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  شكرشكركلمة كلمة 
  بقلب خاشع أسجد للواحد األحد الذي مدين بالقوة ملواصلة هذا العمل املتواضع

فاحلمد هللا حنمده ونستعينه على فضله وعطاءه ونسأله أن يرزقنا العلم النافع و العمل 
  الصاحل

كلمة شكر وعرفان إىل من أنار لنا طريقنا يف إجناز هذا العمل و أزاح كل لبس، إىل من 
  بعملنا أستاذنا الذي علمنا و سهر على تفوقنا ومنحنا عطاء ال ينتهي ندين له

   " رابح خوني" املشرف  الدكتور شكر خاص إىل األستاذ

  الذين أمدوا لنا يد العون بكل صغرية وكبرية كانت، شكرا جزيل الشكر أساتذتنا إىل

  إىل كل من وجهنا و شجعنا و ساعدنا و لو بكلمة طيبة، نشكركم مجيعا

  جزاكم اهللا خريا و



II 
 

  إهداءإهداء
بداية الكالم ذكر اللهم و الثناء عليك و الصالت على روح نبيك حممد عليه الصالة و السالم 

  :أهدي مثرة جهدي هذا إىل 

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة " من أوصت عليها آيات الرمحان و الذي يف قوله تعاىل 
  صدق اهللا العظيم"وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا 

ا يف األفق البعيدإىل    اليت شروق للشمس بالنهار و ضوء للقمر بالليل و اليت هي جنمة الجت بلمعا

ا عظيم و اليت ربتين على اخللق الكرمي   إىل اليت قلبها رحيم وشأ

  "أمي الغالية " ئ  إىل احلضن الداف

  إىل الرجل العظيم إىل كنز الوجود و السند املتني 

  يبعث يف قليب احلياةإىل من أحاطين حبا مجيال 

  "أبي العزيز " إىل من أنار دريب بشموع العلم و األمل، رمز اعتزازي وفخري 

  "إخوتي األعزاء " إىل من تقاسم معي لنب الطفولة و دم العروق 

   أهلي و أقاريبإىل من متد هلم جذوري 

  جمال، عصام، منير زيتوني، خالد، رضا،: ورفقائي أصدقائيإىل 

  إىل كل األصدقاء والزمالء 

  إىل كل األحباب و األصحاب الذين رافقوين يف مشواري الدراسي

   مالية ونقود 2015إىل كل طلبة دفعة املاسرت 

 ه قليباإىل كل من نسيه قلمي و مل ينس



  :الملخص
نتیجة الدور الذي القطاعات في االقتصاد الوطني، ؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهم الم أصبحت

 وهذا من خالل مساهمتها  في الناتج المحلي الخام و، االقتصادیة و االجتماعیةتلعبه باعتبارها رائدا للتنمیة 
هذا النوع من المؤسسات یعاني من جملة  أنإال، ورغم كل هذا وتوفیر مناصب الشغل القیمة المضافة اإلجمالیة

الذي تطلب  األمرالصعوبات التي تواجهها،  أهممن المشاكل و الصعوبات، ویعد مشكل التمویل من بین 
من اجل التقلیل من هذه المشاكل والجزائر من بین الدول التي ساهمت في  ،العدید من الهیاكل و الهیئاتإنشاء
نجد من بینها صندوق  اآللیات الداعمة،مجموعة من  إنشاءمن خالل المؤسسات هذا النوع من  وترقیة  تطویر

ا البنوك على توفیر الضمانات التي تشترطهضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الذي یعمل على 
  .القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة عندما تعجز هذه األخیرة على توفیرها

  .، صندوق ضمان القروضالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الكلمات المفتاحیة
Le résumé: 
Les petites et moyennes entreprises sont à présent parmi les secteurs les plus 
importants de l'économie nationale, suite au rôle qu'elles jouent étant le leader du 
développement économique et social, grâce à leurs participations au produit 
intérieur brut et la valeur ajoutée ainsi que la création de postes de travail, malgré 
tout cela, il est nécessaire de souligner que ce type d'entreprises rencontrent 
plusieurs difficultés, on peut désigner le financement comme l'un d'eux , ce qui a 
dérivé a la mise en place de maintes structures à fin de minimiser ces problèmes et 
l'Algérie et l'un des pays qui a participé à la promotion et au développement de ces 
entreprises en créant un ensemble de démarches de soutien, on y trouves la caisse 
de garantie des prêts des petites et moyennes entreprises qui fait en sorte que les 
banque aient les garanties exigées au près des petites et moyennes entreprises 
lorsque ces dernières ont du mal à les fournir .   
Les mots clés:  les petites et moyennes entreprises, caisse de garantie des prêts.  
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 المقدمة العامة 



مقدمـــــــة   العامة   
 

 أ 
 

  :العامة مقدمة
 تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في معظـم اقتصـادیات العـالم، كونهـا تمثـل أكثـر المؤسسـات    

تعدادا، كما تعتبر أكثرها مساهمة في تحقیـق بعـض السیاسـات االقتصـادیة و االجتماعیـة التـي تعجـز المؤسسـات 
  .تتطلب رؤوس أموال ضخمة مقارنة مع المؤسسات الكبیرةالكبیرة عن تحقیقها، وتزداد أهمیتها في كونها ال 

ورغم كل ذلك لم تحضي المؤسسة الصغیرة والمتوسطة قبل عشریة السبعینیات من القـرن الماضـي باالهتمـام     
الـــذي حضـــیت بـــه فـــي الوقـــت الحـــالي ولـــم تعتبـــر المؤسســـة الصـــغیرة والمتوســـطة حتـــى كشـــكل مصـــغر للمؤسســـة 

ذلـــك أنهـــا تشـــكل مجـــاال خصـــبا لتطـــور المهـــارات  باالهتمـــام مجـــدداالتنمـــوي جعلهـــا تســـتأثر الكبیـــرة، إال أن دورهـــا 
اإلداریــة والفنیــة واإلنتاجیــة والتســویقیة، فهــي تعتبــر مصــدرا لإلبــداع واالبتكــار، باإلضــافة إلــى قــدرتها الفائقــة علــى 

ا محــــور اهتمــــام السیاســــات تعتبــــر أیضــــ المســــاهمة فــــي زیــــادة الطاقــــات اإلنتاجیــــة واســــتیعاب الیــــد العاملــــة، فهــــي
الصــناعیة الهادفــة إلــى تخفــیض البطالــة فــي الــدول النامیــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء إذ تحتــل أهمیــة متمیــزة فــي 

  .الهیكل الصناعي لمساهمتها الفعالة في تكوین الدخل القومي وخلق فرص عمل واسعة

 تواجـه التـي العقبـات أكبـر إحـدى تمویـل إشـكالیة إال أن هذه المؤسسات تتعرض لعقبات تعیق تطورها وتعتبر   
 العـالم بلـدان مـن غیرهـاكالجزائـر  لـذالك فـان ،اإلنشـاء فتـرة أثنـاء خاصـة والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات أصـحاب
تنظـــیم النشــاط االقتصـــادي وحــل المشـــكالت  إلعــادة االقتصـــادیة اإلصــالحاتفــي تطبیـــق مجموعــة مـــن  ســارعت

المتخصصـة  الحكومیـة مجموعة من الهیئـات والمؤسسـات  بإقامةالتمویلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذالك 
 ضــمان صــندوق والتــي منهــا لي ومرافقتهــا فــي جمیــع المراحــل لتحقیــق االســتقرار و النمــو،افــي تقــدیم الــدعم المــ

 علـى البنـوك تطلبهـا التـي الضـمانات مبـالغ تغطیـة إلـى الـذي یهـدف والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات القـروض
 الوسـاطة لعملیـة المسـتحدثة اآللیـات أحـد یمثـل كمـا .متوسـطة أو صـغیرة مؤسسـة إنشـاء بهـدف القـروض طـالبي
 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وأصحاب البنوك مابین المالیة

  : التالیة اإلشكالیة لطرح من خالل دراستنا یقودنا وهذا ما    

  في الجزائر؟ ما هو دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

 التساؤالت الفرعیة:  

  :ویمكن صیاغة مجموعة من التساؤالت الفرعیة دعما لإلشكالیة الرئیسیة وتتمثل في

 ؟المشاكل التي تواجههاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟ و ما هي  هي  ما )1
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 في الجزائر؟وهیئات دعمها هو واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ما )2
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؟ مفي دع یساهم صندوق ضمان القروض هل )3
 الدراسة اتفرضی: 

         :على هذه التساؤالت نقترح الفرضیات التالیة ولإلجابة

تعاني من عدة مشاكل  أنها إلىالركائز في االقتصاد  أهمتعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من  )1
 .في مشكلة التمویل منها

 .في نموها وترقیتها تمرت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بعدة مراحل زاد )2
ات المساهمة في حل مشكلة التمویل للمؤسسات الصغیرة و ئالهی إحدىوض صندوق ضمان القر  یعتبر )3

 .المتوسطة
 اختیار الموضوع أسباب:  

المؤسسات الصغیرة صندوق ضمان القروض ودوره في دعم عدیدة الختیار موضوع  سبابأ هناك
  :والمتوسطة، من أهمها

  شخصیة أسباب
 .المیل الشخصي لتعرف على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة - 
 .كون الموضوع ضمن اختصاص مالیة و نقود - 

 موضوعیة أسباب
 .الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةات ئدور الهی تسلیط الضوء على - 
 ضمنالعمل على دفع هذا النوع من المؤسسات إلى مستوى أرقى مما هو علیه بواسطة إعداد ظروف  - 

                                           .سیاسة اقتصادیة ومالیة محكمة
 تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة:  

بالنسبة لالقتصاد الوطني والعراقیل التي تواجهها  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمكانة محاولة إبراز  -
 .منها خاصة المالیة

 .دراسة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -
 .الحكومیة الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة اآللیاتتحدید بعض  -
 .الصغیرة و المتوسطة المؤسساتالدور الفعال الذي تلعبه  إبراز -
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 لمحة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة باعتباره مصدر تمویلي لها إعطاء -
 الدراسة أهمیة:  

تظهر أهمیة الدراسة في كونها تحاول إبراز دور وأهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر      
       تعمل على تفعیل قدمة من طرف الدولة التي و البرامج الم وكذا اإلسهامات. باعتبارها أداة فعالة إلحداث التنمیة 

 تمویل المؤسسات الصغیرة و  تلعبها هیاكل الدعم في التي األهمیةننسى  سات،كما الوتطویر هذه المؤس
   .المتوسطة

 منهج الدراسة:  
اعتمـدنا فـي :الموضـوع لطبیعـةونظـرا  المطروحـة األسـئلة علـى اإلجابـة ولمحاولـة اإلشـكالیة دراسـة أجـل مـن     

من أجل اإللمام بالجانب و التاریخي حیث اعتمدنا على المنهج الوصفي  صفي التحلیلي،و دراستنا على المنهج ال
النظــري فــي حــین اعتمــدنا علــى المــنهج التحلیلــي فــي الفصــل الثالــث مــن أجــل معالجــة إشــكالیة البحــث و تحلیــل 

  .وسطةصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتت إحصائیا
 حدود الدراسة:  

المكاني و المتمثل  واإلطار ،2014- 2004في الفترة  و المتمثل الزماني في اإلطار الدراسةتتمثل حدود     
  .دراسة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في
 دراسات سابقة:  
دكتوراه غیر منشورة في  أطروحة،لخلف عثمان ،واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمها   .أ 

 2004- 2003العلوم االقتصادیة ،جامعة الجزائر،

الـدور الـذي تلعبـه المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة فـي اقتصـادیات مختلـف  إبـراز إلـىتهدف هذه الدراسـة 
 محاولــة دراســة تــأثیر ،وكــذاالمشــاكل التــي تواجهها والبلــدان خاصــة الــدول النامیــة فــي ظــل التغیــرات االقتصــادیة 

التحوالت االقتصادیة العالمیة على الدور الذي یمكن أن تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خصوصا بالنسبة 
بانتقاله من االقتصاد المخطط إلى اقتصـاد السـوق وكیـف یمكـن ، للجزائر من خالل التحول الذي عرفه اقتصادها

  .برامج التنمویة المسطرةب نجاح اللهذه المؤسسات أن تصبح األداة المفضلة لتحقیق أسبا

یوسف قریشي ، سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، أطروحة دكتوراه غیر   .ب 
  .2005منشورة ، الجزائر جانفي 
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تفسیر سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر وتحلیل في هذه الدراسة إلى یهدف الباحث 
ضوء الوقوف على أهم المحددات التي تفسر بناء هیاكلها التمویلیة، وذلك بإتباع المنهج سلوكها التمویلي على 

  .ستنتاجي و القیاسي و المقارنالوصفي و التحلیلي و اإل

المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة، مــذكرة ل دراجــي كریمــو، دور صــندوق ضــمان القــروض فــي دعــم تمــو  .ج 
 .2006ئر، ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزا

 تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة ومـدى حاجتهـا الـى التمویـل  
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة صندوق ضمان القـروض فـي دعـم تمویـل المؤسسـات الصـغیرة و كما 

  .المتوسطة وٕابراز واقعها في الجزائر
 هیكل الدراسة:  

  .مقدمة و ثالث فصول و خاتمة  إلىتم تقسیم البحث      
مفـاهیم حـول المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة، معـاییر تعریفهـا، دورهـا، وظائفهـا،  إلـىتطرقنا فیه :لفصل األول ا 

  .ومصادر تمویلها وأخیرا المشاكل التي تعترضهاوخصائصها 
  .والمتوسطة في الجزائر وعلى الهیئات الداعمة لها واقع المؤسسات الصغیرةإلى تطرقنا فیه : الفصل الثاني
 حلیـل وت فیـه لصـندوق ضـمان قـروض المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة فـي الجزائـر ،تم التطـرق : الفصل الثالث
 .2014-2004جالل الفترة  المقدمة من طرف الصندوق اإلحصائیات

 

 

  
  

  



  
 
 
 
 
 

  

  

  

  :الفصل األول

لمؤسسات الصغیرة و مدخل  ل
 المتوسطة
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  :تمهید

یتأتى من خالل ما ، من قبل العدید من الدول هذا الكبیراالهتمام  لقیت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة     
ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات الدعم للمؤسسات الكبرى، في إطار التكامل بین قطاعات النشاط 

ذي خلفیة اجتماعیة، باعتبار أن  االقتصادي من جهة،  وما تضمنه في حد ذاتها من نمو اقتصادي معتبر
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر مجاال واسعا الستیعاب كثافة عمالیة عالیة، لهذا فان االهتمام الدولي 
بهذا القطاع الحساس تجلى في عدة محاور تدعو في مجملها إلى ضرورة تكثیف نسیج هذه المؤسسات عن 

  .المزید منها لتقوم بالدور المطلوب منها طریق دعمها وترقیتها، أو عن طریق إنشاء

إلى إعطاء لمحة عن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حیث قمنا بتقسیمه  وسنحاول في هذا الفصل  
   :إلى ثالث مباحث كما یلي

  .ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :األولالمبحث 

  .أشكالها المتوسطة و المؤسسات الصغیرة و وأهمیةخصائص  :المبحث الثاني

 .والمشاكل التي تواجههامصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  :المبحث الثالث
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  ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المبحث األول

تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا مهما في االقتصاد فهي المحرك األساسي له كما أنها ال تقل       
وبالرغم من األهمیة التي یحظى بها هذا القطاع في مختلف الدول، إال أنه لم . المؤسسات الكبیرةأهمیة عن 

یتمتع إلى حد اآلن بوضع تعریف متفق علیه عالمیًا، یحدد بدقة ماهیة هذه المؤسسات، بسبب اختالف 
  .المعاییر التي تتحكم في هذا المفهوم بین الدول

  تعاریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأسباب اختالف : المطلب األول

وذلك نظرا لالختالف الموجود فیما بینها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  و موحد ال یوجد تعریف دقیق      
فالمؤسسة الصغیرة في الیابان من حیث الموقع، درجة النمو و التطور االقتصادي و التكنولوجي و السیاسي ، 

یكیة تعتبر متوسطة أو كبیرة في الجزائر أو المغرب وهذا االختالف یرجع الى عدة أو الوالیات المتحدة األمر 
  :عوامل نذكر منها

  :إلىوتنقسم :  االقتصادیةالعوامل : أوال
   :التباین في درجات النمو - 1

إن التفاوت في درجة النمو یقسم العالم إلى مجموعات متباینة، أهمها البلدان المتقدمة الصناعیة والبلدان 
یضا في وزن الهیاكل النامیة و ینعكس هذا التفاوت على مستوى تطور التكنولوجیة المستعملة في كل دولة، وأ

من مؤسسات ووحدات اقتصادیة ـ یترجم ذلك في اختالف النظرة إلى هذه المؤسسات والهیاكل من االقتصادیة ـ
المتحدة األمریكیة أو في أي بلد مصنع  بلد إلى أخر، فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة في الیابان أو الوالیات

أخر یمكن اعتبارها متوسطة أو كبیرة في الجزائر أو المغرب، بسبب اختالف درجة النمو والتطور التكنولوجي 
و بنفس النظرة، ینطبق والجزائر أو المغرب من جهة أخرى،بین الوالیات المتحدة األمریكیة والیابان من جهة 

فانطالقا . بین مؤسسة تعتبر كبیرة في موریتانیا أو مالي إذ تعتبر صغیرة في إیطالیا نفس األمر عند المقارنة
نصل إلى نتیجة أن تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یختلف من بلد إلى أخر األمر  .من هذه النظرة

   1.الذي یفسر غیاب تعریف موحد صالح في جمیع الدول
  :تنوع النشاط االقتصادي - 2
  يـــة التي تعمل فــفالمؤسس ،رــألخا من فرع ــات ویمیزهــالمؤسس امــأحجاالقتصادیة یغیر في  األنشطةتنوع  إن 

                                                           
أطروحـة دكتـوراه فـي العلـوم االقتصـادیة، كلیـة العلـوم -دراسة حالة الجزائر– واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمها وتنمیتهالخلف ،  عثمان 1

  .4ص 2004االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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الصناعة غیر المؤسسات التي تعمل في التجارة وتختلف المؤسسات التي تنشط في المجال التجاري عن تلك  
صناعیة، تجاریة، زراعیة، (إلىنصنف المؤسسات االقتصادیة  أنالتي تقدم خدمات وهكذا، ویمكن 

طاع إلى أخر الختالف العمالة و رأس من ق تصنیفات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أیضا،وتختلف )خدمیة
وهیكل تنظیمي أكثر  یرة و مؤهلةثضخمة و ید عاملة ك أموالفالمؤسسات الصناعیة تحتاج لرؤوس المال،
  1.ید عاملة اقل وهیكل تنظیمي بسیط إلىعكس المؤسسات الخدماتیة و التجاریة التي تحتاج ا تعقید

   :تعدد فروع النشاط االقتصادي - 3

یختلف النشاط االقتصادي و تتنوع فروعه، فالنشاط التجاري ینقسم إلى تجارة بالتجزئة و تجارة 
داخلیة، و النشاط الصناعي ینقسم بدوره إلى بالجملة،وأیضا على مستوى االمتداد ینقسم إلى تجارة خارجیة و 

فروع عدة منها صناعات إستخراجیة، غذائیة، تحویلیة، و تختلف كل مؤسسة حسب النشاط المنتمیة إلیه أو 
أحد فروعه و ذلك حسب تعداد الید العاملة و رأس المال الموجه لالستثمار، فالمؤسسة الصغیرة و المتوسطة 

  2.ة قد تكون كبیرة في مجال التجارة أو الصناعة الغذائیةفي مجال الصناعة التعدینی

  :تعدد معاییر التصنیف و اختالفها: ثانیا

تحدید تعریف شامل ودقیق للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة یعتمد على عدة معاییر و مؤشرات تختلف  إن    
 العضويباختالف نوعها فالمعاییر الكمیة تعتني بالحجم و القیاس كعدد العمال الطاقة المستعملة التركیب 

و المسؤولیة ،وعلیه فالصعوبة  دارةاإلفتعتني بالملكیة ،باستقاللیة المعاییر النوعیة  إماالخ، ...المال  لرأس
،فبعض الدول تعتمد على عدد العمال، ورقم األعمال،ورأس المال تكمن في كیفیة اختیار هذه المعاییر

كاألرجنتین مثال،وعلى عدد العمال و رأس المال كفرنسا، حیث أنها یمكن أن تختلف في المعیار نفسه كان 
                 3.یكون عدد العمال مثال

  :العوامل التقنیة: ثالثا
یتلخص العامل التقني في مستوى االندماج بین المؤسسات، فحیثما تكون هذه األخیرة أكثر اندماجا یؤدي و  

هذا إلى توجه عملیة اإلنتاج و تمركزها في مصنع واحد، وبالتالي یتجه حجم المؤسسة إلى الكبر، بینما تكون 
                                                           

، ملتقــى دولــي حــول المشــروعات الصــغیرة و المتوســطة و فــي الجزائــرآفــاق تمویــل وترقیــة المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة حســاني رقیــة،، رابــح خــوني 1
  .894،ص2003ماي8تطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة ،كلیة العلوم االقتصادیة ،جامعة فرحات عباس،سطیف،

  .16،ص 2008، ، إیتراك للطباعة و النشر، مصرالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مشكالت تمویلهاخوني رابح و حساني رقیة،  2
 -ورقلـة-جامعـة قاصـدي مربـاح مـذكرة ماجسـتیر،-دراسـة تقییمیـه لبرنـامج میـدا– تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسـطة فـي الجزائـرغدیر احمد سلیمة، 3

  .4-3ص،ص، 2007كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة،قسم العلوم االقتصادیة 
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و  عدد كبیر من المؤسسات، یؤدي ذلك إلى ظهور عدة مؤسسات صغیرةالعملیة اإلنتاجیة مجزأة و موزعة إلى 
  1.المتوسطة

  :العوامل السیاسیة:رابعا
العوامل السیاسیة في مدى اهتمام الدولة و مؤسساتها بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تتمثل  

و ترقیته و  أجل توجیههومحاولة تقدیم مختلف المساعدات له و تذلیل الصعوبات التي تعترض طریقة من 
وعلى ضوء العامل السیاسي یمكن تحدید التعریف وتبیان حدوده والتمییز بین المؤسسات حسب رؤیة  دعمه

  2.هذا القطاع واضعي السیاسات و االستراتیجیات التنمویة و المهتمین بشؤون

  معاییر تحدید تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب الثاني

یكون مقبوال و مرضیا  الصغیرة و المتوسطة لمؤسساتو دقیق لثمة صعوبة كبیرة لوضع تعریف موحد  
 الهیئات و المنظمات الدولیة مسیريلمختلف االتجاهات االقتصادیة و هذا باعتراف العدید من الباحثین و 

  :وتتمثل في المعاییر التالیةمن خاللها یمكن التمییز بین هذه المؤسسات وذلك نظرا لتعدد المعاییر التي 

  : إلىهذه المعاییر  تنقسمو   :المعاییر الكمیة: أوال
  :معیار رأس المال - 1

انه یبقى  إال و االستثماریة، اإلنتاجیةیعكس الطاقة  ألنهمعاییر التصنیف  أهمیعتبر هذا المعیار من  
في الكویت المال للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  رأسفمثال یحدد سقف .  أخرى إلىمختلف من دولة 

دوالر في بعض الدول األسیویة  200000-35000دوالر أمریكي في حین یتراوح بین  600000ب
 3.دوالر في الدول المتقدمة  700000الهند،الفلبین،كوریا ویصل إلى حدود  ،كالصین

 :معیار العمالة - 2
 4 .حجم المشروعات ویختلف أیضا بین دولة و أخرى یعتبر من المعاییر األكثر استخداما لتمییز

وفي الدول النامیة هي  األقلعامل على  500في الدول الصناعیة تكون المؤسسات الصغیرة تضم :مثال
  5.حتى اقل أوعامل  100 إلى 20المؤسسات التي تضم من 

  والجدول التالي یبین هذا التباین في هذا المعیار بین الدول
                                                           

  16.،مرجع سابق،صالمتوسطة و مشكالت تمویلهاالمؤسسات الصغیرة و حساني رقیة، ،رابح خوني  1
  .895،مرجع سابق،صافاق تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرحساني رقیة، ،رابح خوني  2
  . 13،ص2013معة الجدیدة،االسكندریة،،دار الجا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الیة لتحقیق التنمیة المستدامةخبابة ، عبد اهللا  3
  .30ص 2007،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،بیروت ادارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةنبیل جواد،  4
  .14خبابة عبد اهللا،نفس المرجع السابق،ص 5 
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  تصنیف المؤسسات حسب عدد العمال:1الجدول رقم
  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغیرة  الدولة

  10-10  9 - 1  النمسا

  200-51  50 - 1  بلجیكا

  200-51  50 - 1  دانمارك

  250-50  49 -10  الجزائر

  500- 251  250- 1  الو م أ

  200-51  50- 1  فلندا

  499-50  49- 1  فرنسا

  200-51  50- 1  بریطانیا

  100-21  20- 1  النرویج

  500-50  49- 1  الیابان

كلیة  ،راجستیمذكرة م ،تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر غدیر احمد سلیمة،:المصدر
  .4،ص2007- ورقلة–قسم العلوم االقتصادیة،جامعة قاصدي مرباح  ،الحقوق و العلوم االقتصادیة

  :األعمالرقم معیار  - 3
المؤسســات و تصــنیفها مــن  وأهمیــةمــن المعــاییر الحدیثــة و المهمــة لمعرفــة قیمــة  األعمــالمعیــار رقــم  یعتبــر

ویستخدم لقیاس مستوى نشاط المشروع وقدراته التنافسـیة، ویسـتعمل هـذا القیـاس بصـورة كبیـرة فـي  حیث الحجم،
ـــات المتحـــدة  ـــا األمریكیـــةالوالی ـــغ مبیعاتهـــا ملیـــون دوالر فاقـــل ،وأورب ضـــمن  حیـــث تصـــنف المؤسســـات التـــي تبل

غیر أن هذا المعیار تشـوبه  .بالمؤسسات الصناعیة أكثرویرتبط هذا المعیار . المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
و ال یعبر بصورة صادقة عن حسن المؤسسة نظرا ألنه فـي حالـة االرتفـاع المتواصـل للمبیعـات بعض النقائص 

ــــك ــــان ذال ــــ ف ــــان ذال ــــاد ب ــــم األعمــــال ویســــود االعتق ــــاع رق ــــؤدي إلــــى ارتف ك نتیجــــة تطــــور أداء المؤسســــة لــــذلك ی
ـــرقم األعمـــال ولـــیس  االقتصـــادیون إلـــى تصـــحیح الصـــورة عـــن طریـــق الـــرقم القیاســـي لتوضـــیح النمـــو الحقیقـــي ل

  1.االسمي

                                                           
،الملتقـــى الـــدولي حـــول متطلبـــات تأهیـــل إشـــكالیة تمویـــل البنـــوك للمؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة فـــي الجزائـــربلغرســـة عبـــد اللطیـــف،  ،بـــریبش الســـعید 1

  .2008افریل  18-17المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،جامعة عنابة ،یومي 
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  :المال المستثمر رأسمعیار  - 4
یعتمد هذا المعیار كثیرا في تحدید حجم المشروعات الصناعیة بحیث إذا كان حجم راس المال المستثمر 

عدة المؤسسة كبیرة أما إذا كان صغیرا نسبیا اعتبرت المؤسسة صغیرة أو متوسطة مع األخذ بعین كبیرا 
 .االقتصادي لكل دولة االعتبار درجة النمو

  :معیار العمالة على رأس المال المستثمر - 5
المعیارین یعتمد هذه المعیار في تحدید المشروعات الصناعیة والتجاریة المختلفة وذالك بالجمع بین 

السابقین أي معیار العمالة ومعیار رأس المال في معیار واحد یعمل على وضع حد  أقصى لعدد العمال 
   1. الصغیرة  في المشروعات الصناعیة بجانب مبلغ معین لالستثمارات الرأسمالیة الثابتة

   :النوعیةالمعاییر :ثانیا
 :إلىوتنقسم هذه المعاییر   
 : معیار الملكیة - 1

للقطاع  تابعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا ما تكونغالبفیعتبر هذا المعیار من المعاییر النوعیة الهامة     
 .مؤسسات أو شركات أموالالخاص على شكل 

  :معیار االستقاللیة - 2
هو الذي یتخذ القرارات داخل المؤسسة، ویتحمل كامل المسؤولیة فیما یخص وهو فالمدیر هو المالك و     

التزامات المشروع تجاه الغیر، ویطلق على هذا المعیار اسم المعیار القانوني، حیث انه طبقا للشكل القانوني 
 2.خاصاألشاكبر من شركات  األموالوغالبا ما تكون شركات  المال المستثمر وطرق تمویله رأسیتحدد حجم 

  :السوق منالحصة  - 3
 :التالیة لألسبابالحصة السوقیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة تكون محدودة وذلك إن 

 .صغر حجم المؤسسة - 
 .مالضالة حجم رأس ال - 
 .صغر حجم اإلنتاج - 
 .محلیة النشاط - 
 .اإلنتاج موحد لألسواق المحلیة و التي تتمیز بضیقها - 

                                                           
  .19،ص1953دار النهضة العربیة،مصر،  ،اقتصادیات الصناعات الصغرة ودورها في تحقیق التنمیة صفوت عبد السالم عوضاهللا، 1
 شـروط تطبیقه،حالـة الصـناعات الصـغیرة وواقعه،واهمیته و ، االستراتیجي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر التسییر سلطاني ، محمد رشدي 2

  .43-42،ص ص 2006مذكرة ماجستیر،جامعة المسیلة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر و العلوم التجاریة،  ، المتوسطة بوالیة بسكرة
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 .الصغیرة و المتوسطة للتماثل في اإلمكانیات و الظروفالمنافسة الشدیدة بین المؤسسات  - 
    ونظرا لهذه األسباب ال یمكن للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة أن تفرض هیمنتها وسیطرتها على السوق      

  عكس المؤسسات الكبرى 
  :محلیة النشاط - 4

وتكون معروفة فیه، وان ال نعني بمحلیة النشاط أن یقتصر نشاط المؤسسة على منطقة أو مكان واحد      
. تمارس نشاط من خالل عدة فروع، تشكل حجما صغیرا نسبیا في قطاع اإلنتاج التي تنتمي إلیه في المنطقة 

 1.وهذا طبعا ال یمنع امتداد النشاط تسویقي للمنتجات إلى مناطق أخرى في الداخل أو الخارج

  الدول للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الهیئات و بعضلریف اتع: المطلب الثالث

ظهر مصطلح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مختلف دول العالم لیعبر عن نوع من المؤسسات   
في المعاییر المستخدمة في التعریف، ویتعین ان التي یصعب تقدیم صورة واحدة لها، وهذا راجع الختالف 

المستوى االقتصادي و االجتماعي للدول، حیث تعتبر هذه  السیاسات و التوجهات ویؤخذ في عین االعتبار 
الدول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أهم التنظیمات المعتمد علیها في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة 

  .لما تتمیز به من دینامكیة و مرونة
  تتعاریف بعض الهیئا: أوال
فرعه المؤسسة الدولیة للتمویل ما بین ثالثة أنواع من  یمیز البنك الدولي عن طریق: تعریف البنك الدولي - 1

