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  و تقديركــرـــــــــــــــــــش
 

الحمد و الثناء و الشكر هللا العلي القدیر على نعمه الظاهرة و الباطنة 

 و توفیقي

 إلنجاز هذا العمل.

إعترافا بالفضل و تقدیرا للجمیل، ال یسعني و أنا أنتهي من إعداد هذا 

"عقون البحث إال أن أتوجه بجزیل الشكر و إمتناني إلى األستاذة 

  لقبولها اإلشراف على هذا العمل، و توجیهاتها القیمةفتیحة"

كما أتوجه بخالص شكري و تقدیري إلى من ساعدني من قریب أو من 

 بعید على إنجاز و إتمام هذا العمل 

كما ال یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین 

تكرموا و تفضلوا بقراءة هذا البحث و تحملوا عناء مناقشته و تقییمه و 

 تقویمه و تثمینه
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  ملخص
 

 الملخص:

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إحدى الموضوعات الهامة التي تحتل أولویة متقدمة على صعید إقتصادیات الدول المتقدمة 

والنامیة، ، وذلك ألهمیتها في دعم التنمیة اإلقتصادیة و توفیر مناصب الشغل، ولكن هذه المؤسسات تواجه بعض المعوقات وفي 

مقدمتها مسألة التمویل، حیث یعتبر التمویل بالغ األهمیة في مختلف المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سواء 

 إلنشائها أو إلستمرار نشاطها.

والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر كغیرها من الدول تواجه مشكلة التمویل، بإعتبار أن القروض البنكیة من أهم المصادر 

التي تلجأ إلیها هذه المؤسسات في الجزائر، وبما أن درجة المخاطرة عالیة في تمویل هذه األخیرة فهذا یتطلب ضمانات كافیة لتغطیة 

هذه المخاطر، ولعدم مقدرة أصحاب هذه المؤسسات على تقدیم الضمانات الكافیة التي تشترطها البنوك لتقدیم التمویل، أصبح من 

 الضروري البحث عن جهات أخرى لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

ولعالج مشكلة التمویل لهذه المؤسسات قامت الدولة الجزائریة على إنشاء أجهزة وهیاكل خاصة لتمویلها ودعمها، حیث تحتوي هذه 

األجهزة على شروط وقیود تتناسب وخصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن بین هذه الهیاكل إخترنا كعینة للدراسة الوكالة 

الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وكالة بسكرة، من أجل معرفة حجم التمویل المقدم لهذه المؤسسات خالل فترة الدراسة وحجم المشاریع 

الممولة وتحلیل مختلف البیانات المتحصل علیها للتوصل إلى الهدف المرجو من الدراسة أال وهو دور هاته الوكالة في المساهمة في 

 تمویل هاته المؤسسات.

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، التمویل، مصادر التمویل، هیاكل دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. الكلمات المفتاحیة:

Summary 

 
Small and medium enterprises is one of the important topics which occupies a high priority in terms of 
the economies of developed and developing countries, so as to their importance in supporting 
economic development and provide jobs, but these institutions face some obstacles, particularly the 
issue of funding, which is crucial finance in various institutions and private small and medium 
enterprises, whether to create, for the continuation of its activity. 

Small and medium enterprises in Algeria, like other countries are facing the problem of financing, as 
the bank loans of the most important sources used by these institutions in Algeria, and as the degree of 
risk is high in this latest funding it requires sufficient guarantees to cover this risk, but the inability of 
the owners of these institutions to provide sufficient guarantees required by banks to provide funding, 
it became necessary to look for other destinations for the financing of small and medium enterprises. 
To remedy the problem of financing for these institutions, the Algerian state to create special devices 
and structures for funding and support, since these devices contain conditions and restrictions 
commensurate with the characteristics of small and medium enterprises, and between these structures 
Random sample for the study of the National Agency for Young and Agency Biskra run, in order to 
know the amount of funding provided of these institutions during the study period and the size of the 
projects funded and analyze various data obtained to achieve the desired objective of the study, 
namely the role of the IAEA in these circumstances contribute to the financing of these circumstances 
institutions. 
Key words: SMEs, funding, funding sources, support for small and medium enterprises structures. 
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 العالم، كونها تمثل أكثر  دول في معظم اقتصادیات الركیزة األساسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتعتبر    

مساهمة في تحقیق بعض السیاسات االقتصادیة و  ذات أهمیة كبیرة لما لها من  تعدادا، كما تعتبر المؤسسات

االجتماعیة التي تعجز المؤسسات الكبیرة عن تحقیقها، وتزداد أهمیتها في كونها ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة 

مقارنة مع المؤسسات الكبیرة. 

 من القرن الماضي باالهتمام لم تحضى خالل فترة  الصغیرة والمتوسطة ات المؤسسإال أن  هذاورغم كل     

 حتى كشكل مصغر للمؤسسة الكبیرة، إال أن دورها هذه المؤسساتولم تعتبر  الذي حضیت به في الوقت الحالي

ذلك أنها تشكل مجاال لتطور المهارات اإلداریة والفنیة واإلنتاجیة  التنموي جعلها تستأثر باالهتمام مجددا

والتسویقیة، فهي تعتبر مصدرا لإلبداع واالبتكار، باإلضافة إلى قدرتها الفائقة على المساهمة في زیادة الطاقات 

تعتبر أیضا محور اهتمام السیاسات الصناعیة الهادفة إلى تخفیض البطالة في الدول النامیة  اإلنتاجیة، فهي

والمتقدمة على حد سواء إذ تحتل أهمیة متمیزة في الهیكل الصناعي لمساهمتها الفعالة في تكوین الدخل القومي 

 .وخلق فرص عمل واسعة

 أكبر إحدى هاتمویل إشكالیة  وتعتبر وتنمیتها عقبات تعیق تطورهاتواجه عدةإال أن هذه المؤسسات    

، و في هذا اإلطار قامت السلطات اإلنشاء فترة أثناء خاصة المؤسساتالنوع من   هذاتواجه التي العقبات

العمومیة الجزائریة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات و اإلصالحات سواء فــــــي الجـــــــوانب  االقتصادیــــــة و المالیـــــــة 

و التشریعیة و التنظیمیة، بهدف إعادة تنظیم النشاط االقتصادي وحل المشكالت التمویلیة للمؤسسات الصغیرة 

 الحكومیة المتخصصة في تقدیم الدعم المالي مجموعة من الهیئات والمؤسساتوالمتوسطة وذالك بإقامة 

التي   الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والتي منهاومرافقتها في جمیع المراحل لتحقیق االستقرار والنمو،

ترقیة ونشر الفكر المقاوالتي، وتشكل أحد الحلول ضمن سلسلة من التدابیر الموجهة للتخفیف من  إلى تهدف

حدة البطالة وٕادماج الفئات الشابة في الحیاة العملیة، كما تتمثل أهمیتها في إنشاء مؤسسات مصغرة التي تؤدي 

إلى تحقیق جملة من األهداف من أهمها: استحداث فرص عمل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ترقیة روح 

المبادرة الفردیة والجماعیة، المحافظة على الصناعات التقلیدیة والحرفیة، المحافظة على التوازن بین المناطق 

 . على المستوى الوطني

 : التالیة اإلشكالیة لطرح  من خالل دراستنایقودنا وهذا ما    

 كیف تساهم هیاكل الدعم المالي في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر؟
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 التساؤالت الفرعیة: 

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

 ما هي  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وهل یمكن تحدید تعریف دقیق لهذه المؤسسات ؟  )1

 ما هي المصادر التي تعتمد في  تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ؟ )2

ماهي اآللیات واالجراءات التي قامت بها الجزائر من أجل تمویل وتسهیل عملیات المؤسسات الصغیرة  )3

 والمتوسطة ؟

 كیف تساهم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في والیة بسكرة؟ )4

 :فرضیات الدراسة 

 لإلجابة على هذه التساؤالت نقترح الفرضیات التالیة: و

 .المتوسطة و الصغیرة للمؤسساتموحد  تعریفیوجد   )1
 هناك مصادر عدیدة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ساهمت في تطویرها و زادت في نموها وترقیتها. )2

قامت الجزائر بانشاء العدید من الهیاكل الداعمة  لتمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل تنویع النسیج  )3

 المؤسساتي؟

تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وكالة بسكرة إحدى أهم الهیئات المساهمة في حل مشكلة التمویل  )4

 للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة.

 :أسباب اختیار الموضوع 

 عدیدة الختیار موضوع من أهمها:  أسبابهناك

 المیل الشخصي للتعرف على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 كون الموضوع ضمن اختصاص مالیة و نقود. •

 محاولة التعرف على دور الهیئات المساهمة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 محاولة التعرف على الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري. •

 :أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى:
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النسبة لالقتصاد الوطني والعراقیل التي ب المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالدور الفعال الذي تلعبه محاولة إبراز  •

 .منهاتواجهها خاصة المالیة 

 دراسة ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 تحدید بعض اآللیات الحكومیة الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 محاولة إبراز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 إعطاء لمحة عن الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب باعتبارها مصادرا تمویلیا لها. •

 :أهمیة الدراسة 

     تظهر أهمیة الدراسة في كونها تحاول إبراز مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر باعتبارها رائد 

للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. و كذا اإلجراءات المتخذة من طرف الدولة التي تعمل على تطویر و ترقیة هذه 

المؤسسات، كما ال ننسى األهمیة التي تلعبها هیاكل الدعم في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة 

 الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب لما لها من دور في هذا المجال . 

 :منهج الدراسة 

، اعتمدنا في الموضوع لطبیعةونظرا  المطروحة األسئلة على اإلجابة ولمحاولة اإلشكالیة دراسة أجل من     

 حیث اعتمدنا على المنهج الوصفي من أجل اإللمام بالجانب النظري في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي،

حین اعتمدنا على المنهج التحلیلي في الفصل الثالث من أجل معالجة إشكالیة البحث و تحلیل إحصائیات 

 الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وكالة بسكرة.

 :حدود الدراسة 

، واإلطار المكاني والمتمثل في 2015-2010    تتمثل حدود الدراسة في اإلطار الزماني والمتمثل في الفترة 

دراسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وكالة بسكرة كعینة على 

 ذلك .

 :الدراسات السابقة 

لخلف عثمان ،واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمها ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة في  .أ

 2004-2003العلوم االقتصادیة ،جامعة الجزائر،
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 إلى التعرف على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل القیام بمسح لتهدف هذه الدراسة الى محاولة الوص

لمختلف التعاریف المعطاة لهذا القطاع اعتمادا على ما قدمته بعض المنظمات الدولیة، وتجارب بعض الدول 

في هذا المجال، ومحاولة الوقوف على أهم الخصائص التي تجعل من هذه المؤسسات قطاعا قائما بذاته، كما 

تهدف الى محاولة دراسة تأثیر التحوالت االقتصادیة العالمیة على الدور الذي یمكن أن تلعبه المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة، خصوصا بالنسبة للجزائر من خالل التحول الذي عرفه اقتصادها، بانتقاله من االقتصاد 

 یمكن لهذه المؤسسات أن تصبح األداة المفضلة لتحقیق أسباب نجاح المخطط إلى اقتصاد السوق و  كیف

 البرامج التنمویة المسطرة.

یوسف قریشي ، سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، أطروحة دكتوراه غیر  .ب

  .2005منشورة ، الجزائر جانفي 

تفسیر سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر وتحلیل یهدف الباحث في هذه الدراسة إلى 

سلوكها التمویلي على ضوء الوقوف على أهم المحددات التي تفسر بناء هیاكلها التمویلیة، كما تهدف إلى إبراز 

السمات العامة فیما یتعلق بسیاسة التمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة و مقارنتها مع البیئات 

االقتصادیة األخرى و محاولة استخالص أهم المحاور التي یمكن أن تمثل أرضیة بناء سیاسة اقتصادیة تهدف 

إلى تطویر و نمو المؤسسات  الصغیرة  والمتوسطة  في  الجزائر،  و ذلك  بإتباع  المنهج  الوصفي  والتحلیلي 

 و اإلستنتاجي و القیاسي و المقارن.

و نالحظ من خالل الدراستین السابقتین تركیزها على سیاسات التمویل بصفة عامة و التركیز على الجزائربصفة 

. 2005خاصة، كما أن فترة الدراسة تصل كحد أقصى إلى 

)، كما تكمن في تحدید عینة أال و 2015-2010اإلضافة من خالل مذكرتنا تكمن في فترة الدراسة أوال و هي (

 وكالة بسكرة–هي الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

 :هیكل الدراسة 

 تم تقسیم البحث إلى مقدمة و ثالث فصول و خاتمة . 

 : تطرقنا فیه إلى مفاهیم حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، معاییر تعریفها، دورها، وظائفها،     الفصل األول

 وخصائصها ومصادر تمویلها وأخیرا المشاكل التي تعترضها.
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 تطرقنا فیه إلى مفهوم ومصادر التمویل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة وعلى الهیئات الداعمة الفصل الثاني:

 لها.

 تم التطرق فیه للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب فرع بسكرة ، وتحلیل  اإلحصائیات المقدمة الفصل الثالث:

 .2015-2010من طرف الوكالة خالل الفترة 

 

 

 



 

 

 

 

المؤسسات  الفصل األول:

 الصغیرة والمتوسطة
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 :تمهید

في ظل التحوالت اإلقتصادیة والتغیرات المعاصرة یتجه اإلقتصاد العالمي إلى دعم المؤسسات الصغیرة 

 تتمحور حوله وتتكامل معه باقي القطاعات اإلقتصادیة األخرى. اً  هاماً والمتوسطة ومساندتها، ألنها تعتبر قطاع

 یهدف بالدرجة األولى إلى النهوض باإلقتصاد الوطني ألي دولة لما لها من قدرة على تعبئة الموارد وتحقیق فهو

أعلى قیمة مضافة وٕاحداث التحول في عالقات وقیم العمل واإلنتاج. 

 یتفق جمیع اإلقتصادیین على أهمیة الدور اإلقتصادي الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق 

التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة من خالل توفیر فرص عمل وتنویع الصادرات، فهي تعتبر من أهم الوسائل 

الفعالة إلحداث اإلنتعاش اإلقتصادي نظرا لسهولة تكیفها وقدرتها على المنافسة وغزو األسواق األجنبیة، وعلیه 

سیتم من خالل هذا الفصل إلى إعطاء فكرة عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عموما وٕاعطاء لمحة عنها في 

الجزائر من خالل المباحث التالیة: 

 . مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخصائصهاالمبحث األول: •

 .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیتها ودورة حیاتها أشكالالمبحث الثاني:  •

 . المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ومشاكلهاالمبحث الثالث: •
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األول: مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخصائصها  المبحث

إن تمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم عن الكیانات األخرى قامت بموجبها ظهور عدة تعاریف 

نتیجة لعدة خصائص وسمات تمیزت بها، وكذا تنوع مجاالت نشاطاتها وطبیعتها عن المؤسسات الكبیرة، إال أن 

االقتصادیة واالجتماعیة  الظروف إلختالفمفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مازال یثیر جدال كبیرا 

. لتحدیده المستخدمة المعاییر إختالف وكذلك التكنولوجیة واإلمكانیات

والمتوسطة  الصغیرة للمؤسسات تعریف تحدید صعوبة عواملالمطلب األول: 

 للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعریف تحدید أن والمتوسطة الصغیرة المؤسسات موضوع فيین للباحث یبدو

لعدة عوامل أهمها:   راجع ذلكو سهل  أمر لیس

الفرع األول: العوامل االقتصادیة:  

: وتتمثل العوامل االقتصادیة  في النقاط الثالیة

أوال: اإلختالف في مستویات النمو 

 كل دولة، إلیه وصلت الذي التطور یعكس النامیة والدول المتقدمة الصناعیة الدول بین النمو درجة إختالف

 أو الوالیات الیابان في الصغیرة فالمؤسسة إقتصادیة،  وحدات ، مؤسسات ( اإلقتصادیة الهیاكل وزن وأیضا

 الجزائر مثل نامیة دولة في كبیرة أو متوسطة مؤسسة إعتبارها یمكن مصنع بلد أي في أو األمریكیة المتحدة

 تعریف أن مفادها نتیجة إلى نصل لذلك واإلجتماعیة، والنقدیة اإلقتصادیة وضعیتها إختالف حسب وذلك

 .1 االقتصادي النمو درجة لتباین تبعا آخر إلى بلد من یختلف والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

  اإلقتصادیة األنشطة ثانیا: تنوع

في  تعمل التي فالمؤسسات آلخر، فرع من ویمیزها المؤسسات أحجام في یغیر اإلقتصادیة األنشطة تنوع إن

 اإلقتصادیة القطاعات حسب اإلقتصادیة المؤسسات نصنف أن ویمكن التجارة، في تعمل التي غیر الصناعة

قطاع  من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تصنیفات أیضا وتختلف وزراعیة، خدمیة وتجاریة، إلى صناعیة،

 وید  ضخم مال رأس إلى تحتاج الصناعیة فالمؤسسات المال، و رأس  العمالة إلى الحاجة آلخر الختالف

الدرجة.  بنفس والخدمیة التجاریة المؤسسات في كذلك یكون ال الذي األمر ومتخصصة كثیرة ومؤهلة عاملة

                                                                                                                                                                                 
 .14ص  ، 2005جامعة الجزائر، منشورة)، (غیر دكتوراه أطروحة ،الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل سیاسات قریشي، یوسف 1
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ثالثا: إختالف فروع النشاط اإلقتصادي 

 وأیضا الجملة، وتجارة التجزئة تجارة إلى ینقسم التجاري فالنشاط فروعه، وتتنوع االقتصادي النشاط یختلف

 منها عدة فروع إلى ینقسم بدوره الصناعي والنشاط داخلیة، وتجارة خارجیة تجارة إلى ینقسم االمتداد مستوى على

 إلیه المنتمیة حسب النشاط كل مؤسسة وتختلف. الخ ... والتعدینیة التحویلیة، الغذائیة، االستخراجیة، الصناعات

 أو المتوسطة الصغیرة فالمؤسسة الموجه لالستثمار، المال رأس و العاملة الید تعداد بسبب فروعه وذلك أو أحد

 1التعدینیة قد تكون كبیرة في مجال التجارة أو الصناعة الغذائیة. في مجال الصناعة

الفرع الثاني: العوامل التقنیة  

 یؤدي إاندماجا أكثر األخیرة هذه تكون فحیثما المؤسسات، بین االندماج مستوى في التقني العامل ویتلخص

 بینما عندما الكبر، إلى المؤسسات حجم یتجه وبالتالي واحد مصنع في وتمركزها اإلنتاج عملیة توحد إلى هذا

 مؤسسات عدة ظهور إلى ذلك یؤدي المؤسسات من كبیر عدد وموزعة على مجزأة اإلنتاجیة العملیة تكون

ومتوسطة.  صغیرة

الفرع الثالث: العوامل السیاسیة 

مختلف  تقدیم ومحاولة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بقطاع ومؤسساتها الدولة مدى إهتمام في وتتمثل

 ضوء وعلى ودعمه، توجیهه و ترقیته أجل من طریقه تعترض التي الصعوبات و تذلیل كافة له المساعدات

 السیاسات واضعي رؤیة حسب المؤسسات بین والتمییز حدوده وتبیان التعریف تحدید یمكن العامل السیاسي

 2 .القطاع هذا بشؤون والمهتمین التنمویة واالستراتیجیات

والمتوسطة  الصغیرة المؤسسات تعریف تحدید معاییرالمطلب الثاني: 

نظر  وجهات حسب وهذا والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المختلفة التعاریف حددت التي المعاییر تعددت

لطبیعة  تصور تقدیم في ناجحة تكون علها تعاریف تقدیم في اجتهدوا الذین والباحثین الكتاب باختالف اختلفت

انقسمت إلى معاییر كمیة وأخرى نوعیة.  المعاییر فنجد وخصائصها هذه المؤسسات

 

                                                                                                                                                                                 
 .15سابق، ص المرجع ال 1
 .18، 17، ص ص 2008مصر،  والنشر والتوزیع، للطباعة إیتراك ،ومشكالت تمویلها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات حساني، رقیة خوني، رابح 2
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الفرع األول: المعاییر الكمیة  

 فیما یلي: تتمثل المعاییر الكمیة

االنتاج  حجم معیارأوال: 

 الرتباطها نظرا الكمیة حیثن م إنتاجها بمحدودیة حسب هذا المعیاروالمتوسطة الصغیرة  المؤسسات تتصف

 التي المؤسسات حالة في عدم صالحیته بینها من صعوبات عدة المعیار هذا ویالقي الحجم، صغیرة بأسواق

 1العیني. الجمع لصعوبة منتجات عدة تنتج

االنتاجیة  الطاقة معیارثانیا: 

 المؤسسات في ولكن موحدة المنتج طبیعة فیها تكون التي المؤسسات بین المقارنة في یكون المعیار وهذا

 2 للحجم. دقیقا مقیاسا تعتبر ال للمعدات الطاقة العینیة فإن المنتوج أشكال فیها تتعدد التي

العمالة  اريمعثالثا: 

 3القانون. یحدده تحكمي معیار وهو استخداما واألكثر األساسیة المعاییر من یعتبر و

 المستثمر المال رأس معیاررابعا: 

 تطبیق اقتصر وقد معینا، حدا رأسمالها یتجاوز لم إذا متوسطة أو صغیرة المؤسسة تعتبر المعیار لهذا وفقا

 ویختلف النسبي، األخیر بالثبات هذا تمتع لعدم المتغیر، دون الثابت المال رأس على الغالب في المعیار هذا

 قد بل المختلفة، عناصر اإلنتاج وفرة النمو ومدى لدرجة تبعا أخرى إلى دولة من المال لرأس األقصى الحد

 4آخر. إلى قطاع من الواحدة الدولة داخل الحد هذا یختلف

 المبیعات: حجم معیارخامسا: 

 الوالیات في كبیرة المعیار بصورة هذا التنافسیة، ویستعمل قدراته و المشروع نشاط لمستوى صادقا مقیاسا یعد

 المؤسسات من وأقل سنویا دوالر ملیون مبیعاتها تبلغ التي المؤسسات تصنف حیث أوروبا، و األمریكیة المتحدة

 5شیوعا. أقل المبیعات حجم فمعیار العربي الوطن في أما الصغیرة،

                                                                                                                                                                                 
 .20، ص 1998اإلسكندریة،  والتوزیع، للنشر العلمي المكتب ،المحلي المجتمع لتنمیة كمدخل الصغیرة الصناعات محمد، الرسول عبد سعد 1
 .24ص  ،2008 والتوزیع، األردن، للنشر النفائس ، داروالمتوسطة الصغیرة للمشروعات اإلسالمي المصرفي التمویلبشارات،  جمیل  هیا2
 .24المرجع السابق، ص 3
 .34، ص 2005 اإلسكندریة، النهضة، دار ،األعمال حاضنات سالوس، السالم عبد محمد طارق 4
 .25بشارات، مرجع سبق ذكره، ص  جمیل  هیا5
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الفرع الثاني: المعاییر النوعیة 

نظرا لقصور المعاییر الكمیة وحدها عن وضع تعریف دقیق وموحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعدم 

نه عادة ما یتم اللجوء إلى مجموعة إقدرتها لوحدها على الفصل بین المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة ف

من المعاییر النوعیة تتمثل فیما یلي: 

الملكیة أوال: 

 تابع معظمها أو كبرى مؤسسة ألي التابعة وغیر الفردیة بالملكیة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تتمیز

 الجماعات كمؤسسات عامة ملكیة ملكیتها تكون وقد أموال، شركات أو مؤسسات شكل في الخاص للقطاع

 ففي إدارتها، في كبیرا دورا المالك یلعب حیث مختلطة، الملكیة تكون بلدیة،...) وقد والئیة، المحلیة (مؤسسات

 1 المؤسسات. هذه من عددا الدولة تمتلك الجزائر مثل الدول بعض

االستقاللیة ثانیا: 

 المدیر فیكون والعمل، اإلدارة استقاللیة المؤسسة أي عمل في خارجیة جهات أو هیئات تدخل عدم بها ونعني

 المؤسسة أصحاب أو صاحب یتحمل وبالتالي القرارات، باتخاذ وینفرد الشخصي، الطابع ویحمل المالك هو

 استقاللیة هنا باالستقاللیة نقصد فإننا ، وعلیه2الغیر المؤسسة تجاه التزامات یخص فیما كاملة المسؤولیة

 المعیار هذا على نطلق أن الكبرى، ویمكن فروع المؤسسة نستثني وبذلك اقتصادیة تكتالت أي عن المؤسسة

 3القانوني. المعیار اسم

محلیة النشاط ثالثا: 

 نسبیا صغیرا حجما وتشكل معروفة، وتكون واحد مكان أو منطقة على المؤسسة نشاط بها اقتصار ویقصد

 المتاحة، المحلیة واإلمكانیات الموارد استغالل على یساعدها مما المنطقة، في إلیه تنتمي الذي اإلنتاج قطاع في

 4 .الخارج أو الداخل في أخرى مناطق إلى التسویقي نشاطها امتداد یمنع ال طبعا وهذا

                                                                                                                                                                                 
 دراسة حالة المطاحن الكبرى –دور تكنولوجیا االعالم واالتصال في تسییر العالقة مع الزبون بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بن التركي زینب،  1

، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة محمد خیضر بسكرة-الجزائر، للجنوب أوماش بسكرة- 

 .13، ص 2007/2008
 .42، ص 2000، األردن للنشر، حامد دار ،الصغیرة المشروعات إدارة ي،ناج شوقي المنصور، نصر كاسر 2
 .17، ص 2001، مصر العربیة، النهضة دار ،الناشئة المشروعات تمویل في ودورها المخاطر المال رأس مؤسسات، وفاء الباسط عبد 3
. 8، ص 2001، عمان والتوزیع، للنشر الصفاء دار ،الصغیرة المشروعات إدارة عالم، سمیر 4
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الحصة السوقیة رابعا: 

وصغر  اإلنتاج حجم صغر بسبب محدودة والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات السوقیة الحصة عادة تكون

 من نوع أي فرض على غیر قادرة المؤسسات هاته یجعل ما وهذا عامة، بصفة المال رأس وحجم اإلمكانیات

 1الكبرى. المؤسسات عكس السوق في االحتكار

 المطلب الثالث: تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخصائصها

إن اختالف النمو االقتصادي بین دول العالم واختالف ظروفها ساهم في عدم وضع تعریف محدد وموحد 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و فیما یلي أهم التعاریف األكثر انتشارا و رسمیة لدى بعض الدول للمؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة وكذا أبرز الخصائص والسمات التي تمیزها عن باقي المؤسسات األخرى. 

