة  المشاریع المصغرة بصیغة
  . 2011اكتوبر  11- 10
دراسة تقییمیة  –القرض الحسن المصغر لتمیل االسر المنتجة عواطف محسن ،.سلیمان ناصر ،أ.د-28

ملتقى صفاقص الدولي ، بحث مقدم الى  الجزائر-ANGEMالنشطة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 
  تونس–، جامعة صفاقص 2013جوان  29- 27الثاني حول المالیة االسالمیة ، ایام 

تمویل عملیات تأهیل المؤسسات الصغیرة و : مداخلة بعنوان محمد دهان  ،.عبد الحق بو عتروس ،أ.د-29
دراسة حالة –مؤسسات سیاسات التمویل و اثرها على االقتصادیات و ال: ،الملتقى الدولي حول  المتوسطة

  ، جامعة محمد خیضر بسكرة2006نوفمبر  21/22الجزائر و الدول النامیة ، بسكرة یومي 
واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و دورها في تنمیة سبع حنان ، .غانم عبد اهللا ، ا.د-30

المالي في المؤسسات الصغیرة و واقع وآفاق النظام المحاسبي :،الملتقى الوطني حول  االفتصاد الوطني
  ، جامعة الوادي   06/05/2013- 05المتوسطة في الجزائر یومي 

آثار البرامج االستثماریة العامة على تطویر تنافسیة المؤسسات الصغیرة طبایبیة سلیمة ،عناني ساسیة ، - 31
ارات العامة و انعكاساتها تقییم أثار برامج االستثم: ابحاث المؤتمر الدولي حول ،2014-2001و المتوسطة 

  2013مارس 12/13، 1، جامعة سطیف2014-2001على التشغیل و االستثمار و انمو االقتصادي 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كاستراتیجیة حكومیة المتصاص مصطفى بلمقدم ،مصطفى طویطي، - 32

ة في القضاء على البطالة و تحقیق ، الملتقى العلمي الدولي حول ، استراتیجیة الحكوم البطالة في الجزائر
  ، جامعة لمسیلة2011نوفمبر  16- 15التنمیة المستدامة ،یومي 
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  المجالت و الجرائد
،مجلة اقتصادیات شمال  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر آفاق و قیودآیت عیسى عیسى ،.أ- 1

  .العدد السادس ، جامعة تیارت الجزائر –افریقیا 
 حالة الجزائر–، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة  الواقع و المعوقات یب الداوديالط. د.أ- 2

  2011لسنة  11، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد 
 2009- 2001التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل برنامج االنعاش االقتصادي زرمان كریم ،.أ- 3

، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة العلوم االقتصادیة  2010العدد السابع جوان  –اریة ،ابحث اقتصادیة و اد
  .و التجاریة و علوم التسییر 

، ابحاث اقتصادیة و  الدور االقتصادي و االجتماعي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةشبوطي حكیم ، .أ- 4
  2008ضر بسكرة ، العدد الثالث، جوان اداریة ، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر ، جامعة محمد خی

السیاسات االقتصادیة و تحدیات التنمیة البشریة بالجزائر في هویدي عبد الجلیل ، .یحیاوي عمر ، أ.أ- 5
جامعة الواد ، العدد السادس افریل –، مجلة الدراسات و البحوث االجتماعیة  ایطار االهداف االنمائیة لاللفیة

2014. 
، المعهد العربي  الخصائص و التحدیات: تنافسیة المنشآت الصغیرة و المتوسطة ،  ریاض بن جلیلي.د - 6

 2010للتخطیط بالكویت، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في الدول العربیة ، العدد الثالث و التسعون ، ماي 
  .، السنة التاسعة 

،  حالة الجزائر–ة الواقع و المعوقات دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیالطیب الداودي ، .د- 7
  . 2011لسنة  11مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد 

تقییم آثار البرامج االستثماریة العامة على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالرقي التیجاني، .د- 8
لسنة  13دیة و علوم التسییر ، العدد ، مجلة العلوم االقتصا  دراسة تحلیلیة تقییمیة 2011- 2001للفترة 
  .1، جامعة سطیف  2013

،مجلة العلوم  معوقات تنمیة و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرسعدان شبایكي ، .د- 9
  .الجزائر –، جامعة محمد خیضر بسكرة  2007، ماي  11االنسانیة ، العدد
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،  لمصغرة و الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائرياسالیب تنمیة المشروعات اصالح صالحي ، .د-10
  .الجزائر  –سطیف  –، جامعة فرحات عباس 2004، 03مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد 

، مجلة  ، الهیاكل و اآللیات الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائرمحمد زیدان .د-11
  .یقیا ، العدد السابع اقتصادیات شمال افر 

، مجلة العلوم االنسانیة العدد متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر میلود تومي ،.د-12
  .،جامعة  محمد خیضر بسكرة  2009السادس عشر ، مارس 

 ، غذائیةحالة الصناعات ال–الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،  طرشي محمد-13
  .2004/2005الشلف ، يماجستیر في العلوم االقتصادیة ،جامعة حسیبة بن بو علكرة مذ

دراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي النشاء و تطویر المؤسسات الصغیرة و العایب یاسین ،-14
  .مید مهري ، جامعة عبد الح 2014دیسمبر  1،مجلة دراسات اقتصادیة ، العدد  المتوسطة في الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر في  التخطیط في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثامنیة رؤوف ، -15
  .2000/2001العلوم االقتصادیة ، تخصص تخطیط ، جامعة الجزائر ،

 مذكرة،  ، دور الترویج في انجاح السیاسات التسویقیة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطةقعید ابراهیم -16
 .2009/2010ورقلة ، -ماجستیر جامعة قاصدي مرباح 