  :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و هي
 100.000وٕاجمالي أصولها أقل من  10وشروطها أن یكون عدد موظفیها أقل من : المؤسسة المصغرة 

  .دوالر أمریكي ونفس الشرط السابق ینطبق على حجم المبیعات السنویة
 ملیون دوالر أمریكي و  3موظفُا و تبلغ أصولها أقل من  50التي تظم أقل من و هي  :المؤسسة الصغیرة

 .كذلك الحال بالنسبة لحجم المبیعات السنویة
 ملیون  15موظف أما أصولها فهي أقل من  300و یبلغ عدد موظفیها أقل من  :المؤسسة المتوسطة

 2.دوالر أمریكي و نفس الشيء ینطبق على حجم المبیعات السنویة
 :(USSBA) األمریكیةریف لجنة التنمیة االقتصادیة تع - 2

   غیرةــات الصــفي تحدید ماهیة المؤسسها ــیعتمد علیاییر التي ــــــــــــــــــــــــمن المع وضعت هذه اإلدارة مجموعة    
                                                           

  .898،مرجع سابق،صاق تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرأفحساني رقیة، ،  خوني رابح1
  .، مرجع سابق،صلخلف عثمان 2



 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إلى مدخل                                           :األول الفصل
 

9 
 

  :ومن هذه المعاییر كأساس للتقریر 
  عامال 250عدد العمال یجب أن ال یزید عن 
  ملیون دوالر3المستثمرة یجب أن تزید عن إجمالي األموال 
 1نصیب المشروعات من السوق یجب أن یكون محدودا 
 :تعریف لجنة األمم المتحدة للتنمیة و التجارة - 3

تلك  ةفرد ، و المتوسط 100إلى  20بأنها تلك المشاریع التي یعمل بها من  ةع الصغیر اریفیعرف المش     
فئة الشركات الصغیرة وهي  إلىقسم تصنیف هذه المشاریع  أیضافرد،  500إلى  101التي یعمل فیها من 

 1000واقل من   100، و فئة المشاریع المتوسطة التي یعمل فیها مناألقلعامل على  100التي یعمل فیها 
 2عامل 

 : تعریف لجنة األمم المتحدة التنمیة الصناعیة - 4
 90المؤسسات المتوسطة وصغیرة في الدول النامیة على أنها كل مؤسسة یعمل بین اقل من فتعرف     

 3.عامل 500عامل، أما بالنسبة للدول المتقدمة فتكون فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة إذا كانت تشغل اقل من 
 :تعاریف الدول: ثانیا

  :تعریف االتحاد األوروبي - 1
  :التعریف التالي  الصغیرة و المتوسطةللمؤسسة  أعطتإن اللجنة األوروبیة   

عامل وتتمتع باالستقاللیة وال تنتسب  250المؤسسة الصغیرة والمتوسطة هي كل مؤسسة توظف أقل من 
ملیون  27المیزانیة التقنیة ال تتجاوز ملیون أرو،  40أعمالها ال یتجاوز  إلى أي مؤسسة اقتصادیة أخرى، رقم

  : نقسم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة إلى وحسب هذه اللجنة تأرو 
  ملیون ارو مع میزانیة تقنیة أقل  7عامل تحقق رقم أعمال أقل من  50مؤسسات صغیرة توظف أقل من

 .ارو ملیون 5من 
  4.عمال 10مؤسسة جد صغیرة توظف أقل من 
 

                                                           
  .86ص ،2007القاهرة،–مصر الجدیدة ، الشركة العربیة المتحة للتسویق و التوریدات ،لریادة وادارة المشروعات الصغیرةا ،برهم نسیم ،مروة احمد 1
  .18ص ،2012عمان، التوزیع،،دار الحامد للنشر و  المشروعات الصغیرة و دورها في التنمیة هایل عبد المولى طشطوش، 2
اطروحــــة دكتــــوراه، كلیــــة العلــــوم االقتصــــادیة وعلــــوم التســــییر،جامعة  ،سیاســــة تمویــــل المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة فــــي الجزائــــریوســــف قریشــــي، 3

  .20ص ،2005الجزائر،
مـذكرة ماجسـتیر،كلیة  حالـة االقتصـاد الجزائـري، ،طـور المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة فـي ظـل سیاسـات االصـالحاتواقع و افـاق ت ،لطیـفا الكریمعبد 4

  .7-6،ص ص،2003العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
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  :تعریف البریطاني - 2
الصغیر او المتوسط هو ذالك المشروع  1985لقد عرف قانون الشركات البریطاني الذي صدر سنة  

  :المشروع الذي یفي بشرطین أو أكثر من الشروط التالیة
  ملیون جنیه إسترلیني 8حجم تداول سنوي ال یزید عن 
  ملیون جنیه إسترلیني 3,8المال المستثمر ال یزید عن  رأسحجم 
  موظف 250عدد من العمال و الموظفین ال یزید عن 

 أن ماهومتوسط، حیث  أوهذه المحددات الثالث قاصرة على شمل كل ما هو صغیر  أنلقد اتضح فیما بعد 
مجال الصناعات التحویلیة، لقد تم  أویكون كذلك في مجال السیاحة  صغیر في الصناعات الخدمیة قد ال

تعریفات خاصة بكل قطاع اقتصادي كما هو موضح في  إعطاءمعالجة هذه الفروقات و االختالفات عبر 
  1:لالجدو 

  .المتوسطةریف بریطانیا للمؤسسات الصغیرة و تع:  02الجدول رقم 
  معیار القیاس كحد أدنى  المجال  الرقم

  عامل 200  التصنیع   1
  حجم تداول سنوي  إسترلینيجنیه  185000  بیع بالتجزئةال  2
  جنیه حجم تداول سنوي 370000  البیع بالجملة  3
  عامل 25  البناء  4
  عامل 25  المناجم  5
  جنیه حجم تداول سنوي 565000  تجارة السیارات  6
  جنیه حجم تداول سنوي 185000  خدمة متنوعة  7
  سیارات  5  شركات النقل  8

ـــةهایـــل عبـــد المـــولى طشـــطوش،: المصـــدر ،دار الحامـــد للنشـــر و  المشـــروعات الصـــغیرة و دورهـــا فـــي التنمی
  .19،ص2012التوزیع،عمان،

  :تعریف الوالیات المتحدة األمریكیة - 3
المؤسسة : مفهوم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة على أنها 1953قدم قانون المؤسسات الصغیرة لعام    

 .التي یتم امتالكها وٕادارتها بطریقة مستقلة حیث ال یسیطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه
  :حیث تم تحدیدها على معیار عدد العمال وحجم المبیعات كما یلي

                                                           
  .19،مرجع سابق،صهایل عبد المولى طشطوش 1
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  ملیون دوالر أمریكي كمبیعات سنویة 05إلى  01من ......المؤسسات الخدماتیة والتجارة بالتجزئة .  
 ملیون دوالر أمریكي كمبیعات سنویة 15إلى  05من ...................مؤسسات التجارة بالجملة.  
 1.عامل أو أقل 250عدد العمال .......................المؤسسات الصناعیة 
 : أسیاتعریف بلدان جنوب شرق  - 4

تلك المعمول بها في معاییر لقیاس المشروع الصغیر تختلف عن ول جنوب شرق آسیا وجدت تعریفات و د 
   2. بریطانیا وال تتالءم مع واقع الحال عندها

  .جنوب شرق آسیا للمشاریع الصغیرة التعریف المعمول به في دول: 03الجدول رقم 
  القیاس كحد أقصىمعیار   الدولة  الرقم

  عامل 19أقل من   اندونیسیا  1
  عامل 25أقل من   مالیزیا  2
  عامل 99أقل من   الفلبین  3
  عامل  50أقل من   سنغافورة  4
  عمال 05أقل من   تایالند  5

ص  ،2007 التوزیع، بیروت،، مجد للنشر و وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إدارةنبیل جواد، : المصدر
27 .  

  :لبنان تعریف - 5
في القطاع الصناعي و هي تصنف ة انطالقا من تصنیفها و المتوسطیتم تعریف المؤسسات الصغیرة و 

  :مؤشر عدد العمال كاآلتيالتجاري حسب 
  العمال حسب عدد تعریف لبنان للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة : 04 الجدول رقم

  عدد العمال  الحجم
  عامل 05إلى  01من   مؤسسة صغیرة 

  عامل 500إلى  06من   متوسطة مؤسسة
  عامل 500أكثر من   مؤسسة كبیرة

 ، مجــــــــد للنشــــــــر والتوزیــــــــع،وتنمیــــــــة المؤسســــــــات الصــــــــغیرة والمتوســــــــطة إدارةنبیــــــــل جــــــــواد، : رالمصــــــــد
  .27،ص2007بیروت،

                                                           
الملتقـى الـدولي األول  ،المتوسـطة كآلیـة إسـتراتیجیة لتحقیـق التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـةالصـغیرة و  المؤسساتمـاجي ، عبد الحمید،  مداح لخضر 1

  .22، ص 2011ماي19-18حول دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة بالجزائر ،جامعة محمد بوقرة، بومرداس ،یومي 
  27، ص2007مجد للنشر و التوزیع، بیروت،  ،ادارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نبیل جواد، 2
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 :تعریف مصر - 6
یتم تعریف المشروعات الصغیرة و المتوسطة في مصر على أنها المشروعات التي یتراوح عدد عمالها    
عامل ورأس مال مستثمر یتراوح مابین ملیون جنیه مصري و ملیوني جنیه  50عاملین واقل من  10مابین 

  1مصري ویستخدم تكنولوجیا متوسطة
 المتوسطةعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة و ت - 7

دیسمبر  12المؤرخ في   18- 01تعرف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القانون التوجیهي   
 أو/و السلع إنتاج مؤسسة بأنهاالصغیرة و المتوسطة، مهما كانت طبیعتها القانونیة  مؤسسةال تعرف" 2001

یتجاوز مجموع ال  أوملیار دینار، 2السنوي  أعمالهاال یتجاوز رقم ا، و شخص 250 إلى 1تشغل من  الخدمات
  2 .، تستوفي معاییر االستقاللیةارملیون دین (500)حصیلتها السنویة

  اآلتیةیقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات 
 خالل سنة عدد العاملین الجراء بصفة دائمة:المستخدمون األشخاص. 
 شهر 12هي تلك المتعلقة بأخر نشاط مقفل مدته :الحدود المعتبرة لتحدید رقم األعمال أو مجموع الحصیلة. 
 ثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات فما أك %25كل مؤسسة ال یمتلك رأسمالها : المؤسسة المستقلة

  3.ال ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أخرى
  .تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون الجزائري: 05الجدول رقم    

المجموع السنوي   رقم األعمال دج  عدد العمال  الصنف
  دج)الحصیلة(للمیزانیةاو

  ملیون 10  ملیون 20  9-1  مؤسسات مصغرة
  ملیون 100  ملیون 200  49- 10  مؤسسات صغیرة

  ملیون 500الى 100  ملیار 2ملیون الى 200  250- 50  مؤسسات متوسطة
 ،اإلنسانیةمجلة العلوم  ،الجزائر المؤسسات الصغیرة المتوسطة في تأهیلمتطلبات  میلود تومي، :المصدر

  .48ص ،2009مارس ،16العدد ، بسكرة، جامعة محمد خیضر

                                                           
  26،مصر،ص2007،الدار الجامعیة، ادارة المشروعات الصغیرة مدخل بیئي مقارن علي عمر، أیمن1 
، یتضـــمن القـــانون  2011دیســـمبر  12، الموافـــق ل 142رمضـــان عــام   27المـــؤرخ فـــي  18-01، قــانون رقـــم 77، الجریـــدة الرســـمیة، العـــدد 04المــادة  2

  .التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و لمتوسطة
 -بســــــكرة-یة ،جامعــــــة محمـــــد خیضــــــر ، مجلــــــة العلـــــوم اإلنســــــانمتطلبــــــات تأهیــــــل المؤسســــــات الصــــــغیرة و المتوســــــطة فــــــي الجزائــــــرمیلـــــود تــــــومي،  3

  .48،ص2009،مارس16العدد
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  وأشكالهاخصائص و أهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : المبحث الثاني

ئص تمیزها عن المؤسسات الكبرى وتجعلها ذات المتوسطة بجملة من الخصاتتمتع المؤسسات الصغیرة و    
  .كبیرة بالنسبة لالقتصادیات الدولأهمیة 

  خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المطلب األول
 :المتوسطة عدة خصائص نذكر منهاالصغیرة و للمؤسسات 

   :سهولة التأسیس: أوال 
تالي محدودیة القروض التشغیلها وبو  لتأسیسهاتتمیز هذه المشروعات بانخفاض قیمة رأس المال المطلوب      

 .المؤسسات آومثل تلك الشركات  تأسیسمما یساعد على سهولة  .الالزمة والمخاطر المنطویة علیها
   :القدرة على التكیف مع المتغیرات المستحدثة: ثانیا

یؤدي انخفاض تكالیف الفنون اإلنتاجیة وبساطتها و مرونة اإلدارة و التشغیل إلى تسهیل عملیة تكیف 
منشات األعمال الصغیرة مع متغیرات التحدیث و النمو و التطور،وبصفة خاصة فیما یتعلق بتلبیة رغبات و 

 .المؤسسات الكبیرة التي یصعب علیها تغییر خطط وبرامج إنتاجها أذواق المستهلكین،بعكس 
  :وتتمثل قدرة المشاریع الصغیرة و المتوسطة على التكیف مع المتغیرات المستحدثة فیما یلي

التمویل في مواجهة التغیرات  أوالتسویق  أوسیاسات  أو اإلنتاج أوالقدرة على تغییر تركیبة القوى العاملة  - 1
 .وغیرهاالعمیقة دون تردد مما یساعدها في التغلب على التقلبات االقتصادیة  أوالسریعة 

التعبئة و التغلیف بسرعة حسب كار خصوصا في فنون تمییز السلع و االبتزیادة القدرة على التجدید و   - 2
 .رغبات السوق 

الكلیة في اغلب الخروج من السوق النخفاض نسبة األصول الثابتة إلى األصول سهولة و حریة الدخول و   - 3
األحیان، وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروعات وبالتالي سهولة اتخاذ قرار 

 .الدخول أو الخروج
 1.سیولة دون خسارة كبیرة وفي مدة قصیرة  إلىسهولة تحویل المشروع الصغیر  - 4

                                                                                :الضالة النسبیة لرأس المال: ثالثا
                                                                     )  ملیون دینار جزائري 500اقل من  ( ةـــغیرة والمتوسطـــات الصـــــر في المؤسســــالمستثم الـــتعد قیمة رأس الم
مما یسهل عملیة التمویل خصوصا إذا كان المستحدثون یمتلكون نصیبا  ،المؤسسات الكبیرةضئیلة مقارنة مع 

                                                           
،دار حامــد للنشــر و التوزیــع،األردن، المشــاریع الریادیــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عملیــة التنمیــةبــالل محمــود الــوادي،  ،لیــث عبــد اهللا القهیــوي 1

  .20-19،ص ص ،2012
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ة ــــات التمویلیـــالهیئوك و ـــالمالیة على البن اءـــاألعبخفف ــة وذلك ما یـــالنقدی آوبصورته العینیة  من رأس المال،
 . األخرى

   :كثافة العمل: رابعا
العمالة باعتبارها تعتمد على الكثافة العمالیة في اإلنتاج أكثر مما تعتمد على كونها وسیلة من وسائل خلق 

  .الكثافة الرأسمالیة
   :محدودیة االنتشار الجغرافي: خامسا
المتوسطة على نطاق محلي أو جهوي وذالك عكس المؤسسات با ما تتواجد المؤسسات الصغیرة و غال
وتعود هذه المحدودیة إلى انخفاض مستوى  الوطني أو الدولي،التي تكون لها فروع على المستوى  الكبیرة،

 .استثماراتها
   :نظام معلوماتي بسیط :سادسا

لبسیط والذي لنظام القرار ا وبمالئمةوسهولة االنتشار المعلومة فیها  اإلعالمیتمیز نظام المعلومات بسرعة    
مدرسة  إستراتیجیةمن اعتماد على  أكثررد الفعل  وٕاستراتیجیةن، التقدیر الشخصیییعتمد على الخبرة و 

 1.ومخططة مسبقا

  :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أهمیة: المطلب الثاني

 أواحد الركائز األساسیة في معظم اقتصادیات الدول المتقدمة منها المتوسطة تعتبر المؤسسات الصغیرة و 
  :االجتماعي أوالنامیة وذلك لألهمیة الكبیرة التي تكتسبها سواء على الصعید االقتصادي 

  :األهمیة االقتصادیة: أوال
 :األهمیة االقتصادیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تتمثل   
  :تنمیة الصادرات - 1

بدور المشاریع المغذیة للمشاریع  وذلك عن طریق قیامها باإلنتاج المباشر أو الغیر مباشر من خالل قیامها    
الكبیرة، مما یؤدي إلى خفض تكالیف اإلنتاج و القدرة على المنافسة في األسواق العالمیة مما یؤدي في النهایة 

  2.إلى تشجیع الصادرات الكتسابها میزة تنافسیة

                                                           
،مجلـــة دراســـات العـــدد دورهـــا فـــي تعزیـــز القـــدرة التنافســـیة للمؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطةالعناقیـــد الصـــناعیة و بـــن نـــوى مصـــطفى، ،عبیـــرات مقـــدم 1

  .78،ص2013جانفي -ا19االقتصادي،  جامعة االغواط،رقم
 ملتقـي دولـي حـول متطلبـات تأهیـل المؤسسـات ،2إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في طـل مقـررات بـازل  الیفي محمـد، ،بلعزوز بن علي 2

  .487ص ،2006افریل  18-17الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،جامعة الشلف، یومي 
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 : المساهمة في جذب و تعبئة المدخرات - 2
مجاالت جذب المدخرات وتحویلها إلى استثمارات في مختلف أحد ات الصغیرة والمتوسطة تعتبر المؤسس    

تساهم في توفیر مناصب عمل جدیدة، حیث أنها تعتمد أساسا على محدودیة رأس المال مما ، القطاعات
یجعلها عنصرا لجذب صغار المدخرین ألن مدخراتهم القلیلة تكون كافیة إلقامة هذه المؤسسات، ومن ناحیة 

فضیل صغار المدخرین الذین ال یمیلون لنمط المشاركة التي ال تمكنهم من اإلشراف أخرى فإنها تتوافق وت
 1.المباشر على استثماراتهم

  :االقتصاديالمساهمة في تحقیق التكامل  - 3
تركزها في القطاعات فائقة المتوسطة بدرجة اكبر على البحث والتطویر، و فاعتماد المؤسسات الصغیرة و     

غیر عادیة للكیانات االقتصادیة العمالقة خاصة لتقدیم خدمات كبیرة، و  مصدرا أساسیاالتطور، جعل منها 
األجهزة المنزلیة آو التي تقوم بإنتاج إنتاج السلع المعمرة كالسیارات و بالنسبة للمؤسسات المتخصصة في 

والمتوسطة في تمد أكثر على المؤسسات الصغیرة الزراعیة، فهي تعدات األساسیة كاآلالت الصناعیة و المع
غیاب هذه المؤسسات یؤثر سلبا على المكاسب تدخل في المنتج النهائي، و المكونات التي تزویدها بالقطع و 

 2.إلى جانبها إلى جذب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تحققها الكیانات الكبرى، لذا تسعى هذه األخیرة
هة والبطاریة من جهة أخرى والقطع الصغیرة من فمثال صناعة السیارات ال بد وأن تأخذ الخراطیم من ج

جهة ثالثة وبالتالي فهي بحاجة إلى الصناعات المغذیة والوسیطیة التي تقدمها المؤسسات الصغیرة 
 3.والمتوسطة

  :دعم الناتج المحلي - 4
بینـــــت تجـــــارب بعـــــض الـــــدول المتقدمـــــة فـــــي قطـــــاع المؤسســـــات المتوســـــطة والصـــــغیرة الصـــــناعیة أن هـــــذه     

 ،%61.8وفرنســا بـــ ،% 64أســبانیا بـــ  ذلــك مثــالمــن النــاتج الــداخلي الخــام  % 70المؤسســات تســاهم بحــوالي 
 4.% 57والیابان بـ

   :األهمیة االجتماعیة:ثانیا
 :الصغیرة و المتوسطة فیما یليوتتمثل األهمیة االجتماعیة للمؤسسات 

                                                           
،مــذكرة ماجســتیر،كلیة العلــوم االقتصـــادیة،جامعة التغیــرات االقتصــادیة علـــى المؤسســات الصــغیرة و المتوســـطة فــي الجزائـــراثـــر  ة،تــمحمــد الصــالح زوی 1

  .23ص ص  2007الجزائر،
  .18،ص، 2001دار النهضة، مصر، ،المال المخاطر و دورها في تمویل المشروعات الناشئة رأسمؤسسات  وفاء عبد الباسط،  2
  .24نفس المرجع السابق،ص یة،تمحمد الصالح زو   3
  .22مرجع سابق،ص ،یوسف قریشي 4 
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 :اإلقلیميالعمل على تحقیق التوازن  - 1
من خالل عملیة التنمیة  في ربوع المجتمع اإلقلیميتعمل المشروعات على تحقیق التوازن  حیث  

االقتصادیة، وفي االنتشار الجغرافي وتحقیق النمط المتوازن لجمیع أقالیم الدولة، وزیادة حجم االستثمارات في 
 .هذه األقالیم

 األوروبيفقد ساهمت في دول االتحاد : تعمل على امتصاص الید العاملة العاطلة ورفع مستوى المعیشة - 2
 %50وفي الوالیات المتحدة حوالي ،%66,52مثال بتشغیل حوالي 

النشاطات  ، بما تمتاز به من مرونة وقدرة على التكیف مع مختلفقریبة من المستهلك وتلبي رغباته - 3
 .والتغیرات واألوضاع

   المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أشكال: الثالثالمطلب 
باختالف المعاییر المعتمدة في تقسیمها نذكر عدیدة تختلف  أشكاالالمتوسطة تتخذ المؤسسات الصغیرة و    
  : منها
 :التصنیف االقتصادي :أوال

  :إلىالمتوسطة اقتصادیا یمكن تصنیف المؤسسات الصغیرة و 
 :أنواعثالث  إلىیمكن تقسیمها : تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القطاعات االقتصادیة - 1
  معینة مثل مؤسسات إنتاج المشروباتوهي التي تقوم بإنتاج سلع  :إنتاجیةمؤسسات. 
 خدمات خدمات لعمالئها مثل االستشارات وٕاصالح السیارات و وهي التي تقوم بتقدیم  :مؤسسات خدماتیة

 .الكمبیوتر
 1.وهي مؤسسات تقوم بشراء السلع وٕاعادة بیعها مثل تجارة الجملة و التجزئة :مؤسسات تجاریة

 :إلىوتنقسم :حسب طبیعة منتجاتهاتصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
المتوسطة المختصة بإنتاج ث یرتكز نشاط المؤسسات الصغیرة و حی  :السلع االستهالكیة إنتاجمؤسسات 

 :السلع على عدة منتجات، نذكر من أهمها ما یلى
 .المنتجات الغذائیة - 
 .تحویل المنتجات الفالحیة - 
 .والنسیج األغذیةمنتجات الجلود و  - 
 .الخشب و البالستیكالورق ومنتجات  - 

                                                           
  50-49میلود تومي، مرجع سابق،ص،ص، 1
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  یحتوى هذا النوع على كل من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : السلع الوسیطیة إنتاجمؤسسات
 :المختصة فیما یلي

 .تحویل المعادن - 
 .الكهرباءالمؤسسات المیكانیكیة و  - 
 .البالستیكالصناعات الكیماویة و  - 
 .صناعة مواد البناء - 
 .المناجمالمخابر و  - 

تتمیز مؤسسات صناعة التجهیز عن المؤسسات السابقة بكونها تتطلب رأسمال  :زسلع التجهی إنتاجمؤسسات 
كبیر، األمر الذي ال یتناسب مع خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لذلك فان مجال عمل هذه 
المؤسسات یكون ضیقا ومتخصصا جدا حیث یشمل بعض الفروع البسیطة فقط كإنتاج وتصلیح وتركیب 

 .ات البسیطة انطالقا من قطع الغیار المستوردةالمعد
 :إلىالعمل وتنقسم  أسلوب أساس علىوتصنف : العمل بها أسلوبتصنیف المؤسسات حسب  - 2

حیث یدخل في هذا النوع من المؤسسات كل من المصانع الصغیرة و المتوسطة وهو : المؤسسات المصنعة
وتعقید العملیات اإلنتاجیة واستخدام األسالیب یختلف عن صنف المؤسسات الغیر مصنعة من حیث تقسیم 

 الحدیثة في التسییر وأیضا من حیث طبیعة السلع المنتجة ومن حیث درجة إشباع أسواق
 وتجمع هذه المؤسسات بین نظام اإلنتاج العائلي و نظام اإلنتاج الحرفي، إذ  :المؤسسات الغیر مصنعة

تي أقدم شكل من حیث التنظیم العمل، أما اإلنتاج الحرفي فیبقى لالستهالك الذا یعتبر اإلنتاج العائلي الموجه
 1.منتجات حسب احتیاجات الزبائنبموجبه سلع و  دائما نشاط یدوي یصنع

    :القانوني المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب الشكل التصنیف: ثانیا
األنظمة اللیبرالیة تسود أشكال إن الشكل القانوني للمؤسسات یتفق وطبیعة النظام السیاسي السائد، ففي   

الملكیة الخاصة، بینما في األنظمة االقتصادیة الموّجهة یكون تدخل الدولة كبیرا، تسود أشكال الملكیة العامة 
  .ة والخدماتمع وجود أشكال فردیة في نطاق محدود في بعض األنشطة كالزراع والتعاونیة

   :و المتوسطة حسب الشكل القانوني والشكل التالي یمثل تصنیف المؤسسات الصغیرة   

  
                                                           

مــذكرة  ،المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة فــي الجزائــر دراســة حالــة الوكالــة الوطنیــة لتطــویر المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة تأهیــل ، غبــولي احمــد 1
  20-19-18، ص،ص،ص،2011ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة قسنطینة،
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  :التصنیف القانوني لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: 1الشكل رقم 

    

  

                                                                              

   

   

                                                                                                                                                                                          

  

  

  

           

             

         

   

  
أطروحة  - دراسة حالة الجزائر– واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها لخلف عثمان :لمصدرا  

   .36ص 2004دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

المشاریع االختیاریة التي تؤسس من قبل مجموعة من العناصر  تّعد الجمعیات التعاونیة من: التعاونیات - 1
 .البشریة، بهدف تأمین احتیاجات األعضاء من سلع وخدمات ضروریة بأقل تكلفة ممكنة

 1.تمتاز بإمكانیات مادیة ومالیة كبیرة, هي المؤسسات التابعة للقطاع العام: المؤسسات العامة - 2
: نون الخاص، ویمكن إدراجها إجماال ضمن صنفینهي مؤسسات تخضع للقا: المؤسسات الخاصة - 3

 .المؤسسات الفردیة والشركات
 تعود ملكیتها بالدرجة األولـى لشخص واحد یشرف على جمیع التي  المؤسساتوهي  :المؤسسات الفردیة

 .اإلداریة والفنیة و المالیة األعمال
                                                           

  .37لخلف ، مرجع سابق،ص، عثمان 1

 الفردیة

 المحدودةذات المسؤولیة  األموال
          

 األشخاص   
 

 الشركات

لمؤسسات العمومّیة       ؤسساتالم
               

 المؤسسات المختلط التعاونّیات

 التوصیة البسیطة   

  المحاصة        

 التضامن
 المساهمة      
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 الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم بمشروع مالي،  :مؤسسات الشركات
بتقدیم حصة من مال أو عمل، على أّن یقتسموا ما قد ینشأ عـن هـذا المشروع مـن المشروع من ربح أو 

 :وتنقسم إلى ثالث أنواع، خسارة
 :إلىوتنقسم  :أشخاصشركات  - 
 شخصین أو أكثر یتحملون فیما بینهم مسؤولّیة تضامنیة وغیر تقوم من خالل عقد بین  :شركات تضامن

 .محدودة عن النشاطات واألعمال التي تمارس داخل حدود المؤسسة
 الشركاء، للقیام  تعتمد في إنشـائها على اتفاق كتابي أ شفوي بین اثنین أو أكثر من :شركات المحاصة

عین یتم تقاسمه فیما بین الشركاء حسب اتفاقهم، بنشاط اقتصادي خالل فترة زمنیة محدودة، لتحقیق ربح م
 ومع نهایة النشاط االقتصادي الذي أقیمت ألجله تنتهي شركة المحاصة

 هي من شركات األشخاص تقوم على االعتبار الشخصي، وال تختلف عن : شركات التوصیة البسیطة
شركاء، شركاء متضامنون شركة التضامن إّال من ناحیة واحدة وهي أن هذه الشركة تضم نوعین من ال

 .یسألون عن دیون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون ال یسالون إال في حدود حصصهم
والمتوسطة  الصغیرة   على تنشیط المشاریع   یقوم عدد من المستثمرین :شركات ذات المسؤولیة المحدودة - 

التضامن، وتتمیز هذه الشركات بما على شكل شركات ذات مسؤولیة محدودة للتخلص من عیوب شركات 
 :یلي
 مسؤولیة الشریك محصورة بحدود مساهمته في رأس مال الشركة.  
  بیع  حصته   للشریك شراء حصة أو أكثركما یمكیوزع رأس مال الشركة إلى حصص متساویة، ویمكن

 .لغیر الشركاء
 تكون اإلدارة فیها من طرف شریك أو أكثر أو من طرف شخص خارجي لهم 
  یقبل في عداد الشركاء إال األشخاص الطبیعیینال. 
 :وتتضمن: األموالشركات  - 
 یقسم رأس مال شركة المساهمة إلى حصص متساویة تسمى باألسهم تطرح في  :شركات المساهمة

األسواق العملیة لالكتتاب، بما یمكن تداولها في بورصة األوراق المالیة دون الرجوع إلى الشركة وموافقة 
جاح قیمة اسمیة والمدونة على السهم وقیمة حقیقیة أو سوقیة تتوقف على مدى ن، المساهمین، وللسهم قیمتین

  1.الشركة في نشاطها، ویتحصل صاحب السهم على أرباح توزع بصفة دوریة على المساهمین

                                                           
  .38عثمان لخلف، مرجع سابق، ص1
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  والمشاكل التي تواجهها مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: لمبحث الثالثا

و الصعوبات التي  العالم من مجموعة من المشاكل أنحاءتعاني المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في كافة     
  حیث یعتبر مشكل التمویل من ابرز المشاكل التي تقف كحاجز أمام هذه المؤسسات تعیق نموها وتطورها،

  مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :المطلب األول
، وهو ینطوي على مجموعة من البالغة التي تقوم بها المؤسسة األهمیةذات  الوظائفیعتبر التمویل من    

ومناسبة ویمكن تقسیمها إلى، مصادر  من مصادر مختلفة أمواللحصول على من شانها االممارسات التي 
  .داخلیة وخارجیة