الفرع األول: تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 المختلفة للمؤسسات المتوسطة والصغیرة ارتأینا مجموعة تعاریف من خالل فإلظهار التباین بین التعاري

 بعض الهیآت  والدول نذكر منها:

 أوال: تعریف منظمة العمل الدولیة

 تضم وحدات صغیرة الحجم تنتج وتوزع سلعا وخدمات، بعضها یعتمد على العمل داخل العائلة هي مؤسسات

.   2والبعض قد یستأجر عمال وحرفیین ومعظمها یعمل برأسمال ثابت صغیر

 ثانیا: تعریف البنك الدولي

 3  أنواع هي:ةیمیز البنك الدولي في تعریفه للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بین ثالث

 دوالر 100.00قل من أ موظفین، وٕاجمالي أصولها 10 هي التي یكون فیها اقل من المؤسسة المصغرة:  •

 دوالر أمریكي. 100.00أمریكي، كذلك حجم المبیعات السنویة ال یتعدى  

                                                                                                                                                                                 
 .22حساني، مرجع سبق ذكره، ص  رقیة خوني، رابح 1
.  17، ص1996 مصر، ،. الدار الجامعیة، اإلسكندریةتنمیة الصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلهاعبد الرحمان یسري أحمد،  2
ول ملتقى وطني حمقدمة إلى ال ،اإلسالمي تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة:مداخلة بعنوان عواطف محسن، سلیمان ناصر، 3

. 35 ص ،2011  فیفري23/24 ،- الجزائر-غردایة االقتصاد اإلسالمي –الواقع و الرهانات- ،
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 03 موظفا، وٕاجمالي أصولها وحجم المبیعات السنویة ال یتعدى 50 هي التي تضم اقل من المؤسسة الصغیرة:  •

 مالیین دوالر أمریكي .

 15 موظف، وحجم أصولها ومبیعاتها السنویة ال یتعدى 300قل من أ عدد موظفیها المؤسسة المتوسطة:  •

ملیون دوالر أمریكي . 

 ثالثا: تعریف االتحاد األوروبي   

  1 یعرف االتحاد األوروبي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي:

  عمال.10قل من أ وهي المؤسسة التي تشغل المؤسسة المصغرة:  •

 عامًال، ورقم أعمالها 50اقل من أ وهي تلك المؤسسة التي توافق معاییر االستقاللیة، وتشغل المؤسسة الصغیرة:  •

  ملیون أورو.5 مالیین أورو وال تتعدى میزانیتها السنویة 7ال یتجاوز 

 عامل، ورقم أعمالها ال 250قل من أوهي المؤسسة التي توافق معاییر االستقاللیة وتشغل  المؤسسة المتوسطة:  •

  ملیون أورو.27 ملیون أورو أو ال تتعدى میزانیتها 40یتجاوز 

 رابعا: تعریف منتدى البحوث االقتصادیة المصري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 مؤسسات إلى حجمها وفق ثم صناعي، وغیر صناعي نشاط إلى نشاطها وفق المؤسسات المنتدى یصنف

 2یلي: كما المشروعات یعرف فالمنتدى الصناعي للنشاط وبالنسبة ومتوسطة، صغیرة متناهیة الصغر،

 .جنیه ألف 200 من أقل الثابتة األصول وقیمة عمال، 04 إلى 01 من : الصغر المتناهیة المؤسسة  •

  جنیه. ملیون 05 إلى جنیه ألف 200 من الثابتة األصول وقیمة عامال 49 إلى 05 : منالصغیرة المؤسسة  •

 .جنیه مالیین 10 إلى مالیین 5 من الثابتة األصول قیمة عامال، 99 إلى 50 من :المتوسطة المؤسسة •

آسیا  شرق جنوب دول خامسا: تعریف

 القطاع عن" بروش وهیمنز " قام بها  التي الدراسة خالل من الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تعرف

العمال  عدد معیار استخدما حیث شرق آسیا، جنوب دول مست والتي الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصناعي

 1 كمایلي: الحجم، حسب للمؤسسات تصنیفهما في

                                                                                                                                                                                 
، مجلة صادرة Les cahiers de cread، المجلة االقتصادیة واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرمسیكة بوفامة، رابح حمدي باشا وبعداش،  1

. 58، ص2006، 76 ، عددCREADعن مركز البحوث في االقتصاد التطبیقي للتنمیة 
 .20 بن التركي زینب، مرجع سبق ذكره ص 2
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 .عمال 9 إلى 1 من توظف :مصغرة مؤسسة  •

 .عامال 49 إلى 10 بین محصور عمالها عدد صغیرة: مؤسسة  •

 .عامال 99 إلى 50 من توظف متوسطة: مؤسسة  •

 .عامل 100 األقل على تشغل كبیرة: مؤسسة  •

 2 الوالیات المتحدة األمریكیة:سادسا:

 مفهوم المؤسسة الصغیرة و المتوسطة، على أنها تمثل 1953قدم لنا قانون المؤسسات الصغیرة لعام 

المؤسسة التي یتم إمتالكها و إدارتها بطریقة مستقلة حیث ال تسیطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه و 

قد تم تحدید مفهوم هذه المؤسسات بطریقة أكثر تفصیال باإلعتماد على معیار حجم المبیعات و عدد العاملین و 

لذلك فقد حدد القانون حدودا علیا للمؤسسة الصعیرة كما هو مبین في الجدول التالي: 

 التعریف األمریكي للمؤسسات الصغیرة: )01(جدول رقم

             المعیار المعتمد              أنواع المؤسسات  

 ملیون دوالر أمریكي كمبیعات 5 إلى 1من المؤسسات الخدمیة و التجارة بالتجزئة 

سنویة 

 ملیون دوالر أمریكي كمبیعات 15 إلى 5من مؤسسات التجارة بالجملة  

سنویة 

 عامل على األقل 250عدد العمال المؤسسات الصناعیة 
، الملتقى الوطني األول حول فرض اإلستثمار بوالیة غردایة و ماھیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تطورھا في العالمإسماعیل شعیباني، المصدر:

 .3، ص2004دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الواقع و التحدیات، غردایة، 

 سابعا: تعریف الـــیابـــان

 نقدي) كمي المستثمر (معیار المال رأس معیار على الیابان في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعریف یعتمد

 1حیث: النشاط طبیعة حسب وكذا نقدي) غیر كمي (معیار العمال وعدد

، 1998رة، ھالقا ،2والتوزیع، ط للنشر الدولیة الدار ،الكلي اإلقنصاد في اتھاتجا الصغیرة األعمال منشآت  ،بطرس صلیب ترجمة ل:ھسبنسر جالن 1

 .111ص
الملتقى الوطني األول حول فرض اإلستثمار مقدمة إلى ، ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تطورها في العالممداخلة بعنوان: إسماعیل شعیباني،  2

 .3، ص 2004، -الجزائربوالیة غردایة و دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الواقع و التحدیات، غردایة
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 300 یساوي أو من أقل المستثمر المال رأس و عامل، 300 یتعدى ال العمال عدد والبناء والنقل: المقاولة  •

 .ین ملیون

 .ین ملیون 100 أو یساوي من أقل المستثمر المال رأس و عامل، 100 یتعدى ال العمال عددالجملة: تجارة  •

 .ین ملیون50 یتعدى  ال المستثمر المال ورأس عامل، 100 یتعدى ال العمال الخدمات: عدد قطاع  •

 .ین  ملیون50هو  المستثمر المال لرأس األقصى والحد عامل، 50 هو للعمال األقصى الحدالتجزئة:  تجارة  •

من خالل التعاریف السابقة یمكن وضع تعریف شامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث یمكن تعریفها 

كل مؤسسة تعمل في إحدى القطاعات االقتصادیة (الصناعة، الزراعة، التجارة الخدمات)، والتي : على أنها

یتراوح عدد العمال فیها ما بین عشرین ملیون دج كحد أدنى وملیون كحد أقصى، وتتراوح حصیلتها السنویة بین 

عشرة ملیون كحد أدنى وال تتجاوز خمسمائة ملیون دج كحد أقصى، وتتمتع باالستقاللیة في اإلدارة والملكیة، وأن 

تكون حصتها من السوق محدودة وتكون محلیة النشاط وتستخدم األسالیب الجدیدة في إنتاج وٕادارة وتقسیم 

العمل.  

الفرع الثاني: خصائص وسمات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعدة خصائص، تمیزها عن األنواع األخرى من المؤسسات؛ ومن أهم 

هذه الخصائص نجد: 

التأسیس  سهولةأوال: 

 صغیرة أموال على رؤوس احتیاجاها من إنشائها في السهولة عنصر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعتمد 

 تلبي فائدة أو تحقیق منفعة أجل من األشخاص مدخرات وتفعیل جذب إلى باألساس تستند أنها حیث نسبیا

 2االقتصادي. النشاط من متعددة أنواع في جزئیة أو محلیة حاجات بواسطتها

 

 

 في ماجستیر (غیر منشورة) رسالة ، الجزائر- حالة قیاسیة دراسة - االقتصادي النمو في توسطةمال و غیرةصال المؤسسات مةھمسا الصدیق بوقرة، 1

 .7، ص 2008/2009الجزائر، ة-بسكر خیضر، محمد جامعة تطبیقي، اقتصاد تخصص العلوم االقتصادیة،
، الملتقى الدولي حول التجربة الجزائریة التنمویة في الجزائر وٕاستراتیجیة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعطوي،  إسماعیل بوخاوة، عبد القادر 2

. 4، ص 2003 ماي 25/28الجزائر، -تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، سطیف
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االستقاللیة في االدارة ثانیا: 

عادة ما تتركز معظم القرارات االداریة لهذه المؤسسات في شخصیة مالكها اذ في الكثیر من الحاالت یلتقي 

شخص المالك بالمسیر وهذا ما یجعلها تتسم بالمرونة واالهتمام الشخصي من قبل مالكها، مما یسهل قیادتها 

واألهداف التي أسست ألجلها، كذلك سهولة اقناع العاملین فیه باألسس والسیاسات والنظم التي تحكم عمل 

 1المؤسسة.

 تلبیة طلبات المستهلكینثالثا: 

 بتوفیر  وذلكتقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بتلبیة طلبات المستهلكین خاصة ذوي الدخل المنخفض

السلع والخدمات البسیطة منخفضة التكلفة، في حین نجد أّن أغلب المؤسسات الكبیرة تمیل إلى اإلنتاج بصفة 

رئیسیة من أجل تلبیة رغبات المستهلكین ذوي الدخل العالي نسبیا، مقارنة مع ذوي الدخل الضعیف، لهذا فإّن 

األساسیة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعمل على التقلیل من أوجه عدم المساواة، وهذا بتوفیر وتلبیة الحاجات

لذوي الدخل المنخفض من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على توفیر الخیار أمام المستهلكین بعرضها لعدة أنواع 

 2من السلع و الخدمات.

التدقیق في اإلبداع واالختراع رابعا: 

 االبتكار واإلبداع في منتجاتها، وهذا علىتعتمد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الكثیر من األحیان  

راجع إلى أّن هذه المؤسسات ال یمكنها أن تنتج بأحجام كبیرة، لهذا فهي تلجأ إلى تعویض هذا النقص بإجراء 

تعدیالت عن طریق االختراعات واالبتكارات الجدیدة، حتى تستطیع أن تنافس المؤسسات الكبرى ذات الوفرة في 

 3اإلنتاج.

االقتصادیة  الكفاءةخامسا: 

 الصغیرة إلى المؤسسات الكبیرة المؤسسات من التحول في ومستمر دائم اتجاه هناك األخیرة السنوات في

 الحدیثة التقنیات االتجاه استخدام هذا في وساعد الخدمات قطاع نحو االقتصادي التحول مع خاصة والمتوسطة

 تالشت الكبرى، وبالتالي مثل المؤسسات بكفاءة العمل من الصغیرة المؤسسات مكنت التي اإلنتاج عملیة في

 الصغیرة فان المؤسسات ولهذا .الكبیرة منها المؤسسات تستفید التي االقتصادي الحجم میزة عن الناتجة الفروقات

                                                                                                                                                                                 
 .37، ص2013، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آلیة لتحقیق التنمیة المستدامةخبابة عبداهللا،  1

 .5 اسماعیل بوخاوة، عبد القادر عطوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .4 المرجع السابق.ص 3
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 بشكل للمستهلكین منتجاتها وتوصیل الممیزة تقدیم الخدمات التنظیمي على والهیكل التكوین بساطة بفضل قادرة

 1الكبار. منافسیها من أفضل

التنظیم  وبساطة سهولةسادسا: 

 تنظیمیة مستویات الذي یتطلب البیروقراطي بالنمط المتسم التنظیم كثافة على تعتمد ال المؤسسات هذه فمثل

 محفز غیر وعامل ملل مصدر األحیان من كثیر في یكون حیث الكبیرة، المؤسسات في نجده مثلما متعددة

 الصغیر یقلص فالحجم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات به تتمیز ما عكس وهذا للتنظیم، الحسن السیر یعرقل

 2القرار. مراكز من التنظیم االقتراب قاعدة في الموجودین للعمال ویسمح التنظیمیة، المستویات من

 تدّني مستوى التكنولوجیاسابعا: 

ال تستعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مستوى عال من التكنولوجیا ومن الموارد البشریة المطلوبة، وهذا 

 ذو قیمة الكون بعض الصناعات التي تنتمي لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ال تستوجب استثمار

 عاملة ذات اختصاص عال، مثل قطاع النسیج وتفصیل المالبس، وبالتالي فإّن هذه المؤسسات امرتفعة، وال ید

تعطي فرصا أكبر لتشغیل الید العاملة، كما أّن النظام المعلوماتي یتمّیز بقلة التعقید مّما یسهل االتصال بین 

اإلدارة والعمال.  

مركز للتدریب الذاتي ثامنا: 

تتسم هذه المؤسسات بقلة التكالیف الالزمة للتدریب العتمادها أساسا على أسلوب التدریب أثناء العمل، 

بمعنى أنها تعتبر مركزا ذاتیا للتدریب والتكوین لمالكیها والعاملین فیها، وذلك جراء مزاولتهم لنشاطهم اإلنتاجي 

باستمرار، وهذا ما یساعدهم على الحصول على المزید من المعلومات والمعرفة، وهو الشيء الذي ینمي قدراتهم 

ویؤهلهم لقیادة عملیات استثماریة جدیدة، وتوسیع نطاق فرص العمل المتاحة. وٕاعداد أجیال من المدربین للعمل 

                                                                                                                                                                                 
 في الصادر الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم میثاق في قراءةالصغیرة والمتوسطة  المؤسسات حوكمة مداخلة بعنوان: الزهرة، فطیمة نوي حدة، رایس 1

جامعة ، 2010-2000رة الفت خالل بالجزائر التنمیة تحقیق في والمتوسطة الصغیرة لمؤسسات دور حول األول الوطني الملتقىمقدمة إلى ، 2009

 . 224ص ،2011 ماي 18/19 یوميبومرداس-الجزائر، كلیة العلوم التجاریة و االقتصادیة و علوم التسییر، 
 األول الوطني الملتقى مقدمة إلى،الجدیدة العالمیة االقتصادیة والتحدیات تنافسیة كمیزة والمتوسطة الصغیرة المؤسساتمداخلة بعنوان: عیاش، قویدر 2

، ص 2002 أفریل 9 و 8،-الجزائر، یومي األغواط جامعة والتسییر، االقتصادیة العلوم مخبر، التنمیة في ودورها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات حول

184. 
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في المؤسسات الكبیرة مستقبال، وهي بهذا المعنى تعد منبتا خصبا لتنمیة المواهب واإلبداعات واالبتكارات، 

وتنظیم المشاریع الصناعیة و إداراتها. 

جودة اإلنتاج تاسعا: 

إن التخصص الدقیق والمحدد لمثل هذه المؤسسات، یسمح لها بتقدیم إنتاج ذو جودة عالیة، حیث یعتمد 

النمط اإلنتاجي فیها على مهارات حرفیة ومهنیة، مما یجعلها تستجیب بشكل مباشر ألذواق واحتیاجات 

 1المستهلكین، وهو ما یسهل عملیة التكیف والتطور، وتستجیب بذلك للتقلبات المفاجئة في توفیر المنتجات.

الصناعي  الناتج هیكل وتنویع المحلي الناتج تعظیمعاشرا: 

 (القیمة المال رأس وحدة إنتاجیة بقیاس وذلك المستخدم المال رأس بكفاءة المحلي الناتج بتعظیم نعني

 نتاجیة او المؤسسة حجم بین عكسیة عالقة هناك توجد أنه بالذكر والجدیر ) المستثمر المال رأس /المضافة

 المال رأس وحدة زیادة في تساهم خالل حجمها من والمتوسطة الصغیرة المؤسسة فإن وعلیه المال، رأس

 .المحلي الناتج في الزیادة لتلك حتمیة ونتیجة مالها رأس النخفاض

نظرا الطالعها  الصناعي الناتج لهیكل تنویع عملیة في بارز بدور والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تقوم كما

الجاهزة، المنتجات الجلدیة،  والمالبس الغذائیة،المنتجات المواد أهمها ومن الصناعیة المجاالت من العدید بتنمیة

 .البناء والنشر، منتجات الطباعة الخزف، األثاث، الخشب، منتجات

الكبیرة  للصناعات الخدمات توفیراحدى عشر: 

 معینة ( منتجات مستلزمات بتوفیر الكبیرة الصناعات لطلبات تستجیب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إن

 2.الباطن من التعاقد تسمى عقود طریق عن العملیة هذه تتم حیث عاملة ) أیدي محددة،

 3  في: تتمثل أخرى سمات وهناك

 اإلنتاج وٕادارة تخطیط عن فضال المشروع صاحب من قبل المباشرة اإلدارة حیث التنظیمي، الهیكل بساطة .1

 .كبیرة لیست فیها المخاطرة درجة أن كما المالیة، والعملیات والتسویق

                                                                                                                                                                                 
 .4 ص ،إسماعیل بوخاوة، عبد القادر عطوي، مرجع سبق ذكره 1
. 45ص مرجع سبق ذكره،  رابح خوني، حساني رقیة، 2
األردن،  والتوزیع، للنشر الحامد دار ،التنمیة عملیة في ودورها والمتوسطة الصغیرة الریادیة المشاریع الوادي، محمود بالل القهیوي، اهللا عبد  لیث3

  .33، ص 2012
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 وبساطة المستثمر المال رأس لمحدودیة المؤسسات هذه في للعمل عالیة مؤهالت إلى العاملین یحتاج ال .2

 .المستخدمة التكنولوجیا

 مواجهة على القدرة یعني مما نوعیته، أو اإلنتاج كمیة من سواء السوق لظروف وفقا التكیف من بقدرة تتمتع .3

 .الركود وفترات االقتصادیة األزمات أوقات في الصعوبات

 من كثیر في  منها الصغیرة وخاصة والتسویق والتخطیط اإلدارة مجال في الفردیة طابع أنشطتها على یغلب .4

 .العاملین  اإلدارة حیث من عائلیة تكون األحیان

المبحث الثاني: أشكال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیتها ودورة حیاتها 

 الصغیرة والمتوسطة أهمیة بالغة في اإلقتصاد العالمي بصفة عامة واإلقتصاد الوطني تحتل المؤسسات

بصفة خاصة ألنها تشكل أهم عناصر ومكونات النشاط اإلقتصادي لكل دول العالم، فهي تعتبر المحرك 

األساسي للتنمیة والتطور اإلقتصادي، والتي توفر قاعدة صناعیة وبنیة تحتیة واسعة، وركیزة أساسیة لتحقیق 

التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة السبب الذي زاد من أخذها عدة أشكال و أنواع وفق مختلف المعاییر المساعدة 

 في تصنیفها.

المطلب األول: أشكال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

إن تنوع مجاالت وأنشطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وطبیعتها فرض على هذا النوع من المؤسسات أخذ 

وفي هذا المطلب سوف نتطرق إلى مختلف المعاییر التي یمكن االعتماد علیها لتمییز المؤسسات أشكال عدیدة، 

  الصغیرة والمتوسطة عن بعضها البعض، وتتمثل هذه المعاییر في:

التصنیف حسب الشكل القانوني.  •

التصنیف حسب طبیعة التوجه.  •

التصنیف حسب طبیعة المنتجات.  •

 التصنیف حسب تنظیم العمل. •
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الفرع األول: تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الشكل القانوني 

 الدولة تمنحها التي الرسمیة الهویة وهو السائد؛ السیاسي النظام وطبیعة یتفق للمؤسسات القانوني الشكل إن

 تتعامل التي األطراف كافة مع العالقات وتنظم المؤسسات تلك وواجبات حقوق تحدد والتي تكوینها عند للمؤسسة

نشاطها، ویمكن تصنیف المؤسسات حسب الشكل القانوني إلى:   سیر تحكم وبالتالي معها،

 

 المؤسسة الفردیةأوال: 

 المسؤول فهو والمدیر؛ والمنظم الرأسمالي صفات فیه تتوافر واحد یقوم بها شخص التي هي الفردیة المؤسسة

 على یحصل فهو المقابل وفي تشغیلها، إدارة مسؤولیة یتحمل وهو تكوینها، إجراءات واتخاذ رأسمالها تكوین عن

 النشاط، وممارسة التشغیل على تترتب التي الخسائر كافة أیًضا ویتحمل العملیات، نتیجة المحقَّقة األرباح كل

 1المحدودة. غیر ومسؤولیاته

 وحتى الّصناعیة، الثورة في مستهل  الخاصة للمؤسسات المسیطر الشكل تمثل الشكل الفردیة بهذا والمؤسسة

 المساهمة الشركات أهمیة ازدیاد في هام تطور التاریخ هذا من ابتداءً  حدث حیث عشر؛ التاسع القرن منتصف

 الدول من كثیر في اآلن قائمة كانت وٕان الحالي، وقتنا في تطوًرا الخاصة المؤسسات أشكال أكثر أصبحت التي

 2المتخلفة.

الشركات ثانیا: 

 حصةٍ  منهم بتقدیم كل یلتزم أكثر، أو شخصین إلى ملكیتها تعود التي المؤسسة عن عبارة بأنها تعرف الشركة

 3خسارة. أو أرباحٍ  من المؤسسة هذه عن ینشأ قد ما القتسام عمل؛ أو مال من

 .األموال وشركات األشخاص، شركات هما رئیسین قسمین إلى عام بشكل الشركات وتنقسم

 عن عبارة وهي األشخاص، بشركات یسمى ما ضمن وتقع الفردیة للمؤسسة : وهي امتدادشركة األشخاص.1

 أي لتعاطي شخصا عشرین عن النوع هذا في الشركاء عدد یتجاوز ال أن على أكثر أو شخصین بین ارتباط

 1خسارة، وتكون الصقة متبادلة بین األشخاص. أو ربحٍ  من عنه ینشأ ما اقتسام وذلك بقصد باالشتراك، عمل

                                                                                                                                                                                 
 .99 ص ،مرجع سبق ذكره ،عالم سمیر 1
  .129، ص 1992، بیروت العربیة، النهضة دار ،السیاسي االقتصاد أصول حشیش، أحمد  عادل2
 .27، ص2003، 3ط الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،المؤسسة اقتصاد ،صخري  عمر3

15 
 



 المتوسطة المؤسسات الصغیرة و                                      األول الفصل 
 

 وتتضمن شركات األشخاص: 

شركات التضامن.  •

 شركات التوصیة البسیطة. •

 .شركات المحاصة •

 عیوب یتم تالفي وفیها الخاصة، الملكیة ذات الشركات بین األكثر تطورا الشكل وهيشركات األموال: .2

 من كبیر عدد من ضخمة أموال رؤوس تجمیع على تقوم ألنها ال األشخاص، وشركات الفردیة المؤسسات

 2المساهمین. قبل من شخصیة وهیمنة تدخل دون الالزمة الخبرات وتوظیف األشخاص

یدخل في شركات األموال كل من:  و

 .شركة المساهمة •

 .شركة التوصیة باألسهم •

 .الشركة ذات المسؤولیة المحدودة •

 تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة التوجه: الفرع الثاني

                                 3 یمكن تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب توجهها إلى:

المؤسسات العائلیة أوال: 

وهي المؤسسات التي تتخذ من موضع إقامتها المنزل وتكون مكونة في الغالب من مساهمات أفراد العائلة 

ویمثلون في غالب األحیان الید العاملة وتقوم بإنتاج سلع تقلیدیة بكمیات محدودة ومثال على ذلك ما نجده في 

 الدول اآلسیویة وبعض الدول األوروبیة مثل سویسرا حیث نجد أن معظم القطع الصغیرة التي تحتاجها شركة 

Swatch.یكون مصدرها من طرف عائالت بسیطة تقوم بتزویدها في إطار ما یعرف بالمقاولة الباطنیة  

 

 .24، ص2001 عمان، والتوزیع، للنشر الصفاء دار ،الصغیرة المشروعات إدارة ،آخرون و السالم عبد الغفور  عبد1
 .32، مرجع سبق ذكره، ص المنصور نصر كاسر 2
، ص 2003/2004، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها دراسة حالة الجزائرلخلف عثمان،  3

23. 
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المؤسسات الحرفیة ثانیا: 

إن هذا النوع من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال یختلف كثیرا عن المؤسسات العائلیة فهي تتمیز بكونها 

ن ممارسة النشاط فیها یكون في محل صناعي أ لالستعانة بالعامل األجیر األجنبي عن العائلة كما أقد یلج

معین مستقل المنزل كما تتمیز أیضا ببساطة المعدات المستعملة في النشاط اإلنتاجي وهذا فان هذین النوعین 

 1من المؤسسات یتمیزان بمجموعة من الخصائص هي:

 اعتمادها في عملیة اإلنتاج على كثافة عنصر العمل. •

 معدل التركیب العضوي رأس المال منخفض جدا. •

االستخدام التكنولوجي یكاد ینعدم في معظم األحیان.  •

المؤسسات المتطورة والشبه متطورة ثالثا: 

یتمیز هذا النوع من المؤسسات عن النوعین السابقین باستخدامه لتقنیات وتكنولوجیات الصناعة الحدیثة سواء 

من ناحیة التوسع أو من ناحیة التنظیم الجید للعمل أو من ناحیة إنتاج منتجات مطابقة بمقیاس الصناعة 

 الحدیثة والحاجات العصریة.