دراسة حالة  –تجربة القطاع الصناعي الخاص و دوره في التنمیة االقتصادیة في الجزائر محمد زوزي ، -17
 .2009/2010، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  و الیة غردایة

 –، مجلة الباحث حو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ن منى مسغوني ،-18
،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، مخبر اداء المؤسسات االقتصادیة في ضل العولمة ،  2012لسنة  10العدد 

  .كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر 
  المراسیم و القوانین

، الجریدة   1996جوان29الموافق   1417صفر عام  14،المؤرخ في 232-96ي رقم المرسوم التنفیذ- 1
  . 40الرسمیة العدد 

- 11الموافق 1417ربیع الثاني  27الصادر بتاریخ 52، الجریدة الرسمیة، العدد  296- 96المرسوم رقم - 2
09 -1996.  
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، الجریدة  1996یونیو سنة  24، الموافق ل 1417صفر عام 8المؤرخ في  14-96المرسوم التنفیذي رقم - 3
  .1996الرسمیة ، قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، الجریدة الرسمیة ، یتضمن انشاء الوكالة  2004ینایر  22المؤرخ في  14-04المرسوم التنفیذي رقم - 4
  .06الوطنیة لتسییر القرض المصغر و تحدید قانونها االساسي العدد 

، الجریدة الرسمیة ، المتضمن احداث صندوق  2004ینایر  22في المؤرخ 16- 04المرسوم التنفیذي - 5
  .الضمان المشترك للقروض المصغرة و تحدید قانونه االساسي 

  المواقع االلیكترونیة 
 http://www.andpme.org.dz-1  

http://www.angem.dz-2    
http://www.bdl.dz-3   

http://www.cgci.dz-4  
http://www.fgar.dz-5   

https://www.cnac.dz-6    
http://www.andi.dz-7  
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ار التضـامن الوطـني  اأسـ  

غـ  الوكـالـة الوطنيـة لتسييـ القـ الـم
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 غ ول على الق الم مة للح وط الا  الش
 

  لسن رس نش س ف ف 81ب  ى م در ع ل  ؛ 

  خل  ؛عدم امتا 

 ؛ م إق  إث م 

 ؛ غ إنج ل ع  ش ل فق مع  ء تت تع ب  لت

  ع ش لي ل إج ل  ي من  لش ه  س ل فع  ى  در ع ل
در بـ  ء %8ل ج لش ل ل  ؛آا   من  غي ل ت   ل

 ا ق نش ستعد  ل ل لد ف  عد أخ من ط  ؛من مس

  كتسديد ؛ اشت غي ل شت ل  ل ل  د   لد ص

 

 غ ول على الق الم مة للح وط الا  الش
 

  لسن رس نش س ف ف 81ب  ى م در ع ل  ؛ 

 خل أو امتا مدا خي  ؛غير ثابت و غير منتظم لعدم امتا 

  ؛إث م إق  م 

 ؛ غ إنج ل ع  ش ل فق مع  ء تت تع ب  لت
 

 
 غ ول على الق الم مة للح وط الا  الش

 

  لسن رس نش س ف ف 81ب  ى م در ع ل  ؛ 

 خل أو امتا مدا خي  ؛غير ثابت و غير منتظم لعدم امتا 

 ؛ م إق  إث م 

  فق مع ء تت تع ب ؛لت غ إنج ل ع  ش  ل
-  

 
 ف  وثائقال  قب اللطااإدارية المقدمة من ط

 
  ر سي( 18)ص  .ش

  يت ت أص يا( 10)نس ل  .من ش 

  يت ت أص قمن ( 10)نس م  بط  .إق

 ت ق (10)نس لسي ي أ رخ  ط ل يف  لت ق   .من بط

 ت لش ( 10) نس بص  –من  لت ل أ ش  ل ب أ ش 
ء ل  .أ ش إث 

 

 ف المالية المقدمة من  وثائقال  قب اللطاط
 

  ي( 18)نس لش تي  ل ءه  ل اآا و المعدا من   .قت

  ي( 18)نس لش تي  ل لل من  لي  أ ءه    .قت
  تي ( 18)نس ل يمن  ري لش لتج ط  ش س ل ل ع ب س  .ل

  حل ( 18)نس ل ي  ييم ت ثي ت جد)من   (.إ 

 ييم تأمين  (18) نس ءه اآاو المعدا من وثي ت قت  .ل 

 

 افقة وثائقال رة في خلية الم  المح
 

 لتز  ثي د   بت ء  لط غ إنش ى ق م لح ع
ع  .مش

 

 ف  وثائقال  قب اللطااإدارية المقدمة من ط
 

  ر سي( 18)ص  .ش

  يا ل حد)ش   (.نس 

  م إق ق  حد)بط ء( نس  إي ق  حد) أ بط  (.نس 

  ق( 18)نس لسي ي أ رخ  ط ل يف  لت ق   .من بط

  ي( 18)نس لش تي  ل ءه من  قت ل  لي  أ ل  ل  في ح
ن   ءه عد ت قت ل  لي  أ ل  ييم ك   .ت

 

 افقة وثائقال رة في خلية الم  المح
 

 لتز  ثي د   بت ل  لط ء  غ لش ى ق م لح ع
لي  .أ

 

 
 ف  وثائقال   قب اللطااإدارية المقدمة من ط

 
  ر سي( 18)ص  .ش

  يا ل حد)ش   (.نس 

 إق ق  حد)م بط ء( نس  إي ق  حد) أ بط  (.نس 

  ق( 18)نس لسي ي أ رخ  ط ل يف  لت ق   .من بط

  

 افقة وثائقال رة في خلية الم  المح
 

   فق ل ف  ر من ط ءه مح قت ل  لي  أ ل  ييم ك  ت
 .ل

 لتز  ثي د   بت ل  لط ء  غ لش ى ق م لح ع
لي  .أ
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