 :وتتمثل في:الداخلیةدر امص: أوال
 :الشخصیة اراتخاإلد - 1

 إلىو في مرحلة انطالقها یعتمد صاحبها على مدخراته الشخصیة قبل أن یلجأ ،عند بدایة تكوین المؤسسة    
كذلك و   ،التمویل الخارجي ألنه ال یرید أن یخاطر بأمواله غیر الخاصة في المرحلة األولى من حیاة المؤسسة

اللجوء  إلىلو اضطر حتى و  .السیطرةالعمل و  ٕادارةغیر له في امتالك أصول المؤسسة و لعدم رغبته لمشاركة ال
ستثمار في هذه المؤسسات في ظل غیاب أو االالمستثمرین یجمحون على التمویل و التمویل الخارجي فان  إلى

  1.المخاطر المرتفعة التي تحیط بهاقص الضمانات الكافیة و ن
 :المساهمون في الشركةالشركاء و  - 2

الحصول على تمویل وذلك بتحویل المؤسسة إلى شركة وٕاصدار أسهم،إضافة إلى أن المشاركین  یمكن     
یوفرون ضمان أمام الجهات المقرضة، وقلما تلجا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى هذا الخیار كون 

    2.إصدار األسهم یتطلب نجاح المؤسسة ووضعیتها الجیدة في السوق حتى یكون طلب على أسهمها
  :االئتمان التجاري - 3

سداد قیمة مشتریاتها فورا، یمنحه  تستطیعخاص بالمنشات الصغیرة التي ال  األجلوهو ائتمان قصیر     
 بیعها وقد أو إعادةبضائع جاهزة لغرض تصنیعها  أوخدمات  بشراء األخیرالمشروع عند قیام  إلىالمورد 

  3.في حالة شراء األصول الثابتةأو طویل األجل هذا النوع شكل ائتمان متوسط  یأخذ
 

                                                           
، مـذكرة ماجسـتیر،كلیة العلـوم االقتصـادیة، جامعـة مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق تنمیة محلیـة متوازنـة جغرافیـابن نعمان ،  محمد 1

  .10، ص، 2012، 03الجزائر
  .156-154حساني رقیة ،مرجع سابق،ص،، خوني رابح  2

 .42،ص1992االردن،مذكرة ماجستیر،جامعة الیرموك، سلمان خطاطبة،التمویل االربوي للمؤسسات الصغیرة فيجمیل محمد   3
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 : االهتالكات - 4
وهي تلك المبالغ السنویة المخصصة لتغطیة النقص التدریجي الذي یسمي عناصر االستثمارات والتي    

تنقص قیمتها مع مرور الوقت وهذا بفعل التقادم أو التلف واالستعمال الدوري، ویمثل اإلهتالك طریقة تمویل 
  1.اإلنتاجي نهایة عمرهاتجدید االستثمارات عند 

  :األرباح المحتجزة - 5
من حقوق الملكیة التي تستمده المؤسسة من ممارساتها عملیاتها المربحة، ویتمثل في  وهي عبارة عن جزء   

  2.الجزء المتبقي من الربح العام بعد تجنب االحتیاطات المختلفة و التوزیعات المقررة
 : المؤونات  - 6

مكون مالي من أموال المنشأة یحتجز لغرض مواجهة خسائر محتملة أو أعباء  تعرف المؤونات على أّنها  
ممكنة الحدوث في المستقبل، حیث تبقى مجمدة داخل المنشأة إلى حین تحقق الخطر أو العبء الذي كونت 

  .3من أجله هذه المئونة أو زوال الخطر المحتمل
  : المصادر الخارجیة: ثانیا
 :التي نجد من بینها ما یلياالقتراض المختلفة و ثل في مصادر تتمو     

  :األقاربو  األصدقاءاالقتراض من  - 1
ولكن عادة ما تكون هذه  یلجا صاحب المشروع إلى أمواله الخاصة  عند التأسیس أو إنشاء المؤسسة    

األموال غیر كافیة، لذا یلجأ صاحب المؤسسة إلى العائلة واألصدقاء لالقتراض،  وهنا یتوجب عدم الخلط بین 
  4.العالقات التجاریة والعالقات العائلیة، إذا كان یراد الحصول على النتائج المرغوب فیها

  :االقتراض من السوق غیر الرسمي - 2
 أو  قصیرة ولفترات صغیرة قروضا فیه تقدم إذ المتاحة الموارد باقي كفایة عدم حالة في المؤسسة إلیه تلجأ    

 الكاملة عن السنة الرسمي السوق في السائدة المعدالت بنفس الشهر أو بالیوم تحسب والفائدة جدا، قصیرة
  . عقاریةرهونات  ذهبیة أواالقتراض حلي  لتأمین عملیات مالیة ضمانات تأخذ ما وعادة

 :ك التجاریةاالقتراض من البنو  - 3
  اتـــارجیة للمشروعـــالت الخـــن على التمویـــریة هي المصدر المهیمــــاجتـوك الـــات إلى أن البنـــتشیر الدراس     

                                                           
  .38، ص 2007، رسالة ماجستیر،كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة أم البواقي، قرض اإلیجار وٕاشكالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طلحي ، سماح  1
  .44مرجع لسابق،ص ،جمیل محمد سلمان خطاطبة  2
  .380، ص2008، دار الفكر الجامعي للنشر، اإلسكندریة، مالیة للمؤسساتالتمویل واإلدارة العاطف ولیم ،    3
  .70،ص2001األردن، دار الصفاء للطباعة للنشر و التوزیع، ،إدارة المشروعات الصغیرة، آخرونعبد الغفار عبد السالم و   4



 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إلى مدخل                                           :األول الفصل
 

22 
 

في مناطق عملها مؤسسات التمویل البنوك المحلیة الموجودة  أنالمتوسطة حیث ترى هذه المؤسسات و  الصغیرة
               بضمان موجودات المؤسسة أو بناءا على  و لهذه المؤسسات مقابل معدالت فائدة وتقدم البنوك قروضا .األولى

   1. صمعة مالكها
 :المتخصصة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالحكومیة  روض الهیئاتق - 4

ال تهدف للربح كونها  أنها إذوبدون ضمانات ،فوائد رمزیة  أوحیث تمنح هذه الهیئات قروضا بدون فوائد     
 :أمثالهاسیاسة الدولة لدعم االستثمارات و التنمیة ومن  إطارفي  أنشئت
 األمریكیةالمشروعات  إدارة  
 الشركات الشعبیة للتمویل في الیابان 
 ،األردنفي  األردنالزراعي و مؤسسة نهر  اإلقراضمؤسسة  بنك النماء الصناعي. 
 یل الشباب،ووكالة ترقیة االستثمار في الجزائروكالة دعم تشغ. 

 : قرض اإلیجار أو ير التاجیالتمویل  - 5
 الجهة تقوم حیث ،ملكیتها بدون واستعمالها إنتاج تجهیزات على الحصول للمؤسسة التأجیري التمویل یتیح    

 في المؤسسة ترغب التيالتجهیزات  بشراء تقوم تأجیري، تمویل مؤسسة أو بنك كانت سواء المتخصصة
 تحمل بدون ماليمقابل التزام  إنتاج تجهیزات على المؤسسة تحصل بالتالي لها، وتؤجرها و علیها الحصول

 مشاكل من تعاني ما غالبا كونها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مع كثیرا تناسب الصیغة هذه الصیانة، تكلفة
  2.مالها رأسقلة  عن الناتجة التمویل

 :المخاطرشركات رأس المال  - 6
 رأسكفایتهم من  أصحابهایمتلك  مال المخاطر بتمویل المؤسسات الصغیرة التي ال رأستقوم شركات     

 آوالمشاركة من دون تقدیم ضمانات وتتحمل المخاطر كلیا  مبدأالمال حیث تتعامل مع هذه المؤسسات على 
الخسارة فمن المنطقي ان یكون هناك  أوالممول عرضة للربح  أنالخسارة في حالة فشل المشروع، وبما جزئیا 

 :، وتهتم بنوعین من المؤسساتأموالهعلى  للمحافظةتدخل منه في عملیة التسییر و الرقابة 
 المخاطر المرتفع الجدیدة ذات المؤسسات. 
 3.غیرها من المشاكل األخرىومالیة وتسویقیة وتكنولوجیة و  إداریةالقائمة التي تعاني من مشاكل  المؤسسات 

                                                           
  .124،ص2010التوزیع،عمان،الطبعة االولى،،دار الصفاء للنشر و إدارة المشروعات الصغیرةمزهر شعبان العاني و آخرون، 1
جامعة  دراسة حالة بومرداس،مذكرة ماجستیر، ،مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق تنمیة محلیة متوازنة جغرافیابن نعمان محمد، 2

  .15،ص2012الجزائر،
  .160رقیة حساني،مرجع سابق ،ص ، رابح خوني 3
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 :التمویل اإلسالمي - 7
في تمویل المؤسسات الصغیرة و  هناك العدید من الطرق المستخدمة من طرف البنوك اإلسالمیة     

 اإلسالمیةتحریم الربا و عدم تمویل المشاریع التي تنافي قواعد الشریعة  مبدأوالتي تقوم على  المتوسطة
  :نذكر منها، الخ...كالخمور

 هي عملیة تبادل یقوم بمقتضاها البنك بشراء سلعة ثم یبیعها بهامش ربح متفق علیه :المرابحة. 
 المضارب(و المستثمر) البنك(عقد یقوم بها صاحب المال أنهاتعرف المضاربة على  :المضاربة (

تمتاز باستخدامه في عملیة االستثمار بطریقة متفق علیها مسبقا ویتناسب هذا النمط في تمویل المشاریع التي 
على أساس تناسبي ومنها یتحمل البنك الخسائر  أو األرباحویتم توزیع . دیة المرتفعة و بالمخاطر و المرد

 .الخسارة في حالة فشل المشروع
 تقاسم األرباح أو  مبني على تعد المشاركة من أهم أصناف التمویل في االقتصاد اإلسالمي: المشاركة

 1. الخسائر رأس مال مساهمة

  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المشاكل التي تواجه: الثانيالمطلب 

إن نمو وتطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في كافة إنحاء العالم یواجه مجموعة من المشاكل،وهذه قد 
تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى أخر ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة  

  :نوجزها فیما یلي الصغیرة و المتوسطة تواجه المؤسسات
   :المشاكل التمویلیة: أوال

 :تواجه المؤسسة الصغیرة و المتوسطة صعوبات مالیة في مجال التمویل بسبب     
ضعف تكیف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحیط االقتصادي الجدید ففي الوقت الذي یتحدث في  - 1

و تشجیع االستثمارات و الشراكة فإن الواقع یشیر إلى اصطدام كل لسیاسي عن إجراءات دعم مالي الخطاب ا
 :هذه التصورات بالتعقیدات ذات الطابع المالي منها

 .غیاب أو نقص شدید في التمویل طویل المدى - 2
 .المركزیة في منح القروض - 3
 .إلعفاءاتاكستفید منها المؤسسة نقص في المعلومات المالیة خاصة في ما یتعلق بالجوانب التي ت - 4
 .ضعف الشفافیة في تسییر عملیة منح القروض رغم أن األصل في القروض خاضع لإلشهار - 5

                                                           
  .215سابق،صخبابة ،مرجع  عبد اهللا 1
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 1.محدودیة صالحیات الوكاالت البنكیة في عملیة منح القروض بسبب عدم االستقاللیة النسبیة - 6
  :وتتمثل في: المشاكل اإلداریة: ثانیا

 : ت التأسیسأاجر  - 1
المستثمرون في المشاریع الصغیرة والمتوسطة إلجراءات إداریة معقدة وطویلة تصل أحیانا إلى یتعرض     

انسحاب المستثمرین من تنفیذ المشروع بسبب بعض القوانین واألنظمة المطبقة التي تراعي ظروف المستثمر 
 .الصغیر وتواضع إمكانیاته ومستوى خبرته وصعوبة الحصول على الترخیص الالزم

 : الجهاتتعدد  - 2
 :التي یتعامل معها المشروع الصغیر ومنها   
 التأمینات االجتماعیة. 
 الصحة والبیئة. 
 التموین والكهرباء. 
 : الضرائب - 3

أبرزها انحیاز قوانین االستثمارات المطبقة في العدید من الدول إلى المؤسسات الكبیرة وخاصة في موضوع     
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في موقف تنافسي غیر متكافئ إلى االمتیازات واإلعفاءات الضریبیة مما یضع 

جانب ذلك فإن العدید من التشریعات الضریبیة ال تأخذ في االعتبار األهمیة االقتصادیة لهذه المؤسسات 
 .وحاجتها إلى الدعم المادي بغرض تشجیعها على تطویر فعالیتها وتعزیز دورها في االقتصاد الوطني

 : غیاب التنسیق - 4
 .ویكون غیاب التنسیق بین الجهات العاملة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة    

 :مشاكل المحاسبة - 5
غالبا ما یكون صاحب المشروع غیر ملم بالقواعد واإلجراءات المحسابیة، مما یسبب له مشاكل مع بعض     

 .الجهات السیادیة مثل مصلحة الضرائب
في الدول كالسجالت التجاریة والصناعیة  الرسمیة اإلداریةالتعامل مع الجهات  بأسالیبعدم معرفتها  - 6

 .مما یؤدي إلى طول الوقت إلنجاز معامالتها
 اییرــــات المنافسة ومعـــلق بالمؤسســة فیما یتعــخاصاءات لدى هذه المؤسسة، ـضعف المعلومات و اإلحص - 7

                                                           
 المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة ودورهـا فـي التنمیـة،:الملتقـى األول حـول ائـر،معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجز ،شـبایكي سعدان 1

  .4،ص2002،افریل،89یومي، جامعة االغواط،
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 رالالزمة لتسیی السلع المنتجة ولوائح العمل و المنافسات االجتماعیة و وغیر ذالك من البیانات واإلحصاءات 
 .أعمالها على الوجه المستهدف

  : المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي: ثالثا
االستثماریة هي من بین العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إنجاز و تنمیة المشاریع 

 :مسألة العقار الصناعي فهناك
  .طول مدة منح األراضي المخصصة لالستثمار - 1
  . الرفض غیر المبرر أحیانا للطلبات  - 2
  .اختالفات ال تزال قائمة بسبب أسعار التنازل  - 3
  .نقص في الموارد المالیة لدى الجماعات المحلیة خاصة بتعویض المالكین األصلیین دولة أو خواص  - 4
 1.عقود الملكیة التي ال تزال قائمة في كثیر من جهات الوطنمشكلة  - 5

    : المشاكل التسویقیة:رابعا
 :تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مشاكل كبیرة في مجال التسویق وترویج منتجاته نذكر منها  

عدم  انخفاض اإلمكانیات المالیة لدى هذه المؤسسات مما یؤدي إلى ضعف الكفاءة التسویقیة نتیجة - 1
قدرتها على توفیر معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكین إضافة إلى عدم القدرة على 
استخدام وسائل النقل المناسبة لتصریف المنتج وبالتالي ارتفاع تكالیف النقل وعدم استخدام وسائل اإلعالن و 

 .اإلشهار المناسبة
مستوردة المماثلة للسلع المحلیة بدافع التقلید أو المحاكاة، أو تفضیل المستهلك المحلي للسلع األجنبیة ال - 2

 .بفعل انخفاض أسعارها وخاصة السلع المنتجة في دول جنوب شرق آسیا التي غزت معظم األسواق الدولیة
عدم توفر الحوافز المالیة واإلداریة بالقدر الكافي لتمكین السلع الوطنیة من منافسة السلع األجنبیة في  - 3

 2.اق الخارجیة وحتى في السوق المحلیةاألسو 
  :التكنولوجیةالفنیة و  المشاكل: خامسا

  تتمثل المشاكل الفنیة والتكنولوجیة       
 : صعوبات الحصول على المعلومات والتكنولوجیا وصعوبة التطویر والتحدیث التكنولوجي - 1

  التكنولوجیة بسبب نقص المعلومات تامشاكل حقیقیة في التحدیث ومواكبة التطور  المشروعاتتواجه هذه      
                                                           

  .3نفس المرجع السابق،ص، شبایكي، سعدان1 
، مجلــة العلــوم اإلنســانیة، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة،العدد كآلیــة لــدعم وتنمیــة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطةحاضــنات األعمــال عیسـى بــن ناصــر،  2

  .60، ص 2010، 18
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صة یمكن اللجوء إلیها لتقدیم الدعم والمشورة الفنیة أو في صختعن هذه التطورات من جهة وغیاب جهات م 
 .تبني برامج مخصصة لهذا الغرض

  :صعوبة الحصول على مداخالت اإلنتاج المادیة - 2
یجعلها غیر قادرة على تطعیم منتجاتها بتلك سواء األولویة أو الوسطیة أو األجزاء والمكونات، مما     

المدخالت التي ترفع من مستوى مواصفاتها النوعیة، وتجعلها أكثر قبوال أو قدرة على المنافسة، وربما تكون 
أحد األسباب الرئیسیة عدم انتظام هذه المشروعات في تنظیمات تعاونیة تسهل لها إمكانیة الحصول على 

 .المستوردة بشروط میسرةاحتیاجاتها من المدخالت 
  :اإلنتاجیةالمعدات  - 3

الحدیثة بسبب ضعف  اإلنتاجیةتواجه المشاریع الصغیرة و المتوسطة صعوبة الحصول على المعدات    
 .التمویل و الدعم الالزم لها

 : عدم كفایة التدریب الالزم في ألصحاب المشروعات - 4
وهو ما یتمثل بالعمالة و التشغیل بحیث تعاني هذه المشروعات من مشكالت الضعف في المستوى الفني    

 للعمالة والنقص في المهارات والخبرات المطلوبة 
إلدارة عملیات اإلنتاج والتسویق فهذه المؤسسات لیس لدیها القدرة واإلمكانیة الالزمة الستقطاب المهارات 

  1.ربة تدریبا جیداالعالیة والعناصر المد

  :التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التحدیات: الثالثالمطلب 
  :نذكر منهاتواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مجموعة من التحدیات 

  : التطور التكنولوجي: أوال
 المعامالت أداء في وسرعة الدول بین االنتقال و االتصال عملیات تسهیل إلى التكنولوجي التقدم أدى قدل   

 األسواق واتساع للدول، السیاسیة الحدود تجاوز إلى أدى كما المالیة، أو التجاریة سواء الدولیة االقتصادیة
 شعوب بین العالم في االستهالك أنماط تشابه إلى أدى كما العالمیة، الصفة تأخذ المنتجات جعلت بصورة
 التقدم أدى كما .الثالثة الصناعیة بالثورة یعرف لما حقیقي نتاج هي التطورات وهذه الثقافات، مختلفة

بهدف  العالیة التكنولوجي على تعتمد التي اإلنتاجیة األسالیب نشر و بتنمیة لالهتمام بالمؤسسات التكنولوجي
 يالت التنافسیة المزایا یدعم و یحسن مما المؤسسات، داخل األداء إنتاجیة ورفع المنتجات، جودة من لزیادة
  .بالمنافسین مقارنة بها تتمتع

                                                           
  .107-106نبیل جواد، مرجع سابق،ص،ص1 
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   :عالمیة االتصال: ثانیا
 والفضائیات الحدیثةوالتقنیات  المعلومات وتبادل والمواصالت، االتصاالت مجال في الفني التقدم أدى لقد   
 وأصبحت وحضاریا، جغرافیا المسافات فیها تالشت صغیرة قریة العالم جعل ما هذا المسافات طي إلى

 نفس في و نجده ما دولة في یظهر الذي فالمنتج التنافس، شدیدة عالمیة بیئة في تعمل والمؤسسات الشركات
 خالل من أو الصناعیة، واألقمار الفضائیات خالل من سواء العالم دول أسواق جمیع في یطرح اللحظة
  .اإلنترنت شبكات

  :ثورة المعلومات: ثالثا
تمیز النظام االقتصادي العالمي الجدید بوجود ما یطلق علیه باسم الثورة الصناعیة، والتي تمثل ثورة علمیة    

وعلیه فقد أصبحت ثورة المعلومات . المعلومات واالتصاالت والمواصالت، والتكنولوجیا الكثیفة للمعرفةفي 
را محوریا في تشكیله ومحرك التغییر في تمثل األساس المادي للنظام االقتصادي الجدید، إذ أنها تلعب دو 

 .جمیع أجزائه
          والداللة التي تعكسها مخرجات ثورة المعلومات بالنسبة ألسواق العالم هو تقارب هذه األسواق بشكل كبیر،     

    بیئة وتغییر شكل الملكیات، وتشجیع االندماجات بین الشركات الصغیرة في محاولة منها لالستجابة لمتطلبات ال
العالمیة، والتي من أهمها اإلنتاج المتخصص بالحجم الكبیر لتحقیق ما یطلق علیه  بوفرات الحجم أو اإلنتاج 

  1.الكبیر، ومن ثمة تخفیض التكلفة وزیادة المقدرة التنافسیة على المستوى العالمي
وجعلها عالمیة وذلك من خالل إنشاء سعت دول العالم إلى توسیع دائرة التجارة الدولیة : عالمیة التجارة: رابعا

، والتي 1995االتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة والتي حلت محلها منظمة التجارة العالمیة في سنة 
وبصفة أساسیة تحریر تجارة السلع الزراعیة والصناعیة، وكذا تحریر . تهدف إلى تحریر التجارة العالمیة

 .و االستثماریة یة الفكریةالخدمات باإلضافة إلى الملك
  :فالمنظمة العالمیة للتجارة تسعى إلى تحقیق األهداف التالیة    

 .خلق وضع تنافسي دولي في التجارة یعتمد على الكفاءة االقتصادیة في تخصیص الموارد - 1
 .تعظیم الدخل القومي العالمي ورفع مستویات المعیشة من خالل زیادة معدالت نمو الدخل الحقیقي - 2
تحقیق التوظیف الكامل لموارد العالم وزیادة اإلنتاج المتواصل واالتجار في السلع والخدمات مما یؤدي إلى  - 3

 .االستخدام األمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على البیئة وحمایتها، ودعم الوسائل الكفیلة لتحقیق ذلك

                                                           
كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم التسـییر، ، مـذكرة ماجسـتیرفي الغلـوم االقتصـادیة، دور االبداع و االبتكار في ابراز المیزة التنافسیة للمؤسسـة سمیة بروبي،1 

  .61،ص2011جامعة فرحات عباس،سطیف، 
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 .التجارة العالمیةتوسع اإلنتاج وخلق أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي، وزیادة نطاق  - 4
 .محاولة إشراك الدول النامیة و األقل نمو في التجارة الدولیة بشكل أفضل - 5
 .توفیر الحمایة المناسبة للسوق الدولي لجعله یعمل في بیئة مناسبة ومالئمة لمختلف مستویات التنمیة - 6

  :عالمیة الجودة: خامسا
ازدیاد المنافسة العالمیة ظهور ما یعرف بمتطلبات الجودة، وذلك من أجل تهذیب التجارة  على ترتب    

وبنشوء الجودة العالمیة أصبحت كل شهادات الجودة . العالمیة على نحو ارتقاء مستوى ما یتداول فیها
لعالمیة، وبالتالي بمثابة جواز مرور دولي للتجارة ا )ISO(الممنوحة من منظمات عالمیة للتوحید القیاسي مثل 

أصبح بمقدور الدول األعضاء في المنظمة أن تحد من دخول السلع والخدمات المتدنیة الجودة إلى أسواقها 
  .المنظمة دون أن یتعارض ذلك مع وثیقة

  : الخصخصة: سادسا
 قائم واحد شبه نظام هو العشرین و الواحد القرن في العالمي االقتصاد لمسیرة العام اإلطار أن تعني التيو    

  .الطلب و العرض قوى تفاعل و الثمن جهاز فعالیات و السوق آلیات عمل على
   :عالمیة الحد من التلوث: سابعا

 و للموارد، استخدامها ترشید علیها لزاما أصبح إذ الشركات، تواجه التي التحدیات أخطر من التلوث أصبح لقد   
 وكذا األفراد، بصحة الضارة غیر الموارد واستخدام اإلنتاجیة، المخلفات من البیئة لحمایة خاصة وضع استراتیجیات

 1.والمخلفات المنتجات استخدام إعادة إلى إضافة الصناعیة واأللوان استعمال المركزات من الحد
  :التكتالت االقتصادیة: ثامنا
العدید من الدول صوب قتصادیة، وسیعزز من توجه ا سینجم عن النظام العالمي الجدید خلق تحالفت   

التكامل االقتصادي للقدرة على البقاء ة االستمراریة مما سیقود إلى تأجیج درجة المنافسة بین تلك التكتالت 
  2.االقتصادیة و األمر الذي سینعكس بدوره على قطاع الصناعات الصغیرة و المتوسطة

  
  
  

                                                           
،ملتقـى دولـي حـول تأهیـل المؤسسـات التحدیات التي تواجه المؤسسات الصـغیرة و المتوسـطة و متطلبـات التكیـف مـع المسـتجدات العالمیـةبرودي نعیمـة، 1

  .118-117/،ص،ص،2006افریل  18-17الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،یومي 
  .158نبیل جواد،مرجع سابق،ص، 2
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  خالصة الفصل
الصـغیرة والمتوسـطة واإلشـكال والخصـائص التـي تمیزهـا تبینـت لنـا من خالل تطرقنا إلى مفهوم المؤسسـات     

في درجة النمو االقتصادي من  االختالفو سات ویعود سبب ذلك إلى التباین صعوبة إعطاء تعریف لهذه المؤس
طبیعة النشاطات االقتصادیة لهذه المؤسسات في الدولة نفسها هـذا مـا جعـل البلـدان و  فالوٕاخدولة إلى أخرى 

المنظمــات االقتصــادیة العالمیــة المهتمــة بهــذا القطــاع تعتمــد علــى جملــة مــن المعــاییر الكمیــة والنوعیــة لتحدیــد 
مــن خــالل تعریــف هــذه المؤسســات التــي أخــذت عــدة أشــكال وخصــائص تمیزهــا عــن المؤسســات الكبیــرة وذالــك 

و المتتبع لمسار هذا النوع من , دراستنا ألنواع التصنیفات المعتمد في تحدید أشكال وخصائص هذه المؤسسات
، ورغم المؤسسات یظهر له أنها في تطور مستمر من حیث عددها والتشریعات والقوانین المنظمة و المرافقة لها

    .عیق نموها و تطورهاتیبقى ت ،صعوبات ومشاكل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تواجه عدة أن إلىكل هذا 

         
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الفصل الثاني   

الداعمة  اآللیاتالهیئات و  
 للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة
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  :تمهید

التي أدت بها إلى التغییر التدریجي للسیاسة خاضتها الجزائر منذ الثمانینات و إن اإلصالحات التي       
االعتراف بالدور الهام عادة االعتبار للمؤسسات الخاصة و االقتصادیة باعتمادها على قوى السوق، قد سمحت بإ

المتوسطة لك بروز قطاع المؤسسات الصغیرة و نتیجة ذالذي یمكن أن تلعبه في التنمیة االقتصادیة، وقد یكون 
وٕانجاح  رانیات كبیرة من اجل دعم وتطویوقد جندت السلطات العمومیة إمك. كقاطرة حقیقیة للنمو االقتصادي

 ذا الفصل إلى ثالث مباحث كما یلحیث قمنا بتقسیم ه .هذه المؤسسات
  .الجزائرواقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  :المبحث األول
  .الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المبحث الثاني
  .الصنادیق و الوكاالت الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة :المبحث الثالث
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  واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: المبحث األول
      قطاعـا كـان أن فبعـد، االسـتقالل منـذ مراحـل بعـدة الجزائـر فـي والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسات قطاع مر       
 الرئیسـي یشـكل المحـور وحالیـا التنمویـة الدولـة سیاسـة فـي محوریـا قطاعا االقتصادي االنفتاح بعد أصبح ثانویا،

  .السیاسة هذه في
  مراحل تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر: المطلب األول

 المؤسسـات تأسـیسحیـث كـان  الصغیرة و المتوسـطة فـي الجزائـر مباشـرة بعـد االسـتقالل، ظهرت المؤسسات     
   ، وأصــحاب المؤسســات هــم مــالكي الزراعــة أســاسثــم بالدرجــة الثانیــة علــى  األولــىالتجــارة بالدرجــة  أســاسعلــى 

  .األموال
  :و تطور هذا النوع من المؤسسات منذ االستقالل بمرحلتین أساسیتین هما  

 1982الى 1962من الفترة: أوال

علـــى إنشـــاء مؤسســـات  أكثـــربعـــد االســـتقالل وحتـــى الثمانینـــات اعتمـــدت الجزائـــر سیاســـة اقتصـــادیة ركـــزت       
ضـــخمة، وبـــالموازاة مـــع ذلـــك وضـــعت بـــرامج وسیاســـات تتعلـــق بالمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة لكـــن  بتصـــور 

  .مختلف للدور الذي تلعبه هذه األخیرة في االقتصاد الوطني

علـى  بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمومیة فقد انتهجـت بشـأنها سیاسـة الالمركزیـة وكانـت تنظـر إلیهـا
أساس أنهـا أداة لتـدعیم عملیـة التصـنیع الشـاملة، بمعنـى أنهـا مكملـة للصـناعات األساسـیة، فقـد كانـت المؤسسـات 
الصــغیرة والمتوســـطة العمومیـــة خاضـــعة للجماعــات المحلیـــة التـــي عملـــت علــى تطویرهـــا خاصـــة خـــالل المخطـــط 

  :1979-1967ها خالل الفترة ، كما وضعت برنامجین استثماریین لتنمیت)1977-1974(الرباعي الثاني 

مؤسسـة  150الـذي كـان مـن المنتظـر أن یـتم خاللـه إنشـاء  1973-1967المتعلـق بـالفترة  :األولالبرنامج  - 1
  .ملیون دج  3886صناعیة، واستفاد من غالف مالي قدره 

دج  ملیــار 3اســتفاد هــذا البرنــامج مــن غــالف مــالي قــدره : 1979-1974المتعلــق بــالفترة : الثــانيالبرنــامج  - 2
 1.مؤسسة صغیرة ومتوسطة 744إلنجاز 

  وهذا دلیل عن الضعف الكبیر في عملیات. مؤسسة فقط 130تم تسجیل إنجاز  1978غیر انه في عام 
  :اإلنجاز وحسب وزارة الداخلیة فإن هناك سببین لذلك

                                                           
كلیة العلوم  مذكرة ماجستیر، وكالة بسكرة، ،التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساهمة القرض الشعبي الجزائري لیلى لوالشي، 1

  . 66،ص ،2005، بسكرة، جامعة محمد خیضر االقتصادیة،
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  الثقل المسجل على مستوى البنوك فیما یخص إجراءات التمویل. 
   للمشروعات بسبب ندرة مكاتب الدراساتضعف دراسات الجدوى.  