الفرع الثالث: تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المنتجات. 

 2 نمیز في هذا التصنیف ثالثة أنواع أساسیة وهي:

 مؤسسات إنتاج السلع االستهالكیةأوال: 

المنتجات الغذائیة ومنتجات الجلود  نجد هذه المؤسسات تعمل في نشاط السلع االستهالكیة المتمثلة في

واألحذیة والنسیج وتحویل المنتجات الفالحیة والورق ومنتجات الخشب ومشتقاته، ویرجع سبب اعتماد هذه 

المؤسسات على مثل هذه الصناعات الستخدامها المكثف للید العاملة وكذلك سهولة التسویق وال تتطلب رؤوس 

 أموال ضخمة لتنفیذها.

 

                                                                                                                                                                                 
 كلیة العلوم التجاریة و ،)منشورة غیر(، رسالة ماجستیر واقع وأفاق تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل سیاسة االصالحات الطیف عبد الكریم، 1

 .11، ص 2003،  جامعة الجزائراالقتصادیة و علوم التسییر، 
 .12، ص المرجع السابق 2
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 مؤسسات إنتاج السلع والخدماتثانیا: 

نجد أن هذه المؤسسات ترتكز أعمالها في مجاالت الصناعة الكیمائیة والبالستیكیة وتحویل المعادن 

والصناعات المیكانیكیة والكهربائیة وصناعة مواد البناء والمحاجر والمناجم وتعتبر من أهم الصناعات التي 

 1تمارسها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة في الدول المتطورة.

 مؤسسات إنتاج سلع التجهیزثالثا: 

إن أهم ما تتمیز به الصناعات السابقة احتیاجاتها إلى اآلالت والمعدات الضخمة التي تتمتع بتكنولوجیة 

عالیة لإلنتاج وكثافة رؤوس األموال الكبیرة التي تستلزمها، األمر الذي ال یتماشى مع إمكانیة المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة مما یضیق علیها دائرة النشاط في هذا المجال إذ تنحصر نشاطاتها في بعض األنشطة 

البسیطة حیث تشمل بعض الفروع البسیطة فقط كإنتاج وتصلیح وتركیب المعدات البسیطة انطالقا من قطاع 

 الغیار المستورد.

الفرع الرابع: تصنیف المؤسسات على أساس أسلوب تنظیم العمل بها 

 2 یمكن لنا حسب هذا التصنیف التفریق بین نوعین من المؤسسات:

 المؤسسات المصنعةأوال: 

حیث یدخل في هذا النوع من المؤسسات كل من المصانع الصغیرة والمتوسطة وهو یختلف عن صنف 

مصنعة من حیث تقییم العمل وتعقید العملیات اإلنتاجیة واستخدام األسالیب الحدیثة في الالمؤسسات غیر 

 التسییر وأیضا من حیث طبیعة السلع المنتجة ومن حیث درجة إشباع  أسواقها.

 المؤسسات غیر مصنعةثانیا: 

 وتجمع هذه المؤسسات بین نظام اإلنتاج العائلي والنظام الحرفي. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 .21 الصدیق بوقرة، مرجع سبق ذكره، ص 1
ر، تخصص مالیة ونقود، ستيماج ، مذكرة أثر التغیرات االقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،  زویتة محمد الصالح2

 .13، ص 2005/2006جامعة الجزائر، كلیة العلوم التجاریة و االقتصادیة و علوم التسییر، 
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 أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمطلب الثاني: 

 والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة، األهمیة على التأكید تخص مشتركة نظر وجهة عند الباحثون جل یتفق

 حیث دول العالم، اقتصادیات داخل حضورها كثافة یفسر ما وهو بلد أي في المؤسسات من النوع هذا لتواجد

 مجموع  من90%نسبتها تبلغ كما الیابان، في تنشط التي المؤسسات إجمالي  من  99,7 %نسبة مثال تشكل

 سنة االتحاد األوروبي في تواجدها نسبة وصلت حین في السعودیة العربیة المملكة في المتواجدة المؤسسات

من  تمثل النسبة األكبر عمل، فهي منصب ملیون 75 بذلك موفرة المؤسسات مجموع  من 99%إلى 2002

 في الوالیات المتحدة ومتوسطة صغیرة مؤسسة ملیون 22 تجاوزت حیث البلدان معظم في المؤسسات مجموع

 البلدان األعضاء في كل اقتصادیات في معتبرا دورا تلعب وهي األوروبي، االتحاد في ملیون18 و األمریكیة

البلدان األعضاء هي  أغلب مؤسسات  من% 90 نسبة أن ، حیث OCDEاالقتصادیة التنمیة و التعاون منظمة

لى إ  %30 من تساهم أنها و الشغل مناصب من % 80 إلى % 40من  وتوفر ومتوسطة، صغیرة مؤسسات

 1اإلجمالي. الداخلي الناتج من 70%

كما یمكن إبراز أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في النقاط التالیة: 

شغل  مناصب توفیرأوال: 

 القطاعات تعتبر من أهم إذ العمل فرص توفیر في فعال بدور والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تساهم

 صغر رغم هذا المجال في الكبیرة المؤسسات حتى تتجاوز فهي جدیدة، شغل لمناصب الناشئة االقتصادیة

 فمع والنامیة، المتقدمة الدول في واسعا صدى الدور هذا ویلقي علیها، تتوفر التي المتواضعة واإلمكانات حجمها

 2 .البطالة من كبیر جانب على القضاء في هي  المؤسسات هذه تكون البطالة معدالت في الزیادة

 جدیدة وخدمات منتجات تقدیمثانیا: 

 األخیرة هذه تكون ما والمتوسطة، فغالبا الصغیرة المؤسسات إدارة في هاما جانبا واالبتكار اإلبداع یمثل

 3عمالئها. معرفتها الحتیاجات من النابعة المبتكرة، والخدمات والسلع الجدیدة لألفكار مصدرا

                                                                                                                                                                                 
مذكرة ، األوراس ملبنة حالة دراسة -المتوسطة و الصغیرة المؤسسات في بالمبیعات التنبؤ عملیة في المعلومات تكنولوجیا دور سطحاوي، العزیز عبد 1

 .9، ص 2007/2008ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة-الجزائر، 
 .15ص  ، 1999القاهرة، والتوزیع، للنشر الغریب دار ،الصغیرة للمنشآت العصریة المفاهیم السلمي، علي 2
 .1 المرجع السابق،ص 3
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 تدعیم الكیانات االقتصادیة الكبرىثالثا: 

فاعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدرجة أكبر على البحث والتطویر، وتركزها في القطاعات فائقة 

التطور، جعل منها مصدرا أساسیا لتقدیم خدمات كبیرة، وغیر عادیة للكیانات االقتصادیة العمالقة، خاصة 

بالنسبة للمؤسسات المتخصصة في إنتاج السلع المعمرة كالسیارات  واألجهزة المنزلیة أو التي تقوم بإنتاج 

المعدات األساسیة كاآلالت الصناعیة والزراعیة... ، فهي تعتمد أكثر على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

تزویدها بالقطع والمكونات التي تدخل في المنتج النهائي، وغیاب هذه المؤسسات یؤثر سلبا على المكاسب التي 

 تحققها الكیانات الكبرى، لذا تسعى هذه األخیرة إلى جذب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى جانبها.

 تساهم في تنمیة الصادرات وتقلیص الوارداترابعا: 

 من مجموع %40مما یؤثر إیجابا على میزان المدفوعات للدول النامیة، ففي بلدان شرق آسیا تقدر صادراتها 

الصادرات، وهو ما یمثل ضعف نسبة صادرات هذه المشروعات في بلدان منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 

)OCDE(.كما تساهم في إنتاج القیمة المضافة وتزید حصتها في إجمالي الناتج الوطني الخام . 

القدرة على االرتقاء بمستوى االدخار واالستثمار خامسا: 

من خالل تعبئة رؤوس األموال الوطنیة من مصادر متعددة (ادخار أفراد، العائالت، التعاونیات، الهیئات 

 1غیر الحكومیة)، وبالتالي تعبئة موارد مالیة كانت موجهة لالستهالك الفردي غیر المنتج.

التأثیر على االستهالك سادسا: 

إن سیاسات البیع والدیون التي تتبناها المؤسسات تؤثر على استهالك المجتمع كما ونوعا فزیادة المبیعات 

وتنوعها یؤدي إلى المنافسة وبالتالي انخفاض األسعار، وهذا ما یفید الطبقة العاملة خاصة ذوي الدخل 

 المنخفض، مما یزید من إمكانیة استهالكها ورفاهیتها.

التأثیر على األجور سابعا: 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في تحدید األجور فقوة هذه المؤسسات ووزنها المالي یقوم برفع 

 األجور خاصة عند محاولة استقطابها الید العاملة إلى المناطق النائیة أو قصد تحویل العمال نحو قطاع معین.

 

 

                                                                                                                                                                                 
، مذكرة ماجستیر، تخصص نقود، كلیة التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (مساهمة القرض الوطني الشعبي الجزائري)لیلى لوالشي،  1

 .57، ص 2004/2005العلوم التجاریة و االقتصادیة و علوم التسییر، جامعـة محمـد خیضـر بسكــرة-الجزائر، 
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نعبئة المدخرات والفوائض المالیة المتراكمة ثامنا: 

 الخاصة باألفراد وتشغیلها وتوجیهها بما یخدم التنمیة االقتصادیة في جمیع القطاعات.

زیادة حجم الناتج المحلي االجمالي تاسعا: 

من خالل تطبیق استراتیجیات بدائل الواردات لتوفیر حاجة السوق من السلع االستهالكیة والوسیطة واالعتماد 

 على الخامات المحلیة.

زیادة حجم االستثمار عاشرا: 

نظرا الرتفاع معدالت دوران رأس المال في هذه المؤسسات مما یؤدي إلى نمو حجم رأس المال، ویجعلها نواة 

 للمؤسسات الكبیرة، وبالتالي التأثیر بشكل ایجابي على االقتصاد الوطني من خالل االستثمار المعجل.

تنمیة المواهب واإلبداع واالبتكار احدى عشر: 

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مصدرا لروح المبادرة واالبتكار المتواصل، فهي تبادر إلى ابتكار 

منتجات وعملیات انتاج جدیدة، وغالبا ما تكون هذه المؤسسات صغیرة الحجم عند بدایة نشاطها، ثم تنمو بسرعة 

إذ اثبتت نجاحا، كما أنها تلعب دورا اختیاریا في المساعدة على التحقق من كفاءة االبتكارات الجدیدة وٕاعادة 

  1تكییفها بما یتالءم واحتیاجات البیئة المحلیة ومتطلباتها.

: دورة حیاة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  لثالمطلب الثا

ن ألي مؤسسة دورة حیاة تمر بها وتتضمن هذه الدورة عدة مراحل حیث تبدأ من مرحلة تجریبیة الى مرحلة إ

 النمو السریع ثم فترة النضج وأخیرا فترة التدهور ویمكن ابراز دورتها من خالل الشكل التالي:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 .94، ص 2007، المؤسسة الجامعیة للدراسات مجد، بیروت، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  نبیل جواد، 1
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  المتوسطةو): دورة حیاة المؤسسات الصغیرة 01الشكل رقم (

 فترة       المبیعات                               فترة         فترة      فترة                              

    التجریبیة مو السریع  الننضج      الاالنحدار                                

  

 

                                         الزمن

 
 .69، ص 2008مصر،  والنشر والتوزیع، للطباعة إیتراك ،ومشكالت تمویلها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ،حساني رقیة خوني، رابحالمصدر: 

الفــــترة التجریبیة  أوال: 

 اتـــــــــــىء للمبیعــــــــــــوهي فترة دخول المؤسسة بمنتجاتها السوق أول مرة وعادة ما یمیز هذه المرحلة بالنمو البط

 المهم هنا هو تثبیت وجود المؤسسة وفرض نفسها في السوق ومواجهة المنافسة الشدیدة من يءاألرباح ، والش و

 1.قبل المؤسسات األخرى 

وتحتاج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذه المرحلة للتمویل طویل األجل لبدء نشاطها وتثبیت وجودها 

بقوة في األسواق  وتستخدم  األموال في شراء األصول الثابتة كاألراضي، المباني، األالت وتظهر الحاجة الى 

المصادر الداخلیة والتي تعني في هذه المرحلة المدخرات الشخصیة لصاحب المؤسسة أو مدخرات بعض 

األقارب واألصدقاء، لصعوبة الحصول على األموال من المصادر الخارجیة، غالبا ما ترفض البنوك تمویل هذه 

ذا وجدت ضمانات كافیة تجنبها إالمرحلة، فالبنوك یمكن أن توافق على منح المؤسسات الصغیرة قروضا 

ذ في العدید إمخاطر التمویل إال ان بعض أشكال الضمان غالبا ما تكون غیر متوفرة لضمان القروض البنكیة، 

و عینیة كبیرة، وتقوم حكومات بعض الدول بضمان قروض أمن الحاالت یتم طلب ضمانات شخصیة 

ذ یمكنها الحصول على إخرى، أمكانیات تمویلیة إالمؤسسات الصغیرة في هذه المرحلة وقد تتاح لهذه المؤسسات 

و الشراء بالتقسیط، هذا ویمكن أاالصول الثابتة من اآلالت  والتجهیزات عن طریق التمویل االستئجاري 

ن یحصل على رأس المال المطلوب في تلك المرحلة من بعض مؤسسات التمویل الحكومیة أللمستثمر الصغیر 

التي تنشئها الدول لمساعدة المؤسسات الصغیرة .  
                                                                                                                                                                                 

 .233ص  ، 2002دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ، إدارة المشروعات الصغیرة ، عبد الحمید مصطفى أبو ناعم،  1
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یضا مع الموردین عند انطالق النشاط والتزود أوتحتاج المؤسسات الصغیرة الى التعامل بال ائتمان تجاري 

، وینبغي لبیةبالمواد األولیة وخالفها، هذا وینعكس أثر تلك المرحلة على التدفقات النقدیة التي تظهر بصورة س

أن یعرف مدیري تلك المؤسسات الصغیرة كیفیة تحدید التدفقات النقدیة الحقیقیة لمشروعاتهم ومتابعة موقف 

 1السیولة.

فترة النمو السریع  ثانیا: 

ذا نجت المؤسسة مبدئیا إتتمیز هذه المرحلة بارتفاع المبیعات ونموها وتحقیق مستویات عالیة من األرباح، 

لى السوق فتبدأ في زیادة المبیعات وبالتالي األرباح نظرا لقبول منتجاتها من قبل إبعد تأسیسها وبدأت طریقها 

المستهلكین ومع زیادة المبیعات تزید معها التدفقات النقدیة الموجبة ففي هذه المرحلة یجب مساندة المشروع 

بالتمویل من المصادر الخارجیة باإلضافة الى زیادة القروض التجاریة لتمویل النمو في المبیعات، فالمؤسسة في 

. 2هذه المرحلة تتمیز بارتفاع المبیعات ونموها وتحقیق مستویات عالیة من األرباح 

 فترة النـــــضج   ثالثا:

في هذه المرحلة یتطلب من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الوصول الى حال االستقرار وزیادة المبیعات 

وتحقیق نسبة عالیة من األرباح و زیادة التدفقات النقدیة، األمر الذي یفرض على هذه المؤسسات طرح منتجات 

جدیدة تكون بدیلة للمنتجات السابقة أو تطویر المنتجات الحالیة لمجابهة منافسة المشاریع األخرى، وهذا یترجم 

مالیا في زیادة الحاجة للتمویل من أجل: 

اقتناء آالت ذات تكنولوجیا عالیة.  •

طرح منتجات جدیدة یؤدي الى زیادة المصاریف.   •

التأهل االداري والعمالة وهذا لتفادي الدخول في مرحلة االنحدار وما یترتب عنها من مشاكل تؤثر على أداء  •

المؤسسة ویهدد في بعض االحیان وجود المؤسسة واستمرارها.  

 فــــترة اإلنــحدار رابعا: 

 لیها المؤسسة نظرا ألسباب التالیة :إهي المرحلة التي تتوصل 

                                                                                                                                                                                 
 . 70، 69 خوني رابح ، رقیة حساني ، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
  .234، ص مرجع سبق ذكره  عبد الحمید مصطفى أبو ناعم ،2
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المنافسة الشدیدة في السوق و تقلید المؤسسات األخرى لمنتجات المؤسسة التي تحقق عوائد كبیرة.   •

دخولها في مجاالت غیر موجودة من قبل وال تتوفر لدیها المعلومات الكافیة التي تؤهلها لإلستمرار وتزاید  •

احتیاجاتها الى تمویل اضافي.  

ن نجاح المنشاة و ازدهارها قد یشجع مشروعات أخرى منافسة مما یهدد بضیاع حصتها في السوق  إ •

التقادم التكنولوجي والتشبع من الطلب على منتجاتها.   •

داریة اإلطالة عمر فترة النمو ذالك بالتحدید في هیاكلها إولهذا وجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

والتكنولوجیة ....الخ، وطرح منتجات جدیدة تنافسیة للسوق ومعرفة حاجات المستهلكین ورصد التغیرات المحتملة 

 1اشباع هذه الحاجات لضمان االستمراریة.إفي أذواقهم ورغباتهم والوصول الى 

 الصغیرة والمتوسطة في الجزائرالمبحث الثالث: المؤسسات 

لم تتطور إال بصفة بطیئة دون و لقد ظهرت غالبیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بعد االستقالل, 

أن تتمكن من الحصول على هیاكل وال خبرة مكتسبة, ومؤخرا تم إعادة النظر في هذا القطاع واالهتمام به 

كوسیلة إلعادة هیكلة االقتصاد الوطني وتكییفه مع المستجدات لذا اهتمت الدولة بضرورة تقدیم التمویالت 

الالزمة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو الهدف الذي تسعى مختلف السیاسات الحكومیة لتحقیقه نظرا 

للدور الذي یلعبه هذا القطاع في حركیة االقتصاد. 

ولتوضیح أهمیة هذا القطاع وحیویته في االقتصاد سنحاول إبراز مفهوم الجزائر للمؤسسات الصغیرة 

مراحل تطورها باإلضافة إلى أهدافها وأهم العقبات والمشاكل التي تواجهها. و والمتوسطة 

 الصغیرة والمتوسطة  للمؤسسات تعریف الجزائرالمطلب األول: 

الخدمات،  أو السلع إنتاج بأنها مؤسسة" القانونیة طبیعتها كانت مهما والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعرف

مجموع  یتعدى ال أو جزائري دینار (2) ملیاري السنوي أعمالها رقم یتعدى شخصا، وال250 إلى 1 من تشغل

 لترقیة التوجیهي القانون في جاء ما حسب وذلك جزائري دینار ملیون (500) مائة خمس السنویة حصیلتها

 2 ."12/12/2001 في  الصادر المتوسطة و الصغیرة المؤسسات

                                                                                                                                                                                 
 .71، 70 رابح خوني، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .12/12/2001 في المؤرخ 01/18رقم  من القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 7، 6، 5د  الموا2
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بین  ما أعمالها رقم یكون و شخص، 250 إلى 50 بین ما تشغل مؤسسة المتوسطة بأنها المؤسسة وتعرف  •

  (100) مائة بین السنویة حصیلتها مجموع یكون أو جزائري دینار (2) وملیارین ) ملیون200مائتین (

 دینار جزائري. ملیون (500) وخمسمائة

 أعمالها السنوي رقم یتجاوز وال شخص، 49 إلى 10 بین ما تشغل مؤسسة تعرف بأنها الصغیرة المؤسسة أما  •

 دینار جزائري. ملیون (100) مائة السنویة حصیلتها مجموع یتجاوز ال أو جزائري دینار ملیون(200) مائتي 

 )20( من أقل أعمال رقم لها و عمال، 9 إلى 1 من تشغل بأنها مؤسسة تعرف المصغرة للمؤسسة بالنسبة أما  •

جزائري.  دینار مالیین (10) عشر یتجاوز ال السنویة حصیلتها مجموع یكون أن أو دینار جزائري ملیون

 :التالي الجدول في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الجزائري المشرع تعریف تلخیص یمكن و

المتوسطة حسب المشرع الجزائري  ): تصنیف المؤسسات لمؤسسات الصغیرة و02الجدول رقم (

مجموع المیزانیة السنویة رقم األعمال عدد األجراء الصنف 

 ملیون دج 10أقل من  ملیون دج 20أقل من  9 – 1مؤسسات مصغرة 

 ملیون دج 100أقل من  ملیون دج 200أقل من  49 – 10مؤسسات صغیرة 

 250 – 50مؤسسات متوسطة 
 ملیون دج إلى 200من 

ملیار دج 2

 ملیون دج إلى 200من 

 ملیون دج 500
 المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد 2001 دیسمبر 12 الصادر في 01/18الجریدة الرسمیة، القانون رقم المصدر: 

. 6، ص 2001، 77

المؤسسات  لترقیة التوجیهي القانون" خالل من والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات بتعریف تهتم فالجزائر علیه و

 تأهیلها استغاللها، إنشائها، كیفیة إلى ذلك ویتعدى وتقسیمها بتعریفها  الذي یعني 2001 "والمتوسطة الصغیرة

 .لترقیتها والداعمة المساعدة والتدابیر

 المطلب الثاني: مراحل تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

 تكن لم مباشرة، لكنها االستقالل بعد ما إلى الجزائر في الحجم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ظهور یعود

 وٕانما المؤسساتي، في المجال التجربة أساس على تطورها یكن فلم اآلن، علیها هي التي الصیغة بهذه معروفة

 االستقالل منذ القطاع بهذا الدولة وتزاید اهتمام التجاري، المجال إلى یمیلون كانوا الذین األموال مالكي بفعل

 االقتصادیة: القطاعات مختلف تمس معینة محاور من منطلق االهتمام هذا جاء حیث مضاعفة، بصورة تدریجیا

 زیادة من التخفیف العمال، تصریح ظاهرة من الحد االقتصادي، التوازنات، االنتعاش إلعادة المتبعة السیاسات
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 تطور قطاع فإن وعموما .الوظائف واستحداث شغل مناصب لتوفیر أخرى بدائل والبحث عن البطالة حجم

 :االستقالل منذ أساسیة مراحل بثالث تمیز الجزائر في والمتوسطة المؤسسات الصغیرة

) 1979- 1962المرحلة األولى: الفترة ( 

 قبیل للمستوطنین الفرنسیین مملوكة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات منظومة من 98% حوالي كانت لقد

 من االقتصادي، المستوى العددي وعلى المستوى على محدودة الجزائریین إلى تعود التي تلك وكانت االستقالل،

 للفرنسیین الجماعیة للهجرة ونتیجة االستقالل مباشرة وبعد المضافة، والقیمة العمالة، في مساهمتها حیث

 التسییر قانون تصدر الدولة جعل الذي األمر الحركیة االقتصادیة، عن متوقفة المؤسسات تلك معظم أصبحت

 تابعة وأصبحت وتسییرها تشغیلها إعادة أشكال من كشكل ،19711منذ للمؤسسات االشتراكي التسییر ثم الذاتي

 االشتراكي الخیار تبني ظل في و الوطنیة، المؤسسات أمالك ضمن 1967 منذ سنة أدمجت حیث للدولة،

 ما و المصنعة الصناعات سیاسات واعتماد الخاص، القطاع حساب على األساسي الدور العام القطاع وٕاعطاء

 لمنظومة كبیرا ضعفا المرحلة هذه شهدت فقد االقتصادیة، القطاعات في مرافقة كبرى مؤسسات من بها یرتبط

 قد و الخاص، للقطاع المملوكة المؤسسات ومحدودیة العام، للقطاع التابعة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 في االشتراكیة السیاسات تطبیق محاوالت شهدت التي الفترة هذه خالل واضحة تطورها عدم ثغرات أصبحت

 التصنیع عملیة لتدعیم أداة أنها أساس على إلیها تنظر وكانت سیاسة الالمركزیة بشأنها انتهجت فقد الجزائر،

خاضعة  العمومیة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات كانت فقد األساسیة، للصناعات مكملة أنها بمعنى الشاملة،

 بینما 1974/1977الثاني  الرباعي المخطط خالل خاصة تطویرها، على عملت التي المحلیة للجماعات

 والهامشیة للمكانة الثانویة نظرا الدولة، قبل من كبیر باهتمام ىتحظ لم الخاصة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات

 2االقتصادیة. التنمیة في آنذاك الخاص للقطاع المسندة

 

 

                                                                                                                                                                                 
المتعلق  22/10/1962 الصادر في 62/02 ، والمرسوم رقمالمتعلق بتسییر وحمایة األمالك الشاغرة 21/08/1962 الصادر في 62/20األمر رقم  1

المتعلق بلجان التسییر في المؤسسات الصناعیة  22/11/1962 الصادر في 62/38رقم ، والمرسوم بلجان التسییر في المؤسسات الزراعیة الشاغرة

 الشاغرة.
مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات ، أسالیب تنمیة المشروعات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، صالح صالحي 2

 .27، 26، ص ص 2004، 3عباس، سطیف -الجزائر، العدد 
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) 1993- 1980المرحلة الثانیة: الفترة ( 

 الوطني االقتصاد في هیكلیة إصالحات إحداث تحاول جدیدة اقتصادیة سیاسات بدأت الثمانینات بدایة منذ

 ) و1984-1980األول (  الخماسیان المخططان كان قد و المتنامیة، األزمات حدة من للتخفیف

 االعتبار إعادة و االشتراكي، االختیار استمرار ظل في اإلصالحات ) یجسدان مرحلة1989- 1985الثاني(

 والمتوسطة، الخفیفة الصناعات لحساب المصنعة الصناعات سیاسات عن والتراجع الخاص، للقطاع نسبیا

 سواء والخاصة العامة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات منظومة على أثرت التي القوانین من العدید فصدرت

االقتصادیة،  للمؤسسات والمالیة العضویة الهیكلة بإعادة المتعلقة القوانین أو باالستثمار، المتعلقة القوانین

المؤسسات، وتتمثل هذه القوانین فیمایلي:  باستقاللیة المتعلقة واإلجراءات

 الصغیرة  للمؤسسات21/08/1982في  الوطني الخاص المتعلق باالستثمار  إصدار القانون:1982سنة  •

 لبعض التراخیص ومنح األولیة، المواد وكذلك واآلالت التجهیزات ملكیة حیث أعطى حق الخاصة، والمتوسطة

 المؤسسات وتنشیط لتوسیع كافیة تكن لم القانون هذا إطار في المتخذة اإلجراءات لالستیراد، ولكن المؤسسات

 ال الذي قبل البنوك من المقدم كالتمویل أخرى عراقیل طیاته في كان یحمل بل الخاصة، والمتوسطة الصغیرة

 ذات للشركات بالنسبة دج ملیون 30 تتعدى أن یجب ال المشروعات قیمة المشروع، حجم من %30یتعدى 

عدة مشاریع.   إمتالك ویمنع األشخاص، لشركات بالنسبة دج ملیون10 و المحدودة، المسؤولیة

  ومتابعة والتنسیق لالستثمارات الخاصة وترقیتها، والمتابعة الوطني للتوجیه الدیوان : القیام بإنشاء 1983سنة •

  ل.التكام وضمان والمناطق النشاطات إلى مختلف إستثمارها وتوجیه الخاصة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 

): عدد المشاریع والحصص حسب فروع النشاط 03الجدول رقم (

     فروع النشاط

 السنوات

الصناعات 

 الغذائیة

صناعة الحدید  مواد البناء النسیج

 و الصلب

 اإلجمالي

1982 21 19 27 03 104 

1983 29 14 13 12 376 

1984 15 10 12 12 624 
دور تكنولوجیات االعالم واالتصال في تسییر العالقة مع الزبون بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  دراسة حالة مؤسسة  بن التركي زینب، المصدر:

، مذكرة ماجستیر(غیر منشورة) في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة المطاحن الكبرى للجنوب – أوماش – بسكرة

. 39، ص 2007/2008محمد خیضر بسكرة ( الجزائر)، 
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 معها وتطور عالقتها الدولیة والمالیة النقدیة المؤسسات من اإلئتمانیة للمساعدات الجزائر حاجة لزیادة نتیجة و

 نحو التوجه لهذا بدایة تعد التي القوانین من العدید صدر اإلصالحات بعض  بتطبیق 1989سنة من اعتبارا

 2 ، وتتمثل هذه القوانین في:1انفتاحا أكثر اقتصاد

 الوطنیة  والمتضمن إعادة تنظیم الغرفة01/08/1987 المؤرخ في 171-87صدور المرسوم : 1987سنة  •

 .الخواص والمقاولین للتجار الوطنیة الغرفة  افتتاح1987سنة  في تم كما للتجارة،

 ةـــالتنمي لتحقیق السوق اقتصاد نحو وجهـــــــاد المـــــــــاالقتص من الــــــــلالنتق التحضیر إطار في و :1988 سنة •

تم  حیث الخاص، اإلستثمار لتطویر المناسب القانوني اإلطار ضمن الخاص للقطاع المجال فتح و االقتصادیة،

 للمستثمر  وسمح الخاص االستثمار سقف حرر  والذي19/07/1988 المؤرخ في 25-88القانون  إصدار

 ذات الدولة التي تعتبرها النشاطات إطار في تدخل المشاریع هذه على أن تكون جدیدة، في مجاالت الخاص

 .وفتحها في وجه القطاع الخاص الخارجیة التجارة على العمومیة المؤسسات الحتكار حدا كما وضع أولویة

 حركات  والذي ینظم14/04/1990 المؤرخ في 10 - 90رقم  والقرض النقد قانون  صدور:1990 سنة •

 للقطاع سمح حیث األجنبي اإلشهار حریة كدعم استثناء أي دون الشراكة أشكال كل ویشجع األموال رؤوس

 .العمومي القطاع على حكرا كانت والتي المشتركة المؤسسات بإنشاء الخاص

 فبرایر المتعلق بتحریر التجارة الخارجیة، 19 المؤرخ في 37-91المرسوم التنفیذي رقم  صدور :1991سنة  •

 ظل في االقتصادي اإلقالع الخاص لتحقیق القطاع یؤدیه أن یمكن الذي بالدور الرسمي االعتراف تم إطاره وفي

 السوق. اقتصاد نحو الوطني االقتصاد توجه
 المتعلق بترقیة االستثمارات وخلق 1993 أكتوبر 05 المؤرخ في 12-93مرسوم تنفیذي رقم  :1993سنة  •

P.1994 على المستوى الوطني والذي سمي بوكالة الترقیة ودعم االستثمارات في سنة APSIمكتب وحید 

  

 ) وٕالى یومنا هذا2003-1994المرحلة الثالثة: الفترة (

دعم  لجان برامج خالل من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دعم على الفترة هذه خالل وبشدة الجزائر عملت

 ANSEJوتشغیل الشباب  لدعم الوطنیة والوكالة ،1994 سنة إنشاؤها تم التيCALPI وترقیتها  االستثمار

                                                                                                                                                                                 
 .27 صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .60، ص مرجع سبق ذكرهالصدیق بوقرة،  2
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 بدورها تأسست التي المصغر) (القرض االجتماعیة التنمیة وكالة إلى باإلضافة ،1996التي تم تأسیسها في 

 1996.1خالل 

 القطاع فیه یلعب انفتاح اقتصاد إلى إداري إقتصاد من لإلنتقال عمیقة تحوالت المرحلة هذه شهدت ولقد

 بتنفیذ الجزائر الدولي بالتزام النقد صندوق مراقبة تحت ذلك تم وقد محوریا، دورا واألجنبي المحلي الخاص

 المدى المتوسط الهیكلي التصحیح وتطبیق )1995أفریل  01( المدى القصیر االقتصادي االستقرار برنامج

 من الدولي البنك مع اإلتفاقات من مجموعة وعقدت ، 1998أفریل 01 إلى 1995مارس  31 الفترة یغطي الذي

 أزمة تخفیف الدولیة المؤسسات مع العالقة هذه وأتاحت سنتین، لمدة 1998سنة  الهیكلي التعدیل برنامج أهمها

 من وأدت اآلخر، بعضها هیكلة وٕاعادة الجزائریة الدیون من جدولة جزء إعادة إتفاق بعقد الخارجیة المدیونیة

 خوصصة إلى أدت التي واالقتصادیة والتجاریة والمالیة النقدیة السیاسات من منظومة تطبیق إلى أخرى جهة

 والمجاالت بعض األنشطة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور في وساهمت العامة المؤسسات من الكثیر

 وتفعیل السلبیة اآلثار إلحتواء اإلجراءات من العدید تتخذ الدولة جعل الذي األمر اإلنفتاح، باقتصادیات المرتبطة

 أو االقتصادیة التأهیل ببرامج األمر تعلق سواء االقتصادیة المؤسسات تطور على تساعد التي اإلیجابیة الجوانب

 .2والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وترقیة االستثمار لتطویر القانونیة المنظومة

ویمكن تلخیص القوانین والمراسیم التي صدرت خالل هذه المرحلة فیمایلي: 

  اختیار اإلطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومیة.:1994سنة  •

  إصدار قانون الخوصصة.:1995سنة  •

 :ویتضمن السابقة للتعدیالت جدید نفس وٕاعطاء لدعم ، جدید استثمارات قانون إصدار : تم2001سنة  •

 االستثمارات، وتدعیم ومتابعة ترقیة وكالة لنشاط امتدادا تمثل والتي االستثمارات، لتطویر الوطنیة الوكالة إنشاء −

 إنشاء خالل من وهذا القرار اتخاذ مركزیة على بالقضاء یسمح مما الوكالة هذه نشاطات مركزیة ال ضمان مع

 .الجهویة المكاتب

 .االستثمار تطویر وآلیات إستراتیجیات اقتراح مهامه من والذي لالستثمار الوطني إنشاء المجلس −

                                                                                                                                                                                 
 .40بن التركي زینب، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .28صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 المتضمن القانون األساسي لترقیة المؤسسات 12/12/2001 المؤرخ في 01/18رقم  التوجیهي القانون صدور

 1 الصغیرة والمتوسطة.

 سنة إلحاق الصناعات التقلیدیة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وٕاصدار مرسوم تنفیذي رقم :2002سنة  •

 المتعلق بإنشاء صندوق لضمان القروض البنكیة الموجهة للمؤسسات 11/11/2002 المؤرخ في 02/373

 الصغیرة والمتوسطة وهي سنة بدایة تأهیل هذه المؤسسات.

بالقطاع أهمها:   خاصة تنفیذیة مراسیم عدة صدرت السنة هذه  في:2003 سنة  •

  والمتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، وهي25/02/2003 المؤرخ في 03/78المرسوم التنفیذي رقم  −

المالي.  واالستقالل بالشخصیة المعنویة وتتمتع وتجاري صناعي طابع ذات عمومیة مؤسسات عن عبارة

، المحدد للطبیعة القانونیة لمراكز التسهیل للمؤسسات 25/02/2003 المؤرخ في 03/79المرسوم التنفیذي رقم  −

 إداري تتمتع بالشخصیة طابع ذات عمومیة مؤسسات عن عبارة الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظیمها، وهي

إنشاء المؤسسات الصغیرة  إجراءات تسهیل إلى المراكز هذه حیث تهدف المالي، واالستقالل المعنویة

 2ومرافقتهم. ودعمهم وٕاعالمهم وتوجیههم المشاریع حاملي والمتوسطة، وكذا

، المتعلق بالتصریح التشخیصي للمؤسسات الصغیرة 30/10/2003 المؤرخ في 03/374المرسوم التنفیذي رقم  −

والمتوسطة، وهذا بهدف جمع المعلومات حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحدید خصائصها وتوزیعها، 

على مستوى التراب الوطني. 

 عملیة تأهیل وتشخیص وتكوین في إطار الدعم المباشرة، مع بعث جهاز لتغطیة 400تم إحصاء : 2004سنة  •

-14 ملیون أورو، وتنظیم جلسات وطنیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أیام 20الضمانات المالیة بقیمة 

15/01/2004. 

 یتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان 19/04/2004 المؤرخ في 04/134صدور المرسوم الرئاسي رقم 

 قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 تم 2009 إلى 2005 إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومن سنة :2005سنة  •

 ملیار دج لهذه الفترة للتكفل بانجاز وتجهیز الوكاالت الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة 4تخصیص 

                                                                                                                                                                                 
 متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حولمستلزمات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر میلود تومي، 1

 .997، ص 2006 أفریل 18-17، -الجزائر، جامعة الشلفة والمتوسطة في الدول العربي
 .63، 62الصدیق بوقرة، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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والمتوسطة وانجاز مشاتل وتطویر ودعم الصناعات التقلیدیة خاصة في الوسط الریفي ودراسة وانجاز متاحف 

 1إنتاج الصناعة الحرفیة التقلیدیة.

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر والمشاكل التي تعاني منها المطلب الثالث: أهداف 

نشاء المؤسسات إسنحاول من خالل هذا المطلب إبراز األهداف التي تسعى الجزائر الى تحقیقها من خالل 

  المؤسسات.هالصغیرة والمتوسطة، باالضافة إلى أهم المشاكل والعراقیل التي تعاني منها هذ

الفرع األول: أهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  

  2یرمي إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها: 

ترقیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة باستخدام أنشطة اقتصادیة سلعیة أو خدمیة لم تكن موجودة من قبل وكذا  •

 إحیاء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان .

استحداث فرص عمل جدیدة بصورة مباشرة وهذا لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غیر مباشرة عن طریق  •

استخدامهم ألشخاص آخرین ، ومن خالل االستحداث لغرض العمل یمكن أن تتحقق االستجابة السریعة 

 للمطالب االجتماعیة في مجال الشغل.

إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض المؤسسات العمومیة ، أو بفعل تقلیص حجم  •

 العمالة فیها جراء إعادة الهیكلة أو الخوصصة .

 المساهمة في نمو الناتج الوطني وتنویع هیكل الصادرات والتخفیض من معدالت البطالة . •

استعادة كل حلقات االنتاج غیر المربحة وغیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من أجل إعادة  •

تركیز طاقاتها على النشاط األصلي ، وقد بینت دراسة أجریت على مؤسسة عمومیة اقتصادیة في قطاع اإلنجاز 

  مؤسسة صغیرة .15واألشغال الكبرى أنه یمكن عن طریق التخلي واالستعادة إنشاء 

یمكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تربطها بباقي المؤسسات  •

 المحیطة والمتفاعلة معها والتي تشترك في استخدام نفس المدخالت .

                                                                                                                                                                                 
 .64 المرجع السابق، ص 1
 الملتقى الدولي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومساهمتها في النمو االقتصادي وخفض معدالت البطالة، تطورجوادي نور الدین، عقبة عبد الالوي،  2

  ماي19-18، یومي-الجزائربوقرة، بومرداس ، جامعة أحمد2011-2010دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق تنمیة الجزائر خالل الفترة حول 

 .23، 22، ص ص 2011
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 تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غیر المنظم والعائلي . •

یمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطین األنشطة في المناطق النامیة ، مما یجعلها أداة هامة لترقیة وتثمین الثورة  •

 المحلیة ، وٕاحدى وسائل االندماج والتكامل بین المناطق .

تمكین مجتمعیة عدیدة تمتلك األفكار االستثماریة الجیدة ولكنها ال تمتلك القدرة المالیة واإلداریة على تحویل هذه  •

األفكار إلى مشاریع واقعیة ، تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة لمستحدثیها مستخدمیها ، كما تشكل مصدرا 

 إضافیا لتنمیة العائد المالي للدولة من خالل االقتصادیات والضرائب المختلفة.

 الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ومعوقات الفرع الثاني: مشاكل

 مما عدة مستویات، على وصعوبات مشاكل عدة من الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع یعاني

اّلتي  تلك وخاصة الصغیرة المؤسسات من العدید زوال إلى العقبات تلك تؤدي قد بحیث هشا، قطاعا منه یجعل

یلي:  فیما والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لها تتعرض التي المشاكل أهم وتتّمثل .اإلنشاء طور في هي

  1المتعلقة بالعقار أوال: الصعوبات

 المؤسسات تواجه التي العراقیل أول االستثماري المشروع إلقامة الالزم على العقار الحصول مشكل یعد

 العقار على الحصول آلیات تنظیم وعدم االستقرار عدم حالة إلى هذا أهمها ویرجع الجزائریة والمتوسطة الصغیرة

 .الصناعیة المناطق أغلبیة تعیشها السیئة التي الحالة وكذلك الصناعي

 منها: كثیرة، أخرى مشاكل هناك ذلك، إلى باإلضافة و

 لالستثمار. المخصصة األراضي منح مدة طول •

 للطلبات. أحیاناً  المبرر غیر الرفض •

قانونیة.  توزیع عملیات في حتى النظر إعادة •

 الوطن. جهات من كثیر في قائمة تزال ال اّلتي الملكیة عقود مشكلة •

 ثانیا: الصعوبات المتعلقة بالمحیط االداري

من  كبیرة بمجموعة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في االستثماریة بالحركیة المتّعلقة الجهود كاّفة تصطدم

الوثائق  من والعدید والموافقات التراخیص عشرات تتطلب التي المعقدة البیروقراطیة واإلجراءات اإلداریة العوائق

                                                                                                                                                                                 
، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص دور القرض االیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة- دراسة حالة الجزائر- طالبي خالد، 1

 .  164، 163، ص ص 2010/2011التمویل الدولي والمؤسسات المالیة والنقدیة، جامعة منتوري قسنطینة-الجزائر، 
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وتعقید  اإلجراءات في تباطؤ فهناك مساعد، غیر المؤسسة محیط بها، وأصبح االتصال یتطّلب اّلتي والجهات

تكون  اّلتي المطلوبة والوثائق الموظفین، تكوین في نقص إلى باإلضافة للنصوص، ضیق وتفسیر الشبكات في

 طویال وقتا تجاري سجل على الحصول سیستدعي المثال سبیل فعلى الحاالت، من كثیر في االستعمال مزدوجة

والمدة  أشهر، ثالثة عن تزید مشروع إلقامة اإلداریة باإلجراءات للقیام الالزمة والمدة وثیقة، 18 من أكثر وتقدیم

للتجارة  الجزائریة الغرفة معطیات حسب سنوات 5 إلى تصل التشغیل مرحلة في المشروع النطالق المتوسطة

المشاكل  بأن االقتصادي واالجتماعي الوطني المجلس إلیه توصل ما نتیجة تؤكد وبالتالي والصناعة،

خاصة  والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات قطاع في المستثمر إرادة علیه تتحطم حاجز أهم تشكل البیروقراطیة

 1منها. الصناعیة

الجمركیة  الرسوم ومشاكل ثالثا: صعوبات

المستثمرین  مع الجزائریة الجمارك تعامل یتصف حیث عموما، الجمركي بالنظام المتّعلقة المشاكل وهي

مما  شهور، لعدة والحاویات الموانئ حبیسة الخارج من المستوردة السلع من الكثیر یجعل مما والتعقید، بالبطء

أولیة  مواد إلى تحتاج التي لتلك بالنسبة وخاصة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات مردود على سلبا ینعكس

الصغیرة  المؤسسات على عبء المتبعة الجمركیة التعریفة أحیانا تشكل ، كما2الداخلي بالسوق توجد ال مستوردة

كانت  حیث ، 2002منذ بالرسوم الجمركیة خاصة تنازالت المالیة وزارة قدمت المثال سبیل فعلى والمتوسطة،

المفروضة على  الجمركیة أن الرسوم حین في) %5جدا (  منخفضة الصناعیة المنتجات على التخفیض نسب

على  التخفیض أن ذلك) %15مرتفعة ( ظلت الصناعي للتركیب المخصصة الغیار من قطع المكونات

الصناعة  الصناعیة یحرم األجزاء على الرسوم نسبة ارتفاع أن حین في األجنبیة السلع یخدم الصناعیة المنتجات

 3منها. والمتوسطة الصغیرة وخاصة الوطنیة

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 .40، 39 صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
، الملتقى الدولي حول متطلبات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كاختیار استراتیجي للتنمیة االقتصادیة في الجزائرفوزي فتات، عمراني عبد النور قمار،  2

 .40، ص 2006 أفریل 18 و17تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، 
، مجلة العلوم االجتماعیة واالنسانیة، جامعة تبسة-الجزائر، العدد األول،  الجزائر: الواقع والصعوباتالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الشریف بقة، 3

 .58، ص 2007مارس 
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 الوطني المنتوج حمایة وعدم المستوردة للسلع الفوضوي التدفق صعوباترابعا: 

 الجمیع، على نفسها الحر االقتصاد ومیكانیزمات قواعد بفرض علیها تقضي المتعارف القاعدة كانت فإذا

أمام  النمو محددات من كواحد یقف مناخا خلق ذلك فإن شيء، كل والتي شملت الفوضوي االستیراد ظاهرة وأمام

 1:نذكر المنظم غیر االستیراد الناشئة، وبصدد الصغیرة الجزائریة المؤسسة

 المحلیة مثیالتها سعر من قلأ بأسعار محلیا وبیعها سلع استیراد في المتمّثل اإلغراق •

المنظمة  إلى االنضمام شروط الستیفاء التهیؤ إطار في التجارة تحریر وشروط االقتصادیة بالحریة التذرع •

الجمركیة وحدها  الرسوم طریق عن المّحلي المنتوج حمایة مبدأ وتقبل تكرس األخیرة هذه أن مع للتجارة العالمیة

االستیراد.  یتهدها الّتي أو الناشئة للصناعات وتأهیال تشجیعا

لتوطن  اقتصادیة خریطة وضع شأنه من اّلذي الشيء المحلیة، المنتجات أنواع یحدد فعال معلومات جهاز غیاب •

 .الحمایة سیاسات من یلزم ما وضع ثم ومن والمنتجات، المؤسسات

  المالي النظام ومشكالت التمویل صعوباتخامسا: 

باعتبار  الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي الصعوبات أهم من التمویلیة المشكالت تعتبر

تواجهها،  التي المشكالت أهم من تعتبر لذلك ونجاحها، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات نشوء أساس التمویل

من  الكافي التمویل على أصحابها حصول في كبیرة صعوبات من تعاني الصغیرة المشاریع جل أن فنالحظ

الصغیرة  المؤسسات إقراض عملیة أن البنوك تعتبر حیث خاصة، المصرفي والقطاع عامة، المالیة المؤسسات

 إدارة تكالیف وبأن الكافیة، الضمانات توفر عدم بحجة لتمویلها حماسا ال تظهر فإنها لذلك بالمخاطر، محفوفة

صغار  بالمقترضین ولهذا فإن الخاصة الملفات عدد بزیادة والمرتبطة نسبیا عالیة تعتبر اإلقراض عملیات

المناسب  بالحجم الستثماراتهم الالزم التمویل على الحصول في كبیرة صعوبات یواجهون الجزائریین المستثمرین

یتحملها  التي الفوائد فإن التمویل مصادر توفرت وٕاذا مشروعاتهم، توسیع أو التأسیس عند المیسرة والشروط

إجراءاتها.  وتعقد الضمانات، صرامة إلى إضافة عالیة، تكون المستثمرین

 وفعال، اقتصاد قوي أي أن إذ عموما، الجزائري والبنكي المصرفي الجهاز ضعف سبق ما إلى ویضاف

 ینجح أن یمكن ال الصغیرة والمتوسطة، والصناعات المؤسسات قطاع وترقیة تطویر على یعتمد كان إذا وخاصة

 2واحد. آن في ومرن متطرر ومالي بنكي نظام بدون
                                                                                                                                                                                 

 .166 طالبي خالد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .167 المرجع السابق، ص  2
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 المتوسطة المؤسسات الصغیرة و                                      األول الفصل 
 

 :خالصة

المستوى المحلي  على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع أهمیة مدى  تبین لناالفصل هذا خالل من

 الحالي، باعتبارها أداة الوقت في إستراتجیة االقتصاد قطاعات أكثر من المؤسسات هذه تعد حیث والعالمي،

أو التغلب  حلول لها إیجاد أو معها التعامل من الكبرى المؤسسات تتمكن لم التي المشكالت حل في فعالة

تقوم بها المؤسسات  التي األدوار بأهمیة الراهن الوقت في واألفراد الحكومات إیمان إلى إضافة هذا علیها،

نحو  األخیرة التوجه في اآلونة زاد فلقد واالجتماعیة، االقتصادیة التنمیة مجاالت مختلف في والمتوسطة الصغیرة

والصناعات  تغذي المؤسسات ومتوسطة صغیرة مؤسسات في وٕاتمامها اإلنتاجیة، والمراحل العملیات تجزئة

وقد  اإلنتاجیة، العملیات من متطلبات وغیرها إنتاج، ومستلزمات مصنعة، وأجزاء مواد من تحتاجه بما الكبیرة

ات. المؤسس  هذهواالشكال المختلفة التي تأخذها بها تتمیز التي للخصائص نتیجة االهتمام هذا یكون

والجزائر كغیرها من الدول أعطت اهتماما كبیرا لها وذلك من خالل التطور الجلي للمؤسـسات الصـغیرة 

والمتوسـطة في الجزائر من حیث عددها والتشریعات والقوانین المنظمة والمرافقة لها وٕاعطائها دورا كبیرا في 

التنمیة االقتصادیة، إّال أن ذلك ال یخلو من وجود عوائق وصعوبات تعرقل تطور هذه المؤسسات. ومن أهم هذه 

الصعوبات مشكل التمویل الذي سنحاول التطرق الیه في الفصل الثاني. 
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أسالیب  الفصل الثاني :

وصیغ تمویل المؤسسات 

 الصغیرة  والمتوسطة

 



        أسالیب وصیغ تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة        الفصل الثاني   
 

 :تمهید

 تحتاج المؤسسات إذ وأحجامها، أنواعها بمختلف المؤسسات وتوسیع وتشغیل إنشاء أساسیات من التمویل یعد

ووظائفها  للقیام بأنشطتها المالیة إحتیاجاتها مختلف تغطیة أجل من وهذا المختلفة، بأشكالها التمویل أدوات إلى

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعلى عامة بصفة الكبیرة المؤسسات على التمویل مشاكل تؤثر لهذا ،المعتادة

أن المؤسسات الصغیرة  وذكرنا سبق وقد المؤسسات، هذه بها تتمیز التي للخصائص نظرا خاصة، بصفة

تختلف  وهذه المشاكل ونموها وتطورها، نشاطها تعیق التي والمشكالت المعوقات من مجموعة تواجه والمتوسطة

 .دولة بكل اإلقتصادیة الخاصة الظروف تبعا إلختالف أخرى إلى دولة من حدتها درجة

من  النوع هذا تواجه اإلشكالیات التي أهم من الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تمویل إشكالیة وتعتبر

ألهم الهیآت  وكذا التطرق و وأهم مصادره، التمویل ماهیة إلى التعرض الفصل هذا في ارتأینا المؤسسات، لذلك

ومنه تم تقسیم هذا الصغیرة والمتوسطة لمزاولة وتطویر نشاطها. المؤسسات التي اعتمدتها الجزائر في تمویل

 الفصل الى ثالثة مباحث:

 . ماهیة التمویل المبحث األول: •

 .مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المبحث الثاني: •

 . الهیئات والهیاكل الداعمة  لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمبحث الثالث: •
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المبحث األول : ماهیة التمویل  

یعد التمویل من أهم التحدیات التي تواجه مختلف المؤسسات خالل مزاولتها لنشاطها، وكلما كانت المؤسسة 

تحتوي على مصادر تمویل وفیرة كلما كان بإمكانها الحصول على المشاریع الهامة التي یتطلب حجمها تمویال 

أحد المقومات األساسیة لتطویر القوى المنتجة وتوسیعها وتدعیم رأس المال كبیرا، هذا ما یؤكد أن التمویل یمثل 

 خاصة لحظة تمویل رأس المال المنتج، ویعتبر هذا األخیر محورا هاما من محاور الوظیفة المالیة للمؤسسة.