بینما المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة لم تحظ باهتمام كبیر من قبل الدولة، نظرا للمكانة الثانویة 
تم إصدار قانون االستثمار  1966في عام . في التنمیة االقتصادیة  آنذاكوالهامشیة المسندة للقطاع الخاص 

دمجه في الحركة التنمویة الوطنیة، ولتحقیق ذلك تم في نفس العام إنشاء لجنة وطنیة بهدف التكفل بهذا القطاع و 
  1.، أوكلت إلیها مهمة الموافقة على إنشاء المؤسسات الخاصةCNIلالستثمار 

للمؤسسات الصغیرة  منح، والذي 1982كما تم إصدار قانون جدید یتعلق باالستثمار الخاص الوطني 
  .كیة التجهیزات وكذلك المواد األولیة، ومنح التراخیص لبعض المؤسسات لالستیرادوالمتوسطة الخاصة حق مل

  :أخرى صعوبات حملتولكن اإلجراءات المتخذة في إطار هذا القانون 
  من حجم  %30التمویل المقدم من قبل البنوك الصعوبة في تمویل المشاریع المعتمدة بحیث ال یتعدى

  .المشروع
  أوشركات ذات مسؤولیة محدودة  إنشاءفي حالة  ملیون دج 30یجب أن تتعدى  مشاریع االستثمارقیمة 

  2 لشركات ذات اسم جماعي أومؤسسات فردیة إنشاء في حالة  ملیون دج بالنسبة 10و   األسهمشركات ذات 
 2009الى1982الفترة من : ثانیا
الحقیقي بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بدایة عهد جدید في الجزائر تجسد فیه االهتمام  1982تعتبر سنة  

مؤسسة،كانت في شكل مؤسسات عائلیة 12000حیث لم یتجاوز عددها منذ االستقالل إلى غایة هذه المرحلة 
صغیرة غیر مدعمة بل مهمشة إلى حد كبیر ولم یؤخذ بعین االعتبار دورها الحقیقي في التنمیة، لكن بعد هذه 

  3:دانیا وتجلى ذلك في الخطوات التي اعتمدتها السلطات العمومیة نذكر منهاالمرحلة بدا االهتمام یتجسد می
   و المتوسطة ،ومتابعة المؤسسات الصغیرةن الوطني لترقیة االستثمار الخاصإنشاء الدیواخالل هذه الفترة تم 

  التكاملالذي یهتم بتوجیه االستثمار الخاص إلى مختلف النشاطات والمناطق، وضمان  1983سنة الخاصة 
، والــذي أشــار إلــى 1986فــي المیثــاق الــوطني ،كما تــم التأكیــد علــى القطــاع الخــاص بــین االســتثمارات المختلفــة

ـــنمط مـــن التنظـــیم االقتصـــادي               ملیـــارات دج  3وقـــد اســـتفاد هـــذا القطـــاع مـــن مبلـــغ .ضـــرورة االعتمـــاد علـــى هـــذا ال

                                                           
  .67ص، مرجع سابقلیلى لوالشي، 1
متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول -ضحاك ،المؤسسات الصغیرة و لمتوسطة بین األمس و الیوم،الملتقى الدولي حول نجیة 2

  .2،ص،2006افریل،-18-17العربیة،جامعة الجزائر،یوم
  .50میلود تومي ،مرجع سابق،ص 3
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ـــاني ـــة للتجـــارة خاصـــة بأصـــحاب  1987وفـــي ســـنة .خـــالل المخطـــط الخماســـي األول والث ـــم فـــتح الغرفـــة الوطنی ت
منحهـا اكبـر قـدر و  المؤسسات العمومیة الهیكلیة في وهي بدایة اإلصالحات 1988،وفي سنةالمؤسسات الخاصة

  .انتهاج سیاسة اقتصاد السوق وذلك لمواجهة األزمة التي اجتاحت البالد  من االستقاللیة و

الـذي أعطـى أهمیـة كبیـرة للقطـاع الخـاص وفـتح المجـال أمـام إنشـاء  1990ثم جاء  قانون النقد والقرض عام 
مــع الخــارج، المــالي المؤسســات االقتصــادیة الخاصــة فــي مختلــف المیــادین االقتصــادیة والمعرفیــة وكــذلك الشــراكة 

وبعـدها تـم إنشـاء وزارة مكلفـة  وعلـى هـذا الصـعید أصـبح القطـاع الخـاص هـو المحـرك الرئیسـي لالقتصـاد الـوطني
   . 1994بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تتكفل بتهیئة المحیط المالئم لترقیة نشاط هذه المؤسسات سنة

وزارة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة والصــناعات التقلیدیــة التــي تعتبــر خطــوة مهمــة  إنشــاءتــم  1993وفــي ســنة 
ائري ودلیل على اتجاه الدولة  نحو التركیز على إنشاء المؤسسـات الصـغیرة واتجاه جدید في تسییر االقتصاد الجز 

  :والمتوسطة ،وقد تلت هذه الخطوة
  إنشاء وكالة ترقیة وتدعیم االستثمارAPSI .  
  الذي یعتبر حجر الزاویة النفتاح الجزائر على العالم، والـذي  5/10/1993إصدار قانون ترقیة االستثمار في

لمســتثمرین الخــواص ســواء الجزائــریین أو األجانــب، والحــد مــن تــدخل  الســلطات الوطنیــة فــي فــتح المجــال أمــام ا
توجیــــه االســــتثمارات، إال أن هــــذه البــــرامج و القــــوانین  واجهتهــــا الكثیــــر مــــن العراقیــــل مــــن أهمهــــا تهیئــــة المحــــیط 

  .الخ ...لالستثمار ومحاربة البیروقراطیة، والمشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي
 :ملت الجزائر على دعم هذه المؤسسات من خالل مجموعة من البرامج التالیةثم ع
 لجان دعم االستثمار و ترقیتهاCALPI  1994التي تم إنشاؤها في عام.  
    الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشبابANSEJ  1996التي تم تأسیسها في.  
  1996.1بدورها خالل عامالتي تأسست ) القرض المصغر( وكالة التنمیة االجتماعیة  
الصـغیرة    إلعطاء نفس جدید ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جاء القانون التوجیهي لترقیة المؤسسـات  و

بالدرجــة  فوالــذي یهــد ،2001دیســمبر 12الموافــق ل 1422رمضــان  27المــؤرخ فــي  18/01رقــم والمتوســطة 
  :اإلداري والتشریعي لهذه المؤسسات وكان أهم ما جاء فیهاألولى إلى تشجیع االستثمارات وتغییر المحیط 

أو /تعــرف المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة رســمیا مهمــا كانــت طبیعتهــا القانونیــة بأنهــا مؤسســة إنتــاج ســلع و  
تتـــوفر علـــى  إنو . ملیــار دینـــار جزائـــري 2شــخص و ال یتجـــاوز رقـــم أعمالهـــا  250إلـــى  1خــدمات تشـــغل مـــن 

                                                           
  .69-87لیلى لوالشي، مرجع سابق ص،ص، 1
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فــأكثر مــن قبــل مؤسســة أو مجموعــة مــن مؤسســات أخــرى ال  %25 یمتلــك رأســمالها بمقــدار االســتقاللیة بحیــث ال
 1.ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  ترتكز سیاسات و تدابیر المساعدة والدعم الخاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة على دراسات         
 2.و تسخر السلطات العمومیة الوسائل الضروریة لذلكمالئمة تهدف إلى ترقیة تنافسیة المؤسسات 

  یجب على الجماعـات اإلقلیمیـة فـي إطـار التنمیـة المحلیـة أن تبـادر طبقـا لمهامهـا و صـالحیاتها، باتخـاذ كـل
 3.التدابیر الالزمة من أجل مساعدة و دعم ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

البنكیــة للمؤسســات الصــغیرة و المتوســطة هدفــه إنشــاء أو  تــم إنشــاء صــندوق ضــمان القــروض 2002وفــي ســنة 
تـم إنشـاء الوكالـة الوطنیـة لتطـویر المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة  2005وبعدها وفـي سـنة. تجدید المؤسسات 

تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة واالســـتقالل المـــالي ، و هـــي تحـــت وصـــایة وزیـــر  إداريوهـــي مؤسســـة ذات طـــابع "
  .4"المتوسطةالمؤسسات الصغیرة و 

  :وتتولى المهام التالیة
  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و متابعته لتأهیلتنفیذ البرنامج الوطني. 
  في مجال ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وتطویرها القطاعیةاإلستراتیجیة تنفیذ 
 ترقیة الخبرة واالستشارة الموجهة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
 الضروریة التصحیحات واقتراح و نجاعتها القطاعیة البرامج تطبیق فعالیة تقییم. 
 وتغییره وتوقیفه النشاط إنشاء مجال في المؤسسات دیموغرافیة متابعة. 
 الصـغیرة المؤسسـات العامـة التوجهـات حـول الدوریـة الظرفیـة المـذكرات و كـذا الفـروع حـول الدراسـات إنجـاز 

 .والمتوسطة
 الحدیثـة واالتصـال اإلعـالم لتكنولوجیـا والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات واسـتعمال التكنولـوجي االبتكـار ترقیـة 

 وذلك
 المعنیة والهیئات المؤسسات مع بالتعاون. 
 ونشرها واستغاللها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نشاط مجال حول جمع المعلومات. 

                                                           
 15المتعلق بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الصادرة في  2001دیسمبر  12المؤرخ في  18/01، ألمر 77من الجریدة الرسمیة، العدد  4المادة  1

  5،ص،2001دیسمبر 
  5،نفس المرجع،ص،02المادة  2
  5المرجع،ص،نفس 03المادة 3
ماي  03ربیع األول الموافق ل  24المؤرخ في  05-165المرسوم التنفیذي2005ماي  04الصادرة في  32الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 4

  28المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وتنظیمها و سیرها،ص، 2005
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 1والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لقطاع الموجهة التأهیل برامج مختلف بین المعنیة الهیاكل مع لتنسیق 
 :2009-1962والجدول التالي یبین تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة 

 2009-1962تطور عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة : 06الجدول رقم

  السنوات
 عدد المؤسسات

  الصغیرة و المتوسطة

1962-1982  12000  

1983-1991  22382  

1992-2000  159507  

2001  1797893  

2002  188893  

2003  261863  

2004  312459  

2005  342788  

2006  376767  

2007  410959  

2008  448900  

2009  498084  

  :الطالب اعتمادا على إعدادمن : المصدر
 .لیلى لوالشي مرجع سابق -
  .48،ص، میلود تومي مرجع سابق -

                                                           
  .29،ص2005ماي  04الصادرة في  32العدد، نفس المرجع السابق ،هوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجم 1
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  الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الوطنيمساهمة المؤسسات : المطلب الثاني
ـــة فـــي تحقیـــق النمـــو االقتصـــادي كتوفیرهـــا لمناصـــب شـــغل و  ـــر المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة اداة فعال تعتب
المســـاهمة فـــي تحســـین مســـتوى المؤشـــرات االقتصـــادیة ،مثـــل النـــاتج الـــوطني الخـــام و القیمـــة المضـــافة، وســـتوى 

  .الخ....الصادرات
 PIBمساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الناتج المحلي الخام : أوال
في الناتج المحلي الخام في تزایـد مسـتمر إذ یشـارك هـذا القطـاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساهمة  إن

ملیـار دینـار 2146.7وهـو مـا یعـادل مسـاهمة إجمالیـة    %78بنسـبة  2004بنسب كبیرة، حیث قدرت في سنة 
  .تتوزع على القطاعات جزائري

 مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الناتج المحلي الخام :07الجدول رقم 
  2001  2002  2003  2004  2005  

PIB القیمة %  القیمة  %  القیمة %  القیمة %  القیمة % 

القطاع 
15  الخاص

60
.2

  

76
.4

  16
79

.1
  

76
.9

  18
84

.2
  

77
.4

  

21
46

.7
5

  

78
.2

  23
04

  78
.4

  

، اثار البرامج االستثماریة على نمو وتطور المؤسسات  المصغرة والصغیرة والمتوسطة غراب رزیقة :المصدر
، ابحاث المؤتمر الدولي حول تقییم اثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل و في الجزائر

التجاریة و علوم التسییر، ، كلیة العلوم االقتصادیة و 2014-2001االستثمار والنو االقتصادي خالل الفترة 
  .25،ص،2013مارس 11/12، 1جامعة سطیف

 دتتزایـ مالخـا الـداخلي النـاتج فـي المتوسـطة و الصـغیرة المؤسسـات مسـاهمة أن نالحـظ الجـدول خـالل مـن  
 تنمیـة نحـو الدولـة بتوجـه یفسـر مـا هـذا و ، %78.2ب  2005-2001 مـن الممتـدة الفتـرة خـالل باسـتمرار

 الجزائریة األوروبیة الشراكة ظل في خصوصا السوق اقتصاد نحو التوجه كذا و المتوسطة و الصغیرة المؤسسات
 جعلتهـا و المؤسسـات لهـذه التنافسـیة القـدرة و اإلنتاجیـة الكفـاءة مـن للرفـع دومـا تسـعى الجزائـر أصـبحت بحیـث,

  1.إصالحات و برامج عدة بتبني ذلكو  ،المنشود االنفتاح ظل في المنافسة على قادرة

                                                           
، ابحاث المؤتمر الدولي حول تقییم اثار اثار البرامج االستثماریة على نمو وتطور المؤسسات  المصغرة والصغیرة والمتوسطة في الجزائررزیقة غراب، 1

، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم 2014-2001ل و االستثمار والنو االقتصادي خالل الفترة برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغی
 .26- 25،ص،ص،2013مارس 11/12، 1التسییر، جامعة سطیف
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 :مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التشغیل: ثانیا
 مخلفات الحتواء محاولة وفي الجزائري، المجتمع من واسعة شریحة تمس التي البطالة من التخفیف بغرض     

 تسـریح مـن عنهـا انجـر ومـا العمومیـة، للمؤسسـات خصخصـة عملیـات عرفـت التـي السـابقة االقتصـادیة المرحلـة
 دول من كغیرها الجزائر عمدت المكتسبة، المهارات واستغالل العمل، سوق في إدماجهم إعادة وبغرض للعمالة،
 مجـال فـي الدولـة سیاسـة محـاور أحـد تعـد والتـي والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات إنشاء على التحفیز إلى عدیدة

 مسـتویاتها بكافـة العمالـة اسـتیعاب علـى )المؤسسـات أي( قـادرة كونهـا سـیما ال العمومیـة، االسـتثماریة البـرامج
 تعـداد تطـور لنـا یبـین الجـدول التـاليو  متواضعة، بتكالیف تمیزها وكذا الماهرة، غیر العاملة الید خاصة وأشكالها
 1.مناصب

  تطور مناصب الشغل حسب الفئات :08جدول رقم                         
من 1السداسي  نوعیة المؤسسات ص و م

2010  
  النسبة
  المئویة

من       1السداسي
2011  

  

التطور   النسبة
 %السنوي

المؤسسات 
  الخاصة

  4.53  63.54  983415 60.79  940788  األجراء
أرباب 

  المؤسسات
606737  39.21  642314  36.46  5.86  

  100  100  1129308 100 5475251  المجموع

  الدیوان الوطني لإلحصائیات:المصدر

زادت بما یقـدر  2011نسبة التشغیل في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنة نالحظ من خالل الجدول أن     
، وهــذا الزیــادة فــي التشــغیل ترجــع إلــى 35577أجیــر أمــا بالنســبة إلــى أربــاب العمــل فقــد زادت بقیمــة 42677ب 

 خدامهااسـت وعـدم البسـیطة العاملـة الیـد علـى تعتمـد التـي الحرفیـة اهتمام المؤسسات الصغیرة و المتوسـطة بـالمهن
  .ثمنها الرتفاع المتطورة للتكنولوجیا

                                                           
 المضـافة قیمهـا ونمـو لقطـاعي وتركیبهـا والمتوسـطة والصـغیرة المؤسسـات منظومـة علـى وأثرهـا العامـة االستثماریة للبرامج تقییمیة دراسة، دیبة بن یمینة1

تقیـیم بـرامج االسـتثمارات العامـة وانعكاسـاتها علـى : ، أبحـاث المـؤتمر الـدولي حـولللعمالـة التوظیفیـة قـدراتها وتزایـد المحلـي النـاتج فـي مسـاهمتها ونسـبة
 1،11/12وعلـــــوم التســـــییر، جامعـــــة ســـــطیف ، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة و التجاریـــــة2014-2001التشـــــغیل و االســـــتثمار والنمـــــو االقتصـــــاد خـــــالل الفتـــــرة

  .9،ص2013مارس
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 :المساهمة في قیمة الصادرات: ثالثا
الصـادرات الوطنیـة فـي حـین الصـادرات خـارج المحروقـات  إجمـاليلقد سیطرت صادرات المحروقات على        

مقابـــل  أمریكـــيملیـــار دوالر  1.04بقیمـــة تقـــدر ب %2.85 إلـــىدون المســـتوى المطلـــوب حیـــث وصـــلت نســـبتها 
،اال ان هــذه الزیــادة شــهدت  2011مــن ســنة األولوهــذا خــالل السداســي  قــات،للصــادرات مــن المحرو  97.15%

 المنتجات أهم، و الجدول التالي یوضح 2010من سنة  األولمقارنة مع السداسي  %27زیادة ملحوظة تقدر ب
  1.خارج المحروقات

  2011من سنة األولالمصدرة للسداسي  خارج المحروقات المنتجات أهم:09الجدول رقم
 %النسبة  القیمة  مجموع المنتجات

  2.18  ملیون 798  منتجات نصف مصنعة
  0.42  ملیون 155  السلع الغذائیة
  0.19  ملیون 68  المنتجات الخام

  0.04  ملیون 15  سلع التجهیز الصناعیة
  0.02  ملیون 04  سلع االستهالك غیر الغذائیة 

  2.85  ملیار 1.04  المجموع من إجمالي الصادرات 
، الملتقى الوطني المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر واقع و افاق ،غدیر احمد سلیمة :المصدر

جامعة الواد،  النظام المحاسبي و المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، أفاقواقع و :حول
  .8ص،2013ماي  06- 05یومي
 :المساهمة في القیمة المضافة: رابعا
 قطـاع خـارج المضـافة القیمـة مـن الرفـعان المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة تسـاهم بنسـبة كبیــرة فـي      

 المضـافة القیمـة مـن الرفـع علـى بـالتركیز االسـتثماریة والبـرامج السیاسـات هـذه تبنـي علـى عملـت المحروقـات،
 ملیـار 627.2 بلغـت1994 سـنة ماالعـ للقطـاع مضـافة قیمـة تسـجیل تـم حیـث والمتوسـطة، الصـغیرة للمؤسسـات

 الخاص القطاع مساهمة بلغت حین في المضافة القیمة إجمالي من  53.0% نسب یمثل ما جزائري دینار
 تـم حیـث 1998 سـنة النسـب هـذه لتـنعكس، %46.5تتعـد لـم مسـاهمة بنسـبة جزائـري، دینـار ملیـار 381.2 

 القیمة إجمالي من %46.5نسبة یمثل ما جزائري دینار ملیار 1019.8 بلغت العام للقطاع مضافة قیمة تسجیل
                                                           

المالي في المؤسسات النظام المحاسبي و  أفاقواقع و  :، الملتقى الوطني حولالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر واقع و افاق غدیر احمد سلیمة،1
  .10-9- 8،ص،ص،ص،2013ماي  06-05یوميجامعة الواد،  الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،
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، و %53.6 نسـبة یمثـل مـا جزائـري، دینـار ملیـار 1178 الخـاص القطـاع مسـاهمة بلغـت حـین فـي المضـافة
مـــا بـــین الجـــدول التـــالي یبـــین نمـــو القیمـــة المضـــافة للمؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة فـــي الجزائـــر خـــالل الفتـــرة 

2006-2007 .  
 مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القیمة المضافة: 10الجدوا رقم 

  2007  2006  الطابع القانوني  القطاع
 %  القیمة  %  القیمة

  99.55  701.30  99.84  638.63  خاص  زراعة

  80.94  903.16  79.72  486.37  خاص  عمومیة أشغالء و ابن
  79.19  657.72  75.39  576.941  خاص  النقل و المواصالت
  78.92  15.11  80.69  50.23  خاص  خدمات المؤسسات

  88.07  9.63  87.24  65.30  خاص  اإلطعامو  الفندقة

  84.12  24.14  82.18   110.86  خاص  صناعة غذائیة

  87.39  0.30  86.67  2.21  خاص  صناعة الجلد
  93.25  776.82  94.02  675.05  خاص  التجارة

  .14ص مرجع سابق، ،دیبة بن یمینة الطالب باالعتماد على إعدادمن  :المصدر 

 مهیمنـة نسـب فـي للجزائـر، المضـافة القیمـة فـي الخـاص القطـاع لمسـاهمة مسـتمر تزایـد أعـاله الجـدول مـن     
 الصـغیرة المؤسسـات مجـال فـي الدولـة لسیاسـة اإلیجابیـة النتـائج تعكـس معـدالت وهـي العمـومي، بالقطاع مقارنة

 النقـل المضـافة القیمـة تكـوین فـي مسـاهمة القطاعـات أهـم بـأن وجـدنا نشـریات إلـى بـالرجوع لكـن .والمتوسـطة
 تمیزهـا وكـذا حقیقیـة مضـافة قیمـة یقـدم ال القطاعـات هـذه وتبقـى العمومیـة، واألشـغال البنـاء وكـذا والمواصـالت

 مـن العكـس علـى المحروقـات، ولقطـاع للخـارج التبعیـة مـن الخروج في تساهم وال وآنیة، المردودیة سریعة بكونها
 حـدة مـن التخفیـف فـي تسـاهم منتجـات وتقـدم حقیقیـة بمردودیـة تتمیـز التـي والزراعیـة الصـناعیة القطاعـات ذلـك

 1.للخارج التبعیة وبالتالي ،االستیراد

                                                           
  .13،15، مرجع سابق، ص،ص،دیبة بن یمینة1
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  طةهیئات الدعم للمؤسسات الصغیرة و المتوس :الثانيالمبحث 
لما لها  الصغیرة و المتوسطةإن سیاسة تفعیل االستثمارات التي انتهجتها الجزائر و توجهها نحو المؤسسات 

وذلك من اجل تطویرها أدت إلى إنشاء العدید من الهیئات الداعمة لها،  االقتصادیة من أهمیة في التنمیة
  .وترقیتها

  ANSEJ الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب:المطلب األول
، مهامها طریقة التمویل للمؤسسات  نشأتهاالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب   إلىحیث یتم التطرق     

  .الصغیرة والمتوسطة
 : نشأة الوكالة: اوال

صــفر  16المــؤرخ فــي  234/96المرســوم الرئاســي رقــم بموجــب الوطنیــة لــدعم تشــغیل الشــباب أنشــأت الوكالــة 
ربیــع الثــاني  24المــؤرخ فــي  296/96و المرســوم التنفیــذي   1996ســنة  جویلیــة 02هـــ الموافــق لـــ 1417عــام 

وتعـــــرف علـــــى أنهـــــا هیئـــــة ذات وطنیـــــة ذات طـــــابع خـــــاص، تتمتـــــع ، 1996ســـــبتمبر  08ه الموافـــــق ل 1417
بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي،تهدف لتشجیع كل الصیغ المؤدیة إلى إلنعاش فئة الشباب ویتولى وزیـر 

محلیــة بنــاءا علــى  أوالمكلــف بالتشــغیل  المتابعــة لجمیــع أنشــطة الوكالــة ویمكــن أن تحــدث الوكالــة فــروع جهویــة  
  1.مجلس التوجیهي ومقرها الرئیسي العاصمةقرار ال

  ANSEJم الوكالة الوطنیة امه: ثانیا
  :المهام التالیة للوكالةأسندت   
  .تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي المشاریع في إطار تطبیق مشاریعهم االستثماریة - 1
لـدعم تشـغیل الشـباب، السـیما منهـا تسیر وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، تخصیصـات الوكالـة الوطنیـة  - 2

ـــة التـــي یضـــعها الـــوزیر المكلـــف بالعمـــل والتشـــغیل تحـــت  اإلعانـــات وتخفـــیض نســـب الفوائـــد، فـــي حـــدود األغلف
  .تصرفها

ـــــدعم تشـــــغیل الشـــــباب  - 3 ـــــة الوطنیـــــة ل ـــــي یمنحهـــــا الوكال ـــــف اإلعانـــــات الت تبلـــــغ الشـــــباب ذوي المشـــــاریع بمختل
  .وباالمتیازات األخرى التي یحصلون علیها

تقـوم بمتابعـة االســتثمارات التـي ینجزهـا الشــباب ذوي المشـاریع مـع الحــرص علـى احتـرام بنــود دفـاتر الشــروط  - 4
  .التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهیئات المعنیة بإنجاز االستثمارات

                                                           
الوكالة الوطنیة  إنشاءسبتمبر المتضمن   08ه الموافق ل1417ربیع الثاني  24، المؤرخ في 296/96، المرسوم التنفیذي رقمالجریدة الرسمیة، 1المادة1

  .12،ص،52لدعم تشغیل الشباب، العدد
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مــالي للمشــاریع وتطبیــق خطــة تقــیم عالقــات متواصــلة مــع البنــوك والمؤسســات المالیــة فــي إطــار التركیــب ال - 5
 .التمویل ومتابعة إنجاز المشاریع واستغاللها

حتــى تتحقــق المرافقــة بصــفة جیــدة ویــتم تشــجیع المبــادرات المحلیــة فقــد تضــمنت الوكالــة فروعــا موزعــة علــى كافــة 
 . الوالیات والتي تتضمن هي األخرى ملحقات لها في بعض المناطق

ـــة عرفـــت العدیـــد مـــن التعـــد یالت فـــي شـــروطها وفـــي اإلجـــراءات المتبعـــة مـــن قبلهـــا فإننـــا ســـنقدم أهـــم كـــون الوكال
االمتیـــازات بصـــورة عامـــة دون الخـــوض فـــي الجزئیـــات یبقـــى أن نشـــیر آخـــر تعـــدیالت التـــي نتجـــت عـــن مجلـــس 

، رفـع %2أو  %1و التي كان أهمهـا تخفـیض المسـاهمة الشخصـیة إلـى  2011فیفري  22الحكومة المنعقد في 
مــن كلفــة االســتثمار، توســیع تخفــیض نســب الفائــدة  %29أو  %28الــذي تمنحــه الدولــة إلــى  القــرض بــدون فائــدة

فــي والیــات الهضــاب العلیــا وجنــوب الــبالد فــي قطاعــات البنــاء واألشــغال العمومیــة  %95إلــى  %60البنكیــة مــن 
د الشـروط الالزمـة وفقـا لطبیعـة االسـتثمار تتحـد. والصناعة التحویلیـة إضـافة علـى الفالحـة والصـید البحـري والـري

  1.لالستفادة من امتیازات الوكالة
 ANSEJالتمویل عن طریق الوكالة : ثالثا
  :لدعم تشغیل الشباب صیغتین من التمویل لتمویل المشاریع الصغیرة و المتوسطة تعتمد الوكالة الوطنیة    

ــائي - 1 صــاحب المشــروع و حیــث تكــون المســاهمة مــن  وتكــون بــین صــاحب المشــروع و الوكالــة :التمویــل الثن
 :القرض الذي تمنحه الوكالة بدون فائدة حسب مستویین كما هو مبین في الجدول

 دج 5.000.000مبلغ االستثمار ال یتجاوز :المستوى األول  
  .المستوى األول للتمویل الثنائي: 11الجدول رقم

  قرض بدون فائدة  المساهمة الشخصیة  قیمة االستثمار
 %29 %71  دج 5.000.000حتى 

   www.ansej.org.dz: المصدر
 جد 10.000.000دج الى 5.000.001مبلغ االستثمار من :المستوى الثاني  

                          
  

                                                           
 CNACو ANSEJدراسة حالة  –دور األجهزة الحكومیة في دعم االستثمارات المحلیة وتقلیص حجم البطالة"نجوى،حبة ، بن بریكة  عبد الوهاب 1

  .6كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة المسیلة،ص، المستدامة، الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة إستراتیجیة،الملتقى الدولي حول "-بسكرة

  

http://www.ansej.org.dz/
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  .المستوى الثاني للتمویل الثنائي:12لجدول رقم

  www.ansej.org.dz: المصدر
وتكون  في هذه الصیغة یكون البنك طرف ثالث حیث یمنح قرض بفائدة لصاحب المشروع:التمویل الثالثي - 2

 :حسب المستویین التالیین
 دج 5.000.000مبلغ االستثمار ال یتجاوز  :المستوى األول  

  المستوى االول للتمویل الثالثي: 13الجدول رقم
  قرض البنك  قرض بدون فائدة  المساهمة الشخصیة  قیمة االستثمار

  %70 %29 %1  5.000.000اقل من 

  www.ansej.org.dz :المصدر
 دج 10.000.000الى 5.000.001من : المستوى الثاني  

  المستوى الثاني للتمویل الثالثي :14الجدول رقم
  قرض البنك  قرض بدون فائدة  المساهمة الشخصیة  قیمة االستثمار

 %70 %28  %02  دج 10.000.000إلى  5.000.001من

   www.ansej.org.dz:المصدر
  الممنوحةاالمتیازات الجبائیة:  

  :تتحدد كما یلي، یتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضریبیة وتخفیضات جبائیة
  :تتمثل االمتیازات في :  مرحلة اإلنجاز -
  اإلعفــاء مــن الرســم علــى القیمــة المضــافة للحصــول علــى معــدات التجهیــز والخــدمات التــي تــدخل مباشــرة فــي

  .إنجاز االستثمار
  إنجاز من الحقوق الجمركیة على معدات التجهیز المستوردة، والتي تدخل مباشرة في  %05تخفیض بنسبة

  .االستثمارات
  اإلعفاء من حقوق تحویل الملكیة في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.  
 1.اإلعفاء من حقوق التسجیل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة  

                                                           
 .1منشورات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، الملحق رقم   1

  قرض بدون فائدة المساهمة الشخصیة  قیمة االستثمار
 %28 %72  دج 100.000.000دج إلى  5.000.001من 

http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/


 المتوسطةالدعم للمؤسسات الصغیرة و  و اآللیات هیئاتال  :                       الثاني الفصل
 

44 
 

سنوات بدایة من انطالق النشاط،  03وتشمل االمتیازات الجبائیة للمؤسسة المصغرة لمدة  :مرحلة االستغالل  -
  :سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة وتتمثل في 06أو 
  اإلعفـاء الكلـي مـن الضـریبة علـى أربـاح الشـركات والضـریبة علـى الـدخل اإلجمـالي والرسـم علـى النشـاطات 

  .المهنیة
 1البنایات والمنشآت اإلضافیة المخصصة لنشاطات المؤسسات اإلعفاء من الرسم العقاري على  
 .2013الى غایة  للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب تمویل  - 1

 المرتبطـة المشـاكل علـى للسـیطرة الحكومـة اعتمـدها التـي اآللیـة الشـباب تشـغیل لـدعم الوطنیـة الوكالـة اعتبـرت
تتمثـل الحصـیلة  المؤسسـات، مـن الصنف هذا لدى الضمانات نقص إشكالیة خاصة ،الصغیرة المؤسسات بتمویل

  :في الجدول التالي
  2013غایة  إلى إنشاءهامنذ ENSEJ المشاریع الممولة من طرف الوكالة : 15جدول رقم

ملیون (قیمة المشاریع  عدد المشاریع  قطاعات النشاط
  دینار

  عدد مناصب الشغل

  193601  238327  80096  الخدمات
  41214  42693  17606  نقل المسافرین و البضائع

  102884  81128  33312  الصناعات التقلیدیة
  71309  85065  55156  الزراعة

  40847  52654  28661  الصناعة
  63466  70650  19469  البناء و االشغال العمومیة

  3966  4945  795  الصید و الري
  143648  192252  35193  قطاعات اخرى

  660935  767714  270288  المجموع
دراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي النشاء و تطویر المؤسسات الصغیرة و العایب یاسین، :المصدر