 خصائصه المطلب األول: مفهوم التمویل و

 یمكن ال تواجه المؤسسات لهذا التي المتزایدة التحدیات على للتغلب الضروریة المستلزمات من التمویل یعد

 .الحیوي العنصر هذا بدون برامجها تطبق أو أهدافها أن تحقق كانت مؤسسة ألي

الفرع األول: مفهوم التمویل 

هناك عدة تعاریف للتمویل نذكر منها ما یلي: 

 تلك المجموعة من القرارات حول كیفیة الحصول على األموال الالزمة لتمویل إستثمارات المؤسسة، و" هو  •

 1. "تغطیة استثمارات المؤسسةلیل تحدید المزیج التمویلي األمثل من مصادر التمو

 أحد مجاالت المعرفة وهو یتكون من مجموعة من الحقائق واألسس العلمیة والنظریات التي تتعلق بالحصول "هو •

 2." األموال من مصادرها المختلفة وحسن استخدامها من جانب األفراد ومنشآت األعمال والحكوماتىعل

تعتبر وظیفة التمویل من الوظائف البالغة األهمیة في مختلف المنشأت وخاصة الكبیرة منها، وذلك لما یترتب " •

 عملیات التمویل من إتخاذ مجموعة من القرارات أهمها القرارات المتعلقة بإختیار مصادر التمویل والقرارات ىعل

 F3."المتعلقة باإلئتمان

 

                                                                                                                                                                                 
  .20، ص 1998 ، ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ،األردن اإلدارة المالیة الحدیثة حمزة الشیخي، إبراهیم الجزراوي،1
.  95ص  مرجع سبق ذكره، رابح خوني، رقیة حساني، 2
  .120، ص 2012 توزیع، األردن،وال، دار زهران للنشر اإلستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق حسني علي خریوش وآخرون، 3
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 األموال الالزمة لتغطیة ى مجموعة الوسائل واألسالیب واألدوات التي تستخدمها إدارة المشروع، للحصول عل"هو •

نشاطاتها اإلستثماریة والتجاریة، وعلى هذا األساس فإن تحدید مصادر تمویل المشروع یعتمد علي المصادر 

 1."المتاحة في األسواق والبیئة المالیة التي یتواجد فیها

الفرع الثاني: خصائص التمویل 

 2التالیة : بالخصائص تتمیز المصادر مختلف من المؤسسة علیها تتحصل التي األموال إن

 ینبغي محدد وموعد زمنیة فترة لها التمویل من المؤسسة علیها تتحصل التي األموال أن یعني اإلستحقاق: .1

 .أخرى اعتبارات أي عن النظر بغض فیه سدادها

 علیها المترتبة والفوائد أمواله على الحصول في األول الحق له التمویل مصدر أن یعنيالدخل:  على الحق .2

 .المؤسسة دخل أو سیولة من

 المتداولة الموجودات أو السیولة خالل من تسدید إلتزاماتها على المؤسسة عجزت إذاالموجودات:  على الحق .3

 أمواله على الحصول في التمویل لمصدر األول الحق یكون وهنا الثابتة، الموجودات استخدام إلى تلجأ

 .أخرى التزامات أي تسدید قبل علیها المترتبة والفوائد

 التمویلي المصدر اختیار في الفرصة للمؤسسة یعطي وتعددها التمویل مصادر تنوع أن تعني المالءمة: .4

 .والفوائد والشروط والقیمة الوقت في المؤسسة یناسب الذي

المطلب الثاني: أهمیة التمویل ووظائفه 

ن اإلدارة المالیة إتعتبر وظیفة التمویل من الوظائف بالغة األهمیة في مختلف المؤسسات، وبناًء على ذلك ف

لة عن عدة وظائف تمویلیة داخل المؤسسة هذا ما زاد من أهمیة التمویل. ؤومس

الفرع األول: أهمیة التمویل 

في كافة  یتغلغل الذي اإلنسان جسم على والدم الغذاء بدور المؤسسة على وتأثیر التمویل دور تشبیه یمكن

یمدها بالحركة  ألنه تعمل، وأن تتحرك أن مؤسسة ألي یمكن ال المال فبدون والحیویة، بالطاقة ویمده أنحائه

الذي  محدد، وهذا الدور زمن وفي معین بقدر المال إلى یحتاج فیها شيء فكل الرئیسي، شریانها فهو والنشاط

                                                                                                                                                                                 
، تخصص مالیة المؤسسة، جامعة  في علوم التسییر، مذكرة ماجستیرالمؤسسة اإلقتصادیة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائر تمویلزواوي فضیلة،  1

. 11، ص 2008/2009الجزائر، -بومرداس،
 .20، ص مرجع سبق ذكره إبراهیم الحزراوي، 2
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  فيتهارقاب األموال و استخدام عملیة تنظیم أیضا یشمل بل فحسب ذلك على یقتصر ال التمویل به یقوم

 المترتبة على المالیة االلتزامات وسداد استثمارها حسن على والعمل بها، التالعب عدم على المؤسسة والسهر

 االلتزامات یعرض هذه سداد عدم إن لها، المناسبة السیولة توفیر طریق عن المحددة في مواعیدها المؤسسة

 1األحیان. بعض في إفالسها إعالن إلى بها األمر یؤدي قد إلى مشاكل المؤسسة

 2 من هذا المنطلق یمكن القول أن التمویل له أهمیة كبیرة تتمثل في النقاط التالیة :

 المعدات. استبدال أو اقتناء أجل من المؤسسة أهداف تحقیق في یساهم •

 المالي. العجز حالة من للخروج المؤسسة تستخدمها سریعة كوسیلة التمویل یعتبر •

 األموال توفیر بالسیولة والمقصود( والتصفیة  اإلفالس خطر من وحمایتها المؤسسة سیولة على المحافظة •

 الموجودات بعض تحویل على القدرة هي أو استحقاقها، عند علیها المترتبة االلتزامات لمواجهة السائلة الكافیة

 .) كبیرة  خسائر دون قصیرة فترة خالل نقد جاهز إلى

 المؤسسات. بین والتنافس التكامل روح خلق •

 المؤسسات. تطویر على العمل •

 الحر. العمل ثقافة ونشر الخاص للقطاع الملكیة قاعدة توسیع •

 العمل. مناصب وتوفیر وخلق البطالة مواجهة على العمل •

 اقتصادیا. منتجة موجودات أو أصول في األموال هذه استثمار •

 تحریر األموال أو الموارد المالیة المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها. •

 یساعد علي إنجاز مشاریع معطلة و أخرى جدیدة والتي بها یزید الدخل الوطني. •

 یساهم في ربط الهیئات و المؤسسات المالیة والتمویل الدولي. •

 تحقیق النمو اإلقتصادي واإلجتماعي للبالد، بما یساهم في تحقیق التنمیة الشاملة .    •

 األمام، وتحقیق الرفاهیة نحو التنمیة عجلة لدفع الالزمة الوسائل أهم من اعتباره خالل من أهمیته تظهر كما

 الوحدات التي إلى المالي الفائض ذات االقتصادیة الوحدات من الفوائض انتقال یتم بواسطته االجتماعیة، إذ

                                                                                                                                                                                 
 .77، ص 2000، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، االدارة والتحلیل المالي هیثم محمد الزغبي، 1
. 96،97، ص ص  ذكره رابح خوني، حساني رقیة، مرجع سبق2
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 لالستثمار وبالتالي القابلة األموال وتخصیص تعبئة مدخرات األفراد على یعمل أنه مالي، كما عجز من تعاني

 .اقتصادیة ضرورة تعتبر التي الدفع أدوات في زیادة تحقیق

: وظائف التمویل  ثانيالفرع ال

إن الوظیفة المالیة من أهم الوظائف في أي مشروع، وهذه الوظیفة عادة ما تناط بها اإلدارة المالیة التي 

 1یمكن أن تنحصر وظائفها في النقاط التالیة:

 تتعلق وظیفة التخطیط بدراسة وتقدیر حركة األموال والحصول على صورة شاملة لعملیات التخطیط المالي: .1

ونشاط المؤسسة ووضع الخطط التي یسیر علیها المشروع في المستقبل لمعرفة االحتیاجات المالیة له سواء 

قصیرة أو طویلة األمد. 

 ویقصد بذلك تتبع ودراسة األعمال الماضیة وكذلك األعمال الحالیة للتأكد من أن حركة األموال الرقابة المالیة: .2

تسیر طبقا للخطة الموضوعة، ویشمل ذلك وضع معاییر ومقاییس رقابیة محددة لمقارنة االنجاز الفعلي مع 

المعاییر وتحدید االنحرافات المتوقعة ومعرفة أسبابها قصد وضع العالج الالزم لها وفي الوقت المناسب وهذا 

یتطلب وضع نظام رقابي فعال یتصف بالمرونة والسهولة والواقعیة والوضوح، وعدم التكلیف، وتمارس الرقابة 

المالیة من داخل المشروع ومن خارجه. 

 یبین التخطیط المالي مقدار وحجم األموال التي تحتاجها المؤسسة، ومواعید الحاجة إلیها الحصول على األموال: .3

ولتغطیة هذه الحاجة تلجا المؤسسة إلى مصادر داخلیة أو خارجیة لتوفیر هذه األموال بأقل تكلفة ممكنة، 

وبأسهل الشروط. 

 من المهم جدا أن تتمكن المؤسسة بمرور الوقت من استرجاع األموال التي استثمرتها في االستثمار واألموال: .4

أصولها سواء كانت ثابتة أو متداولة، نظرا الحتیاجاتها في تسدید التزاماتها، لذلك ینبغي على المدیر المالي 

التأكد بعد الحصول على األموال من مصادرها، من أنها ستستخدم استخداما رشیدا وبالطریقة المثلى وفق 

الخطط الموضوعة. 

 وهي قدرة اإلدارة المالیة في المؤسسة على معالجة بعض المشاكل المالیة ذات مواجهة الحاالت الطارئة: .5

الطبیعة الخاصة التي ال یتكرر حدوثها خالل حیاة المشروع، وهذه المشاكل تتعلق بتقویم المؤسسة كاملة وتقویم 

جزء من أصولها ویتم ذلك في حاالت االندماج واالنضمام. 
                                                                                                                                                                                 

مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، )-، BNAالتقویم والتمویل المصرفي لالستثمارات في الجزائر – حالة البنك الوطني الجزائري ( فایدي كمال، 1
 .156، ص 2004/2005 الجزائر،-تخصص نقود مالیة وبنوك، جامعة سعد دحلب البلیدة
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ومن المشاكل التي تواجه المدیر المالي أیضا عملیات التوسع في إنتاج سلعة معینة أو جدیدة، وعملیات 

  1االنكماش، وٕاجراء بعض التعدیالت المالیة الالزمة لتصحیح األوضاع المالیة للمؤسسة وتجنبها للفشل.

المطلب الثالث: أنواع التمویل والعوامل المحددة لها 

 المفاضلة ذلك تصنف وفق مختلف  المعاییر ویتطلب أنواع  عدة التمویل بعملیة قیامها عند المؤسسة تواجه

المحددة لها.  العوامل من مجموعة على باالعتماد منها األنسب واختیار بینها فیما

الفرع األول: أنواع التمویل 

 یصنف التمویل حسب عدة معاییر یمكن إیجازها فیما یلي:

أوال: التصنیف من حیث مصدر الحصول علیه  

 یمكن تقسیم التمویل من حیث المصدر كما یلي:

یعتبر التمویل الذاتي المحور األساسي للتمویل خصوصا في مرحلة النمو، (التمویل الذاتي):  المصادر الداخلیة .1

حیث یساهم بشكل مباشر في التقلیل من المصادر الخارجیة للتمویل، وبالمقابل یعتبر عامل لجذب وتحفیز 

 . 2وسائل التمویل الخارجیـة عنـد اللجوء إلى االستدانة أو فتح رأس المال للمساهمة

وهو التمویل باللجوء إلى أطراف خارجة عن المؤسسة عند عدم كفایة المصادر الخارجیة (التمویل الخارجي):  .2

 3 التمویل الذاتي ویشمل التمویل الخاص و التمویل باإلقتراض.

ثانیا: التصنیف من حیث المدة 

 4یصنف التمویل من حیث المدة إلى :

هو التمویل الذي یمنح للمؤسسات ویمتد أكثر من سبعة سنوات، حیث یكون موجها التمویل الطویل األجل:  .1

لتمویل العملیات اإلستثماریة طویلة األجل، وذلك نظرا لكون نشاطات اإلستثمار هي تلك العملیات التي تقوم بها 

 المؤسسات لفترات طویلة بهدف الحصول على وسائل اإلنتاج أو العقارات أو األراضي والمباني وغیرها.

                                                                                                                                                                                 
 .25 هیثم محمد الزغبي، مرجع سبق ذكره، ص 1
. 20 زواوي فضیلة، مرجع سبق ذكره، ص 2
، مارس -الجزائرر، بسكرةض، جامعة محمد خي09، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد مصادر تمویل المؤسسات مع دراسة للتمویل البنكيعمار زیتوني، 3

 .49-47، ص ص2006
، -الجزائرر في العلوم اإلقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرةي، مذكرة ماجستمصادر التمویل وأثرها علي الوضع المالي للمؤسسةمحمد بوشوشة،  4

 .9، ص 2007
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هو ذلك التمویل الموجه لتمویل الجزء الدائم من إستثمارات المؤسسة في الرأس المال  التمویل المتوسط األجل:  .2

المتداول، واإلضافات على موجوداتها الثابتة، أو تمویل المشروعات تحت التنفیذ والتي تمتد إلى عدد من 

  سنوات.07السنوات حیث یتراوح مدته من سنة إلى 

وهو التمویل الذي ال تفوق مدته السنة الواحدة ویستعمل لتمویل اإلحتیاجات المالیة التمویل القصیر األجل:  .3

    المؤقتة لتمویل اإلستثمارات في األصول المتداولة.

ثالثا: التصنیف المحاسبي 

من الناحیة المحاسبیة یقصد بالتمویل تشكیلة األموال التي حصلت علیها المؤسسة بهدف تمویل أصولها، 

وبالتالي تتضمن كافة العناصر التي یتكون منه جانب الخصوم أي المجموعة األولى و المجموعة الرابعة 

 انقضاؤها یتمثل والتي ماضیة اقتصادیة أحداث عن الناجمة للكیان الراهنة االلتزامات هي والخامسة، و الخصوم

 ىـــعل تقع التي الحالیة االلتزامات تشمل فالخصوم اقتصادیة، إذا لمنافع ممثلة موارد خروج في للكیان بالنسبة

 من التي الموارد في نقصان مقابل الوفاء بها یتم والتي الماضیة االقتصادیة األحداث عن الناتجة و الكیان عاتق

 1تتضمن الخصوم العناصر التالیة: اقتصادیة، و منافع للكیان تحقق أن المنتظر

 القیمة المحاسبیة للمؤسسة).( هي دیون مالكي المؤسسة األموال الخاصة: •

 خالل تسدیدها یجب و العادیة؛ االستغالل دورة خالل تسویتها تتم أن یتوقع: هي الخصوم التي الخصوم الجاریة
 .اإلقفال لتاریخ الموالیة شهر عشرة اإلثنى

 هي كل الخصوم التي ال تصنف ضمن الخصوم الجاریة.الخصوم غیر الجاریة:  •

رابعا: التمویل المباشر والغیر مباشر  •

 2 یصنف التمویل في هذا المعیار إلى تمویل مباشر وتمویل غیر مباشر كالتالي:

وفي هذا النوع من التمویل فإن المؤسسة تتحصل على مبالغ نقدیة، بإمكانها  المباشر(النقدي): التمویل .1

 إستعمالها مباشرة في تمویل إحتیاجاتها المختلفة.

وفي هذا النوع من التمویل فإن المؤسسة ال تتحصل على مبالغ نقدیة التمویل غیر مباشر(التمویل اإلیجاري):  .2

 بإمكانها إستعمالها مباشرة، فعوض الحصول على التمویل للحصول على المعدات فإن المؤسسة تتحصل مباشرة

                                                                                                                                                                                 
، مذكرة ماجستي في علوم التسییر، كلیة العلوم التجاریة و النظام المحاسبي المالي بین االستجابة للمعاییر الدولیة و متطلبات التطبیقرفیق یوسفي، 1 

 .53، ص 2010/2011االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة تبسة-الجزائر، 
 .10 محمد بوشوشة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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على اإلستثمار الذي تحتاجه دون أن تدفع مباشرة قیمة هذا اإلستثمار ولكن بإمكانها اإلستفادة منه، أي بطریقة 

 غیر مباشرة.

یمكن تمثیل مختلف أنواع التمویل في الشكل التالي: 

): أنواع التمویل 02الشكل رقم (
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الفرع الثاني: العوامل المحددة ألنواع التمویل 

 عدة وفق احتیاجاتها وتغطیة االستثماریة مشاریعها لتمویل الالزمة األموال على الحصول المؤسسات أمام تتاح

 المقترضة األموال على كبیر حد إلى یعتمد اآلخر وبعضها الذاتیة األموال على یعتمد بعضها فنجد مصادر،

 :منها نذكر عوامل عدة على یتوقف األمر ذلك، وهذا بین اً وسیط اً أمر یختار قد والبعض

أوال: الدخل 

المؤسسة  تقوم فعندما المقترضة، األموال تلك من علیه الحصول المتوقع اإلستثمار على العائد حجم وهو

المتوقع الذي  الفائدة ومعدل للممول ستدفعها التي الفائدة معدل بین تقارن فإنها معینة عملیة لتمویل باإلقتراض

الضمانات والقیود  حجم  كذلك.للتمویل كوسیلة القرض على اإلعتماد یتم إیجابیا الفرق كان فإذا علیه، ستحصل

 1اإلقتراض. أو التمویل مصادر تطلبها التي المشروع على

ثانیا: الخطر 

ینقسم الخطر هنا إلى: 

یقع خطر التمویل بسبب زیادة اإلعتماد على اإلقتراض في تمویل عملیات المؤسسة مما یؤدي خطر التمویل:  .1

 2إلى زیادة أعباء خدمة الدین، ومن الممكن أن تتعرض المؤسسة لإلفالس في حالة العجز عن تسدید دیونها.

 فیها التي تعمل اإلقتصادیة والظروف المؤسسة تمارسه الذي النشاط بطبیعة الخطر هذا  یرتبطخطر التشغیل: .2

 مخاطر فیها التي تكون الحاالت في الخاصة من رأس المال المزید على تعتمد أن المؤسسة على ویتوجب

 في المؤسسة قدرة على النشاط سیؤثر حجم إنتظام عدم اإلقتراض، ألن على اإلعتماد من بدال مرتفعة التشغیل

 3.لإلفالس عرضة تكون وبالتالي دیونها سداد

ثالثا: اإلدارة والسیطرة 

 في تخطیط هاما دورا التي تلعب العوامل من المؤسسة على بالسیطرة اإلحتفاظ في الباقین المالك رغبة إن

 إذا طبیعیة ولكن األصول عندما تكون المؤسسة إدارة في یتدخلون ال الدائنین فعادة المستخدمة، األموال أنواع

 قد فهنا الدائنون األصل، تسدید الفائدة أو دفع من عجزها حد إلى واإلقتراض نشاطها في المؤسسة توسعت

                                                                                                                                                                                 
 .118 هیثم محمد الزغبي، مرجع سبق ذكره، ص 1
. 94، ص 2007دار البدایة، األردن،  ،مقدمة في اإلدارة والتحلیل الماليأیمن الشنطي، عامر شقر،  2
 .184، ص 2000، دار المستقبل للنشر والتوزیع، األردن، 2، طمقدمة في اإلدارة والتحلیل المالي مفلح محمد عقل، 3
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 السیطرة سیفقدوناألطراف  فإن الحالة هذه في و حقوقهم، على للحصول المؤسسة أصول على أیدیهم یضعون

 1الوجود. عنالمؤسسة  ستختفيو

رابعا: المرونة 

 لتحدید البدائل من ممكن عدد أكبر بین من اإلختیار إلمكانیة المتاحة التمویل مصادر تعدد بالمرونة ویقصد

القدرة  تمنح المؤسسة بدرجة بالمرونة تتمیز والتي المالیة المؤسسة متطلبات یحقق الذي المناسب التمویل مصدر

  .التمویل مصدر على مناسب تغییر أي إحداث على المستقبل في

 حاجتها لألموال في للتغیر وفقا األموال مصادر تعدیل على المؤسسة قدرة ویمكن التعبیر علیها أیضا بأنها

 األموال. مصادر وبین السائدة المالیة الظروف بین أي المالئمة

 وبأنواع متوفر فهذا األخیر الملكیة، أموال من أكثر مرونة للمؤسسة یوفر اإلقتراض أن علیه المتعارف و

 2الملكیة. أموال في موجودة لیست المواصفات وهذه المؤسسة، حاجة مع تتناسب متفاوتة وبمواعید مختلفة

خامسا: التوقیت 

 تكلفة أموال تخفیض مع الالزمة األموال على للحصول المناسب للوقت المؤسسة إختیار هو بالتوقیت یقصد

 لعملیات التوقیت السلیم طریق عن وذلك كبیرة وفرات على الحصول على المؤسسة یمكن مما والملكیة اإلقتراض

 3المرونة. وثیقا بعامل إرتباطا یرتبط العامل هذا أن كما التجاریة، الدوارات خالل خاصة والتمویل اإلقتراض

  سادسا: حجم المؤسسة

 بین تماثل المعلومات عدم فرضیة على أساسا التمویل المبنیة لمصادر التدریجي اإللتقاط نظریة حسب

 وعلیه المستثمر، لدى المؤسسة عن المعلومات المؤسسة زادت حجم زاد والمستثمرین الخارجیین، كلما المسیرین

 على االقتراض أكبر بشكل تعتمد الصغیرة فالمؤسسات بالتالي الدیون، على الخاصة األموال تفضل المؤسسة

 عكسیة وجود عالقة یتوقع وعلى ذلك المعلومات تماثل لعدم حساسیة أكثر ألنها وذلك الكبیرة بالمؤسسات مقارنة

االقتراض.  ونسبة المؤسسة حجم بین

                                                                                                                                                                                 
. 102، ص 2002، دار الصفاء، عمان، اإلدارة والتحلیل المالي توفیق عبد الحكیم و آخرون، 1
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة المؤسسة، جامعة الجزائر، محددات إختیار الهیكل المالي المناسب للمؤسسة بوربیعة غنیة، 2

 .114، ص 2011/2012
 .326، ص 2001، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، أساسیات اإلدارة المالیة جمیل أحمد توفیق، 3
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نسبیا  والسندات األسهم إصدار تكلفة ترتفع كما یرتبط حجم المؤسسة بتكلفة إصدار األسهم والسندات، إذ

الحجم  صغیرة المؤسسات تعتمد أن یتوقع ولذلك الحجم الكبیرة بالمقارنة بالمؤسسات الحجم صغیرة بالمؤسسات

 1.األجل الدیون قصیرة على أكبر بدرجة

 المبحث الثاني: مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

یعتبر األكثر  التمویل مشكل أن إال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التمویل مصادر تعدد من الرغم على

المؤسسات هناك  النوع من هذا لتمویل العموم وفي سریع بشكل المؤسسات نمو لتزاید یرجع قد وهذا إلحاحا

هما:  أساسیین مصدرین

 مصادر التمویل الداخلي. •

مصادر التمویل الخارجي.  •

المطلب األول : مصادر التمویل الداخلیة (التمویل الذاتي) 

یعتبر التمویل الذاتي من المصادر األساسیة الداخلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهي تعتمد 

على جزء كبیر منها لتمویل نشاطاتها المختلفة. ومن ممیزات هذه األموال أنها تبقى لمدة طویلة في خدمة 

المؤسسة، حیث یتم رصدها لتغطیة اإلحتیاجات المالیة الالزمة لتسدید الدیون، وتنفیذ اإلستثمارات الرأسمالیة، 

وزیادة رأس المال العامل . 

الفرع األول: تعریف التمویل الذاتي 

یقصد بالتمویل الذاتي مقدرة المؤسسة على تمویل نفسها من مصادرها الداخلیة دون اللجوء إلى المصادر 

الخارجیة، و یعتبر هذا التمویل دلیال أساسیا على قدرة المؤسسة مالیا في حالة شح المصادر الخارجیة خالل 

نشاطها، كما یعتبر كمعیار تستند علیه األطراف الخارجیة عند التعامل مالیا مع المؤسسة، ویكفي أن نذكر هنا 

أن البنوك تشترط في الكثیر من األحیان على المؤسسات التي ترغب في الحصول على القروض أن ال یقل 

 2التمویل الذاتي للمشروع اإلستثماري فیه عن نسبة معینة.

                                                                                                                                                                                 
، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، محددات سیاسة التمویل للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة زغود تبر، 1

 .118، ص 2008/2009
 .36ص  ،2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، یر المالييالتسمبارك لسلوس،  2
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كما یقصد به مجموع الوسائل التمویلیة التي أنشأتها المؤسسة بفعل نشاطها العادي أو اإلستغاللي والتي تبقى 

تحت تصرفها بصورة دائمة لمدة طویلة، وعلیه فالتمویل الذاتي هو نمط من التمویل یستخدم لتراكم المدخرات 

المتأتیة من األرباح التي حققها المشروع للوفاء بإلتزاماته المالیة، وتختلف قدرة المشروعات في اإلعتماد على 

هذا المصدر لتمویل  إحتیاجاتها ویرجع ذلك إلى أن توسیع إمكانیات التمویل الذاتي یرتبط أساسا بقدرة المشروع 

  1الذي یسمح بزیادة األرباح من جهة أخرى.األمر على ضغط تكالیف اإلنتاج من جهة و رفع أسعار منتجاته 

الفرع الثاني: مكونات التمویل الذاتي 

یتكون التمویل الذاتي من: األرباح المحتجزة، واإلهتالكات السنویة، ومؤونات الخسائر، ویحسب التمویل 

 الذاتي بالعالقة التالیة:

  (الغیر مبررة).التمویل الذاتي= األرباح المحتجزة + اإلهتالكات + المؤونات

أوال: األرباح المحتجزة 

وهي ناتجة عن األرباح التي تحققها الشركة من عملیاتها الجاریة ولم تقم بتوزیعها، وغالبا ما تنص التشریعات 

وقوانین الدول على تحدید نسب معینة من األرباح التي یجب إقتطاعها لغایات تكوین اإلحتیاطیات واألرباح 

المحجوزة والهدف من ذلك لغایات التوسع ومواجهة الطوارئ أو توزیعها على المساهمین في الحاالت التي ال 

 2تحقق الشركة أرباح كافیة للتوزیعات وخاصة ما إذا إتبعت الشركة سیاسة الثبات في التوزیعات.

فالمؤسسة بدال من توزیع كل الربح المحقق تقوم بتجمید جزء من هذا الربح الذي یعتبر كأربح محتجزة، 

 3وسیاسة توزیع األرباح هي التي تحدد الجزء من األرباح الذي یوزع على المالك وأیضا الجزء الذي یحتجز.

كما تعتبر األرباح المحتجزة مصدرا داخلیا هاما یستخدم لتمویل اإلحتیاجات المالیة طویلة األجل للمنشأة، 

وتمثل األرباح المحتجزة " ذلك الجزء من األرباح الذي یتم اإلحتفاظ به داخل المنشأة بغرض إستثماره وتعتبر من 

أهم مصادر تمویل عملیات النمو والتوسع، كما تستخدم في حالة المنشأت التي تواجه ظروف إقتصادیة متقلبة 

 4وفي ظل هذه الظروف یتم إحتجاز األرباح بتوفیر متطلبات السیولة ".

 

 
                                                                                                                                                                                 

 .97،98ص ص سبق ذكره، خوني رابح، حساني رقیة، مرجع  1
.  179، 178 ص ص  مرجع سبق ذكرهخرون، ،آ حسني علي خریوش و2
  .46، ص 2010، دار الجامعات المصریة، مصر، أدوات التحلیل والتخطیط في اإلدارة المالیة محمد صالح الحناوي،  3
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ثانیا: اإلهتالك  

یعرف اإلهتالك على أنه " عملیة تناقص القیمة المحاسبیة ألصل من األصول ناتج عن إستعماله أو عن 

الزمن، أو عن التطور التكنولوجي، أو أثار أخرى، ولصعوبة قیاس هذا التناقص فإن اإلهتالك یتعلق عادة 

 1بتوزیعه على مدى حیاة قیمة األشیاء القابلة لإلهتالك وهذا التوزیع یأخذ شكل مخطط إهتالكي ".

كما یمكن تعریفه على أنه " تقدیر الخسارة الناتجة عن قیمة األصل الثابت التي تهتلك عبر الزمن، ویمكن 

حسابه بعدة طرق: اإلهتالك الخطي، اإلهتالك المتناقص، اإلهتالك المتزاید، فاإلهتالك إذا عبارة عن طریقة 

تهدف إلى توزیع تكلفة األصول الثابتة على الحیاة اإلنتاجیة أو على أساس الطاقة اإلنتاجیة، وتخصیص 

 2اإلهتالك یسمح بإعادة تمویل إستثمارات المؤسسات بإعتباره موردا مالیا ".

ثالثا: المؤونات 

یمكن تعریف المؤونات على أنها " تخصیص جزء من موارد المؤسسة لمواجهة خسائر محتملة فیما یتعلق 

بقیمتها أو بوجودها، و في ظل النظام المحاسبي المالي تعتبر المؤونة إلتزام ذو توقیت و مبلغ غیر مؤكدین". 

وتعرف حسب قانون الضرائب بأنها " عبارة عن إقتطاع یخصم من نتیجة السنة المالیة لمواجهة خسائر أو 

 3مصروفات محتملة الوقوع وموضوعها محدد وقیمتها تكون غامضة ".

المطلب الثاني: مصادر التمویل الخارجیة 

عادة ال یكفي التمویل الداخلي لوحده لتغطیة اإلحتیاجات المالیة للمؤسسة، مما یجعلها تلجأ إلى مصادر 

تمویلیة خارجیة. وتعتبر خارجیة نظرا لكونها توفر أمواال غیر متولدة من نشاط المؤسسة أي من إستغاللها، كما 

یعتبر هذا المصدر مكمال للتمویل الداخلي للمؤسسة، لذلك نجد أن هناك العدید من مصادر التمویل الخارجیة 

التي تلجأ إلیها المؤسسة والتي تنقسم إلى : 

الفرع األول: مصادر التمویل قصیرة األجل  

یشتمل التمویل قصیر األجل على عدة مصادر وتتمثل في: 
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  اإلئتمان التجاري أوال:

، 1اإلئتمان التجاري هو إئتمان قصیر األجل یمنحه المورد إلى المشتري عندما یقوم المشتري بشراء بضاعة

ویعتبر اإلئتمان التجاري واحدا من أهم أشكال مصادر التمویل قصیر األجل، الذي تلجأ إلیه المنشأت الصغیرة 

 2التي ال تستطیع سداد قیمة مشتریاتها فورا، وهو مرتبط أساسا بعملیات الشراء والبیع.

حیث أنه عند شراء المشتري بضاعة أو مواد أولیة من المورد فإنه ال یظطر إلى دفع ثمن هذه المشتریات 

نقدا، وخالل فترة تاریخ الحصول على البضاعة حتى تاریخ تسدید الثمن فإن المشتري یصبح مدین للمورد، 

 3ویسمى تمویل قصیر األجل في شكل إئتمان تجاري بسبب وجود فترة بین تاریخ إستالم البضاعة ودفع الثمن.

ولإلئتمان التجاري أشكال عدیدة نذكر منها: 

السحب  •

الكمبیالة  •

الحساب الجاري  •

ثانیا: االئتمان المصرفي 

یقصد به القروض قصیرة األجل التي تحصل علیها المنشأة من البنوك ویأتي هذا النوع من االئتمان في 

المرتبة الثانیة بعد االئتمان التجاري وذلك من حیث درجة اعتماد المنشأة علیه كمصدر للتمویل القصیر األجل، 

ویتمیز االئتمان المصرفي بأنه أقل تكلفة من االئتمان التجاري في الحاالت التي تفشل فیها المنشأة في االستفادة 

من الحجم، كما یعتبر مصدًرا مقبوًال لتمویل األصول الدائمة في المنشآت التي تعاني من صعوبات في تمویل 

تلك األصول من مصادر طویلة األجل، یضاف إلى ذلك أنه أكثر مرونة من االئتمان التجاري، إذ یأتي في 

اعة، غیر أنه أقل مرونة من ناحیة أخرى، ذلك ألنه ال یتغیر تلقائیا مع تغیر ضصورة نقدیة ولیس في صورة ب

ع البنوك شروط االئتمان المصرفي تجعله صعب المنال (غیر متاح) للمنشأة صغیرة ضحجم النشاط وعادة ما ت

الحجم، والمنشآت التي هي في بدایة عهدها بالنشاط الذي نتعامل فیه، والمنشآت التي ال تتمیز بمركز مالي 

قوي، فقد تطلب البنوك من مثل هذه المنشأة تقدیم ضمانات، كما قد تطلب توقیع طرف ثالث كضامن متعاقد، 

 4أو تطلب سداد الفوائد مقدما أو سداد قیمة القرض على دفعات، هذا باإلضافة إلى شروط أخرى.

                                                                                                                                                                                 
  .58 ، ص سبق ذكرهأیمن الشنطي، عامر الشقر، مرجع  1
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وتنقسم القروض المصرفیة إلى: 

تسهیالت الصندوق  •

السحب على المكشوف  •

قروض الربط  •

 القروض الموسمیة •

الخصم التجاري  •

 1ثالثا: المستحقات

هي تلك المستحقات اإللزامیة الناتجة عن الخدمات التي تحصلت علیها المنشأة والتي لم یتم سداد تكلفتها، 

وعادة ما تتمثل هذه المستحقات في مبالغ الضرائب المستحقة اقتطاعات الضمان اإلجتماعي، بعض األجور 

المستحقة...إلخ. وعادة ما تلجأ المؤسسات أو منشآت األعمال إلى هذا النوع من التمویالت ألنها تعتبر مجانیة 

ولیس لها تكلفة حیث أن أجور العاملین عادة ما تدفع في نهایة كل شهر واحتفاظ المنشأة بهذه األجور لمدة 

أخرى بعد نهایة الشهر من شأنه أن یتیح لها قدرة تمویلیة بقیمة هذه األجور، نفس الشيء یمكن تطبیقه على 

 .المستحقات األخرى مثل الضرائب واإلقتطاعات اإلجتماعیة

 الفرع الثاني: مصادر التمویل متوسط األجل

 سنوات، و تلجأ المؤسسات إلى التمویل المتوسط 5تمنح البنوك هذه القروض لمدة تتراوح ما بین سنة و 

األجل بغرض تمویل الجزء الدائم من إستثماراتها في الرأسمال العامل المتداول، واإلضافات على موجوداتها 

  2الثابتة، وتشمل مصادر التمویل هذه القروض التالیة:

  أوال: قروض المدة:

 سنوات األمر الذي یعطي المقترض األمان و إلطمئنان ویقلل من 5 و 3تتراوح مدة هذه القروض بین 

مخاطر إعادة التمویل، أو تجدید القروض قصیرة األجل، ألن درجة المخاطرة في التمویل قصیر األجل تكون 

عالیة بالنسبة للمؤسسة المقترضة، ألنه إذا وصل تاریخ إستحقاق القرض فإنه من المحتمل أن ال یوافق البنك 

على تجدید القرض، رغم تسدید المؤسسة لما علیها، أو أن یجدد القرض بمعدل فائدة وشروط مجحفة في حق 

                                                                                                                                                                                 
،مقدمة إلى الملتقى الدولي، حاجة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة إلى مصرف فعال ونشیط دراسة الواقع الجزائري: مداخلة بعنوانبن حمودة محبوب،  1

 .417، ص 2006 أفریل، 18-17متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف-الجزائر، 
 .502، ص 1999، مصر،  للنشرالعبكان، 2ط ، اإلدارة التمویلیةمحمد أیمن عزت المیداني،  2
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المؤسسة، ویمكن الحصول على مثل هذه القروض من مصارف التمویل متوسطة وطویلة األجل، أومن 

المصارف المتخصصة. 

ویفرض معدل الفائدة على أساس المدة التي إستخدم فیها القرض، إما تحدیده فیتم على ضوء مستوى أسعار 

الفائدة السائدة في السوق، حجم القرض، تاریخ إستحقاقه، واألهلیة اإلئتمانیة للمؤسسة المقترضة، ویتم تسدیدها 

عن طریق أقساط دوریة متساویة تدفع ثالثیا أو نصف سنویا أو سنویا. وقد ال تكون أقساط التسدید متساویة 

بإستثناء آخر دفعة التي تكون أكبر من سابقاتها. 

ثانیا: قروض التجهیزات 

تمنح هذه القروض للمؤسسات عندما تقدم على شراء آالت أو تجهیزات، وتدعى هذه القروض بقروض تمویل 

التجهیزات، ویمنح مثل هذه القروض إلى جانب البنوك (سواء التجاریة أو اإلسالمیة) الوكالء الذین یبیعون هذه 

 إلى %70التجهیزات، شركات التأمین، وصنادیق التقاعد والتأمینات اإلجتماعیة، تمول الجهة المقرضة ما بین 

 من قیمة التجهیزات التي یمكن تسویتها بسرعة، مثل الشاحنات والسیارات، والباقي یبقى كهامش أمان 80%

للممول، ویوجد شكالن تمنح بموجبها قروض التجهیزات هما عقود البیع المشروطة والقروض المضمونة یكون 

في حالة البیع بالتقسیط، حیث یحتفظ وكیل اآلالت أو التجهیزات بملكیة اآللة إلى أن تسدد المؤسسة الصغیرة 

والمتوسطة قیمتها، ویقدم الزبون دفعة أولیة عند الشراء ویصدر أوراق وعد بالدفع (كمبیاالت) بقیمة األقساط 

المتبقیة من قیمة األصل كما یمكن إستخدام هذه التجهیزات كضمان للحصول على القروض من البنك، وبهذا 

 یضمن البنك حقه إذا تأخرت المؤسسة عن تسدید دفعات القرض.

الفرع الثالث: مصادر التمویل طویل األجل 

تتمثل أهم مصادر التمویل الخارجي والتي تكتسي طابع األمد الطویل في العناصر التالیة: 

  أوال: األموال المقترضة

وتتمثل األموال المقترضة في مایلي: 

 تمثل هذه القروض إحدى الطرق المهمة التي تمكن المشروعات من الحصول على قروض طویلة األجل: .1

األموال لتمویل إحتیاجاتها، وتكون هذه األموال واجبة السداد خالل فترة تتراوح ما بین سنة وعدة سنوات وفقا 

 1للشروط المتفق علیها.
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 1وتعد هذه األخیرة دین على المقترض یجب علیه دفعه في مواعید متفق علیها، كما یلتزم بدفع فوائد.

 تمثل السندات صكوكا قابلة للتداول یعتبر حاملها دائنا في مواجهة السندات المصدرة وله الحق في السندات: .2

الحصول على دخل ثابت دون النظر للدخل الذي تحققه المنشأة وذلك إلى جانب إعادة سداد أصل السندات، 

كما تعتبر السندات للمنشأة مصدرا تمویلیا مرتفع الخطورة حیث یتعین على المنشأة سداد مدفوعات الفائدة سواء 

حققت أرباحا أو لم تحقق، إلى جانب إلتزامها بسداد أصل السندات و هذا األمر قد یعرضها لإلفالس أو 

 2التصفیة.

وبتعریف مختصر" السند هو شهادة دین یتعهد بموجبها المصدر بدفع قیمة القرض عند اإلستحقاق لحامل 

 3هذا السند في تاریخ محدد باإلضافة إلى منحه مبالغ دوریة تعبر عن فائدة معینة في فترات محددة ".

ثانیا: أموال الملكیة  

یمثل السهم العادي مستند ملكیة، له قیمة إسمیة مدونة على قسیمة السهم، وعادة ما یكون األسهم العادیة:  .1

منصوصا علیها في عقد التأسیس، كما له قیمة دفتریة وقیمة سوقیة، وحامل األسهم الحق في التصویت 

بالجمعیة العامة، وٕاختیار أعضاء مجلس اإلدارة، والمصادقة على عقود الشركة وعلى القانون األساسي أو 

تعدیله، كما له الحق في الحصول على األرباح عندما یتقرر توزیعها تناسبا مع حصته في رأس المال، وبالتالي 

 4 تتحدد مسؤولیة حامل األسهم بما یتوافق مع حصته في رأسمال المؤسسة.

هي عبارة عن أسهم تحمل بعض صفات األسهم العادیة وبعض صفات السندات، حیث تشبه األسهم الممتازة:  .2

األسهم العادیة في أن كلیهما یمثل جزء من رأس المال كما یتمتع بكافة المزایا التي یتمتع بها حامل السهم 

العادي، ویوجد عدة أشكال لألسهم الممتازة منها ( أسهم ممتازة مجمعة األرباح، أسهم ممتازة مشتركة األرباح، 

األسهم الممتازة القابلة للتحویل إلى أسهم عادیة ). وتقوم المنشأة المصدرة لألسهم بتصفیة هذه األسهم بسبب 

 5توفر السیولة النقدیة للمشروع أو لوجود مصدر تمویل أخر بتكلفة أقل.

 

 

                                                                                                                                                                                 
 . 502، ص 2005، المكتبة األكادیمیة، مصر، دراسات في التمویلحسین عطا عنیم،  1
  .381، 380 ، ص ص2007، دار الفكر الجامعي، مصر، التمویل واإلدارة المالیة للمؤسساتعاطف ولید أندراوس،  2
  .165، ص بق ذكرهمرجع س خرون،آحسني علي خریوش و 3
  .135، ص ، 2010، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، مبادئ التمویلطارق الحاج،  4
 .285،286، ص ص  بق ذكرهس عدنان ھاشم السمرائي، مرجع 5
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المطلب الثالث: مصادر التمویل المستحدثة 

 إستحداث یتم االقتصاد، في الریادي ودورها االقتصادیة المؤسسات تواجهها التي التمویلیة للصعوبات نظرا

 أهم إدراج المطلب سنحاول هذا خالل ومن ومتطلباتها؛ إمكانیاتها مع تتالءم مستمرة بصفة التمویلیة األسالیب

 .االقتصادیة المؤسسات لتمویل الموجهة الحدیثة التمویلیة األسالیب

الفرع األول: التمویل التأجیري 

 منه المستأجر من الوقت، یستفید محددة لمدة معین أصل حول والمستأجر المؤجر بین یكون إیجار عقد هو

 أو فترة التأجیر بعد له یعود األصل، على أن هذا لمالك اإلیجار من محدد مبلغ دفع مقابل الفترة هذه خالل

 غیر المعدات أو مثل المنقوالت من یكون قد الذي األخیر المستأجر( إجارة منتهیة بالتملیك )، هذا یشتریه

 من أعمال یعتبر عمال فهو تمویلیة خدمة یقدم البنك فإن التمویلي التأجیر خالل ومن المباني، مثل المنقوالت

 مدى ویؤجرها على یحتاجها المستأجر التي األصول شراء بتمویل (البنك) المؤجر یقوم المالیة، حیث الوساطة

. 1التعاقد فترة

كما یعرف التمویل التاجیري على أنه عملیة یقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا 

لذلك بوضع معدات أو أي أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل اإلیجار مع إمكانیة التنازل 

 2عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنها تسمى  ثمن اإلیجار.

شركات رأس المال المخاطر: الفرع الثاني: 

تقنیة أو أسلوب لتمویل المشاریع االستثماریة بواسطة شركات تدعى شركات رأس المال المخاطر وهذه التقنیة 

ال تقوم على تقدیم النقد فحسب كما هو الحال في التمویل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة، حیث یقوم 

المشارك بتمویل المشروع من دون ضمان العائد وال مبلغه، وبذلك فهو یخاطر بأمواله ولهذا نرى بأنها تساعد 

أكثر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشئة أو التوسعیة التي تواجه صعوبات في هذا المجال، حیث أن النظام 

المصرفي یرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر ضمانات كافیة. 

                                                                                                                                                                                 
الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر  ، اإلسالميدأسالیب تمویل المشروعات الصغیرة في االقتصاغي فتیحة،  ونو1

 .732 ص،2003 ماي 28-25  أیام،-الجزائردورها في االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، سطیف
 .76،  ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  2
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في هذه التقنیة یتحمل المخاطر (المستثمر) كلیا أو جزئیا الخسارة في حالة فشل المشروع، ومن أجل 

التخفیف من حدة المخاطر فالمخاطر ال یكتفي بتقدیم النقد فحسب، بل یساهم في إدارة المؤسسة بما یحقق 

تطورها ونجاحها یضاف إلى ذلك كله أن دور شركات رأس المال المخاطر ال یقتصر على تمویل مرحلة 

اإلنشاء فحسب بل یمتد أیضا إلى مرحلة التجدید، وكذا تمویل التوسع والنمو وهو ما یقتضى تقدیم مخطط تنمیة 

 1من طرف المؤسسة.

الفرع الثالث: التمویل عن طریق البنوك اإلسالمیة 

تعددت صیغ التمویل عن طریق البنوك اإلسالمیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویمكن تلخیصها في 

مایلي: 

أوال: المضاربة 

المضاربة في المفهوم اإلسالمي تختلف تماما عن مفهوم الكلمة المستخدمة في الفكر اإلقتصادي المعاصر، 

فالمضاربة هنا عملیة استثماریة تقوم على اتفاق بین طرفین أولهما صاحب المال والثاني المضارب أو العامل 

(الطرف المختص بعملیة استخدام المال)، ویتفق الطرفان معا على مقاسمة ما قد یتحقق من ربح من عملیة 

االستثمار بنسب معینة فیما بینهما، ولصاحب المال أن یضع شروطا تضمن له االستخدام السلیم لماله، 

وللمضارب أن یقبل أو یرفض، فإذا قبل تم االتفاق، وٕاذا تحققت الخسارة فإن صاحب المال یتحملها من األصل 

ما لم یتثبت أن المضارب قد أهمل أو أخل بالشروط التي قبلها في استخدام المال، وال یحصل المضارب هنا 

على شيء إطالقا مقابل جهده الذي بذله مهما كان هذا، وهكذا یساوي اإلسالم بین المال والعمل (التنظیم) 

یربحان معا أو یخسران معا، وهذا ما یجعل صاحب المال حریصا على تحقیق الربح لكي ینال عائد مقابل جهده 

 2ویحافظ على سمعته.

 والعمل من (البنك) المال رأس صاحب یسمى شخص، من المال رأس فیها یكون الشراكة أنواع من نوع هيو

 رأس صاحب بین یقسم المقدم والربح بالمال بالعمل األخیر هذا (المشروع)، یقوم مضارب آخر، یسمى شخص

                                                                                                                                                                                 
، مجلة الباحث SOFINANCEرأس المال المخاطر بدیل مستحدث لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر دراسة حالة شركة بریتش السعید،  1

 .7، ص 2007، 05جامعة عنابة-الجزائر، العدد 
 .79ص  مرجع سبق ذكره،عبد الرحمن یسرى أحمد،  2
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 قصر قد المضارب أن یثبت لم المال ما رأس صاحب فیتحملها الخسارة معلومة، أما بنسب المضارب المال و

 1المضاربة. شروط بأحد أخل أو عمله أهمل أو

 سواء على العمل القادرین المشاریع أصحاب المستثمرین مع األسلوب هذا بدورها اإلسالمیة البنوك تمارسو

 الیدویة والحرف التجارة في العملیة الخبرات أصحاب من كانوا أو والمهندسین كاألطباء الفنیین من كانوا

 .علیه الربح المتفق من حصة لقاء لیستثمروه المال رب بصفته الالزم التمویل البنك فیقدم المختلفة،

 2یمكن تقسیم المضاربة من حیث الشروط إلى:

وهي المضاربة التي یشترط فیها رب المال على المضارب شروطا معینة ومقبولة شرعا یقید المضاربة المقیدة:  •

بها المضارب للعمل في إطارها. 

 هي المضاربة التي تمنح فیها رب المال المضارب كامل الحریة بالتصرف في إطار الشریعة المضاربة المطلقة: •

 اإلسالمیة برأیه واجتهاده,

ثانیا: المشاركة 

 المال الالزم تقدیم في التمویل طالب مع البنك بموجبه یشترك تمویلي أسلوب أنها على المشاركة تعرف

 منهما، وعادة تمویل كل فبنسبة الخسارة أما علیه، یتفقان ما بحسب بینهما الربح ما، ویوزع عملیة أو ما لمشروع

 یحفظ ما حدود في إال في اإلدارة البنك مشاركة تكون وال باإلدارة والتصرف، التمویل طالب البنك یفوض ما

 طالب الشریك یستحق  باإلدارة، المفوض جانب من تقصیر أو إهمال حدوث عدم إلى واالطمئنان حقوقه

 3العملیة. أو للمشروع إدارته مقابل الربح من حصة التمویل

 ضرر ترتب أي عدم شرط شاء، متى یفسخه أن شریك لكل یحق أنه حیث الزم غیر المشاركة عقد یعتبر

 إضرار). وال (ال ضرر الشرعیة للقاعدة المانع، تنفیذا یزول حتى الفسخ منع ذلك حدث الطرفین، فإن أحد على

 ألجل أو المشاركة الدائمة، وتسمى المشروع، بانتهاء تنتهي طویل ألجل تتم قد والمشروع البنك بین والمشاركة

یعتبر  تمویل أسلوب المتناقصة، والمشاركة المتناقصة المشاركة عندئذ تسمى معینة صفقة بانتهاء تنتهي قصیر

 .اإلسالمیة البنوك تستخدمها التي بالمشاركة التمویل أسالیب أهم

                                                                                                                                                                                 
 .175، ص 1999طنجا، ، عباشي للطباعة،اإلسالمیة البنوك في القرار االستثماريطایل كمال مصطفى،  السید 1
. 80 عبد الرحمن یسرى أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
، الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة آفاق تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خوني رابح، حساني رقیة، 3

 .912. ص 2003 ماي 28-25، یومي -الجزائروالمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس سطیف
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 1ویكن توضیح الشكلین على النحو التالي:

 الثابتة، المشروع، أو المشاركة رأسمال في بالمشاركة أیضا التمویل من النوع هذا على یشارالدائمة:  المشاركة •

 البنك یصبح أن ذلك المشترك ویترتب عن المشروع في التمویل طریق عن شركة أي أسهم البنك یشارك وفیها

 بها، ساهم التي األسهم في نسبة الحصة علیه، حسب واإلشراف وتسییره إدارته وفي المشروع، ملكیة في شریكا

 في الثابتة حصصه شریك لكل یبقى من الشراكة النوع وفي هذا والخسارة، األرباح نسبة في أیضا شریكا ویكون

 . أسهمه ببیع الشركاء قیام أحد أو الشراكة، انتهاء حین إلى المشروع

 تعطى الفرصة بحیث خاصا، شكال المشاركة من النوع هذا یتخذ بالتملیك: المنتهیة أو المتناقصة المشاركة •

 یشارك أن الطریقة على أساس بهذه المشاركة هذه وتنظم معینة، مدة خالل المشروع بامتالك (العمیل) للشریك

 أن على یتفقان ذلك من الربح، ومع جزء على مسبقا یتفقا أن على ثان، شریك مع المشروع مال رأس في البنك

 دخل صافي من حصة الشریك لشریكه، وذلك بدفع أسهمه بیع طریق عن الشركة في حصته عن البنك یتنازل

  بكامله. للمشروع مالكا النهایة في ویصبح بصفة مستمرة (شریكا) األسهم في ویكون المال، لرأس سدادا المشروع

 ثالثا: المرابحة

 هي أن یقوم البنك اإلسالمي بشراء السلعة التي یحتاج إلیها السوق بناءا على دراسة أحوال السوق أو بناًءا و

على وعد بالشراء یتقدم به أحد العمالء یطلب فیه من البنك شراء سلعة معینة أو استردادها من الخارج مثال، 

وهي أن یعلن البنك قیمة الشراء مضافا الیها مبلغ معین من الربح أي أن الطرفان البنك والعمیل یتفقان على 

نسبة معینة من الربح یضاف إلى ذلك التكلفة الكلیة للسلعة للوصول إلى سعر البیع، ثم یتفقان بعد ذلك على 

 2 مكان وشروط تسلیم السلعة وطریقة سداد القیمة للبنك.