، 2014،ردیسمب1العدد قسنطینة،، هريمجلة دراسات اقتصادیة، جامعة عبد الحمید م ،المتوسطة في الجزائر
  .47،ص

                                                           
  .1منشورات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، ملحق رقم  1
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 الخـدمات قطـاع علیهـا یسـیطر الوكالـة طـرف من الممولة االستثمارات أن أعاله الجدول خالل من یالحظ      
 طـرف مـن الخـدمات قطـاع فـي االسـتثمار فكـرة یعـزز مـا وهـو ,% 25 بنسـبة النقـل قطـاع یلیـه % 31 بنسـبة

 طردیـة عالقـة هنـاك أن أیضـا الجـدول خـالل مـن یالحـظ كمـا ,الوكالـة طـرف مـن المدعومـة الصغیرة المؤسسات
 وٕانمـا العمـال حیـث مـن المؤسسـة حجـم إلـى ذلـك یرجـع وال االسـتثمار وقیمـة النشـاط قطـاع مؤسسـات تعـداد بـین

 .دینار ملیون 15 المشروع قیمة تتعدى أال وهي الدعم في الوكالة شروط إلى یرجع
 ال دورها أن إال ,الصغیرة المؤسسات عدد وزیادة تمویل في كبیرا دورا الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة لعبت
 لهـذا األساسـي المحـرك هـي العمومیـة البنـوك زالـت ال الدولـة ضـمانات رغـم ألنـه نظـرا بموضـوعیة تقییمـه یمكـن

 مثلمـا المضـمار هـذا فـي واألجنبیـة الخاصـة البنـوك لـدخلت الجـدوى ودراسـات تقیـیم في شفافیة كانت فلو القطاع
   لسـنة التكمیلـي المالیـة خـالل  قـانون مـن وقفهـا قبـل ,االسـتهالكیة والقـروض العقاریـة القـروض مـنح فـي دخلت

 القـرض لتسـییر الوطنیـةبـین الوكالـة  2009 سـنة نهایـة فـي ثالثیـة اتفاقیـة إبـرام تـم ذلـك علـى وزیـادة   2009
 بنـك ,الجزائـري الـوطني عمومیـة البنـك بنـوك وأربعـة المصـغر للقـرض ألتعاضـدي الضـمان وصـندوق المصـغر
 الملفـات أن علـى االتفاقیـة الجزائـري و تـنص الشـعبي القـرض و المحلیـة التنمیـة بنـك ,الریفیـةوالتنمیـة  الفالحـة
 الدراسة كون ,البنوك إلى تصل أن قبل دراستها سیتم ,التمویل على الحصول بغیة المستثمرین طرف من المقدمة
 العمومیـة البنـوك كـل عن ممثلین اقتصادیة−التقنو لجنة لدراسات وتضم ,الدعم هیئات مستوى على ستتم المالیة
 1.المصغر القرض جهاز تفعیل إطار في تدخل اإلجراءات تلك وكل ,باالتفاقیة المعنیة

  ANJEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر :المطلب الثاني
   :التعریف بالوكالة:أوال
،إذ یتـــولى الـــوزیر المكلـــف  2004ینـــایر 22المـــؤرخ فـــي  14-04تـــم إنشـــائها بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم    

  .بالتشغیل بمتابعة العملیة لمجمل نشاطات الوكالة ، كما تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي
  :تقوم الوكالة بالمهام التالیة :مهام الوكالة: ثانیا
 تسییر جهاز القرض المصغر وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما.  
  لهم االستشارة وترافقهم في تنفیذ أنشطتهمتدعم المستفیدین وتقدم.  
 تمنح قروض بدون مكافأة.  
 همــــي تربطــــرص على احترام بنود دفاتر الشروط التــــتضمن متابعة األنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الح 

                                                           
العایب ،دراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي إلنشاء و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،مجلة دراسات اقتصادیة،  یاسین 1

  .48-47،ص،ص،2014دیسمبر، 1د الحمید مھري قسنطینة،العددجامعة عب
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تفعیل هذا الجهـاز ، وبهدف الهیئات المعنیة بتنفیذ مشاریعهمبالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و  
  :و من تم تحقیق هذه الخصوص تتكفل الوكالة أیضا بـ 

 .تنشئ قاعدة للمعطیات حول األنشطة و المستفیدین من الجهاز -
 تقدم االستشارة و المساعدة للمستفیدین من جهاز القرض المصغر في مسار التركیب المالي ورصد القروض  -
المالیة في إطار التركیب المالي للمشاریع وتنفیذ خطة التمویل  تقیم عالقات متواصلة مع البنوك و المؤسسات -

 ومتابعة إنجاز المشاریع و استغاللها و المشاركة في تحصیل الدیون غیر المسددة في أجالها
تبرم اتفاقیات مع كل هیئة أو مؤسسة أو منظمة یكون هدفها تحقیق عملیات اإلعالم والتحسیس ومرافقة  -

 1.لقرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم وذلك لحساب الوكالةالمستفیدین من جهاز ا
    :طریقة التمویل: ثالثا

المشاریع  ألصحابحددت الوكالة لتسییر القرض المصغر مختلف الشروط المتعلقة بالمساهمة الشخصیة      
  .من اجل االستفادة من دعمها، و القروض بدون فائدة وكذا القروض البنكیة

 ANGEMطریقة التمویل عن طریق الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: 16جدول رقم

  القروض البنكیة  القروض غیر المكافأة  مساهمة الشخصیة  التكلفة اإلجمالیة للنشاط  نمط النشاط الممول
تفوق  أنال یمكن   شراء مواد أولیة

  دج30.000
10% 90%  -  

إحداث أنشطة باقتناء 
العتاد الصغیر و المواد 

  األولیة الالزمة

  دج50.000عندما تفوق
  دج100.000والتتجاوز

3%   
 إلىویمكن رفعها 

5% 

  
  

-  

95%  
ویمكن رفعها إلى 

97% 
دج   100.000عندما تفوق 
  دج400.000وال تتجاوز 

25%   
 %27 إلىویمكن رفعها 

70% 

كإستراتیجیة حكومیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ،مصطفى طویطيو  بلمقدم ،مصطفى :المصدر
إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق  ،يالملتقى العلمي الدول ،المتصاص البطالة في الجزائر

  .19ص2011نوفمبر   15-16یومي ،التنمیة المستدامة

                                                           
الملتقى العلمي الدولي   المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كإستراتیجیة حكومیة المتصاص البطالة في الجزائر، مصطفى طویطي، مصطفى بلمقدم1

 .19ص2011نوفمبر   15-16یومي ، جامعة المسیلة، إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة:لحو 
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 إلى  ANGEM، و الذي تتبع وكالةو الجالیة الجزائریة في الخارج األسرةوحسب وزیر التضامن الوطني و     
لقطاعــات خاصــة  2009-2005فــي الفتــرة مــا بــین  قــرض 142000مــن  أكثــروزارتــه، فــان هــذه الوكالــة قــدمت 

العمومیـــة و الخـــدمات حیـــث وفـــرت هـــذه التمـــویالت  األشـــغالبـــالحرف، الفالحـــة، الصـــناعات الصـــغیرة، البنـــاء و 
الـــة أهـــم ممـــول لقطـــاع وبالتـــالي أصـــبحت هـــذه الوك. منصـــب شـــغل فـــي تلـــك الفتـــرة 213158الممنوحـــة حـــوالي 

الصــناعات التقلیدیــة و الحــرف، وكــذا النشــاطات المنزلیــة وبالتــالي أصــبحت تســاهم بفعالیــة فــي ترقیــة المؤسســات 
المصغرة و الفردیة التي أخذت تتزاید بسرعة وتحتل مكانة مهمة في نسیج قطاع المؤسسات المصغرة و الصـغیرة 

  1.و المتوسطة

  ANDI یة لتطویر االستثمارالوكالة الوطن: المطلب الثاني

  .حیث یتم التطرق للوكالة من خالل دراسة نشاتھا ومھامھا و الھیكل التنظیمي لھا    

  :الوكالة نشأة: أوال

الموافـق ل  1422جمـادى الثـاني  01المـؤرخ فـي  03-01مـن األمـر رقـم  06الوكالـة بــموجب المـادة  تم إنشـاء 
مؤسسـة عمومیـة تتمتـع  الوكالـة الوطنیـة لتطـویر االسـتثمار علـى أنهـاإنشـاء و التي تـنص علـى  2001أوت  20

 .المالي بـالشخصیة المعنویة و االستقالل
 :مهام الوكالة: ثانیا

  :تقوم الوكالة بالمهام التالیة
 ضمان ترقیة االستثمارات و تطویرها و متابعتها. 
 دتهماستقبال المستثمرین المقیمین أو غیر المقیمین و إعالمهم و مساع. 
 الالمركزیةالوحید شاریع بواسطة خدمات الشباك  تسهیل القیام بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات و تجسید الم. 
 تسهیل القیام بالشكلیات التاسیسیة للمؤسسات وتجسیدا لمشاریع بواسطة خدمات الشباك الوحید االمركزي .  
  بهفي اطار التمویل المعمول منح المزایا المرتبطة باالستثمار. 
 28المذكور في المادة  تسییر صندوق دعم االستثمار .  
 2 .التأكد من احترام االلتزامات التي تعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاء 

                                                           
طــــالبي ، دور القــــرض االیجــــاري فـــــي تمویــــل المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة،حالة الجزائـــــر، مــــذكرة ماجســــتیر، كلیــــة العلــــوم االقتصـــــادیة،جامعة  خالــــد 1

  .176،ص،2011قسنطینة،
   .7،ص  2001أوت  22الموافق ل  1422جمادى الثاني  03 ، الصادرة في47،الجریدة الرسمیة الجزائریة ، ،العدد 21المادة 2 
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  ANDI الهیكل التنظیمي للوكالة: ثالثا
ـــــة العامـــــة - 1 و نجـــــد هنـــــا أن المـــــدراء یقومـــــون بإعـــــداد ملفـــــات كاملـــــة ملخصـــــة للحـــــاالت الخاصـــــة  :المدیری

  .باالستثمارات
و تنظـــیم المـــؤتمرات  وهـــدف هـــذه المدیریـــة هـــو إعالمـــي حیـــث تقـــوم بـــاإلعالم و االتصـــال :مدیریـــة الترقیـــة - 2

  .والندوات و إصدار كتب ومجالت تتعلق بنشاط الوكالة
  ویقوم هذا الشباك بالتأكد من تحقیق وتبسیط إجراءات وشـكلیات تأسـیس مؤسسـة  :الالمركزیة الشباك الوحید - 3

، وهـو متـوفر فـي كـل صغیرة ومتوسطة و إنجاز مشاریعها وذالك عن طریق االتصال باإلدارات والهیئـات المعنیـة
  :ممثلي الهیئات التالیة ویضم .والیة
 و تسـجیل شـهادات  إصـدارلوطني للسجل التجاري یقوم ممثل المركز ا :ممثل المركز الوطني للسجل التجاري

وشــهادة مؤقتــة للســجل التجــاري وذلــك لإلتمــام اإلجــراءات الالزمــة الســتثماره و , و التجاریــة االجتماعیــةالتســمیات 
  .،كیفیة القید في السجل التجاريذلك في نفس یوم اإلیداع

 المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي إتمـام یقوم ممثل إدارة الجمارك بمساعدة مؤسسـي   :ممثل إدارة الجمارك
المتعــــاملین علــــى حــــاالتهم علــــى مســــتوى  إعــــالم(اجراءتــــه المتطلبــــة مــــن مدیریــــة الجمــــارك إلنشــــاء مشــــروعه

  )الخ....باإلحصائیاتالمصالح،تزویدهم 
 یقوم ممثل مصلحة الضرائب بجمیع األنشطة الجبائیة :ممثل مصلحة الضرائب.  
 البناء یصخار تیقوم بتقدیم مساعدة للمستثمر لحصوله على   :یئةممثل التهیئة العمرانیة و الب.  
 وتقوم بالمهام التالیة :مدیریة األمالك الدولة: 
 .المتوفرة المتاحة العقارات أصول وكذا العقاري الوعاء بـتوفر المستثمرین إعالم -
 .تحدیثها وكذلك محلیا المطبـقة أسعار مستوى حول المستثمرین إعالم -
 .المتوفرة المتاحة العقارات أصول وكذا العقاري الوعاء بـتوفر المستثمرین إعالم -
  .تحدیثها وكذلك محلیا المطبـقة أسعار مستوى حول المستثمرین إعالم -
 بیقوم ممثل مكتب التشغیل : ممثل مكتب التشغیل:  
 الذین االجانب بـالعمال المتعلقة والتصریحات للعمل المؤقت والترخیص العمل تصاریح إصدار وثائق -

  العمل لرخصة یخضعون
 .العمل تأشیرة على الحصول لغرض مؤقت عمل تصریح على الحصول طلب ملفات -
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تـوفیر  بــالعمل الخاصـین والتنظـیم التشـریع العمـل، لترقیـة المسـاعدات تدابــیر حـول المسـتثمرین إعـالم -
تفتـیش  مصـلحة مـع المرتبـطة العمل قوانین لتنفیذ السبـل أنجع بـشأن العمل ألرباب الفنیة والمشورة المعلومات

  .التنظیمیة السجالت الداخلیة، القواعد العمل، ساعات األجور، العمل، عقود .العمل
 سـاعة  24یحصل على حق تسـجیل عقـود تأسـیس المؤسسـة الصـغیرة والمتوسـطة فـي ظـرف :قباضة الضرائب

  .بعد اإلیداع
 لها عالقة بالمشروعتحصل على باقي الرسوم التي  :الخزینة العمومیة.  
 یقوم بالمصادقة على الوثائق الضروریة لملف االستثمار :مأمور المجلس الشعبي.  
یقــوم بمراجعــة  الــذيفانــه یتعامــل إال مــع ممثــل الوكالــة الوطنیــة لتطــویر االســتثمار , فــي حالــة مســتثمر أجنبــي -

  .الملف و مراقبة تنقله بین مختلف الهیئات و اإلدارات
ـــة یتضـــمن اســـم المســـتفید و عنـــوان , جـــراءات التأسیســـیةبعـــد إنجـــاز كـــل اإل - ینشـــر مســـتخرج مـــن قـــرار الوكال

و االلتزامات التي یتعهـد بهـا صـاحب المؤسسـة الصـغیرة و المتوسـطة , المؤسسة والوضعیة القانونیة للمشروع
  .)الجریدة الرسمیة (في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة 

لـة بمتابعـة هـذا االسـتثمار و تسـاعد المسـتثمر فـي كـل خطواتـه و كـذلك كـل بعد انطـالق النشـاط تقـوم الوكا - 1
 .وتقوم كذلك بالتأكد من احترام كل االلتزامات التي صادق علیها, استثمار استفاد من امتیازات

  :مدیریة التقییم - 2
  .واإلعاناتتقوم بدراسة ملفات المشاریع المستثمرین وتقییمها وتحدد أي الملفات التي یمنحها المزایا 

  :مدیریة متابعة المشاریع - 3
مدیریة متابعـة المشـاریع هـي مكلفـة بإنجـاز و اسـتغالل المشـاریع فـي إطـار تطـویر و ترقیـة االسـتثمار و مـن أهـم 

  :مهامها
 .متابعة المشاریع المستفیدة من المزایا الممنوحة خالل فترة اإلعفاء -
 تصال مع اإلدارات والهیئات المكلفةتقوم بمتابعة االستثمارات المستفیدة من المزایا باال -
  1.بالسهر على احترام االلتزامات 
  دور الوكالة في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-4

 المؤسسـات اسـتثمارات دعـم فـي فعـاال دورا 2001 سـنة فـي نشـأتها منـذ االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة لعبت
 مجـال فـي الفردیـة القـرارات اتخـاذ باسـتثناء ,منحـت التـي الواسـعة للصـالحیات نتیجـة وذلـك ,والمتوسـطة الصـغیرة

                                                           
  .الجریدة الرسمیة ،القانون المتعلق بتطویر االستثمار 23الى18المواد من  1
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 خالل الفترة خاصة متزاید بمعدل زیادة الوكالة طرف من بها المصرح المشاریع وشهدت ,الصناعي العقار توزیع
 الصـغیرة للمؤسسـات االسـتثماریة المشاریع زیادة في الوكالة مساهمة مدى یبین التالي والجدول  2009-2005

  .ةالمتوسط و
  ANDIمشاریع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وقیمتها بدعم من : 17جدول رقم

  2013  2012  2011  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
  عدد المشاریع

22
55

  69
75

  11
69

7
  16

92
5

  11
80

3
  

78
03

  77
15

  47
68

  

قیمة 
ملیون (المشاریع

  )دینار

51
15

29
  70

77
30

  93
78

22
  24

01
89

0
  

47
95

60
  13

78
17

7
  

81
55

45
  75

21
69

  

دراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي النشاء و تطویر المؤسسات الصغیرة و العایب یاسین، :المصدر
 ،2014دیسـمبر، 1العـدد مجلـة دراسـات اقتصـادیة، جامعـة عبـد الحمیـد مهـري قسـنطینة، ،المتوسطة في الجزائـر

  .41ص
 حدود في كانت  2008 سنة قبل المشاریع تعداد في السنویة الزیادة نسبة أن الجدول خالل من یالحظ     

 الوكالة طرف من بها المصرح للمشاریع السنویة الزیادة شهدت بینما ,للوكالة الفعال الدور ذلك ویعكس ,الضعف
 من المسندة المشاریع عدد بین العالقة خالل من الوكالة دور أكثر ویبرز , 2008 سنة مع بالمقارنة انخفاضا

 في النسبة هذه مثلت الحرفیة، حیث النشاطات والمتوسطة باستثناء الصغیرة المؤسسات مشاریع إجمالي و طرفها
 56 هناك عمومیة مؤسسة 626 بین من أنه یالحظ حین في ،% 4,5 الخاصة للمؤسسات بالنسبة 2008 سنة

  91 %.بنسبة أي الوكالة دعم من استفادت قد مؤسسة
  

  

  

  

                                                           
  .41العایب ،مرجع سابق، ص، یاسین 1
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  هیئات أخرى داعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة:الثالثالمبحث 

 تها الدولة من اجل المساهمة في ترقیـة المؤسسـات الصـغیرة أنشأتعتبر هیئات الدعم من أهم المؤسسات التي     
   .يمن مساهمة كبیرة في االقتصاد الوطنوذلك لما لها  المتوسطةو 

  الصغیرة و المتوسطةعمة للمؤسسات الصنادیق الدا:المطلب األول

مجموعة من أجهزة دعم للمؤسسات الصـغیرة و المتوسـطة مـن بینهـا الصـندوق الـوطني  بإنشاءقامت الحكومة    
  .للتامین على البطالة، صندوق ضمان القروض، صندوق الزكاة، الصندوق ضمان االستثمارات

 CNACالصندوق الوطني للتامین على البطالة: أوال
و  1994جـــوان  06المــؤرخ فــي  188-94تــم إنشــاء هــذا الجهـــاز بموجــب القــانون رقــم  :الصــندوق نشــأة - 1

المتضــــمن القــــانون األساســــي للصــــندوق الــــوطني للتــــأمین علــــى البطالــــة ، حیــــث یتمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة و 
ا االستقالل المالي ، كما یوضع الصندوق تحـت وصـایة الـوزیر المكلـف بالضـمان االجتمـاعي ، و بـالنظر إلـى مـ

بأنـــه یهـــدف إلـــى حمایـــة العمـــال المســـرحین ألســـباب  189-94مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  03تضـــمنته المـــادة 
شـهرا ، و ) 36(اقتصادیة حیث ال یمكـن بـأي حـال مـن األحـوال أن تتعـدى مـدة التكفـل المحسـوبة  سـتة وثالثـین 

 .هذا التعویض غیر معفي من اقتطاع الضمان االجتماعي
  :مهام الصندوق - 2
  التمویــل الجزئــي للدراســات المتعلقــة باألشــكال غیــر النموذجیــة للعمــل و األجــور وتشــخیص مجــاالت التشــغیل

  ومكامنه 
  لتكفـل بالدراسـات التقنیـة االقتصــادیة لمشـاریع أحـداث األعمــال الجدیـدة لفائـدة البطـالین الــذین یتكفـل بهـم ویــتم

  .ذلك باإلیصال مع المصالح العمومیة للتشغیل 
 ساعدة للمؤسسات التي یواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصـب الشـغل حسـب تقدیم الم

  األشكال و الصیغ المقررة بموجب اتفاقیة
  كلف الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة(CNAC)  بمهمة جدید تتمثل في دعم ومرافقة خلـق النشـاط مـن

ســنة ، وهــذا بنــاءا علــى جــاء بــه  50إلــى  35ا بــین طــرف العــاطلین و المســرحین  الــذین تتــراوح أعمــارهم مــ
 1. 188-94و المتمم للقانون األساسي رقم  01-04المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  .14، مرجع سابق،صمصطفى طویطي ،مصطفى بلمقدم 1
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  :التأهیلشروط  - 3
  :یمكن االستفادة من خدمات الصندوق إذا توفرت الشروط التالیة

 الجنسیة الجزائریة.  
  سنة 50و 30أن یكون السن بین. 
  عمل مأجور أو ممارسا لنشاط لحسابه الخاص عند إیداعه طلب اإلعانةأال یكون شاغال ألي منصب. 
  أن یكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشـغیل كطالـب لمنصـب عمـل أو یكـون مسـتفید مـن تعـویض

 .الصندوق الوطني للتأمین على البطالة
 ام بهأن یتمتع بمؤهل مهني أو یمتلك ملكات معرفیة ذات صلة بالنشاط المراد القی. 
 أن قادرا على توفیر إمكانیات مالیة كافیة للمساهمة في تمویل مشروعه. 
 أال یكون قد استفاد من تدبیر إعانة بعنوان إحداث النشاطات . 
 :االمتیازات الممنوحة من طرف الصندوق - 4
 ــة ــازات المالی التــي یغطــي , الصــیغة الوحیــدة للتمویــل  حســب الصــندوق هــي الصــیغة ثالثیــة األطــراف:االمتی

  .العتاد والمعّدات الجدیدة اقتناء  الجزء األكبر منه مصاریف
 .القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -
 1.القرض البنكي الذي یخفض جزء من فوائده من طرف الصندوق -
 ت الجبائیةاالمتیازا : 
  :تتحدد كما یلي, یتمتع الشباب النشطون في إطار الوكالة من إعفاءات ضریبیة وتخفیضات جبائیة 
  :تتمثل االمتیازات في :  مرحلة اإلنجاز -
  اإلعفــاء مــن الرســم علــى القیمــة المضــافة للحصــول علــى معــدات التجهیــز والخــدمات التــي تــدخل مباشــرة فــي

  .إنجاز االستثمار
  ردة، والتي تدخل مباشرة فـي إنجـازمن الحقوق الجمركیة على معدات التجهیز المستو  %05بنسبة تخفیض 

  .االستثمارات
 اإلعفاء من حقوق تحویل الملكیة في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.  
 اإلعفاء من حقوق التسجیل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة. 

                                                           
، ملتقى دولي حول إستراتیجیة الحكومة دعم االستثمارات المحلیة و تقلیص حجم البطالة دور األجهزة الحكومیة في:حبة نجوى، ،بن بریكةعبد الوهاب  1

  .9ص، ،ةالتنمیة المستدامة،جامعة المسیل في القضاء على البطالة و تحقیق
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  :مرحلة االستغالل  -
ســـنوات  06ســنوات بدایـــة مــن انطــالق النشــاط، أو  03الجبائیــة للمؤسســـة المصــغرة لمــدة  االمتیــازاتتشــمل     

  :بالنسبة للمناطق الخاصة و تتمثل في
  اإلعفـاء الكلـي مـن الضـریبة علـى أربـاح الشـركات والضـریبة علـى الـدخل اإلجمـالي والرسـم علـى النشـاطات 

 .المهنیة
  1.على البنایات والمنشآت اإلضافیة المخصصة لنشاطات المؤسساتاإلعفاء من الرسم العقاري 

 :ضمان قروض االستثمار للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةصندوق  : ثانیا
  :تعریف الصندوق - 1

رقـم صندوق ضمان قروض االستثمارات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بموجب المرسـوم الرئاسـي  إنشاءتم    
، و المتضــــمن القـــانون األساســــي لصــــندوق 2004افریـــل 19الموافــــق ل1425صـــفر 29المـــؤرخ فــــي  134-04

ضمان قروض االستثمارات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،حیث اعتبر الصندوق شـركة ذات أسـهم بـرأس مـال 
التـي  ضمان تسدید القـروض البنكیـة إلىویهدف  .2006ملیار دینار جزائري وبدا نشاطه الفعلي في بدایة30قدره

تمویــل االســتثمارات المنتجــة للســلع و الخــدمات المتعلقــة  إطــارفــي  منهــا المؤسســات الصــغیرة و المتوســطةتســتفید 
للقـروض القابلـة للضـمان فـي  األقصـىتجهیزات المؤسسـات و توسـیعها و تجدیـدها، حیـث یكـون المسـتوى  بإنشاء
ملیون دینار جزائري، ویستثني من هذه الضـمانات القـروض المنجـزة فـي القطـاع الفالحـي  و القـروض  50حدود 

الخاصة بالنشاطات التجاریة  و الموجهة لالسـتهالك، وتسـتفید مـن ضـمانات الصـندوق كـذلك القـروض الممنوحـة 
ك و المؤسســـات المالیـــة المســـاهمة فـــي الصـــندوق، و تجـــدر للمؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة مـــن طـــرف البنـــو 

ـــى اإلشـــارة ـــةوجـــود  إل ـــة المســـاهمة فـــي  إمكانی مال الصـــندوق بواســـطة الحقـــوق و رأســـللبنـــوك و المؤسســـات المالی
قروض االسـتثمار، وتتعلـق المخـاطر المغطـاة مـن الصـندوق  وضمانالممتلكات التي تحوزها في شركات التامین 

 :بما یلي 
 .الممنوحةد القروض عدم تسدی -
 .التصفیة القضائیة للمقترض أوالتسویة  -

ملـف و التـي  524مـن الملفـات المضـمونة  2010لقد بلغت حصیلة صندوق ضمان االستثمارات فـي نهایـة     
العمومیــــة الصــــدارة مــــن حیــــث عــــدد الملفــــات  األشــــغالملیــــار دج، حیــــث احتــــل قطــــاع البنــــاء و  13.9تجــــاوزت 

ملــف ضــمان  165مــن مجمــوع الضــمانات، ثــم تــاله قطــاع النقــل ب  %35بنســبة  ملــف و 182المضــمونة ب 
                                                           

  .10، نفس المرجع السابق، صحبة نجوى ،بن بریكةعبد الوهاب  1



 المتوسطةالدعم للمؤسسات الصغیرة و  و اآللیات هیئاتال  :                       الثاني الفصل
 

54 
 

اغلــب المؤسســات  أن، وســجل الصــندوق %26ملــف مضــمون بنســبة  136ثــم قطــاع الصــناعة ب  %31 بنســبة
مؤسســــة، فیمـــا توزعــــت بـــاقي المؤسســــات  266تتمركـــز بشــــرق الـــبالد ویقــــد عـــددها ب المســـتفیدة مـــن ضــــماناته 

، واعتبـر 57، و الجنـوب ب75مؤسسة، و الغرب ب  166ناطق البالد، ومنها الوسط ب المستفیدة على باقي م
المدیر العام للصندوق أن حصیلة نشاط هیئته تبقى غیر كافیة و متواضعة، وارجع ذالك إلى أن البنوك لم تـدمج 

  1.إجراءات الضمان في تسییر ملفات منح القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة
 2013المقدمة من طرف الصندوق لسنةالحصیلة  - 2

 إلى إنشائهضمان قروض االستثمارات منذ  توزیع الضمانات المقدمة من طرف صندوق :18الجدول رقم
  2013-12- 31غایة

  -  العملیة
  620  عدد الضمانات الممنوحة
  ملیار دینار 9.7  قیمة الضماناتالممنوحة

  ملیار دینار 19.5  اجمالي القروض المضمونة
دراسة و تحلیل سیاسة الدعم المالي الحكومي النشاء و تطویر المؤسسات الصـغیرة  ،العایب یاسین: المصدر 

  .56ص، دیسمبر، 1،مجلة دراسات اقتصادیة، جامعة عبد الحمید مهري قسنطینة،العددو المتوسطة في الجزائر

 قیمـة أن كمـا  ،ضـمان 620 بتقـدیم إال یسـاهم لـم إنشـاءه منـذ الصـندوق أن الجـدول خـالل مـن یالحـظ      
 القروض مبالغ أن إلى األولى بالدرجة ذلك ویرجع ,الصندوق عمر إلى بالنظر ضعیفة كانت المضمونة القروض
  2.دج ملیون 5 من القروض األقل فئة من كانت الممنوحة

  :صندوق الزكاة - 1
 :التعریف بالصندوق - 3

، یعمـل 2003سـنة اجتماعیـة، تـم إنشـاؤه فـي الجزائـر  صندوق الزكاة هـو هیئـة شـبه حكومیـة و مؤسسـة دینیـة
تحت نظارة وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف و التي تضمن له تغطیـة قانونیـة بنـاءا علـى القـانون المـنظم لمؤسسـة 
المسجد، یقوم بتحصیل و جبایة الزكاة عبر فروعه المتواجدة  في مختلف والیات الوطن، ثم یقوم أیضـا بتوزیعهـا 

سیدي و و قد انطلقت التجربة في البدایة بوالیتین نموذجیتین هما عنابة . ارفها الشرعیة عبر نفس الفروععلى مص
                                                           

أطروحة  ،حالة الجزائر ،التكنولوجي في تكوین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةدراسة إستراتیجیة لإلبداع بن نذیر ،  نصر الدین 1
  .280ص  ،2012دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،

  56العایب ، مرجع سابق،ص، یاسین 2
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لـــوالیتین، لتلتقـــي أمـــوال الزكـــاة بلعبـــاس، حیـــث تـــم فـــتح حســـابین بریـــدیین تـــابعین لمؤسســـة المســـجد علـــى مســـتوى ا
بـل الزكـاة إال نقـدا و وفـق هـذه الطریقـة التبرعات من المزكین و المتصدقین في شكل حواالت بریدیة، حیـث ال تقو 

تم تعمیم هذه العملیة على كافة والیات الوطن الثمـاني و األربعـین بفـتح حسـابات بریدیـة  2004و في سنة . فقط
ق و یصـرف األمـوال، إذ أن على مستوى كل والیـة، تكـون تابعـة لصـندوق الزكـاة، و مـن خاللهـا یحصـل الصـندو 

  .بتاتا ال تحصیال و ال نفقة ال یتعامل بالسیولة الصندوق
 :التمویل عن طریق القرض الحسن - 4

القرض الحسن هو تسـهیل علـى شـكل سـحب علـى المكشـوف وال یسـمح بـه إّال لوقـت محـدود وبمبلـغ محـدود      
و ینشــــأ هــــذا القــــرض أساســــا نتیجــــة النكشــــاف حســــابات . ولمتعامــــل ذو مواصــــفات خاصــــة یحــــددها المصــــرف