 شهور خالل بضعة داخلیا، و الشراء كان إذا أیام بضعة في تتم أن یمكن قصیر، إذ أجل خالل المرابحة تتم

 اإلسالمیة البنوك تطبقها التي األجل قصیر التمویل أسالیب أهم خارجیا، وتعتبر الشراء كان إذا أقصى كحد

 .اإلطالق على

                                                                                                                                                                                 
، الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة صیغ التمویل بال فوائد للمؤسسات الفالحیة الصغیرة والمتوسطة رزیق كمال ومسدور فارس، 1

. 520، 519، ص ص 2003 ماي 28-25، یومي -الجزائروالمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس سطیف
 201طایل كمال مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص   السید2
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 بتمویل جزئي للقیام تصلح هي و اإلسالمیة، البنوك في استعماال التمویل صیغ أكثر من المرابحة كما تعتبر

 أو والمواد الخام المنتجة السلع على الحصول من تمكنهم و غیره، أو التجاریة أو الصناعیة العمالء ألنشطة

 1 (االستیراد). خارجه من أو القطر داخل من والمعدات اآلالت

المبحث الثالث: الهیئات والهیاكل الداعمة  لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

إن سیاسة تفعیل االستثمارات التي انتهجتها الجزائر وتوجهها نحو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لما لها من 

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

 واألجانب وقطاع المحلیین المتدخلین مختلف بین الربط حلقة الهیئات هذه تشكل حیث ،ومزاولة نشاطها

 . القطاع هذا مؤسسات وترقیة تنمیة اجل من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

المطلب األول: الهیاكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 الوطنیة تضم: الوكالة وهي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات استثمار دائرة بتوسیع المتعلقة الهیاكل تعددت

 الصغیرة المؤسسات لتطویر الوطنیة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، الوكالة المصغر، القرض لتسییر

  والمتوسطة.

 ANGEMالفرع األول: الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

البد  كان الجزائري، المواطن نكبتها عاش التي السوداء العشریة بعد الجزائر في البطالة معدالت نظرا إلرتفاع

في  الراغبین الشباب لفائدة الصغر متناهي التمویل بتقدیم خاصة وطنیة هیئة إستحداث الجزائریة من الدولة على

فكان  الواقع، أرض على تجسیدها بغیة وأفكارهم مشاریعهم لتمویل الحاجة أمس في وهم العملیة حیاتهم بدایة

 .الشباب لفئة المصغر التمویل أنماط منح في مختصة كهیئة المصغر القرض لتسییر الوطنیة الوكالة إنشاء

  ANGEM أوال: نشأة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

 إال انه لم یعرف النجاح الذي كانت تتوخاه السلطات 1999ظهر القرض المصغر ألول مرة في الجزائر سنة 

 هذا ما وضحهو  المشاریع و متابعة إنجازها.نموالعمومیة منه، بسبب ضعف عملیة المرافقة أثناء مراحل 

  حول موضوع "تجربة القرض المصغر في الجزائر".2002الملتقى الدولي الذي نظم في دیسمبر 

                                                                                                                                                                                 
الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها  التمویل اإلسالمي فرص وتحدیات، بن بوزیان محمد، خالدي خدیجة، 1

 .794، ص 2003 ماي 28-25، یومي -الجزائرفي االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، سطیف
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 أنشأت الوكالة الوطنیة لتسییر القرض 2004 جانفي 22 المؤرخ في 14-04وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 1429 محرم 19 المؤرخ في 10-08، وعدلت بعض مواد قانونها األساسي بمرسوم رئاسي رقم 1المصغر

، وتعرف على أنها هیئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقاللیة 2008 جانفي 27الموافق لـ 

المالیة، وتوضع الوكالة تحت سلطة رئیس الحكومة ویتولى الوزیر المكلف المتابعة العملیة لنشاطات الوكالة، 

 تنسیقیة والئیة، موزعة عبر كافة أرجاء الوطن، ومدعمة بخالیا المرافقة على مستوى الدوائر، وبالتالي 49تضم 

جهاز القرض المصغر موجه إلى أشخاص بدون عمل ولكنهم قادرون على القیام بنشاط معیشي مصغر بواسطة 

دعم مالي قلیل وبشروط مرنة ومریحة، وعلى هذا یعتمد هذا الجهاز على منح قروض (إذا كانت سلفة ثالثیة 

وهي أغلب القروض تكون بالتعاون مع البنك أما الحالة الخاصة وهو قرض بدون فائدة لشراء المادة األولیة فمن 

 دج)، یتم تسدیدها على 1000000الوكالة لوحدها) في آجال سریعة تتكون من مبالغ صغیرة (تصل إلى غایة 

المدى القصیر أو الطویل، وتكون مرفوقة بمساعدة الدولة والتي تتمثل في تخفیض نسبة الفوائد مع ضمان یتكفل 

 2به صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.

 ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  ثانیا: مهام

 3تتمثل مهام الوكالة في النقاط التالیة:

 به. المعمول والتشریع للتنظیم وفقا المصغر القرض جهاز تسییر •

 مشاریعهم. تنفیذ في ومرافقتهم اإلستشارة وتقدیم المستفیدین تدعیم •

 بدون مكافأة. قروض منح •

 لهم. تمنح التي اإلعانات بمختلف المؤهلة المشاریع أصحاب تبلیغ •

 المعنیة والهیئات المؤسسات لدى الحاجة عند ومساعدتهم المستفیدون ینجزها التي لألنشطة الدائمة المتابعة •

 مشاریعهم. بتنفیذ

 الجهاز. من والمستفیدین األنشطة حول للمعطیات قاعدة إنشاء •

                                                                                                                                                                                 
 الوطنیة الوكالة إنشاء تضمنالم 2004 جانفي 25 المؤرخ في 14-04 من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  1

. 8، ص 2004 جانفي 25درة في ا، الص6، العدد األساسي قانونها المصغر وتحدید القرض لتسییر
القرض الحسن المصغر لتمویل األسر المنتجة – دراسة تقییمیة ألنشطة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر   سلیمان ناصر، عواطف محسن، 2

ANGEM-6، ص2013 جوان 29-27 تونس،  أیام -، بحث مقدم إلى ملتقى صفاقص الدولي الثاني حول المالیة اإلسالمیة، جامعة صفاقص الجزائر .
، المتعلق بجهاز القرض المصغر 2011 مارس 22 المؤرخ في 133-11 من المرسوم الرئاسي رقم 5، المادة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 3

 .8،9، ص ص 2011 مارس 27، الصادرة في 19العدد 
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 القروض. ورصد المالي التركیب مسار في المصغر القرض جهاز من للمستفیدین والمساعدة االستشارة تقدیم •

التمویل  خطة وتنفذ المالي للمؤسسات التركیب إطار في المالیة والمؤسسات البنوك مع متواصلة عالقات إقامة •

آجالها.  في المسددة غیر الدیون في تحصیل والمشاركة واستغاللها المؤسسات إنجاز ومتابعة

ثالثا: األنشطة التي تمولها الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  

 1تتمثل جل األنشطة التي یتم تمویلها من خالل الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر في:

الصناعة الخشبیة.  الجلدیة، الصناعة األلبسة، صناعة الغذائیة،  الصناعةالصناعة الغذائیة: •

  .تربیة الماشیة، فالحة األرضالمجال الفالحي:  •

 النسیج والزرابي التقلیدیة، خیاطة المالبس التقلیدیة، الطرز التقلیدي، الرسم على الحریر الصناعات التقلیدیة: •

والقطیفة والزجاج، أدوات الزینة، الفخار، النقش على الخشب. 

اإلعالم اآللي، الحالقة والتجمیل، األكل السریع، تصلیح السیارات ومختلف التجهیزات. الخدمات:  •

 عیادة الطبیب، طبیب األسنان. الصحة: •

 أشغال البناء، كهرباء، دهن، سباكة، نجارة، صناعة حجر البناء،...الخ. المباني واألشغال العمومیة: •

 ANDI الفرع الثاني: الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار

 من أهم الهیئات التي أنشأت لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار

وفیمایلي موجز عن نشاتها ومهامها. 

 ANDI لتطویر اإلستثمار أوال: نشأة الوكالة

 ومحاولة إستقطاب تجاوزها أجل ومن اإلستثماریة المشاریع أصحاب تتعرض لها التي الصعوبات لبعض نظرا

 بموجب 2001سنة  اإلستثمارات لتنمیة الوطنیة الدولة الوكالة أنشأت واألجنبیة فقد الوطنیة اإلستثمارات وتوطین

المتعلق بتنمیة  2001 أوت 20 الموافق ل 1422 جمادى الثاني 01المؤرخ في  01/03 رقم المرسوم

اإلستثمار، وتعرف هذه الوكالة على أنها مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، حیث 

                                                                                                                                                                                 
1 WWW.angem.dz.  2016/04/09 . 23 :21. 
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، وتتكفل هذه الوكالة بالمستثمرین سواء كانوا وطنیین APSIأستحدثت كبدیل لوكالة ترقیة ودعم تابعة  اإلستثمار

. 1أو أجانب وتمكینهم من تنفیذ مشاریع وضمان ومتابعة وترقیة اإلستثمار

 ANDI لتطویر اإلستثمار ثانیا: مهام الوكالة

 2یتم توضیح مهام الوكالة من خالل النقاط التالیة:

 الستثمارات وتنمیتها ومتابعتها.ضمان ترقیة ا •

 دة المستثمرین الوطنیین واألجانب.استقبال وٕاعالم ومساع •

اإلداریة ذات تسهیل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشاریع من خدمات الشباك الموحد الذي یظم جمیع المصالح  •

 العالقة باالستثمار.

 ر في إطار الترتیبات المعمول بها.منح االمتیازات المرتبطة باالستثما •

 تسییر صندوق دعم االستثمارات. •

 فاتر الشروط المتعلقة باالستثمار.ضمان التزام المستثمرین بد •

 مراقبة ومتابعة االستثمارات لتتم في إطار الشروط المحددة. •

 تقدیم التسهیالت الجمركیة الخاصة بوسائل اإلنتاج والمادة األولیة في المدة المحددة. •

ثالثا: الشباك الوحید الالمركزي 

 الوحید الشباك وعبر باالستثمار، المعنیة والمؤسسات الهیئات ممثلي مكاتب مختلف من الشباك هذا یتكون

 كل تستلم كما یوًما، 30 أقصاه أجلٍ  في المزایا منح بقرار المستثمرین بإبالغ تقوم لالستثمار الوطنیة الوكالة فإن

 وهو االستثماریة، العملیات سهولة تأمین أجل من الجهاز هذا االستثمار، وأنشئ إلنجاز قانوًنا المطلوبة الوثائق

 .للمستثمرین الوحید المخاطب

ویضم الشباك الموحد للوكالة كافة األدوات والتنظیمات التي لها عالقة باإلستثمار، ویقوم بتقدیم الخدمات 

اإلداریة الضروریة بالتنسیق مع الجهات والهیئات التي لها عالقة بإنشاء المؤسسات، حیث تضم الوكالة ممثلین 

عن المؤسسات والهیئات المعنیة مباشرة باإلستثمار، ومنها المركز الوطني للسجل التجاري، مدیریات الضرائب، 

الوكاالت العقاریة، ولجان دعم المشاریع المحلیة وترقیتها، ومدیریات السكن والتعمیر، مدیریة التشغیل، مدیریة 

                                                                                                                                                                                 
لتطویر  الوطنیة الوكالة إنشاء المتضمن 2001 أوت 22 المؤرخ في 01/03  من المرسوم رقم21لمادة  ا،الجزائریةللجمهوریة الجریدة الرسمیة  1

  .7، ص 2001 أوت 22، الصادرة في 47العدد  ،االستثمار
 .35،36 صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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الخزینة، البلدیات المعنیة، والتي تكون ممثلة في هذا الشباك من أجل تخفیف وتسهیل اإلجراءات التأسیسیة 

 1للشركات و ضمان الالمركزیة في إنجاز المشاریع على مستوى الوالیات التابعة.

 ANDPMEالفرع الثالث: الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

، وهي مؤسسة عمومیة ذات 2005 ماي 03 المؤرخ في 165-05تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

طابع إداري وتتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقاللیة المالیة وتقع تحت وصایة الوزیر المكلف بالمؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة، وتعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أداة الدولة في تنفیذ السیاسة 

 2 الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومن مهامها:

  تنفیذ إستراتیجیة القطاع في تعزیز وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. •

  تنفیذ البرنامج الوطني لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتابعته. •

  ترقیة الخبرة واإلستشارة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة . •

  إنجاز دراسات حول فروع قطاعات النشاطات اإلقتصادیة والمذكرات الظرفیة الدوریة. •

  جمع وٕاستغالل ونشر معلومات محددة في میدان نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. •

 ANSEJ الفرع الرابع: الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

 و أعطته جمیع الصالحیات DIPJلیخلف جهاز إدماج و ترقیة الشباب  ANSEJلقد وضعت الدولة جهاز 

الالزمة، وحدد له اإلطار العام واألسس المنظمة ضمن سلسلة من النصوص التشریعیة التي تم نشرها خالل سنة 

           كما یلي:1996

، الذي أنشأ الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب، و حدد طبیعة نفقاته 1996قانون المالیة التكمیلي لسنة 

المتعلقة أساسا بتمویل و دعم تشغیل الشباب باإلضافة إلى الضمانات التي تقدم للبنوك و المؤسسات المالیة 

 التي تمنح القروض في إطار هذا الجهاز.

 296-96 الذي حدد المبادئ العامة لسیر الجهاز، والمرسوم التنفیذي رقم 234-96المرسوم الرئاسي رقم 

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، ویحدد قوانینها، هذا المرسوم یمنح للوكالة، والمرسوم 

                                                                                                                                                                                 
1 WWW.andi.dz  2016/04/09 ،  22:20. 

، مداخلة مقدمة ضمن األیام العلمیة الدولیة آلیات إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ضوء الفكر المقاوالتيجالب محمد، ،  مرغاد لخضر2
. 5 ص،2011 ماي 5-3الثانیة حول المقاوالتیة بعنوان آلیات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر: الفرص والعوائق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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 الذي یحدد شروط ومستوى المساعدة المقدمة للشباب أصحاب المشاریع، ویحدد 297-96التنفیذي رقم 

المساعدات وطرق منحها لهؤالء الشباب. 

 1 وتتمثل أهداف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في:

خلق وتشغیل النشاطات والخدمات من طرف الشباب المستثمر.  •

تشجیع كل أشكال اإلجراءات والنشاطات الهادفة لترقیة الشباب.  •

تسییر مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب على شكل قروض بدون فائدة، وتخفیض نسبة الفائدة  •

بالنسبة للقروض البنكیة. 

وسنتطرق في الفصل الثالث للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بالتفصیل ودورها في تمویل المؤسسات 

 الصغیرة و المتوسطة.

 الصنادیق الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمطلب الثاني: 

قامت الحكومة بإنشاء مجموعة من أجهزة دعم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من بینها الصندوق الوطني 

 للتامین على البطالة، صندوق ضمان القروض، الصندوق ضمان االستثمارات

    CNACالفرع األول: الصندوق الوطني للتأمین على البطالة 

 المؤرخ في 188-94أسس الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

، ویعتبر الصندوق الركیزة 16/05/1994 المؤرخ في 09-94، تطبیقا للمرسوم التشریعي رقم 06/07/1994

-35األساسیة التي یرتكز علیها المهددون بفقدان مناصب العمل بطریقة غیر إرادیة والذي تمتد أعمارهم من 

 2 سنة .50

یعمل الصندوق على أداء مجموعة من المهام وهي عبارة عن مساعدات مالیة وأخرى مجانیة من أجل 

 3تقلیص البطالة وتتجسد هذه المهام في:

دعم و ترقیة وخلق النشاطات المحدثة للثروات التي یراد تشییدها من  طرف البطالین.  •

                                                                                                                                                                                 
الجزائر، -، أطروحة دكنوراه ، تخصص تسییر المؤسسات، جامعة باتنةإستراتیجیة التصدیر في المؤسسات المتوسطة والصغیرة الجزائریةعماري جمعي، 1

 .66، ص 2011
، تخصص  في علوم التسییر، مذكرة ماجستیردور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامةمشري محمد الناصر،  2

. 103ص ، 2011، -الجزائرإستراتیجیة المؤسسة للتنمیة المستدامة، جامعة سطیف
 .7ص ، مرجع سبق ذكره جالب محمد،، رغاد لخضر م3
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 بطریقة اإلحتیاج على للرد سنوات ثالثة لمدة الدخل بضمان ذلك اإلقتصادیة الظروف دعم البطالة  لمواجهة •

 والطبیة. اإلجتماعیة الحاجات تغطیة في القصوى لألهمیة وذلك واضحة، مباشرة

 الوطني الصندوق یساعده أن البطالة من یعاني الذي للعامل یمكن اإلمتیاز هذا على المؤمن حصول حالة وفي •

 العمل . شغل سوق عن للتأمین عن البطالة البحث

 وذلك التكوینیة المؤسسات كل مستوى على المهني المستوى من والرفع ومؤهالته قدراته زیادة أجل من التكوین •

 :خالل من

 .التكمیلي والتحویل التكوین -

 مركز یقوم حیث العمل عن البحث مراكز مستوى على العمل عن بالبحث یتعلق فیما وخاصة المنظمة المساعدة -

 عن البحث وأسالیب بطرق خاللها المتربص یتلقى یوم، 21 لمدة تكوینیة دراسات العمل بتنظیم عن البحث

 .دروس شكل في والمؤسسات الهیئات لدى العمل

المهام الجدیدة للصندوق الوطني للتأمین على البطالة و هي تمویل المشروعات المصغرة التي ینوي أصحابها  •

  سنة.50-35إنشائها بشرط تترواح أعمارهم من 

 CGCIالفرع الثاني: صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 الرئاسي رقم المرسوم بمقتضى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إستثمارات قروض ضمان صندوق أنشئ

أسهم،  شركة ذات عن عبارة وهو دینار،  ملیار 30 بـ یقدر برأسمال ، 2004أفریل 19 في المؤرخ 04-134

  . 2006بدایة في الفعلي نشاطه بدأ حیث

 1 یلي: ما تحقیق إلى الصندوق ویهدف

 المتعلقة اإلستثمارات لتمویل و المتوسطة الصغیرة  المؤسسات منها تستفید التي البنكیة القروض تسدید ضمان •

 ملیون 50 للضمان  القابلة للقروض األقصى المستوى یكون حیث وتوسیعها، المؤسسات تجهیزات بإنشاء

 .دینار

 وكذا بالنشاطات التجاریة الخاصة والقروض الفالحة قطاع في المنجزة القروض الصندوق ضمان من تستفید ال •

 .لإلستهالك الموجهة القروض
                                                                                                                                                                                 

 دراسة مقارنة اإلقتصاد الجزائري –تحلیل المناخ االستثماري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأثره على اإلبداع والتنمیة اإلقتصادیة حوریة باألطرش،  1
، بحث مقدم ضمن المؤتمر الدولي حول " تقییم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل واإلستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة واإلیطالي-

 .8، ص 2001 مارس 11،12 "، جامعة سطیف-الجزائر، یومي 2001/2014
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 البنوك والمؤسسات طرف من والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الممنوحة القروض الصندوق ضمان من تستفید •

 الصندوق. في المساهمة المالیة

المخاطر المغطاة: عدم تسدید القروض الممنوحة، التسویة أو التصفیة القضائیة للمقترض.  •

 FGARالفرع الثالث: صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 بهدف ضمان القروض 11/11/2002 في المؤرخ02-373 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى الصندوق أنشئ

الضروریة لإلستثمارات التي یجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون 

التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

 1 ویتولى الصندوق العدید من المهام منها:

التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تنجز إستثمارات في المجاالت التالیة:  •

 إنشاء المؤسسات، تجدید التجهیزات، توسیع المؤسسات.

تسییر الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما.  •

إقرار أهلیة المشاریع و الضمانات المطلوبة.  •

لتكفل بمتابعة عملیات تحصیل المستحقات المتنازل علیها.  •

متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق.  •

ضمان متابعة البرامج التي تتضمنها الهیئات الدولیة لفائدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.  •

إعداد إتفاقیات مع البنوك و المؤسسات المالیة لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  •

المطلب الثالث: برامج ترقیة وتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

برامج الدعم والتمویل هي عبارة عن اجراءات تتخذها السلطات بهدف تحسین موقع المؤسسة في ایطار 

االقتصاد التنافسي و رفع آدائها االقتصادي والمالي، ولهذا وضعت السلطات الجزائریة عدة برامج واعتمدت على 

مجموعة من اآللیات واالسالیب من اجل ترقیة المؤسسات بصفة عامة والصغیرة منها والمتوسطة بصفة خاصة، 

وذلك لتفعیل دور هذا القطاع الحیوي في المحیط االقتصادي والتوجه من المنافسة  المحلیة الى العالمیة .  

 

                                                                                                                                                                                 
 مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول دور صندوق ضمان القروض في إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر غقال إلیاس وأخرون، 1

 .3، ص 2013 ماي6 و5الجزائر، یومي -واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة الوادي
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 1الفرع األول: البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والموسطة 

 من لذلك خصیصا أعد برنامج بتطبیق والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل عملیة في الجزائر شرعت

 الصغیرة المؤسسات بترقیة المتعلق التوجیهي القانون من 18 للمادة وفقا بالقطاع، المكلفة الوزارة طرف

 لقطاع المكلفة الوزارة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسة تأهیل إطار في ..." أنه على تنص التي والمتوسطة

 دفبهوهذا  المؤسسات، تنافسیة تحسین بغیة مناسبة تأهیل برامج بإعداد تقوم والمتوسطة الصغیرة المؤسسة

 2004 مارس 08 في الوزراء مجلس علیه صادق المعاییر الدولیة "، ولقد مع لیتوافق الوطني المنتوج ترقیة

 المستدامة التنمیة تعزیز إطار في تنفیذه، آلیات إستكمال بعد 2007 سنة بدایة منذ مراحله أولى وانطلقت

 لعناصر و إكتسابها والمتوسطة الصغیرة المؤسســـــــــــات تنافسیة ودعم تحسین خالل من الوطني لإلقتصاد

التكنولوجـــــــــي.  واإلبتكار التقییــــــــس بإعتماد الراشد التسییر

 لها المباشر المحیط دعم وٕاجراءات المؤسسات إلى المباشر الدعم إجراءات من مجموعة في البرنامج یتمثل

 المؤسسة وظائف تسییر لضعف نتیجة داخلها من النابعة تلك سواء تواجها التي والصعوبات المشاكل لمعالجة

 .الخ... الخداماتیة المالیة، الجبائیة، اإلداریة، العراقیل في تتمثل والتي المحیط عن الناتجة تلك أو الكفاءات لقلة

 :هما مرحلتین على ویشتمل 2013 لغایة أي سنة 12 لفترة البرنامج یمتد

 . سنوات 5 مدى على وتمتد التكییف مرحلة •

 . سنوات 7 مدى على وتمتد الضبط مرحلة •

معتبرة  إمكانیات تمتلك التي المؤسسات تخص البرنامج جاء بها التي التأهیل عملیة أن إلى اإلشارة وتجدر

 لكل تمنح أن یتعین ال التأهیل عملیة أن اإلقلیمیة أي أو المحلیة األسواق في حصة واكتساب النمو على تساعد

 مساعدتها  تم إذا المستقبل في النجاح مقومات لها تتوافر التي للمؤسسات فقط وٕانما الناشئة المؤسسات أنواع

 :التالیة الشروط فاءواست إلى باإلضافة وتأهیلها

 .سنتین منذ وتنشط جزائریة مؤسسة تكون أن •

 . والمتوسطة الصغیرة المؤسسة قطاع إلى تنتمي أن •

 .متوازن مالي بوضع تتمیز التي المؤسسات •

 وخدماتها منتجاتها تصدیر على قدرة لها التي المؤسسات •

                                                                                                                                                                                 
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول " متطلبات تأهیل المؤسسات آلیات واجراءات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر قوریش نصیرة، 1

 .1055، ص 2006 أفریل 18 و 17الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة "، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف-الجزائر، یومي 
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التكنولوجیة  التنمیة معاییر لها أو تنمویة قدرات تمتلك التي المؤسسات •

 :أهمها الهیئات من مجموعة بواسطة التأهیل برنامج تطبیق ویتم

والمتوسطة  الصغیرة المؤسسات بقطاع المعنیة الوزارات ممثلي من یتشكل والذي: للتأهیل الوطني الصندوق .أ

المؤسسات  وزیر إشراف تحت ویكون والنقابات العمل وأرباب الفالحیة والحرف والصناعة التجارة غرف وممثلي

 .والمتوسطة الصغیرة

 :والمتوسط الصغیرة المؤسسات وترقیة لتطویر الوطنیة لوكالةا .ب

 1 فیما یلي: البرنامج لهذا الرئیسیة األهداف تتمثل

 والمتوسطة. الصغیرة الجزائریة المؤسسات تنافسیة لتطویر أعمال مخطط وضع •

 تنافسیتها. وتحسین والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتأهیل وطنیة سیاسة وتنفیذ إعداد •