ة نفســها أو بســبب طبیعــة المعاملــ  المتعــاملین والتــي قــد تكــون بســبب صــعوبة مؤقتــة یواجههــا المتعامــل أو بســبب
غیـــر مقصـــود مـــن جانـــب المتعامـــل كمـــا تشـــمل القـــروض الممنوحـــة مـــن حـــین ألخـــر لـــبعض المتعـــاملین ألســـباب 

هدفـه األساسـي هـو ترقیـة النمـو االجتمـاعي عـن طریـق النشـاط االقتصـادي . مختلفة كتأخر صـرف الرواتـب مـثال
االعتمــاد علــى "ض بــل یرتكــز أساســا علــى ومحاربــة التهمــیش بفضــل نــوع مــن الــدعم ال یكــرس فكــرة االتكــال المحــ

لهـذا الغـرض فـإن القـرض المصـغر یـوفر خـدمات مالیـة متماشـیة ".علـى روح المقاولـة"و " المبادرة الذاتیـة"، "النفس
من فئة األشخاص بدون   القرض البنكي والمشكلین أساسا  مع احتیاجات المواطنین غیر المؤهلین لالستفادة من

  . المستقرأ والبطالین والذین ینشطون عموما في القطاع غیر الشرعيدخل أو ذوي الدخل غیر 
و تعمل الجهة المسیرة للقرض الحسن في الجزائر، على تطبیقه وتجسیده میدانیا بتمكین المـواطنین و المواطنـات 
الــذین یســعون لخلــق نشــاط خــاص بهــم و االنطــالق فــي مشــاریع مصــغرة منتجــة للســلع و الخــدمات مــع اســتثناء 

ملیـون سـنتیم لفـتح المجـال  50وقد قامت وزارة الشؤون الدینیة برفع قیمة القـرض الحسـن فـق . النشاطات التجاریة
لمساعدة المستفیدین الراغبین في تكوین مؤسسات صغیرة و ذلك حسب قدرة األموال المتوفرة لدى اللجان الوالئیـة 

   .1المكلفة بتوزیع أموال الزكاة
  الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةاآللیات :الثاني المطلب

اعتمدت الجزائر مجموعة من اآللیـات، التـي مـن شـانها التخفیـف مـن مشـاكل التمویـل للمؤسسـات الصـغیرة و     
  . المتوسطة وهذا في إطار اإلصالحات االقتصادیة التي اعتمدتها الحكومة من اجل تطویر وتنمیة هذا القطاع 

                                                           
جامعة محمد خیضر  ،"التجربة الجزائریة"األموال دراسة حالة صندوق الزكاة رؤیة حدیثة لجمع وتوزیع واستثمار  براهیمي سمیة، ،لزهر قواسمیة1 

  .5-2ص،  بسكرة الجزائر، ص،
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 :الصغیرة و المتوسطةوزارة المؤسسات : أوال
وزارة المؤسســـات  إلـــىوزارة منتدبـــة مكلفـــة بالمؤسســـات، ثـــم تحولـــت  1991الجزائـــر اعتبـــارا مـــن ســـنة أنشـــأت لقـــد 

ـــم   18الموافـــق ل  1425صـــفر  9المـــؤرخ فـــي  94-211الصـــغیرة و المتوســـطة بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رق
ـــة  ـــر المؤسســـات الصـــغ المتضـــمن، 1994جویلی  94-212یرة و المتوســـطة، و المرســـوم تحدیـــد صـــالحیات وزی

المركزیــة فــي وزارة المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة، حیــث  اإلدارةالمــؤرخ فــي نفــس التــاریخ و المتضــمن تنظــیم 
 أولالعمل و التي كان احد ناشـطیها و مـا یـزال  ألربابالوزارة استجابة ملحة لطلب الحركة الجمعویة  نشأةكانت 

للتصـورات التـي یقـوم علیهـا  األولى األسساع، وهو السید رضا حمیاني، الذي وضع وزیر كلف بتسییر هذا القط
العمــل وخبــراء االقتصــاد، حیــث تمیــزت تلــك الفتــرة  أربــاببرنــامج الــوزارة، و التــي كانــت تتــرجم تطلعــات منظمــات 

مؤسســـات الـــوزارة مـــن اجـــل ترقیـــة ال فنشـــأتو تحـــوالت اقتصـــادیة عمیقـــة فـــي اتجـــاه اقتصـــاد الســـوق،  بإصـــالحات
ربیـــع الثـــاني  9المـــؤرخ فـــي  190-2000الصـــغیرة و المتوســـطة، وتوســـعت صـــالحیاتها بالمرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

المحدد لصالحیات وزیر المؤسسـات و الصـناعات الصـغیرة و المتوسـطة،  2000جویلیة  11الموافق ل  1421
المركزیـة فـي  اإلدارةالمتضـمن تنظـیم المؤرخ في نفس الفترة و  2000-191المرسوم التنفیذي رقم  إلى باإلضافة

جمــادى  14المــؤرخ فــي  10-149هیكلتهــا فــي التعــدیل الــوزاري وفقــا للمرســوم الرئاســي رقــم  إعــادةوتــم . الــوزارة
رة الصـــــناعة و اوز الحكومـــــة لتصـــــبح  أعضـــــاءتعیـــــین  المتضـــــمنو  2010مـــــاي  28الموافـــــق ل  1431الثانیــــة 

  :وتتكفل الوزارة بالمهام التالیة. االستثمارالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة 
 .حمایة طاقات المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة الموجودة و تطویرها -
المؤسســات و الصــناعات الصــغیرة و المتوســطة و توســیعها وتحویلهــا و  إنشــاءترقیــة االســتثمارات فــي مجــال  -

 .تطویرها
 .سسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطةضمن قطاع المؤ  االستثماراتترقیة الشراكة و  -
 .استراتیجیات تطویر قطاع المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة إعداد -
 .ترقیة الدعائم لتمویل المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة -
 .و الصناعات الصغیرة و المتوسطةتعاون دولي و جهوي في مجال المؤسسات  إحداثالعمل على  -
 .ظروف الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات اإلنتاجتحسین  -
 .القیام بالدراسات القانونیة و تنظیم القطاع -
القیـــام بالدراســـات االقتصـــادیة المتعلقـــة بترقیـــة قطـــاع المؤسســـات و الصـــناعات الصـــغیرة و المتوســـطة ونشـــر  -

 .المعلومات االقتصادیة
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مـــع الحركــــة الجمعویـــة للمؤسســــات و الصــــناعات  الفضـــاءات الوســــیطة و ترقیـــة التشــــاورتنســـیق النشــــاطات و  -
 .الصغیرة و المتوسطة

إذن تعمل الوزارة على التكفـل بقطـاع المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة مـن عـدة جوانـب حیـث تعمـل علـى اقتـراح 
سـات التدابیر المشجعة في المجاالت المالیة و الجبائیة و التنظیمیة و الـدعم الملـي لترقیـة االسـتثمارات فـي المؤس

المؤسسات، و توفیر محیط مشجع، وتعمل الوزارة كـذلك  إنشاءالصغیرة و المتوسطة، ووضع استراتیجیات تحفیز 
 1.على تحسین القدرة التنافسیة لهذا النوع من المؤسسات ونشر المعلومات االقتصادیة

 مشاتل المؤسسات :ثانیا
المؤسســـة  احتیاجـــاتالمشـــتلة هـــي هیئـــة اســـتقبال مؤقتـــة للمؤسســـات، هـــدفها تقـــدیم مســـاعدات مختلفـــة مناســـبة ال 

مختلفــة، منهــا الخــدمات و االستشــارات،  أشــكاال، وتتخــذ هــذه المســاعدات اإلنجــازالتــي هــي فــي طــور  أوالجدیــدة 
مبنیــة علــى  األعمــالرة حاضــنات فكــأن  كــم. وذلــك للرفــع مــن احتمــاالت نجــاح المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة

و المشروعات ذات النمو العالي داخل  اإلبداعیة األفكار أصحابتعمل على احتضان ورعایة  آلیةتطویر  أساس
یقــدم خــدمات أساســیة مشــتركة لــدعم المبــادرین ورواد األعمــال مــن أصــحاب  محــدد وصــغیر نســبیا،  حیــز مكــاني

لمشروع، وذلك على أسس و معـاییر متطـورة، ومـن خـالل تـوفیر المـوارد األفكار الجدیدة، وتسهیل فكرة البدء في ا
المالیة المناسبة لطبیعـة هـذه المشـاریع و مواجهـة المخـاطر العالیـة المترتبـة علـى أقامهـا، بجانـب تـوفیر المنظومـة 

  2 .قیةللخدمات اإلداریة األساسیة، فهي تقدم المعونة و االستشارات الفنیة المتخصصة و المساعدات التسوی
ـــم انشـــاء المشـــاتل بموجـــب       ـــد ت ـــم ولق ـــذي رق القـــانون  2003فیفـــري  25المـــؤرخ فـــي  78-03المرســـوم التنفی

و تعرف مشاتل المؤسسات على أنها مؤسسـات عمومیـة ذات طابـع . األساسي لمشاتل المؤسسات و تحدید دورها
  :المالیة، و تكون في أحد األشكال التالیةصناعي و تجاري، تتمتع بالشخصیـة المعنویة و االستقاللیة 

 .و هي عبارة عن هیكل دعم یتكفل بحاملي المشاریع في قطاع الخدمات :المحضنة - 1
ــربطو  - 2 تتمثــل فــي هیكـــل دعــم یتكفــل بأصحـــاب المشـــاریع فــي قطـــاع الصــناعات الصــغیرة و المهــن : رشــة ال

 .الحرفیة
 .و یتكفل هذا النزل بحاملي المشاریع ذوي النشاطات التي تهتم بمیدان البحث :نزل المؤسسات - 3

  :و تتكفل مشاتل المؤسسات بما یأتي
 .استقبال و استضافة و مرافقة المؤسسات الحدیثة النشأة لمدة معینة و كذلك أصحاب المشاریع   -

                                                           
  .265-264ص،ص،  مرجع سابق، ،بن نذیر الدین نصر 1
  .275ص، نفس المرجع،2 
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 .تسییر و إیجار المحالت، و تقدیم الخدمات الملحقة   -
  .ت خاصة بمجال النشاطتقدیم إرشادا   -

  :مراكز التسهیل: ثالثا
ذي  24المــؤرخ فــي  03-79حــددت الطبیعــة القانونیــة لمراكــز تســهیل المؤسســات حســب المرســوم التنفیــذي      
، و هي عبـارة عن مؤسسـات عمومیة ذات طابع إداري لهـا شخصیة 2003فیفري  25الموافق ل  1423الحجة 

  :المالیة كما تتوخى تحقیق األهداف التالیةمعنویة و تتمتع باالستقاللیة 

 تطویر ثقافة المبادرة، و مرافقة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دعمها. 
 تقلیص آجال إنشاء المؤسسات و توسیعها و استردادها. 
  تشجیع تطویر التكنولوجیات الجدیدة لدى حاملي المشاریع. 
  ت المركزیة و المحلیةخلق مكان یلتقي فیه عالـم األعمـال و اإلدارا. 
  المشـــاریع و مختلـــف مراكــــز البحـــث و  يمحاولـــة تثمـــین البحـــث مـــن خـــالل توفــــیر جـــو للتبـــادل بـــین حـــامل

 .الشـركات االستشـاریة و مؤسسـات التكوین، و األقطاب التكنولوجیة و الصناعیة
  1.إنشاء قـاعدة معطیات حول الكثافة المكانیة لنسیج المؤسسـات 

  برامج دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الثالثالمطلب 

 الجزائـر فـي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع منها استفاد التي الدولي التعاون برامج مختلف بدأت لقد
  :یلي ما نذكر البرامج هذه بین ومن األطراف، متعدد بالتعاون منها تعلق ما وخاصة ثمارها تؤتي
  االقتصادي اإلنعاشبرنامج : أوال
من اجل تنمي المؤسسـات الصـغیرة  یعتبر برنامج اإلنعاش االقتصادي من أهم البرامج التي اعتمدتها الجزائر    

  :والمتوسطة ویتلخص فیما یلي
 ): 2004-2001(االقتصادي اإلنعاشبرنامج  - 1
الظـروف  إیجـاد، یسـتهدف )ملیـار دوالر 7حـوالي ( ملیـار دینـار  525قـدره  أولـيالذي خصص له غالف مالي و 

من اجل النهوض باالقتصاد الوطني، ویرتكز بصفة خاصة على دعم األنشطة المنتجة للقیمة المضافة و المثلى 
الشـــغل ال ســـیما تشـــجیع المؤسســـات المنتجـــة الصـــغیرة و المتوســـطة خاصـــة المؤسســـات المحلیـــة، وقـــد خصـــص 

                                                           
،كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائریة، دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،واقع التجربة سایبي درةصن ،بد الفتاح بوخمخـمع1

  .10-9قسنطینة ،ص،ص،
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ملیـار  2عـادة تأهیـل المنـاطق الصـناعیة، وإلملیـار دینـار   2مؤسسـة االقتصـادیة،ملیار لل 4مج مبلغ بقیمة البرنا
المتوسـطة موجهـة لصـندوق ترقیـة جزائریة منها المؤسسات الصغیرة و دینار المتبقیة لتأهیل المؤسسة االقتصادیة ال

  .التنافسیة الصناعیة المسؤول على تمویل برنامجا لتأهیل
 ):2009-2005(لدعم النمو امج التكمیليالبرن - 2

 اإلنعــاشوتنفیــذها فــي برنــامج  إقرارهــامواصــلة البــرامج و المشــاریع الــذي ســبق  إطــارجــاء هــذا البرنــامج فــي     
 أداةع المجـاالت قطاعـات النشـاط ومرافقـة یـالنمـو و تكییفـه فـي جم إنعـاشاالقتصادي، یستهدف مواصـلة مجهـود 

المالیـة  اتاالعتمـادالوطنیة فـي تحولهـا الحتمـي لتكـون مسـتعدة لالنفتـاح علـى االقتصـاد العـالمي، وقـدرت  اإلنتاج
ملیــــار دینــــار لترقیــــة المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة  4منهــــا / ملیــــار دینــــار 4.202المخصصــــة لــــه قیمــــة 

لصـغیرة و المتوسـطة، انجـاز مركـز لتطـویر المؤسسـات ا إنشاء، مشتله 14 إنشاءوالصناعات التقلیدیة، تستهدف 
  .الصناعة التقلیدیة القائمة اإلنتاجوحدات  تأهیل إعادةمع  دور و متاحف للصناعات التقلیدیة

 ):2014-2010(التنمیة الخماسي أوبرنامج توطید النمو  - 3
ضـــمن  المخطـــط، انـــدرج هـــذا )ملیـــار دوالر286(ملیـــار دینـــار  حـــوالي  21.214قـــدره  إجمـــاليبقـــوام مـــالي     

 ملیــار دینــار150، حیــث تــم تخصــیص مــا یقــارب 2001الــوطني التــي انطلقــت ســنة  راالعتمــا إعــادةدینامكیــة 
لترقیـــة المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة مـــن خـــالل إنشـــاء منـــاطق صـــناعیة والـــدعم العمـــومي للتأهیـــل وتســـییر 

یضــا إطــالق اكبــر برنــامج لتأهیــل ملیــار دینــار، وخــالل هــذه الفتــرة تــم أ 300القـروض البنكیــة التــي قــد تصــل إلــى 
ملیـار  386المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بهدف تطـویر قـدرتها التنافسـیة فـي ظـل االنفتـاح االقتصـادي بقیمـة 

  1.مؤسسة 20000دینار یستهدف تأهیل 
 :برنامج میدا: ثانیا
 لـه، لمنظمـة األورومتوسطي التعاون إطار في یندرج  EDPMEاالتفاقیة، في النظر بإعادة تفعیله تم حیث    

 هـي میـدا برنـامج ومـدة محیطها، وتأهیل بتأهیلها والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة تحسین وهدفه
 553 تأهیـل تـم إذ عملیـة،1456 لـیخص أورو ملیـون 62,9 قـدرها بقیمـة 2002 فـي فعلیـا انطلـق سـنوات، 5

 وزارة میـدا برنـامج تقـود. أورو ملیـون 17 قـدرها بتكلفـة خاصـة صـناعیة مؤسسـة 3800 مجمـوع مـن مؤسسـة
 الصـغیرة للمؤسسـات الجمعیـات ممثلـي مـع بالتعـاون األوربیـة، اللجنـة ووفـد والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات

                                                           
ابحاث المؤتمر  ،)2014-2001(اثار البرامج االستثماریة على تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل االنفتاح االقتصادي ، طبایبیة سلیمة 1

، طلیة العلوم االقتصادیة و 2014- 2001الدولي حولتقییم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 
  .7،ص 2013مارس 11/12، 1التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف
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 تحقیـق 2004 غایـة وٕالـى میدا برنامج في وتم المؤسسات، لتلك التكوین الدراسة، االستشارة، وهدفه والمتوسطة،
 هدفـه أورو، ملیـون 20 بقیمـة البنكیـة الضـمانات لتغطیـة جهـة إنجـاز تـم كمـا وتشـخیص، تأهیـل عملیـة 400
  1.قروض على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات حصول تحسین

  :التعاون مع البنك االسالمي: ثالثا
 تقـدیم وكـذا والمتوسـطة الصـغیرة للمؤسسـات تمویـل خـط فـتح علـى للتنمیة اإلسالمي البنك مع االتفاق تم لقد    

 متطلبـات لمواكبـة الوطنیـة الصـناعات تأهیـل سـبل ولدارسـة معلوماتیـة نظم استحداث لدعم متكاملة فنیة مساعدة
 تطـویر و والمتوسـطة الصغیرة المؤسسات وتطویر لرعایة نموذجیة )مشاتل(نمحاض وٕاحداث والمنافسة، العولمة
  .وتركیا اونسیوأند كمالیزیا المیدان في متقدمة تجارب تملك والتي األعضاء الدول مع التعاون

  :التعاون مع البنك العالمي: رابعا 
 مع تقني تعاون برنامج إعدادعلى  الدولیة المالیة الشركة مع وبالخصوص العالمي البنك مع االتفاق كان لقد    

 الصـغیرة المؤسسـات لبـارومتر التنفیـذ حیـز ووضـع إلعـداد)  NAED(المؤسسـات  لتنمیـة إفریقیـا شـمال برنـامج
 دراسـات إعـداد فـي أیضـا البرنـامج هـذا وسـیتدخل وضـعیتها علـى تطـرأ التـي التغیـرات متابعـة قصـد والمتوسـطة
  .النشاط لفروع اقتصادیة

  : التعاون مع منضمة األمم المتحدة لتنمیة الصناعات: خامسا
 والتـي الغذائیـة الصـناعات فـرع فـي والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات لتأهیـل فنیـة مسـاعدة علـى االتفـاق تـم لقـد

  2.الفرع لهذا تشخیص إلعداد دراسات مكتب واختیار البرنامج لتسییر وحدة بإحداث جسدت
  

 

 

  

  

                                                           
دراسة حالة الجزائر،اطروحة  ، طة ، الواقع التجارب، المستقبل، في ظل التحوالت االقتصادیة العالمیةالمؤسسات الصغیرة و المتوسجي ، ادر  كریمو 1

  .56، ص، 2012-2011دكتوراه، في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،
تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم عثماني، دور التسویق في زیادة  عیاشة  2

  .157-156، ص، ص، 2011-2010التسییر ، جامعة سطیف، 
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  :الفصل خالصة

 إلــــى 1962بمــــرحلتین مهمتــــین المرحلــــة األولــــى مــــنمـــرت المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة فــــي الجزائــــر      
فــي  أمــا المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة باألهمیــة الكبیــرة مــن طــرف الحكومــة  تحضــيحیــث لــم  1982غایــة

 الصـغیرة المؤسسـات لتطـویر المـالي الـدعم مجـال فـي الدولـة سیاسـة فكانـتالـى غایـة الیـوم 1982المرحلـة مـن 
 مشـارف مـع الجزائـري االقتصـاد شـهدها التـي والتشـریعیة االقتصـادیة الظـروف لتغیـر حتمیـة نتیجـة، والمتوسـطة

شـكلة حـل مالماضـي حیـث قامـت الحكومـة بوضـع عـدة بـرامج وهیئـات مـن اجـل  القـرن مـن التسـعینیات عشـریة
  .في االقتصاد الوطني أهمیةلما لها من  ،المتوسطة والنهوض بهاالتمویل للمؤسسات الصغیرة و 



 
 
 

  

  

  
 

  

  

  :الثالثالفصل 

دور صندوق ضمان القروض في 
دعم المؤسسات الصغیرة و 

 المتوسطة
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  :تمهید

 الحصـول مـن اجـل الكافیـة الضمانات في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل تواجه إشكالیة أهم تمثلت      
ه هـذ المطلوبـة، ولمواجهـة القـروض حجـم مـع بالمقارنـة أصـولها لقلـة نتیجـة وذلـك، البنـوك مـن القـروض علـى

هیاكـل  العمومیـة السـلطات ، أنشـأتفـي الجزائـر والمتوسـطة الصـغیرة اتللمؤسس المالي المحیط وترقیة  اإلشكالیة
 االئتمـان علـى الحصـول تسـهیل إطـار فـيوالمتوسـطة،  الصـغیرة المؤسسـاتلفائـدة  قـروضال لضـمان اتمؤسسـو 

 نجد حین في األمان مبدأ على مبني األخیر هذا عمل أساس ألن والبنك، المؤسسة بین العالقة وتحسین البنكي
  .بالمخاطر محفوفة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات استثمارات

حیث قمنا من خالل هذا الفصل بدراسة دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
  :و الذي تم تقسیمه إلى مبحثین كما یلي

  .ماهیة صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:المبحث األول
 .2014-2004خالل الفترة  انجازات الصندوقتقییم  :المبحث الثاني
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  صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ماهیة :المبحث األول

والمتوســطة هــي تســهیل الحصــول  المهمــة األساســیة لصــندوق ضــمان القــروض للمؤسســات الصــغیرة تعتبــر     
ـــل  ومشـــاركة البنـــوك علـــى القـــروض البنكیـــة لفائـــدة المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة، فـــي تقاســـم أخطـــار تموی

یرافـق  كمـا أن صـندوق ضـمان القـروض. المالیـة المقدمـة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة مـن خـالل الضـمانات
تبـؤ  والمتوسـطة الجزائریـة ویسـاعدها فـي التركیـب المـالي للمشـاریع المجدیـة، بمـا یمكنهـا مـن المؤسسـات الصـغیرة

  .مكانة متقدمة في ظل بیئة تنافسیة معقدة

  التعریف بالصندوق :المطلب األول

انطلقــت فكــرة إنشــاء صــندوق ضــمان القــروض للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة مــن مشــكل كــان مطروحــا هــو    
وهـذا المشـكل عرقـل الكثیـر مـن المسـتثمرین الـذین یتراجعـون لخـوفهم مـن خسـارتهم  ،مشكل الضمانات مـع البنـوك

    . في مشروعهم وكذا الضمانات المقدمة

  نشأة الصندوق: أوال
 373-02وفــق المرســوم التنفیــذي رقــم  المتوســطةضــمان القــروض للمؤسســات الصــغیرة و  صــندوق تــم إنشــاء 

تطبیقـا ألحكـام والمتضمن قانونـه األساسـي و  .2002نوفمبر  11الموافق ل  1423رمضان عام  06المؤرخ في 
تنشأ مؤسسة  2001دیسمبر  12الموافق ل  1422رمضان  27المؤرخ في  18-01من القانون رقم  14المادة 

  .1"الصندوق" في صلب النص ىتدعت الصغیرة والمتوسطة و عمومیة تسمى صندوق ضمان القروض للمؤسسا
یكــون مقــر الصــندوق بمدینــة الجزائــر، ویمكــن نقلــه إلــى أي مكــان أخــر مــن التــراب الــوطني بموجــب مرســوم     

هـــوي أو محلـــي للصـــندوق بعـــد موافقـــة الـــوزیر جیمكـــن إنشـــاء أي فـــرع . تنفیـــذي یتخـــذ بنـــاء علـــى الـــوزیر الوصـــي
  2.الوصي

 تعزیـز بهـدف التقلیدیـة والصـناعات والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات وزارة وصـایة تحـت مباشـرة تـم وضـعهو     
 وصـندوق البنـوك جهـة، وبـین مـن والبنـوك والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات بـین التناسـق خلـق فـي الـوزارة فعالیـة

 المشـاریع والمتوسـطة، إقـرار أهلیـة الصـغیرة المؤسسـات قـروض ضـمان صـندوق یتـولى .ثانیـة جهـة مـن الضـمان

                                                           
الموافق 1423رمضان عام  6المؤرخ في  373- 02، المرسوم التنفیذي رقم 74الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، 01المادة 1

  .13،ص2002نوفمبر11
  .13، نفس المرجع،ص04المادة 2
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 ,المؤسسـة نشاط في التوسع، باإلنشاء المتعلقة االستثمارات لتحقیق الضروریة القروض ضمانات على للحصول
  1المساهمات وأخذ المعدات تجدید
  :مهام الصندوق: ثانیا
  :اآلتیةیتولى الصندوق المهام     

التــدخل فـــي مـــنح الضـــمانات لفائــدة المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة التــي تنجـــز اســـتثمارات فـــي المجـــاالت  - 
 :اآلتیة
  المؤسساتإنشاء. 
 تجدید التجهیزات. 
 توسیع المؤسسة. 
 اخذ مساهمات. 

 .وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما. تسییر الموارد الموضوعة تحت تصرفه - 
 .إقرار أهلیة المشاریع و الضمانات المطلوبة - 
 .التكفل بمتابعة عملیات تحصیل المستحقات المتنازع علیها - 
 .الصندوقمتابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان  - 
تلقي، بصفة دوریة، معلومات عن التزام البنـوك و المؤسسـات المالیـة التـي تمـت تغطیتهـا بضـمانه، وفـي هـذا  - 

 .اإلطار، یمكنه أن یطلب أي وثیقة یراها ضروریة ویتخذ أي قرار في مصلحة الصندوق
 .المتوسطةضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهیئات الدولیة لفائدة المؤسسات الصغیرة و  - 
ضـــــمان االستشـــــارة و المســـــاعدة التقنیـــــة لفائـــــدة المؤسســـــات الصـــــغیرة و المتوســـــطة المســـــتفیدة مـــــن ضـــــمان  - 

 2.الصندوق
  :یكلف الصندوق بما یأتي. أعاله 5زیادة على المهام المذكورة في المادة     

المتخصصــــة التــــي تتكفــــل بالمخــــاطر بــــین المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة و البنــــوك و  تاالتفاقیــــاترقیــــة  - 
 المؤسسات المالیة

 ترقیـــة المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة إطـــارالقیـــام بكـــل مشـــروع شـــراكة مـــع المؤسســـات التـــي تنشـــط فـــي  - 
 .وتطویرها

                                                           
  .53ص مرجع سبق، مجلة علمیة محكمة، ،العایب یاسین 1
  .14الجریدة الرسمیة،مرجع سابق، ص ،05المادة 2
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الخاصـة بكـل صــیغ  ضـمان متابعـة المخـاطر الناجمـة عـن مـنح ضــمان الصـندوق و تسـلیم شـهادات الضـمان - 
 .التمویل

 .اتخاذ كل التدابیر و التحریات المتعلقة بتقییم أنظمة الضمان الموضوعة - 
 .إعادة اتفاقیات مع البنوك و المؤسسات المالیة - 
القیــــام بكــــل عمــــل یهــــدف إلــــى المصــــادقة علــــى التــــدابیر المتعلقــــة بترقیــــة المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة  - 

  1.ماراتدعیمها في إطار ضمان االستثوت

  :األهداف :ثالثا
التي تدخل في التركیب  األجلتسهیل الحصول على القروض المتوسطة  إلىیهدف صندوق ضمان القروض 

  :مجدیة، وهذا ما یؤدي إلىلي لالستثمارات الاالم
  .الهیاكل تحدید إعادة أوالتوسعة أو  اإلنشاءمساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند  - 
التــي تقــوم بتصــدیر منتوجــات خــارج المحروقـات، ممــا یســمح بتحقیــق تــوازن فــي االقتصــاد تشـجیع المؤسســات  - 

 .الوطني الذي یعتمد بشكل كبیر على قطاع المحروقات
 .التمویلیة محلیا العملیاتتشجیع  - 
محلیـا  بإنتاجهـاالمؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة التـي تنـافس المنتوجـات المسـتوردة وذلـك  تأهیـلالعمل على  - 

 الخارج إلىتصدیرها  یةوٕامكان
 .تامین النصح و المساعدة التقنیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة المستفیدة من الصندوق - 
 .ترقیة وتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إطارمباشرة كل مشاریع الشراكة مع المؤسسات النشطة في  - 
 2.اقتصادیة فیما یتعلق بمشروعهتقدم خدمات للمستثمرین بغیة توجیهه واطالعه على معلومات  - 

  الهیكل التنظیمي للصندوق :رابعا
  و یدیره مدیر عام اإلدارةیسییر الصندوق مجلس 

 :اآلتیة ءیتكون من األعضا: مجلس اإلدارة - 1
  ،ممثله رئیسا أوالوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات التقلیدیة. 
  المدریة العامة للخزینة و المدریة العامة للمیزانیة.(بالمالیةممثلین عن الوزیر المكلف.( 

                                                           
 .14، نفس المرجع،ص06المادة 1
صندوق ضمان القروض في دعم تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مذكرة ماجستیر،كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة دراجي ، دور  كریمو 2

  .142، ص 2006الجزائر،
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 ممثل عن الوزیر المكلف بالفالحة. 
 ممثل عن الوزیر المكلف بالصید البحري و الموارد الصیدیة. 
 ممثل عن الوزیر المكلف بالسیاحة. 
 ممثل عن الوزیر المكلف بالمواصالت السلكیة والالسلكیة. 
  بالطاقة و المناجمممثل عن الوزیر المكلف. 
 ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة. 

  .یمكن لمجلس اإلدارة أن یستعین بأي شخص من شانه أن یساعد بحكم كفاءته في أشغال المجلس      

  اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاري ویتولى أمانتهیحضر المدیر العام.  
 ة بناءا علـى اقتـراح مـن السـلطات و المتوسطة أعضاء مجلس اإلدار  یعین الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة
  .سنوات قابلة للتجدید 03الهیئات التي ینتمون إلیها لمدة و 

  یجب أن یكون األعضاء رتبة مدیر على األقل   

 وفــي حالــة انقطــاع عهــدة احــد األعضــاء، یــتم اســتبداله حســب األشــكال نفســها، ویســتخلفه العضــو الجدیــد الــى       
  .غایة انتهاء العهدة الجاریة

 یخص یتداول مجلس اإلدارة و یفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق السیما فیما: 
 ي للصندوق و إعداد نظامه الداخليمشروع التنظیم الداخل. 
 برنامج نشاطات الصندوق. 
 المیزانیة التقدیریة للصندوق. 
 المصادقة على الحسابات. 
 التقریر السنوي للنشاط. 
 قبول الهبات و الوصایا الوطنیة و الدولیة. 
 القروض الواجب الحصول علیها لدى البنوك و المؤسسات المالیة. 
 الشروط العامة إلبرام الصفقات و العقود و االتفاقیات وكل المعامالت األخرى الملزمة للصندوق 
 و المحلیةإمكانیة إنشاء الفروع الجهویة أ 
  أشهر 03كل  األقلفي دورة عادیة باستدعاء من رئیسه مرة واحدة على  اإلدارةیجتمع مجلس 
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 1.أعضائه)2/3( من ثلثي أوویجتمع في دورة غیر عادیة بناءا على استدعاء من رئسه 
 :العامة اإلدارة - 2
 المدیر العام: 

الصـــندوق وفـــق البرنــــامج  أهـــدافمـــن مهامـــه تخفـــیض التوجهـــات العامـــة للصـــندوق، و العمـــل علـــى تحقیـــق 
  .على مختلف المدیریات اإلشراف، ویضمن التنسیق و اإلدارة ملحقالموضوع مع 

 العامة األمانة: 
  .من مهامها استقبال البرید و الفاكس والرد على الزبائن واستقبال المدعوین

 لجنة االلتزامات:  
 إشـرافتحـت  األخیـرةتعقد هذه اللجنة من اجل اتخـاذ قـرار مـنح الضـمان للملـف المقـدم للصـندوق، وتعقـد هـذه 

ـــيالمـــدیر العـــام و المـــدراء  ـــة، مـــدیر الشـــؤون القانونیـــة و  اإلدارةنائـــب المـــدیر العـــام، مـــدیر : ذكـــرهم األت و المالی
  .عن الملف المرفوع للجنة المتابعة، مدیر االلتزامات و المتابعة، وكذلك اإلطار المسؤول

 لجنة التنسیق: 
داخــل  اإلداریــةالتنظیمیــة و  بــاألمورفــي الصــندوق، وتتعلــق اجتماعاتهــا  األقســامتعقــد بحضــور جمیــع المــدراء 

  .االحتیاجات المادیة بشكل عام إلى إضافة/ الهیئة،
 خلیة االتصال و الوثائق: 

المنتجــات التــي یقــدمها للمنتجــات التــي یقــدمها مــن مهامهــا وضــع مخطــط شــامل للتعریــف بالصــندوق ومختلــف 
فـي الصـحف و  اإلشـهار، وتسـاهم فـي وضـع إسـتراتیجیة تسـویقیة وكـذا بـرامج معلوماتیـة، وكـذا للزبائن المحتملـین

  .القنواتشهاریة و اللوحات اال
 مستشار المدیر العام: 

المتعلقـــة بالتوجهـــات اإلســـتراتیجیة وتتمثـــل مهامـــه فـــي تقـــدیم االستشـــارات، إعـــداد مختلـــف التقـــاریر والدراســـات 
 .للصندوق

 نائب المدیر العام: 
  وتتمثل مهامه في اإلنابة عن المدیر العام في حالة غیابه

 خلیة اإلعالم و التنظیم: 

                                                           
  .15-14،الجریدة الرسمیة مرجع سابق،ص،ص،14الى10المواد من 1
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لنظــام المعلومــات  األمثــلو تتمثــل مهمتهــا فــي التخطــیط وتســییر ومراقبــة كــل النشــاطات المتعلقــة بــالتوظیف 
  .ویعمل على توفیر كل االحتیاجات المادیة و البشریة. الخاصة بالصندوق

 مدریة اإلدارة و المالیة و الموارد البشریة: 
 اإلجـراءاتو المحاسبة الخاصة بالصندوق، وضع نظام معلومات للتسییر وكـذا  المالیة  روتقوم بإعداد التقاری

  ، وتضمالمتعلقة بتسییر الموارد البشریة
 :دائرة المالیة و المحاسبة -

ام وصحة المعلومـات المحاسـبیة و تسییر كل العملیات المالیة و المحاسبیة و التحقق من احتر  إدارةمهامها 
  .المالیةو 

 :دائرة الموارد البشریة -
  .مخططات لمختلف االحتیاجات للموارد البشریة للهیئة إعدادتقوم بالتسییر العام للموارد البشریة، وكذا 

 مدریة الدراسات القانونیة و المتابعة: 
المهــام التــي  إطــارفــي  والمســیرین لإلداریــینتقــوم بمتابعــة كــل المعــامالت القانونیــة وتحضــیر الوثــائق القانونیــة 

  .یباشرونها
 مدریة االلتزامات والمتابعة: 

علـى مسـتوى خلیـة االلتزامـات و المتابعـة تتمثل مهمتها في التحقق ومراجعة ملفـات طلبـات القـروض، التـدخل 
ومتابعــة عقــد القــروض الضــمان المقبــول مــع البنــك المعنــي، وكــذا متابعــة الســیر  وٕارســالالتخــاذ القــرار المناســب 

 :الحسن للمهام المطلوبة من المدیر وتضم
 :دائرة االلتزامات -

المخـاطرة، خلـق مناصـب الشـغل، مردودیـة (الدراسة المالیة للمشروع، تقدم النصائح للزبون فیما یخـص وتقوم ب
  ).الخ...المشروع

 :دائرة المتابعة -
 إلـى إضـافة تقوم بمتابع حصول المستثمر على قرض من البنك، وتقدم المشروع من خالل المتابعة المیدانیـة،

  1ن البنك المستثمر أوالتسدید للمستثمر، التدخل في حالة وجود احتجاجات من المستثمر  أجال دبع ما
   :انطالقه كما یلي أثناءویمكن توضیح الهیكل التنظیمي للصندوق 

  

                                                           
   .146- 145ص، ص، مرجع سابق، دراجي ، كریمو 1



 دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

  

دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

70 

  الهیكل التنظیمي للصندوق أثناء انطالقه

  .147، مرجع سابق،ص،دراجي كریمو

  :الهیكل التنظیمي الحالي یمكن توضیحه في الشكل الموالي
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الهیكل التنظیمي للصندوق أثناء انطالقه: 02الشكل رقم  

دراجي كریمو:المصدر

الهیكل التنظیمي الحالي یمكن توضیحه في الشكل الموالي أما
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  الهیكل التنظیمي الحالي  لصندوق ضمان القروض: 03الشكل رقم 

  

  www.fgar.dz:المصدر
   كیفیة الضمان الممنوح من طرف الصندوق: المطلب الثاني

  طـــریقتینعلـــى   اتفـــي منحـــه للضـــمانللمؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة  ضـــمان القـــروض یعتمـــد صـــندوق 
   : یمكن تلخیصهما فیما یلى

 :FGARالضمان العادي: أوال
  :طبیعة االستثمارات التي یغطیها الصندوق .1

سـتثمارات ا نح الضمانات للمشاریع التـي تحقـقصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یم   
  :متعلقة ب

 .مؤسسات جدیدة  إنشاء - 
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 .اإلنتاج أجهزةتجدید  - 
 .المؤسسات الموجودةتوسعة  - 

  : المؤسسـات المـؤهلـة .2
إن كل المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة اإلنتاجیـة الجزائریـة مؤهلـة لالسـتفادة مـن ضـمانات الصـندوق وتعطـى  

  :األولویة إلى المؤسسات التي تعرض مشاریع تتجاوب مع أحد هذه المعاییر
  .موجودة في الجزائرالمؤسسات التي تساهم باإلنتاج، أو التي تقدم خدمات غیر  - 
  .المؤسسات التي تعطي قیمة مضافة معتبرة للمتوجات المصنعة - 
  .المؤسسات التي تساهم في تخفیض الواردات - 
  .تساهم في رفع الصادرات  المؤسسات التي - 
  .المشاریع التي تسمح باستخدام المواد األولیة الموجودة في الجزائر - 
  .رنة بعدد مناصب الشغل التي ستخلقهاالمشاریع التي تحتاج إلى تمویل قلیل بالمقا - 
  .المشاریع التي توظف ید عاملة مؤهلة - 
  .المشاریع التي تنشأ في مناطق بها نسبة بطالة كبیرة - 
  .المشاریع التي تسمح بتطویر التكنولوجیة الحدیثة - 

       :المؤسسـات الغیـر مـؤهلـة .3
  :هيالمؤسسات التي ال یمكنها االستفادة من ضمانات الصندوق      
المؤسســــات التــــي ال ینطبــــق علیهــــا تعریــــف المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة حســــب القــــانون التــــوجیهي  - 

  .للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة
  .المؤسسات التي استفادت من دعم مالي من الدولة - 
  .المؤسسات المسعرة في البورصة - 
  .شركات التأمین - 
  .الوكاالت العقاریة - 
  .رة فقطالشركات التي تنشط في مجال التجا - 
  .القروض التي تهدف إلى إعادة تمویل قروض قدیمة - 
 .تحدث تلوث كبیر للبیئة  المشاریع التي - 
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  :كیفیة تغطیة الضمان .4
  . تعلق األمر بضمان تسدید جزء من الخسارة التي یتحملها البنك في حالة عدم تسدید القرضی - 
المتعلقــة بكــل ملــف حســب تكلفــة  ٪ مــن القــرض البنكــي تحـدد النســبة80٪ و 10تتـراوح نســبة الضــمان بــین  - 

  .القروض و درجة المخاطرة
  .ملیون دینار 25مالیین دینار و المبلغ األقصى یساوي  4المبلغ األدنى للضمان یساوي  - 

  .تحدید مبلغ الضمان ال یعني تحدید مبلغ القروض و ال كلفة المشروع  :مالحظة          

  .سنوات 7المدة القصوى للضمان هي  - 
  .األجهزة المكونة للمشروع كضمان یأخذ البنك - 
  :تكلفة منح الضمان .5
  یأخــذ الصــندوق عــالوة مــن مبلــغ القــروض كتكلفــه دراســة المشــروع، وفــي حالــة عــدم مــنح الضــمان یــرد هــذا 

  .المبلغ لصاحبه
 1.تسدد هذه العالوة في مرة واحدة عند منح الضمان. یأخذ الصندوق عالوة التزام من مبلغ القرض  
  )FAGR/MEDA(األوروبي برنامج االتحاد /الضمان الجدید صندوق ضمان القروض: ثانیا

 :القروض المؤهلة - 1
 قروض االستثمار العادیة أو عن طریق اإلیجار. 
 قروض تطویر النشاط والمواد األولیة الجدیدة. 
  اإلنتاجقروض تجدید مواد. 
 قروض توسیع الممتلكات الصناعیة 
 قروض االستغالل. 
  هیكلة الدیون السابقة، في مجال وجود استثمار جدید بإعادةالقروض المرتبطة. 
 :القروض الغیر مؤهلة - 2
 المؤسسة إنشاء. 
 نقل المؤسسة. 
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 MEDAالمؤسسات المؤهلة لضمان برنامج االتحاد األوروبي  - 3
 الصــناعي و الخــدمات المتعلقــة مباشــرة بالصــناعة ذات  عالمؤسســات الصــغیرة و المتوســطة الخاصــة بالقطــا

 .سنوات من النشاط على األقل03
  المؤسســــات التــــي اســــتفادة مــــن برنــــامج إعــــادة التأهیــــل مــــن خــــالل"MEDA " أو البرنــــامج الخــــاص بــــوزارة

 .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والصناعات التقلیدیة أو برنامج التأهیل الخاص بوزارة الصناعة
 سات التي تلتزم بالقیام بعملیة إعادة التأهیلالمؤس. 
 :مبلغ الضمان - 4
  ملیون دج50من مجمع القرض البنكي المقدم للمؤسسة بدون تجاوز %80یغطي. 
  ملیون دج150مبلغ التغطیة یستطیع في بعض الحاالت ان یصل الى. 
  اإلیجــــارســــنوات للقــــروض عــــن طریــــق 10ســــنوات لقــــروض االســــتثمار العــــادي و 07المــــدة القصــــوى هــــي 

)Leasing(. 
  :یسدد المستفید عالوة للصندوق تحدد كما یلي 

 0.60% في السنة من قیمة القرض المتبقي بالسنة بالنسبة لقرض االستثمار. 
 0.30% 1.في السنة بالنسبة لقرض االستغالل 

  مراحل الحصول على الضمان من الصندوق :المطلب الثالث

اإلجراءات التي من شانها تخفیف المخاطر على الصندوق   یقوم صندوق ضمان القروض بمجموعة من   
  .وتسهیل عملیة الحصول عي الضمان المطلوب لصاحب المشروع

  :مراحل الحصول على الضمان: أوال
  :للحصول على الضمان یتبع الصندوق الخطوات التالیة

  :التوجه إلى البنك - 1
للمشروع، مرفق  البنك ویطلب التمویل قصد ضمان التغطیة المالیة إلىبغیة انجاز المشروع، یتوجه المستثمر    

  . رفض منح التمویل أوبملف یدرس على مستوى البنك، ومن ثم یتخذ قرار منح التمویل 
 أنكانت الضمانات غیر كافیة ال یمكن للبنك  إذاهذا الملف یرفق بضمانات لتغطیة مخاطر القرض البنكي، 

  .صوحب بضمان مناسب من هیئة معتمدة للضمان إذا إالیقبل طلب التمویل 
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  ):FGAR(صندوق ضمان القرروض إلىالتوجه  - 2
صندوق الضمان، من اجل التعرف بالمشروع وتقدیم خطة العمل و التي هي  إلىیتوجه صاحب المشروع     

یتم استقباله على مستوى مدریة االلتزامات، بحیث  أین یقدمها الزبون للصندوق، اقتصادیة- عبارة عن دراسة تقنو
، ویبدي هذا )التحلیل والتقییم الخاص بالمستثمر(نظرة مبدئیة حول المشروع  بإلقاءیقوم المكلف بالدراسات 

، ویقوم بدوره برفع هذه الدراسات المبدئیة إلى رئس دائرة االلتزامات لیعطي رایة أیضا، في في ذالك رایة األخیر
تماشي المشروع مع توجیهات و البرنامج العام للصندوق یقدم للزبون وصل استالم، والذي یمثل موافقة حالة 

على المشروع مؤهل للدراسة من طرف الصندوق، ویتم إعداد هذا الوصل من طرف المكلف بالدراسات ویصادق 
  .جل استكمال الملفعلیها من قبل رئس الدائرة، یكون هذا الوصل مرفقا بالمعلومات المطلوبة من ا

  :دارسة الملف من قبل المكلف بالدراسات - 3
، یقوم المكلف بالدراسات بدراسة الملف المقدم، دراسة معمقة من المطلوبة )الوثائق(بعد استكمال المعلومات     

لیلیة حالت األدواتخالل التشریح المفصل لمخطط العمل وذلك بالتعرض للتحلیل الكمي و النوعي باستعمال 
مرفقة  فتح الملف ة، ومن ثم یتم إرسال رسالالتسییر في المؤسسة، تقییم المخاطر أسالیبمناسبة، وتشخیص ال
إلى المؤسسة المستفیدة، بحیث أن هذه الوثیقة ال تمثل قبوال بمنح الضمان، )  term sheetورقة العمل ،.(ب

  )لجنة االلتزامات و المتابعة( اللجنة المقررة ولكن تأكیدا على أن المشروع مقبول لحد كبیر، وسیتم رفعه إلى 
من جهة ثانیة یجب على المستثمر الموافقة على الرسالة وذلك بالتوقیع على رسالة الموافقة ومن ثم وجب      

  .على المستفید دفع عالوة على دراسة الملف
  :قرار لجنة المتابعة و االلتزام - 4

لترفع من ) توصیات+ تقریر(یرفع المكلف بالدراسات، الملف / الملف،بعد موافقة المستفید على رسالة فتح       
جدید إلى مدیر االلتزامات و المتابعة الذي یرفع الملف إلى لجنة االلتزامات و المتابعة، أین یكون محل مناقشة 

  .من طرف عدة أطراف
  :ویكون مرفقا بالمعلومات التالیة     
  المكلف بالملف، متضمنة لورقة التنقیطمخطط التحلیل المعد من قبل اإلطار. 
 التقییم و تسعیر المخاطر المعد من طرف نائب مدیر االلتزامات و الذي یتضمن أیضا ورقة التنقیط. 
  :منح رسالة عرض الضمان - 5

  .رفض الصندوق لمنح الضمان، یتم إعالم المؤسسة بالقرار وٕاعادة تسدید عالوة دراسة الملف في حالة      
والتي تتضمن كل الشروط و " رسالة عرض ضمان" بول طلب الضمان، یتم منح المؤسسة المستفیدةفي حالة ق
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العناصر التي اتفقت علیها اللجنة و المتمثلة في نسبة الضمان، قیمة الضمان، مدته و طریقة التسدید، علما 
عة، وتمنح المؤسسة نسختین على أن الموافقة على منح الضمان یتم بإجماع المدیر ولجنة االلتزامات و المتاب

قبوال تاما بمنح الضمان " رسالة عرض الضمان "أشهر فقط وتعتبر  6من هذه الوثیقة وتبقى ساریة المفعول لمدة 
  .للمؤسسة

  :االتفاقیة مع البنك إبرام - 6
، مع المؤسسة "اتفاقیة القرض" بإعداد، ومن هذا المنطلق یقوم البنك تقوم المؤسسة بوضع نسخة في البنك    

صندوق  إلىنسخة  إرسال، یتم )بنك، مؤسسة(بعد تحریر اتفاقیة القرض و المصادق علیها من قبل الطرفین 
  :الضمان، وعلیه یكون بحوزة بحوزة الصندوق الوثائق التالیة

  صندوق، المؤسسة ( وثیقة عرض ضمان القرضpme( 
  البنك، المؤسسة (اتفاقیة القرضpme(  
تتضمن  األخیرةمن البنك، هته  بإیعاز" شهادة الضمان" بإعدادیقوم الصندوق  :تحریر شهادة الضمان - 7

  :العناصر التالیة
 قیمة ونسبة الضمان ومدته. 
  االستحقاقات(طریقة التسدید( 
 عمولة دراسة الملف، عمولة االلتزام(العموالت( 
 الضمانات المقدمة من المستفید 
 التزامات المؤسسة 

  1.بمنح القرض وبتقدیم المؤسسة لشهادة الضمان للبنك المعني، تكون جمیع الشروط مستوفاة لقیام البنك
  :ملف طلب الضمان :ثانیا

  .مرفقا بالوثائق القانونیة للمؤسسة)اقتصادیة-دراسة تقنیة(تقدیم مخطط المشروع یجب على المستثمر 
  المتوســطة مــن القــروض للمؤسســات الصــغیرة و یمكــن لطلــب الضــمان أن یقــدم مباشــرة إلــى صــندوق ضــمان

 2.عن طریق الوثیقة المقدمة من طرف الصندوق طرف صاحب المشروع
 یمكن أن یقدم الطلب الضمان مباشرة من البنك. 
 3.یمكن تقدیم الطلب كذلك عن طریق برنامج میدا 

                                                           
  .153 -151ص، -دراجي كریمو، مرجع سابق، ص 1
  .03انظر الملحق رقم 2

3 WWW.FGAR.ORG-DZ. 
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  تقییم نشاط صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :ث الثانيحالمب

ـــ       مـــن  دیســـاهم صـــندوق ضـــمان قـــروض المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة، فـــي تقـــدیم الضـــمانات للعـــدد ی
یقدمـــه مـــن خـــدمات كمـــنح  ال دعمهـــا والـــدفع بعجلـــة النمـــو مـــن خـــالل مـــجـــالمشـــاریع الصـــغیرة و المتوســـطة مـــن ا

مــن خــالل طبیعــة  الضــمانات و مرافقــة المشــاریع و التعــاون مــع بعــض الهیئــات و البنــوك لتســهیل مــنح القــروض
  .المتمثلة في ضمان هذه األخیرةعمل هذا الجهاز و 

  2014- 2004حصیلة الضمانات المقدمة من طرف الصندوق خالل الفترة  : المطلب األول

القـروض علـى تقـدیم المســاعدة للمؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة مـن خـالل ضــمان یعمـل صـندوق ضـمان       
 أنومـــن خـــالل الجـــدول التـــالي یمكـــن  .مخاطرهـــا ال یســـتطیع البنـــك تحمـــل القـــروض الممنوحـــة للمســـتثمر و التـــي
  .2014-2004طرف الصندوق من  نوضح عدد الضمانات الممنوحة من

  2014-2004حصیلة ضمانات الصندوق خالل الفترة :19الجدول رقم
  شهادات الضمان  الضمانات المقدمة  

  606  1204  عدد الضمانات الممنوحة
للمشاریع الكلفة اإلجمالیة 

  دج :الوحدة
107183052926  48164827711  

 :قیمة الضمانات المطلوبة الوحدة
  دج

67383355519  29278159001  

المعدل المتوسط للضمان 
  المطلوب

63% 61% 

  14796689628  32154484296  قیمة الضمانات الممنوحة
المعدل المتوسط للضمان 

  الممنوح
48% 51% 

 24416980 26706382  القیمة المتوسطة للضمان

  22992  47925  عدد مناصب الشغل التي ستنشأ

  الوظیفة حسباالستثمار 
  2094852  2236475  االستثمار حسب الشغل
  1273406  1406017  القرض حسب الشغل
  643558  670933  الضمان حسب الشغل

  .خاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة إحصائیةوزارة الصناعة و المناجم نشریة  :المصدر
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 مـــن مـــن طـــرف الصـــندوق خـــالل الفتـــرةعـــدد الضـــمانات الممنوحـــة 

بینما عـدد شـهادات الضـمان فلـم دج  32154484296

تناســب و القیمــة اإلجمالیــة للمشــروع، حیــث بلغــت التكلفــة اإلجمالیــة 
دج اي 67383355519ب  بقیمـةضـمانات 

 المطلوبــــــــةلهــــــــذه القــــــــروض  مــــــــن قیمــــــــة المشــــــــروع، حیــــــــث قــــــــام لصــــــــندوق بمــــــــنح ضــــــــمان
 من القیمة اإلجمالیة للمشروع، %48دج من قیمة الضمانات المطلوبة اي ما یقدر ب 

، وهو مایعكس ندرة االموال امام المؤسسات 
لـــى القـــروض البنكیـــة اكثـــر مـــن مســـاهمتهم 
منصـب عمـل ومـن هنـا نالحـظ  أن الصـندوق یعمـل 

  .  على مساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الحصول على التمویل المناسب
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عـــدد الضـــمانات الممنوحـــة  أننالحـــظ  أعـــالهمـــن خـــالل الجـــدول 
32154484296بمبلغ ضمان  1204قدر ب  2014

  جد14796689628شهادة ضمان، بمبلغ قیمته
تناســب و القیمــة اإلجمالیــة للمشــروع، حیــث بلغــت التكلفــة اإلجمالیــة كــم نالحــظ ان قیمــة الضــمانات المطلوبــة ت

ضـمانات حیث قامت هذه المشاریع بطلب دج 107183052926
مــــــــن قیمــــــــة المشــــــــروع، حیــــــــث قــــــــام لصــــــــندوق بمــــــــنح ضــــــــمان

دج من قیمة الضمانات المطلوبة اي ما یقدر ب  32154484296
، وهو مایعكس ندرة االموال امام المؤسسات بین قیمة الضمان المطلوب و قیمة الضمان الممنوح

لـــى القـــروض البنكیـــة اكثـــر مـــن مســـاهمتهم الصـــغیرة و المتوســـطة فـــي الجزائـــر حیـــث ان المســـتثمرین یعتمـــدون ع
منصـب عمـل ومـن هنـا نالحـظ  أن الصـندوق یعمـل  47925حیث ساهمت هاته المشاریع فـي خلـق 

على مساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الحصول على التمویل المناسب
  :ونوضح ذلك من خالل الجدول التالي

  یبین عدد الضمانات المقدمة من طرف الصندوق 

  .19الطالب باالعتماد على الجدول رقم 

القرض حسب الشغل الضمان حسب الشغل

شھادات عدد الضمانات 
الضمان
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مـــن خـــالل الجـــدول        
2014والى غایة  2004

شهادة ضمان، بمبلغ قیمته 606وز یتجا
كــم نالحــظ ان قیمــة الضــمانات المطلوبــة ت   

107183052926للمشروع 
مــــــــن قیمــــــــة المشــــــــروع، حیــــــــث قــــــــام لصــــــــندوق بمــــــــنح ضــــــــمان%63مــــــــا یعــــــــادل 

32154484296قیمتهب
بین قیمة الضمان المطلوب و قیمة الضمان الممنوح%15اي بفارق 

الصـــغیرة و المتوســـطة فـــي الجزائـــر حیـــث ان المســـتثمرین یعتمـــدون ع
حیث ساهمت هاته المشاریع فـي خلـق  الشخصیة،

على مساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الحصول على التمویل المناسب
ونوضح ذلك من خالل الجدول التالي   

یبین عدد الضمانات المقدمة من طرف الصندوق : 04الشكل رقم

الطالب باالعتماد على الجدول رقم  إعدادمن 

الضمانات المقدمة

شھادات الضمان
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الضمانات الممنوحة و شهادات الضمان و ذلك بنسب من خالل الشكل نالحظ تناسب كبیر بین      
له اكبر نسبة من  متفاوتة بین المتغیرات محل الدراسة و المتمثلة في االستثمار حسب الشغل و الذي و جهة

ضمانات الممنوحة و شهادات الضمانات ثم یلیه القرض حسب الشغل و الذي الحظنا تناسب كبیر بین ال
الممنوحة یساوي الضمان حسب الشغل و الذي لم یستحوذ على نسب كبیرة نجد ان الضمانات  أما، الضمان

  .تقریبا  شهادات الضمان 

  2014-2004حسب حالة المشروعمن طرف الصندوق  المقدمةیبین حصیلة الضمانات : 20الجدول رقم

  المجموع  التوسع  اإلنشاء  
  1204  698  506  عدد الضمانات الممنوحة

الكلفة اإلجمالیة للمشاریع 
  107183052926  64309598873  42873454052  دج:الوحدة

قیمة الضمانات المطلوبة 
  67383355519  43500384492  23882971027  دج:الوحدة

المعدل المتوسط للضمان 
 %63 %68 %56  المطلوب

  32154484296  2260338051  9554146245  قیمة الضمانات الممنوحة
المعدل المتوسط للضمان 

 %48 %52 %40  الممنوح

  26706382  32378708  18881712  القیمة المتوسطة للضمان
عدد مناصب الشغل التي 

  47925  37187  10740  ستنشأ

  الوظیفة حسباالستثمار 
  2236475  1729450  3991942  االستثمار حسب الشغل
  1406017  1169837  2223740  القرض حسب الشغل
  670933  607781  889585  الضمان حسب الشغل

  .وزارة الصناعة و المناجم نشریة إحصائیة خاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة :المصدر

مــن خــالل الجــدول اعــاله نالحــظ ان عــدد الضــمانات الممنوحــة و الموجهــة النشــاء المؤسســات الصــغیرة و       
ضـمان  698ضمان بینما الضمانات التي منحت لتوسـیع االشـغال و المؤسسـات فقـدرت ب  506المتوسطة بلغ 

ممنوحـة ، حیـث نجـد ، كما نالحظ تفوت بـین المبـالغ االجمالیـة المخصصـة للضـمانات و بـین قیمـة الضـمانات ال



 دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر
دج بینمـا قیمـة الضـمانات المطلوبـة  42873454052

، حیث قـام الصـندوق بمـنح ضـمان من قیمة المشروع
اهمت هــذه الضــمانات الممنوحــة فــي و قــد ســ

 نأفیمـا یخـص الضـمانات الممنوحـة للتوسـع نجـد  
دج بینمــــــــا قیمــــــــة الضــــــــمانات المطلوبــــــــة فقــــــــدرت ب 

، و %12ب  لإلنشــاءاكبـر مــن عـدد الضـمانات الممنوحـة 
من  %52ط للضمان قدر ب بمعدل متوس

   .منصب شغل 37187، و قد ساهمت الضمانات الممنوحة للتوسع في خلق 

  

من خالل الشكل نالحظ أن مساهمة صندوق ضمان القروض في منح الضمانات للتوسع في المشاریع اكبر 
مـن إجمــالي الضــمانات المقدمــة بینمــا المســاهمة فــي 

  .من إجمالي الضمانات

 للمشــاریع الممولــة حســب القطاعــات یوضــح لنــا الجــدول التــالي حصــیلة الضــمانات المقدمــة مــن طــرف الصــندوق

58%

توسع
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42873454052قدر ب  لإلنشاءللضمانات الممنوحة 
من قیمة المشروع%56بنسبة  أي، دج 23882971027

و قــد ســ. ن قیمــة المشــروعمــ %40بمعــدل  أيدج  9554146245
فیمـا یخـص الضـمانات الممنوحـة للتوسـع نجـد   أمـا، منصـب شـغل 10740خلق  إلىالمؤسسات 

دج بینمــــــــا قیمــــــــة الضــــــــمانات المطلوبــــــــة فقــــــــدرت ب  64309598873للمشــــــــاریع بلغــــــــت 
اكبـر مــن عـدد الضـمانات الممنوحـة  أي %68ط بمعـدل متوسـ أيدج 

بمعدل متوس أيدج  2260338051قدرت الضمانات الممنوحة من اجل التوسع 
، و قد ساهمت الضمانات الممنوحة للتوسع في خلق للمشروع

  :والشكل التالي یوضح ذلك
  یبین توزیع الضمانات حسب حالة المشروع

  .20الطالب باالعتماد على الجدول رقم

من خالل الشكل نالحظ أن مساهمة صندوق ضمان القروض في منح الضمانات للتوسع في المشاریع اكبر 
مـن إجمــالي الضــمانات المقدمــة بینمــا المســاهمة فــي  %58مـن اإلنشــاء حیــث أن المســاهمة فــي التوســع تقــدر ب 

من إجمالي الضمانات %42منح الضمانات من اجل إنشاء مشاریع جدیدة تقدر ب 

  للقطاعات  الممنوحة حسبحصیلة الضمانات 

یوضــح لنــا الجــدول التــالي حصــیلة الضــمانات المقدمــة مــن طــرف الصــندوق
2004-20014:  

42%

نسبة الضمان
انشاء
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للضمانات الممنوحة  اإلجماليالمبلغ  إن
23882971027لم تتعدى  لإلنشاء
9554146245قیمتــه 

المؤسسات  إنشاء طارإ
للمشــــــــاریع بلغــــــــت  اإلجمالیــــــــةالكلفــــــــة 

دج  43500384492
قدرت الضمانات الممنوحة من اجل التوسع 

للمشروع اإلجمالیةالكلفة 
والشكل التالي یوضح ذلك

یبین توزیع الضمانات حسب حالة المشروع :05الشكل رقم

الطالب باالعتماد على الجدول رقم إعدادالمصدر من 

من خالل الشكل نالحظ أن مساهمة صندوق ضمان القروض في منح الضمانات للتوسع في المشاریع اكبر     
مـن اإلنشــاء حیــث أن المســاهمة فــي التوســع تقــدر ب 

منح الضمانات من اجل إنشاء مشاریع جدیدة تقدر ب 

حصیلة الضمانات : المطلب الثاني

یوضــح لنــا الجــدول التــالي حصــیلة الضــمانات المقدمــة مــن طــرف الصــندوق
2004خالل الفترة من 

انشاء

توسع

انشاء
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  2014-2004القطاعات خالل الفترة حسب المشاریع الممولةحصیلة : 21الشكل رقم

 %النسبة  عدد مناصب الشغل %النسبة  مبلغ الضمان %النسبة  عدد المشاریع  القطاع
  الصناعة

  0.9  450  1.3  411572809  1.1  13  المناجم و المحاجر
  المعادن االولیة

  المیكانیكیة و المعدنیىة
88  7.3  2996085479  9.3  5355  11.2  

  7.0  3331  12.8  4129225030  8.5  102  مواد البناء و الزجاج
الكیمیاء، المطاط و 

  البالستیك
110  9.1  3218773664  10.0  4558  9.5  

  20.1  9650  18.4  5920530029  16.4  197  التبغ و الكبریت
  1.7  798  1.2  397423053  1.9  23  المالبسالنسیج و 

صناعة الجلود و 
  األحذیة

5  0.4  156144500  0.5  251  0.5  

الفلین و الخشب و 
  الورق و الطباعة

64  5.3  1469648558  4.6  2581  5.4  

  5.7  2753  3.2  1036007887  3.1  37  صناعات مختلفة
 %62  29727 %61  19735411009 %53  639  المجموع

  العمومیة واإلشغالالبناء 
  16.6  7962  13.8  4435716405  16.7  201  عمومیة إشغال

  9.1  4374  7.3  2352512441  9.8  118  البناء
  0.2  119  0.6  179560674  0.7  9  علم السوائل المتحركة

 %26 12455 %22  6967789520 %27  328  المجموع
  والصید البحري الزراعة

  0.5  254  0.2  58844600  0.2  3  الزراعة
  0.6  282  0.8  263397462  0.7  9  الصید البحري

 %1  536 %1  322242062 %1  12  المجموع
  الخدمات

  4.5  2176  7.5  2408265985  4.7  56  الصحة
  2.6  1241  4.4  1427653400  10.2  123  النقل

  0.5  225  1.2  396054697  1.2  14  صیانة صناعیة
  1.3  641  2.0  631244859  1.4  17 السیاحة
NTIC 10  0.8  199254934  0.6  661  1.4  

  0.1  25  0.2  66567860  0.2  3 اإلتصاالت
  2  0.2  2858000  0.1  238  0.5  

 %11  5207 %16  5129041705 %19  225  المجموع
  %100  47925 %100  32154484296 %100  1204  المجموع العام

  .الصغیرة و المتوسطةوزارة الصناعة و المناجم نشریة إحصائیة خاصة بالمؤسسات  :المصدر
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نسـبة مـن  مجمـوع الضـمانات الممنوحـة   

،  بینمــا دج 1973411009الغ و التــي قــدرت ب 
الضمانات الممنوحة و بمبلغ  إجماليمن 

قطــاع الزراعــة و الصــید البحــري فلــنم تتعــدى نســبة الضــمانات الممنوحــة لهــذا 
ثـم نجـد قطـاع الخـدمات ، بالغـة فـي االقتصـاد الـوطني

هـذا  إرجـاعو منـه یمكننـا  ،دج 5129041705
سیاســة االســتثمار القائمــة علــى دعــم الصــناعة و الخــدمات علــى 

نســب مــن الیــد العاملــة علــى  أعلــىذ علــى 

  یبین عدد الضمانات الممنوحة حسب القطاعات

  
 

لضــمانات مســتوى مــن حیــث االســتفادة مــن ا
ضـمان  328ضـمانات لـم یتجـاوز بعـدد العمومیـة 

 225قطـاع الخـدمات اسـتفاد مـن  أنمـن 
المؤسســات التــي تعمــل فــي االســتثمارات التــي تحقــق اكبــر دخــل كالصــناعة و 

  .، ذلك لما یلقاه هذا القطاع من دعم حكومي و تمویل في من مختلف الهیئات 
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عدد المشاریع الممولة حسب القطاعات

دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

82 

  بأكبرنالحظ استحواذ للنشاط الصناعي و  أعالهمن خالل الجدول 
الغ و التــي قــدرت ب للمبــ إجمالیــةبقیمــة  أي %53و المقــدرة ب 

من  %27العمومیة الذي یعد قطاع  فعال فقد استفاد بنسبة 
قطــاع الزراعــة و الصــید البحــري فلــنم تتعــدى نســبة الضــمانات الممنوحــة لهــذا  أمــا، دج 6967789520
بالغـة فـي االقتصـاد الـوطني أهمیـةو ذو  إنتـاجيهـذا القطـاع  نأمع العلـم 

5129041705حـوالي  إجمـاليبمبلـغ  أي %19الذي حقق نسبة اسـتفادة قـدرت 
سیاســة االســتثمار القائمــة علــى دعــم الصــناعة و الخــدمات علــى  إلــىالتبــاین فــي النســب بــین مختلــف القطاعــات 

ذ علــى و هــذه القطاعــات التــي تســتح أن، لــذلك نجــد األخــرى
  .كالزراعة األخرى

یبین عدد الضمانات الممنوحة حسب القطاعات :06رقمشكل ال

.21الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم  

مســتوى مــن حیــث االســتفادة مــن ا أعلــىقطــاع الصــناعة یمثــل  أنمــن خــالل الشــكل رقــم نالحــظ 
العمومیـة  األشـغال، و یلیه قطاع البنـاء و الممنوحة من طرف الصندوق

مـن  مبـالرغ ،ضـمان 12حقق سوى قطاع الزراعة لم ی
المؤسســات التــي تعمــل فــي االســتثمارات التــي تحقــق اكبــر دخــل كالصــناعة و  إنشــاءالتوجــه نحــو 

، ذلك لما یلقاه هذا القطاع من دعم حكومي و تمویل في من مختلف الهیئات هاجس الشباب

البناء و االشغال  الزراعة و الصید الخدمات

عدد المشاریع الممولة حسب القطاعات
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من خالل الجدول     
و المقــدرة ب  2014غایــة  إلــى

العمومیة الذي یعد قطاع  فعال فقد استفاد بنسبة  األشغالقطاع 
6967789520حــوالي 
مع العلـم  %1القطاع 

الذي حقق نسبة اسـتفادة قـدرت 
التبــاین فــي النســب بــین مختلــف القطاعــات 

األخــرىحســاب القطاعــات 
األخرىغرار القطاعات 

الطالب باالعتماد على معطیات الجدول رقم  إعدادمن : المصدر  

مــن خــالل الشــكل رقــم نالحــظ       
الممنوحة من طرف الصندوق

قطاع الزراعة لم ی أن، بینما نجد ممنوح
التوجــه نحــو  أنضــمان ذلــك 

هاجس الشباب أصبحالخدمات 

عدد الضمانات
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  حسب القطاعات

  

قطاع الصناعة و  أنمن خالل الشكل رقم  و الذي یبین نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة للقطاعات نالحظ 
العمومیــة بنســبة  األشــغالثــم یلیــه قطــاع  
القطاع الزراعي و االهتمـام بالقطاعـات  إهمال

  یبین مساهمة القطاعات في التشغیل

  

22%

1%
16%

نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة حسب القطاعات
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حسب القطاعات یبین نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة

  الطالب باالعتماد على الجدول رقم 

من خالل الشكل رقم  و الذي یبین نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة للقطاعات نالحظ 
 مــن المبــالغ الممنوحــة  %61یســتحوذ علــى موضــح فــي الشــكل 

إهمال، و هذا دلیل على %1بنسبة  أخیراقطاع الزراعة 

یبین مساهمة القطاعات في التشغیل :08الشكل رقم

  21من إعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم 

61%

نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة حسب القطاعات

الصناعة

االشغال العمومیة

الزراعة و الصید البحري

الخدمات

الصناعة

الخدمات

االشغال الغمومیة الزراعة و الصید 
البحري

الخدمات

عدد مناصب الشغل 
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یبین نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة: 07م الشكل رق

الطالب باالعتماد على الجدول رقم  إعدادمن  :المصدر 

من خالل الشكل رقم  و الذي یبین نسبة مبالغ الضمانات الممنوحة للقطاعات نالحظ      
موضــح فــي الشــكل  هــو كمــا
قطاع الزراعة  یأتي، و 22%

  .األخرى

من إعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 

الصناعة

االشغال العمومیة

الزراعة و الصید البحري

الخدمات

عدد مناصب الشغل
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قطـاع الصـناعة یسـتحوذ علـى اكبـر عـدد مـن الیـد العاملـة حیـث قـدر عـدد  أنمن خالل الشكل رقـم نالحـظ       
مناصــب الشــغل  إجمـاليمــن  %62بنسـبة  أيصــب شــغل من 29727غل فـي القطــاع الصـناعي ب مناصـب الشــ

 أيمنصب  12455العمومیة فقد بلغ عدد مناصب الشغل في هذا القطاع ب  األشغالالمستحدثة ، بینما قطاع 
الذي یعد اضعف القطاعات و اقلها استفادة من خدمات الصندوق وذلـك مـن اع الزراعة  و قط أما، % 26بنسبة 

التـي قـدرت ب مـة و منصـب فقـط بنسـبة تكـاد تكـون منعد 536وفرهـا و التـي تقـدر ب  التـيخالل مناصب الشـغل 
ة بها حیث بلغ عدد المناصب المسـتحدث لبأسقطاع الخدمات ساهم بخلق فرص عمل  أن، في حین نالحظ 1%

القطــاع علــى حســاب القطــاع  هــذا نظــرا لالهتمــام بهــذاو  %11منصــب شــغل بنســبة  5207فــي هــذا القطــاع ب 
  .الزراعي

  .حصیلة الضمانات الممنوحة حسب المناطق: المطلب الثالث
والعمل  يالجهو یقوم  الصندوق بمنح الضمانات على مختلف مناطق الوطن وذلك بهدف تحقیق التوازن     

على التوسع في منح المساعدات المالیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مختلف أنحاء الوطن، و الجدول 
  : التالي یوضح توزیع الضمانات على مختلف مناطق الوطن

  
   2014-2004خالل الفترة  توزیع الضمانات حسب الجهات:22الجدول رقم

  الصغیرة والمتوسطةوزارة الصناعة و المناجم نشریة احصائیة خاصة بالمؤسسات :المصدر

مـن المشــاریع التـي اســتفادة مــن  األكبــرالوســط الجزائـري یســتحوذ علـى الحصــة  أننالحـظ مــن خـالل الجــدول     
كون المؤسسات الصغیرة و المتوسـطة متمركـزة فـي الوسـط  إلىمشروع وهذا راجع  651بقیمةالصندوق ضمانات 
دج ثـــم الغـــرب  15359754611مشـــروع بقیمـــة ضـــمان تقـــدر ب  300ب تلیـــه المنـــاطق الشـــرقیةثـــم  ،الجزائـــري

  عدد مناصب الشغل %النسبة )دج(قیمة الضمانات  عدد المشاریع  الجهات

  13222  26.59 8549911104  300  الشرق
  22914  47.76 15359754611  651  الوسط
  10099  21.40 6882696697  235  الغرب

  1690  4.23 1362121884  54  الجنوب
  47925  100 32154484296  1240  المجموع



 دور صندوق ضمان القروض في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر
بقیمـة ضـمان تقـدر مشـروع  54الجنوب الجزائري بنسبة ضئیلة جدا تقدر ب 

غیـــاب الفكـــر االســـتثماري بالنســبة لشـــباب فـــي المنـــاطق الجنوبیـــة مـــن 

  یبین توزیع الضمانات حسب مناطق الوطن

  

علـى منوحة من طـرف صـندوق ضـمان القـروض 
استفادة بـذلك نوحة و منطقة الوسط تحصلت على اكبر عدد من الضمانات المم

المؤسسـات الضـمانات  إجمـاليدج مـن  15359754611
تمركز المشاریع االستثماریة في هذه المنطقة، كمل نجد 

مـا یعـادل  أي % 26.59معتبر لهذه الضمانات لمنطقة الشرق حیث بلغت نسبة االستفادة من الضمانات 
توزیع متوسط بالنسبة لمنطقة الغرب حیث استفادة 

نالحــظ  ،بالنســبة لمنطقــة الجنــوب أمــا، ضــمان
مــن قیمــة الضــمانات   %1.2حیــث اســتفادت بنســبة 

  .دج

47

24,4

4,23

الجنوب

الغرب
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الجنوب الجزائري بنسبة ضئیلة جدا تقدر ب  یأتيثم  ،مشروع
غیـــاب الفكـــر االســـتثماري بالنســبة لشـــباب فـــي المنـــاطق الجنوبیـــة مـــن  إلـــىراجـــع  ادج، وهــذ

یبین توزیع الضمانات حسب مناطق الوطن: 09 الشكل رقم

  21الجدول رقم الطالب باالعتماد على 

منوحة من طـرف صـندوق ضـمان القـروض من خالل الدائرة النسبیة الممثلة لتوزیع عدد الضمانات الم
منطقة الوسط تحصلت على اكبر عدد من الضمانات المم أننالحظ ، 
15359754611ضمان بمبلغ  651یقدر ب  ما

تمركز المشاریع االستثماریة في هذه المنطقة، كمل نجد  إلىهذا راجع ضمان و  1240المستفادة التي بلغ عددها 
معتبر لهذه الضمانات لمنطقة الشرق حیث بلغت نسبة االستفادة من الضمانات 

توزیع متوسط بالنسبة لمنطقة الغرب حیث استفادة و  دج ، 8549911104یقدر ب  إجمالي
ضــمان 235بعــدد ضــمانات یقــدر ب  أي 24.4%

حیــث اســتفادت بنســبة  األخــرىضــئیل بالنســبة للضــمانات مقارنــة بالمنــاطق 
دج 32154484296یقدر ب  إجماليالممنوحة من قبل الصندوق بمبلغ 

26,59

47,76

نسبة الضمان
الشرق

الوسط
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مشروع 235ي ب الجزائر 
دج، وهــذ 1362121884ب 

  .البالد

الطالب باالعتماد على  إعدادمن : المصدر 

من خالل الدائرة النسبیة الممثلة لتوزیع عدد الضمانات الم     
، مختلف جهات الوطن

ما أي %47.76بنسبة 
المستفادة التي بلغ عددها 

معتبر لهذه الضمانات لمنطقة الشرق حیث بلغت نسبة االستفادة من الضمانات  توزیع
إجماليضمان بمبلغ  300

24.4هــذه المنطقــة بنســبة 
ضــئیل بالنســبة للضــمانات مقارنــة بالمنــاطق توزیــع 

الممنوحة من قبل الصندوق بمبلغ 

  

الشرق

الوسط

الغرب

الجنوب
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  خالصة الفصل 

ٕاحاطتنـــا بمختلـــف الجوانـــب ، و المتوســطةروض للمؤسســـات الصـــغیرة و مــن خـــالل دراســـتنا لصـــندوق ضــمان القـــ   
بـین الصـندوق و البنـك وهـو مـا یشـجع البنـوك  المتعلقة بـه، تظهـر أهمیتـه فـي تقسـیم المخـاطر المتعلقـة بالمشـروع 

وجود طرف ثالث یتحمل على منح القروض التي تكون موجهة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة خاصة في ظل 
  .توسیعها مع اقل نسبة خطرزیادة إنشاء المشاریع الصغیرة و تالي المساهمة في الوب معه المخاطر

كما تبین لنا من خـالل الدراسـة التطبیقیـة لصـندوق ضـمان القـروض أن أهمیتـه فـي االقتصـاد ال تقتصـر علـى    
مــن  ضــمان القــروض وتحقیــق الفوائــد بــل تتعــدى ذلــك إلــى الــدفع بعجلــة النمــو االقتصــادي مــن خــالل مــا یقدمــه

متوسـطة باعتبـاره الي ترقیـة قطـاع المؤسسـات الصـغیرة و المسـاهمة فـمن شانها النهوض بالتنمیة و  خدمات متنوعة
الفنـي وهـذا مـا یعمـل الصـندوق مـن خـالل ضـمانه للقـروض و ألكثر حاجة إلى التمویل المـالي و االقطاع الناشئ و 

  .وتمویلها ٕانشاء المشاریع الصغیرةاهمة في تسهیل عملیة االستثمار و المس
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  :العامة خاتمة

وبــالرغم مــن مســاهمتها فــي  المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة أنمــن خــالل دراســتنا لهــذا الموضــوع اتضــح لنــا 

خلــق قیمــة مضــافة ومســاهمتها فــي النــاتج مناصــب شــغل و  تــوفیرتنمیــة االقتصــاد وذلــك مــن خــالل مشــاركتها فــي 

 أنر المناسـب للتمویـل، وكـون دتعاني من عدة مشاكل یكمن المشكل الرئیسـي فـي المصـ أنها  المحلي الخام، إال

 أوالبنــوك لطلـب التمویـل وذلــك بسـبب عـدم قــدرتها علـى تـوفیر الضــمانات  إلـىهـذه المؤسسـات غیـر قــادرة للجـوء 

و  حیـــث خصـــت الجزائـــر قطـــاع المؤسســـات الصـــغیرة ،لتغطیـــة القـــروض المطلوبـــة هاتـــه الضـــمانات كفایـــةعـــدم 

ذلك من خالل إصدار جملة من التشریعات القانونیـة التـي تـنظم و تسـیر شـؤونها  تجلىالمتوسطة باهتمام واسع و 

 ،وترقیتهــاتطــویر عم وتأهیــل المؤسســات و وذلــك مــن خــالل تــوفیر مجموعــة مــن الهیاكــل و البــرامج المخصصــة لــد

  .هاته المشاكللم تحد من ورغم هذه المجهودات المبذولة من طرف الحكومة إلى أنها 

  :اختبار الفرضیات

 أهمیةوذلك لما لها  تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أهم الركائز في االقتصاد :الفرضیة األولى )1
العراقیل بالرغم من و مشاكل الإلى أنها تعاني من  في الرفع من القیمة المضافة و زیادة الناتج المحلي الخام 

  .غیر كافیةى الدولة و التي تبق المجهودات التي قامت بها 
تطورات كبیرة منذ االسـتقالل إلـى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر عرف قطاع :الفرضیة الثانیة )2

، ومع اإلصـالحات االقتصـادیة التـي بطئیومنا هذا عدة  تطورات، حیث كانت خالل فترة الستینات  تتمیز بنمو 

هـذا كلـه زاد مـن ترقیـة  ،الثمانینات وٕاقامة العدید من الهیئات و اآللیـات وٕاصـدار القـوانینشهدتها الجزائر منذ فترة 

 .له یحتل مكانة كبیرة في االقتصاد الوطني لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة وأصبحقطاع او تطویر 

دورا هاما في تسهیل عملیة حصول المؤسسات الصغیرة و صندوق ضمان القروض  یلعب :الفرضیة الثالثة )3

 وٕانشــاءالمتوســطة علــى القــروض مــن البنــوك عــن طریــق تــوفیر الضــمانات الالزمــة وذلــك بهــدف تشــجیع وترقیــة 

 . وتوسیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و العمل على بقائها
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  : نتائج الدراسة

 تنمیــة لمكانتهــا فــيمــن طــرف الســلطات العمومیــة نظــرا  باهتمــامكبیرتحظــى المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة  -

 .االقتصاد الوطني

من المجهودات المبذولة مـن طـرف الدولـة و التـي  ممؤسسات الصغیرة و المتوسطة من مشاكل بالرغتعاني ال - 

 .تبقى غیر كافیة

 .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أمامیعتبر مشكل التمویل اكبر عائق یقف  - 

وقانونیة بیروقراطیة و  مشاكل أخرى تتعلق وجود صعوبات إداریة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تواجه كما - 

 .على إنشاء مثل هذه المؤسسات یعیقاألمر الذي المشاكل المرتبطة بالعقار الصناعي ، و أیضا

المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة علـى  یلعب صندوق ضمان القروض دورا هامـا فـي تسـهیل عملیـة حصـول - 

 .وذلك بتوفیر الضمانات الالزمة قروض من البنوك

 .أكثر القطاعات المستفیدة من ضمانات الصندوق نجد قطاع الصناعة و األشغال العمومیة - 

 .رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الصندوق إلى انه لم یقوم بالدور الذي أنشئ من اجله - 

  :التوصیات

مؤسسات مالیة متخصصة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، حیث تقدم التمویل  إنشاءتشجیع  - 

مؤسسات تتخصص بتوفیر المعلومات كذلك توفیر  یتناسب مع ممیزات وخصائص هذه المؤسسات

  .والتقنیات الحدیثة وتوطینها وتسهیل عملیة نقل التكنولوجیا

، للحد من المشكل التمویلي للمؤسسات ذه المؤسساتتتماشى مع احتیاجات هاستحداث آلیات جدیدة  - 

  .الصغیرة و المتوسطة باعتباره أهم مشكل یعیق نموها وتطورها 
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 و القانونیة محاولة إزالة مختلف العوائق و العقبات التي تقف أمام هاته المؤسسات خاصة منها اإلداریة - 

 .وكذلك التخلص من البیروقراطیة و تشجیع إنشاء المشاریع بمختلف الوسائل وتسهیل الطرق لدلك

في مجال دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتبني أفضل و العربیة  االستفادة من التجارب الدولیة  - 

ادي الهیكل و باألخص في الدول التي یشبه هیكلها االقتص ئل واألدوات التي أثبتت فاعلیتهاالوسا

 .االقتصادي الجزائري

  :أفاق الدراسة

دراسة اثر هیئات الدعم التي تقوم بالتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على عملیة ضمان القروض  -

  .للصندوق

 .اثر االنفتاح االقتصادي وتوسع االستثمار على عملیة اإلقراض و ضمان القروض -
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  :قائمة الكتب
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مجـد المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات و النشـر و  ،وتنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إدارة نبیل جواد، .10
  .2007التوزیع،بیروت 

ــة هایــل عبــد المــولى طشــطوش، .11  لحامــد للنشــر و التوزیــع،دار ا ،المشــروعات الصــغیرة و دورهــا فــي التنمی
  .2012عمان،

دار النهضـة،  ،المال المخاطر و دورها في تمویل المشروعات الناشـئة رأسمؤسسات  الباسط،وفاء عبد  .12
  .2001مصر،

  
  



 قائمة األشكال
 

93 
 

  :األطروحاتقائمة 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فـي الجزائـر دراسـة حالـة الوكالـة الوطنیـة لتطـویر  تأهیل حمد غبولي ،ا. 13

  .2011االقتصادیة، جامعة قسنطینة،،مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
ذكرة ماجسـتیر،جامعة مـ ،األردنربـوي للمؤسسـات الصـغیرة فـي ال التمویـل ال جمیل محمد سـلمان خطاطبـة،. 14

  .1992الیرموك،
مــذكرة ،حالــة الجزائــر، دور القــرض االیجــاري فــي تمویــل المؤسســات الصــغیرة و المتوســطةخالــد طــالبي ، . 15

  .176،ص،2011ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة،جامعة قسنطینة،

، رســالة ماجســتیر،كلیة العلــوم قــرض اإلیجــار وٕاشــكالیة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ،ســماح طلحــي . 16
  .2007االقتصادیة، جامعة أم البواقي، 

لــوم عفــي ال للمؤسسـة، مــذكرة ماجسـتیرالمیــزة التنافســیة  إبـرازو االبتكـار فــي  اإلبــداعدور  سـمیة بروبـي،. 17
  .2011سطیف،  ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس،االقتصادیة

 اإلصـالحاتتطـور المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة فـي ظـل سیاسـات  أفـاقواقع و  ،الطیـفعبد الكریم . 18
  2003االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة العلوم  ،،حالة االقتصاد الجزائري
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  . 2004أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، مـذكرة ماجسـتیر فـي التسویق في زیادة تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسـطة، دور عیاشة عثماني . 20
  .2011-2010ة سطیف، العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامع

-دراسـة تقییمیـه لبرنـامج میـدا–تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسـطة فـي الجزائـر  غدیر احمد سلیمة،. 21
  .2007ادیة،قسم العلوم االقتصادیة كلیة الحقوق و العلوم االقتص -ورقلة-ستیر،جامعة قاصدي مرباحمذكرة ماج
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،مـذكرة دور صـندوق ضـمان القـروض فـي دعـم تمویـل المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطةكریمو دراجي ، . 23
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  .2006افریل،-18-17المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة،جامعة الجزائر،یوم

 التحدیات التي تواجه المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة ومتطلبـات التكیـف مـع المسـتجدات ،نعیمة بـرودي. 44
افریــل 18  -17ل العربیــة ،یــومي ملتقــى دولــي حــول تأهیــل المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة فــي الــدو  ،العالمیــة
2006.  

 والصـغیرة المؤسسـات علـى منظومـة وأثرهـا العامـة االسـتثماریة للبـرامج تقییمیـة دراسـة، دیبـة بـن یمینـة. 45

 قـدراتها وتزایـد المحلـي فـي النـاتج مسـاهمتها ونسـبة المضـافة قیمهـا ونمـو وتركیبهـا لقطـاعي والمتوسـطة

تقیـیم بـرامج االسـتثمارات العامـة وانعكاسـاتها علـى التشـغیل و : المـؤتمر الـدولي حـول أبحـاث، للعمالـة التوظیفیـة

، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 2014-2001االستثمار والنمو االقتصاد خالل الفترة

  .2013مارس 1،11/12سطیف

  :قائمة المجالت

العناقیــد الصــناعیة و دورهــا فــي تعزیــز القــدرة التنافســیة للمؤسســات  عبیــرات مقــدم و بــن نــوى مصــطفى،. 46

  .2013جانفي -أ19رقم غواط،ألمجلة دراسات العدد االقتصادي،  جامعة ا ،الصغیرة و المتوسطة
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، مجلـة العلــوم حاضــنات األعمـال كآلیـة لــدعم وتنمیـة المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطةعیسـى بـن ناصـر، . 47
  .2010، 18اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،العدد 

، مجلة العلوم اإلنسانیة ،جامعـة متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرمیلود تومي، . 48

  .16العدد -بسكرة-محمد خیضر 

و تطـویر المؤسسـات الصـغیرة و  إلنشـاءدراسة و تحلیـل سیاسـة الـدعم المـالي الحكـومي  ،العایبیاسین . 49

  .2014دیسمبر، 1العدد مجلة دراسات اقتصادیة، جامعة عبد الحمید مهري قسنطینة، ،المتوسطة في الجزائر

  :الجریدة الرسمیة

 08ه الموافـــق ل1417ربیـــع الثـــاني  24، المـــؤرخ فـــي 296/96الجریـــدة الرســـمیة ، المرســـوم التنفیـــذي رقـــم. 50

  .52وكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، العددسبتمبر المتضمن  إنشاء ال

أوت  22الموافــــق ل  1422جمــــادى الثــــاني  03، الصــــادرة فــــي 47الجریــــدة الرســــمیة الجزائریــــة ، ،العــــدد . 51

 6المــؤرخ فــي  373-02، المرســوم التنفیــذي رقــم 74الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة، العــدد  - .2001

  .13،ص2002نوفمبر11الموافق 1423رمضان عام 

 05-165المرســوم التنفیـــذي2005مــاي  04الصــادرة فــي  32الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة العـــدد. 52

المتضـــمن إنشـــاء الوكالـــة الوطنیـــة لتطـــویر المؤسســـات  2005مـــاي  03ربیـــع األول الموافـــق ل  24المـــؤرخ فـــي 

  .28الصغیرة و المتوسطة وتنظیمها و سیرها،ص،

المتعلـــق بترقیـــة المؤسســـات  2001دیســـمبر  12المـــؤرخ فـــي  18/01، ألمـــر 77الرســـمیة، العـــدد  الجریـــدة. 53
  .2001دیسمبر  15الصغیرة و المتوسطة الصادرة في 

 المواقع من االنترنت:

54. www.ansej.org.dz 
55. http://www.fgar.dz 
56. http://www.industrie.gov.dz 
57. http://www.ons.dz/ 

http://www.ansej.org.dz/
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Formulaire de demande de garantie FGAR/ MEDA 

 
Entreprise 
 

Nom/Prénom ou Raison sociale de l'entreprise : ……………………………………………………..……………………………..…………….…. 

Forme juridique : 

 SPA 

 SARL 

 SNC 

 EURL 

 SCS 

 SCA 

 GRPTS 

 EI 

Capital Social : ………………………………………………………………..……………………………… DA 

Nombre d’actionnaires : ……………. 

Nom/ actionnaire 1 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 1 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 2 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 2 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 3 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 3 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 4 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 4 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 5 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 5 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 6 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 6 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 7 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 7 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 8 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 8 : ………………………………………..……………. 

Nom actionnaire 9 : ………………………………………..……………. Prénom actionnaire 9 : ………………………………………..……………. 

Nom du représentant légal : ………………………………………..……………………………………………………………. 

Titre ou Fonction : ………………………………………..…………………………………………………………… 

Adresse : 
………………………………………..…………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………..… 

Wilaya : ………………………………………..………………………………………………………… 

N° d'immatriculation fiscale ………………………………………..………………………………………………………….. 

Numéro du registre : ………………………………………..…………………………………………………………… 

Date du registre : ………………………………………..…………………………………………………………. 

Chiffre d'affaires : 
Actuel : ………………………………………..………………………………………… 

Prévisionnel : ………………………………………..…………………………… 

Nombre d'emplois directs : 
Actuel : ………………………………………..……………………………………… 

Prévisionnel : ………………………………………..…………………………. 
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Téléphone 1 : ………………………………..………………………………….. Téléphone 2 : ………………………………..………………………………………. 

Téléphone 3 : ………………………………..………………………………….. Téléphone 4 : ………………………………..………………………………………. 

Fax : ………………………………..………………………………………………….. Mobile : ………………………………..…………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………… Site Web : http://www. ……………………………………………………… 

Secteur d'activité 

 Agroalimentaire 

 Biotechnologies et santé 

 Bois et papiers 

 Caoutchouc 

 Construction 

 Cuir 

 Distribution 

 Divers 

 Environnement 

 Exportation 

 Fonds locaux et régionaux 

 Impression, édition et librairie 

 Immobilier 

 Industrie culturelle 

 Meubles et articles d ameublement 

 Minier 

 Plastique et matériaux composites 

 Produits électriques et électroniques 

 Produits métalliques et machinerie 

 Récréotouristique 

 Services financiers 

 Technologie de l info. / Télécom 

 Transport et matériel de transport 

 Technologies industrielles 

 Autres 

Activité : ………………………………………..………………………………………………………….. 

Objet de la demande : 

 Création 

 Extension 

 Rénovation 

Date de début activité : ………………………………………………………………………………………………………. 
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Dépôt du dossier Bancaire 
 Oui 

 Non 

Date dépôt : ………………………………………………………………………………………………………. 

Banque Domiciliation : ………………………………………………………………………………………………………. 

Agence : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Financement 
 

Structure du projet Schéma de financement 

Frais Préliminaires ……………………..…….. DA 
Fonds Propre ………………………………...…….. DA 

Terrains ……………………..…….. DA 

Bâtiments ……………………..…….. DA 
Crédit Bancaire ………………………………..…….. DA 

Equipements de bureau ……………………..…….. DA 

Equipements de production ……………………..…….. DA 
Autres ………………………………..…….. DA 

Matériel roulant ……………………..…….. DA 

Besoins en fonds de 

roulements 
……………………..…….. DA 

Montant total ………………………………..…….. DA 

Montant total du projet ……………………..…….. DA 

Commentaires éventuels du promoteur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Date de réception de la demande : ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
L’Entreprise (Cachet et signature) 