 البرنامج. تمویل ومصادر مخططات حول التفاوض •

 والمتوسطة. الصغیرة المؤسسات تأهیل برنامج ومتابعة وتنفیذ تحضیر •

 .تنافسیتها تحسین أجل من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات یخص للمعلومات بنك وضع •

بالجزائر  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات  " لتنمیةMEDA" میدا برنامج الفرع الثاني:

 باسم 2005 سبتمبر من الفاتح في التنفیذ حیز دخلت التي األوروجزائریة الشراكة إطار في البرنامج هذا جاء

 هذا ، یهدفEuro-Développement PMEالجزائریة  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنمیة-أورو برنامج

 النمو في ومهم كبیر بجزء لیساهم الصغیرة و المتوسطة، المؤسسات قطاع تنافسیة وتحسین تأهیل إلى البرنامج

 2واالجتماعي. االقتصادي

 3 البرنامج : هذا من و یستفید

 التجاریة المؤسسات لالنتخاب بإستثناء أهل برنامج تمثل حیث والمتوسطة، الصغرى والصناعات المؤسسات جل •

 .الخدمات في المتخصصة والمتوسطة الصغرى المؤسسات الخصوص وجه على البرنامج من وستستفید البحتة،

                                                                                                                                                                                 
، 2011، الجزائر،09 مجلة الباحث، العدد"،"PMEسیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مع التركیز على برنامجسهام عبد الكریم،  1

 .145ص 
، 2011، ورقلة- الجزائر، 09، مجلة الباحث، العدد تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر "دراسة تقییمیة لبرنامج میدا" سلیمة غدیر أحمد، 2

. 136ص 
،  في العلوم االقتصادیة، مذكرة ماجستیروآفاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة األوروجزائریة شعیب أتشي، واقع 3

. 96، ص 2007/2008تخصص:تحلیل إقتصادي، جامعة الجزائر، 
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 والغرف التجاریة، التقنیة، و المراكز الخاصة، التكوین ومراكز المؤسسات، تجمعات من المشكلة الدعم مؤسسات •

 تمویل فـي المتخصصة المالیة والشركات و المتوسطة، الصغیرة المؤسسات بتطویر معنیة مؤسسة كل و كذا

 .االستغالل مرحلة في أو اإلنجاز قید في أو مشروع مرحلة في سواء كانت والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات

 االستثمار، دعم وكالة والمتوسطة، الصغیرة والصناعات المؤسسات كالوزارات، العمومیة التأطیر مؤسسات •

 .الشباب تشغیل لدعم الوطنیة والوكالة

 .البرنامج هذا لتجسید جزائري دینار ملیار 39 یعادل ما أي أورو، ملیون 57 مبلغ سخر وقد

 1وتتمثل أهداف البرنامج في:

 في مساهمتها تفعیل أجل من الجزائریة الخاصة والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة مستوى تحسین •

 واالجتماعیة. االقتصادیة التنمیة

 أجل من والمعلومات، واالستشارة، التكوین، مجال الجزائریة في و المتوسطة الصغیرة المؤسسات قدرات تحسین •

 السوق. إقتصاد في لها إندماج أفضل تحقیق

مساعدة هذه المؤسسات في الحصول على المعلومات المهنیة.  •

 المؤسسات. لهذه المالیة االحتیاجات أفضل تمویل في المساهمة •

 الجزائریة. و المتوسطة الصغیرة للمؤسسات المالیة االحتیاجات تغطیة •

 المقاوالتي. المحیط دعم •

 إستراتیجي. تشخیص تقدیم •

والمتوسطة.  الصغیرة المؤسسات ضمان صندوق خالل من التمویل على الحصول تسهیل •

 سنـــــــــوات، ثالث عن عمرها الیقل التي الخاصة المتوسطة و الصغیرة المؤسسة لمساعدة البرنامج هذا یتدخلو

 فقط الصناعي مؤسسات القطاع على یقتصر ال هو و تجاریا، سجال تملك و عامال، 250 إلى 10 من وتشغل

 لضمان مباشر غیر بشكل یتدخل أن یمكن كما بالصناعة، مباشرة غیر عالقة لها التي تلك أیضا یشمل بل

 . البنوك لدى المؤسسات هذه قروض

 

                                                                                                                                                                                 
 مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول واقع وأفاق النظام تشخیص واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مجیلي خلیصة و آخرون، 1

 .6، ص 2013 ماي 06-05المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، یومي 
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 و المتوسطة الصغیرة المؤسسات لدعم أخرى الفرع الثالث: برامج

 والوصول والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات قطاع وتنمیة ترقیة أجل من فرصة للتعاون أحسن الشراكة تمثل

 الخارجي الطرف تجارب من االستفادة یمكن الشراكة خالل من أنه وذلك إلیها، الرامیة األهداف تحقیق إلى

الصغیرة  المؤسسات تطویر سبیل في معتبرة مجهودات الجزائر تبذل المیداني الصعید وعلى األجنبي،

 :ذكر یمكن اإلطار هذا ضمن المسجلة األعمال أهم بین ومن والمتوسطة،

للتنمیة  اإلسالمي البنك مع برنامج التعاون :أوال

 تقدیم وكذا والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات تمویل خط فتح على للتنمیة اإلسالمي البنك مع االتفاق تم

 متطلبات لمواكبة الوطنیة، الصناعات تأهیل سبل ولدراسة معلوماتیة، نظم إستحداث لدعم متكاملة، فنیة مساعدة

 على اإلتفاق تم كما للتجارة، العالمیة المنظمة إلى للجزائر المرتقب اإلنضمام مع خاصة والمنافسة، العولمـة

 مع الـــــــــدول التعاون وتطویر والمتوسطــــة، الصغیـــرة المؤسسات وتطویر لرعایة نموذجیة حاضنات إنشاء

 والخـــاص العام القطاعین مشاریع تمویل في تتمثل وخدماته المیدان، في متقدمة تجارب تملك والتي األعضـــاء

 االستثمار حصص وصندوق اإلسالمیة البنوك محفظة وٕادارة الخاصة والمعونة الفنیة والمعونة التجارة وتمویل

المنح.  وبرامج األساسیة البنیة وصندوق

 1 إلى: للتنمیة اإلسالمي البنك مجموعة تسعى و كخالصة

 .والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المباشر وغیر المباشر، التمویل تقدیم مواصلة •

 األعضاء. الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لنمو مواتیة بیئة خلق على المساعدة •

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور على المساعدة العوامل توفیر إلى الرامیة الجماعیة الجهود في اإلسهام •

  .بأهمیتها والتوعیة

ثانیا: برنامج التعاون مع البنك العالمي: 

 والتعاون بالخصوص المؤسسات)، لتنمیة إفریقیا شمال برنامج الدولي( البنك مع تقني تعاون برنامج إعداد تم

 والمتوسطة قصد الصغیرة لبارومتر المؤسسات التنفیذ حیز ووضع  إلعداد( SFI)المالیة الدولیة الشركة مع

 لفروع دراسات إقتصادیة إعداد في أیضا البرنامج هذا وسیدخل وضعیتها، على تطرأ التي التغیرات متابعة

 2النشاط.

                                                                                                                                                                                 
. 92ص ، سبق ذكره شعیب أتشي، مرجع 1
 .95سابق، المرجع ال 2
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 GTZثالثا: برنامج التعاون الجزائري-األلماني 

 تعاون جزائري_ألماني على االتفاق تم المتوسطة و الصغیرة المؤسسات قطاع لدعم الجزائر سعي إطار في

 مارك دوش  مالیین03قدره  مالي غالف األلماني الطرف قدم قد األلمانیة، الجزائریة التقنیة الشراكة نطاق في

 االستشارة فرع وهذا لتأهیل والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المستشارین األعوان مستوى تحسین قصد ألماني،

 الجزائریة االقتصادیة خاصة المؤسسة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتأهیل الجوهریة العناصر أحد یشكل الذي

 1التسییریة. و التنظیمیة الناحیة من العامة،

رابعا: برنامج التعاون الجزائري اإلیطالي 

الصغیرة  المؤسسة لفائدة إیطالیة لیرة ملیار 52.5 بـ المقدم القرض خط لتنفیذ إیطالیا مع المشروع تم

تم  كما الصناعیة، والبراعات التقنیة والمساعدة التكوین التكنولوجیا، نقل تجهیزات إقتناء میادین في والمتوسطة

بالجزائر لتقدیم 2002 أفریل  في المنتجة للنشاطات اإلیطالیة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة بین اإلتفاق

مساعدة تقنیة لتدعیم هیاكل الموجودة، وكذا تبادل المعلومات الخاصة بالقطاع، ولهذا الغرض تم تنصیب لجنة 

 2متابعة لتحدید میكانیزمات تطبیق اإلتفاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

. 307 ص مرجع سبق ذكره، لخلف عثمان، 1
، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة  في علوم التسییر، مذكرة ماجستیرفعالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق البورصة خالد إدریس، 2

 .120ص ، 2007/2008الجزائر،-والمتوسطة، جامعة ورقلة
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 :خالصة

 الثاني إلى مجموعة من االستنتاجات لعل أهمها : الفصل  خاللمنتوصلنا 

ـــ یعتبر التمویل كوسیلة سریعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي، ووسیلة أیضا إلنشاء 

 المؤسسات.

 تعتبر ،وأن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعترضها مجموعة من المعوقات التي تقف وراء الحد من تطورهاــ 

 .إشكالیة الحصول على التمویل إحدى أهم هذه المعوقات التي تعترضها

ـــ من أهم وظائف التمویل الرقابة المالیة التي بفضلها نتأكد من حركة األموال وسیرها وفق الخطة الموضوعة 

 سواء من طرف هیاكل الدعم أو من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

من بینها:صندوق ضمان ته المؤسسات اتوصلنا أیضا الى أن هناك مجموعة من هیاكل الدعم التي تمول هـــ 

 القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والصندوق الوطني للتأمین على البطالة.

 .تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من أهم هذه الهیاكل ـــ 

 جلأ من ذلك و الخارج مع بالتعاون وأ المحلي الصعید على سواء التنمویة قیام الدولة بالعدید من البرامج ـــ

  . عالمیا و محلیا المتوسطة و الصغیرة المؤسسات قطاع ترقیة

 الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب الذي سنتطرق إلیها في الفصل التالي أو هیكل دعم في اعتقادناوأهم وسیلة 

 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.  وتمویلباعتباره أهم وسیلة لدعم
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 الفصل الثالث:
 تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      

) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب

 الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تمویل في



الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 تمهید:

لقد تعرضنا في الفصلین السابقین إلى مختلف األبعاد النظریة لدراستنا التي تدور حول المؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة و كیفیة تمویلها،و قد توصلنا إلى أن هناك مجموعة من هیاكل الدعم التي تمول هاته المؤسسات، و 

من هذا إرتأینا أن نتخصص في أحد  هیاكل الدعم المالي أال و هي الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب فرع 

بسكرة ألجل ابراز كیف تساهم هذه الوكالة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، حیث قسمنا هذا الفصل 

 إلى ثالثة مباحث:

 .ماهیة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب المبحث األول: •
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابخطوات تمویل المبحث الثاني:  •

 .و أسالیب التمویل

 تقییم نشاط الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.المبحث الثالث:  •
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 المبحث األول: ماهیة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب إحدى ثمار الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائریة التي 

أنشأت لدعم و تمویل و مرافقة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، و هي إستراتیجیة تهدف إلى خلق 

 مناصب شغل للخروج من نفق البطالة حیث یلجأ إلیها الشباب في إنشاء مؤسسات صغیرة و كذا تمویلها.

 المطلب األول: تعریف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

 24 المؤرخ في 296 – 96أنشأت الوكالة الوطنیة لدعم لدعم تشغیل الشباب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 و تم تحدید قانونها األساسي، حیث عدل و تمم 1996 سبتمبر 08 و الموافق لـ 1417ربیع الثاني عام 

 .1 2003 سبتمبر 06 المؤرخ في 288 – 03بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لفرع بتاریخ لهذا ا ئي المبدالتأسیستم  شبابال تشغیل م للوكالة الوطنیة لدعبسكرة أما بالنسبة لفرع

 تقع بجانب المركز التجاري سوق الفالحة، ،03/03/1998 الرسمي یوم االفتتاحمن ثم  ، و21/02/1998

 عبارة عن بنایة لها طابقین السفلي لمدیریة أمالك الدولة والعلوي خاص بالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.

  و یمكن تعریف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب على أنها:

جهاز موضوع تحت سلطة رئیس الحكومة، یقوم بتمویل دعم و متابعة المؤسسات المصغرة المنشأة من 

طرف الشباب أصحاب المشاریع، و تتمتع الوكالة بالشخصیة المعنویة و اإلستقالل المالي، و یتولى الوزیر 

المكلف بالتشغیل المتابعة العملیة لجمیع نشاطاتها، حیث یقع مقر الوكالة في الجزائر العاصمة ویمكن نقله إلى 

أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء على قرار مجلسها التوجیهي، ویمكن أن تحدث 

 2الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء على قرار المجلس.

و تقوم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بتنفیذ جهاز ذو مقاربة إقتصادیة، یهدف إلى مرافقة الشباب  

  البطال إلنشاء و توسیع مؤسسات مصغرة في مجال إنتاج السلع و الخدمات.

                                                                                                                                                                                 
 سبتمبر 08 الموافق لـ 1417 ربیع الثاني 24 المؤرخ في 296 – 96، المادة األولى، المرسوم التنفیذي رقم  للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة  1

 .12، ص 52، العدد المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و تحدید قانونها األساسي و 1996
-06، المؤرخ في ، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونها األساسي288-03 من المرسوم التنفیذي رقم 05-02المواد   2

 1996 سبتمبر 08 المؤرخ في 296-96، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 09-2003
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كما تسعى الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب إلى ترقیة و نشر الفكر المقاوالتي، و تمنح إعانات مالیة و 

إمتیازات جبائیة خالل كل مراحل المرافقة، كما تتصرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في هذا اإلطار 

 1بالتنسیق مع البنوك العمومیة و كل الفاعلین على المستویین الوطني و المحلي.

المطلب الثاني: مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

 2في إطار قیام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بوظیفتها تقوم بما یلي:

تدعیم و تقدیم اإلستشارة للشاب في إطار تطبیقهم لمشاریعهم اإلستثماریة.  •

تقوم بمتابعة اإلستثمارات التي ینجزها الشاب ذوي المشاریع، و مساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و  •

الهیئات المعنیة بإنجاز اإلستثمارات. 

تسییر تخصیصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب خاصة منها اإلعانات و تخفیض الفوائد في حدود  •

الغالفات التي توضع تحت تصرفها. 

تبلیغ الشباب المترشحین لإلستفادة من قروض البنوك و المؤسسات المالیة بمختلف اإلعانات التي یمنحها  •

الصندوق الوطني لدعم الشباب و اإلمتیازات األخرى التي یحصلون علیها. 

تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاریع كل المعلومات ذات الطابع اإلقتصادي و التقني و التشریعي و  •

التنظیمي المتعلقة بممارسة نشاطهم. 

تقدیم المساعدة المالیة للشباب ذوي المشاریع في مسار التركیب المالي و تعبئة القروض.  •

تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى و قوائم نموذجیة للتجهیزات و تنظیم دورات تدریبیة ألصحاب  •

المشاریع و تكوینهم و تجدید معارفهم في مجال التسییر, 

تشجیع كل التدابیر األخرى التي تهدف إلى ترقیة تشغیل الشباب.  •

 ، مواردها و انفقاتها المطلب الثالث: الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

 سنوضح في هذا المطلب ما یلي:
 

 

                                                                                                                                                                                 
 وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.  1
 .12،13 المادة السادسة، مرجع سابق، ص ص  2
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الفرع األول: الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

یسیر الوكالة مجلس التوجیه، و یدیرها مدیر عام، و تزود بمجلس المراقبة، و یقترح المدیر العام تنظیم 

الوكالة و یصادق علیه مجلي المراقبة. 

أوال- المجلس التوجیهي 

 1یتكون المجلس التوجیهي من األعضاء اآلتیین :

 وزیر المكلف بالتشغیل.ممثل ال •

 یة و الجماعات المحلیة و البیئة.ممثل الوزیر المكلف بالداخل •

 ) الوزیر المكلف بالمالیة.2ثال (مم •

 المكلف بالفالحة و الصید البحري.ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة  ، ممثل الوزیر  •

 ممثل الوزیر المكلف بالشباب. •

 ط.ممثل الوزیر المكلف بالتخطي •

  ممثل المجلس االعلى للشباب. •

 أو ممثله.رئیس الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة  •

  و دعمها و متابعتها أو ممثله.المدیر العام لوكالة ترقیة االستثمارات •

 أو ممثله.رئیس الغرفیة الوطنیة للصناعات التقلیدیة و الحرف  •

 أو ممثله.رئیس الغرفة الوطنیة للفالحة  •

 أو ممثله.رئیس جمعیة البنوك و المؤسسات المالیة  •

 أاو ممثله.مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعیة و التجاریة الحرفیة المشتركة  •

 ) عن الجمعیات الشبانیة ذات الطابع الوطني و التي یشبه هدفها هدف الوكالة .2ممثالن ( •

 یه.مانة مجلس التوجأیتولى المدیر العام للوكالة 

ثانیا- المدیر العام 

لف بالتشغیل، و تنتهي مهامه قتراح الوزیر المكإیعین المدیر العام للوكالة بمرسوم تنفیذي ن بناءا على 

 1شكال نفسها .باأل

                                                                                                                                                                                 
 .14،13 ، مرجع سابق ،ص،ص، 296-96 من المرسوم التنفیذي رقم 09، المادة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1
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 2مهام المدیر العام بما یأتي :و تتمثل 

 یوقع كل العقود الملزمة للوكالة.ن أیمثل الوكالة ازاء الغیر و یمكنه  •

  تولى تنفیذ قرارات مجلس التوجیه.، و يإنجاز األهداف المسندة للوكالةیحرص على  •

یضمن سیر المصالح و یمارس السلطة السلمیة على جمیع موظفي الوكالة. و یعین الموظفین حسب الشروط  •

 ها في التنظیم المعمول به.المنصوص علي

 .جراء تحفظي إمام العدالة و یقوم بكلأیقاضي  •

 .ها على المجلس التوجیه لیوافق علیهاالحصیلة و حسابات النتائج و یعرضیعد  •

 .مر بصرف نفقات الوكالیأ •

لى الوزیر إ مرفقا بالحصائل و حسابات النتائج و یرفعه ، یقدم في نهایة كل سنة تقریرا سنویا عن النشاطات •

 .المكلف بالتشغیل بعد موافقة مجلس التوجیه

ثالثا- لجنة المراقبة 

، یعینهم مجلس التوجیه. و تعین لجنة المراقبة رئیسا ) أعضاء3لمراقبة في الوكالة من ثالث (تتكون لجنة ا

 3.ائها للمدة التي تستغرقها مهمتهاعضألها من ضمن 

، و تجتمع بحضور لحساب مجلس التوجیهتكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة الالحقة لتطبیق قراراتها 

 من  )2ثنین(إو عضوین أ، أشهر، و عند اإلقتضاء بطلب من المدیر العام) 3المدیر العام في نهایة كل ثالث(

    4عضائها . أ

: 5 للوكالة فیتمثل الهیكل التنظیمي له في ما یليبسكرةأما بالنسبة للفرع 

 مصلحة إدارة الوسائل. •

 مصلحة المالیة والمحاسبة. •

 مصلحة اإلحصائیات واإلعالم اآللي. •

. 15 ، مرجع سابق ،ص،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 296-96 ، من المرسوم التنفیذي رقم 21 المادة 1
 .15 ، مرجع سابق ،ص،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 296-96 ، من المرسوم التنفیذي رقم 22 المادة 2
 . 15 ، مرجع سابق ،ص، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 296-96 من المرسوم التنفیذي رقم 23 المادة 3
. 15 ، مرجع سابق ،ص،، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 296-96 من المرسوم التنفیذي رقم 24 المادة 4

. 2011-11-24، المؤرخ في المتضمن التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 187 من القرار رقم 11المادة   5
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 مصلحة المرافقة. •

 مصلحة المتابعة أو التحصیل والمنازعات. •

 و یتضح الهیكل التنظیمي لوكالة بسكرة في الشكل التالي:

 للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب-فرع بسكرة.: الهیكل التنظیمي )03(شكل رقم

 

    ـــــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات مقدمة من طرف الوكالة

 على مالحق توضح في الجدول التالي:  الوطنیة لدعم تشغیل الشباب للوكالةفرع بسكرةو یشتمل 

 مدیر الفرع

خلیة اإلعالم و اإلصغاء 

 اإلجتماعي
ألمانةا  خلیة التكوین األرشیف 

مصلحة المتابعة، 

 التحصیل و المنازعات

مصلحة اإلدارة و 

 الوسائل

مصلحة اإلحصاء و 

 اإلعالم اآللي
مصلحة المالیة و 

 المحاسبة

 مصلحة المرافقة

 ملحقة بسكرة

 ملحقة طولقة

 ملحقة أوالد جالل

 ملحقة زریبة الوادي
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  الوطنیة لدعم تشغیل الشباب للوكالةبسكرةمعلومات حول مالحق فرع  :)04(جدول رقم

      المعلومات

 المالحق

عدد الموظفین العنوان الهاتف تاریخ النشأة 

أسواق الفالح سابقا حي  033 65 79 55 01/03/1998الفرع الوالئي 

 297المجاهدین ص ب 

بني مرة بسكرة 

49 

سواق الفالح سابقا حي  033 65 79 55 18/12/2013ملحقة بسكرة 

 297المجاهدین ص ب 

بني مرة بسكرة 

08 

ملحقةزریبة 

الوادي 

حي اإلداري زریبة الوادي  033 64 14 97 16/06/2011

والیة بسكرة 

03 

مكتب التنظیم العام، مقر  033 76 12 81 24/04/2012ملحقة أوالد جالل 

الدائرة القدیم أوالد جالل 

والیة بسكرة 

03 

مقر الحرس البلدي سابقا  033 78 78 57 30/06/2013ملحقة طولقة 

طولقة والیة بسكرة 

04 

 . للوكالة الوطنیة لدعم تشغبل الشبابفرع بسكرةالمصدر: وثائق مقدمة من طرف     

الفرع الثاني: موارد الوكالة و نفقاتها 

 تتمثل موارد الوكالة و نفقاتها في:

- موارد الوكالة  والأ

 1996 یونیو سنة 24 المؤرخ في 14-96مر رقم حسب القانون المالیة التكمیلي األتتكون موارد الوكالة 

 1 مایلي :16حیث ورد في مادته 

                                                                                                                                                                                 
،  1996 یونیو سنة 24 ه الموافق 1417 صفر عام 8 المؤرخ في 14-96 من المرسوم التنفیذي رقم 16، المادة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1 

. 8، ص، 1996قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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" الصندوق الوطني لدعم   الذي عنوانه302-087یفتح في كتابات الخزینة حساب التخصیص الخاص رقم 

تشغیل الشباب ". 

 تخصیصات میزانیة الدولة. •

 صة المؤسسة بموجب قانون المالیة.حاصل الرسوم الخا •

 یع الموارد او المساهمات األخرى.جم •

الهبات و الوصایا و كذا المساهمات المحتملة التي تقدمها الهیئات الوطنیة و الدولیة ، بعد ترخص من  •

Fالسلطات المعنیة .

1 

 2 نفقات الوكالة :تتكون نفقات الوكالة مما یأتي :-ثانیا 

 نفقات التثبیت. •

 نفقات التسییر و الصیانة. •

  مرتبطة بهدفها و إنجاز مهامها.النفقات الضروریة ال •

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم خطوات تمویل المبحث الثاني: 

 و أسالیب التمویل تشغیل الشباب

سنركز في هذا المبحث إلى أهم الخطوات التي یمر بها صاحب المشروع للحصول على التمویل و مختلف 

 األسالیب لهذا التمویل.

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل خطوات تمویل المطلب األول: 

 الشباب

 3تتمثل الخوات في:

ستمارة ما قبل التسجیل. املء  •

بعد أسبوع تقام حصة جماعیة إلعطاء فكرة حول المشروع ( التعریف بالمشروع، الفواتیر...إلخ.)  •

بعد الحصة الجماعیة یصبح لصاحب المشروع الحق في وضع الملف لدى الوكالة.  •

                                                                                                                                                                                 
. 16 ، مرجع سابق ،ص ، ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 296-96 من المرسوم التنفیذي رقم 27 المادة 1
. 16 ، مرجع سابق ،ص، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 296-96 من المرسوم التنفیذي رقم 28 المادة 2
 . 13:30 على الساعة 16/04/2016 للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب- بسكرة- یوم منادي محمد إطار مكلف بالتكوین مقابلة مع 3
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بعدها تختار الوكالة لصاحب المشروع مرافق یكون من طرف الوكالة  یتابع كل صغیرة و كبیرة له حول  •

المشروع بدءا من وضع الملف إلى غایة االنطالق في النشاط. 

بعد هذه الخطوة یقوم صاحب المشروع بملء إستمارة ( تستخرج من األنترنت )، و یضع الملف لدى المرافق مع  •

إعطاء كل المعلومات الخاصة به. 

خر أو ال (ألن له الحق في جهاز آ في جهاز او هنا تأتي خطوة التحقق من إذا كان صاحب المشروع مستفید •

واحد فقط ). 

عتماد و تمویل المشاریع للمصادقة على انتقاء و اخر یمر على لجنة آبعد التأكد من عدم االستفادة في جهاز  •

 عضوا (ممثل من مدیریة التشغیل، ممثل من الضرائب، ممثل من غرفة 15المشروع و تتكون هذه اللجنة من 

التجارة، ممثل الوالي، ممثل من كل بنك من البنوك الوطنیة " بنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، 

بنك التنمیة المحلیة، بنك الفالحة و التنمیة الریفیة، الصندوق الشعبي الجزائري "،  و غیرهم من الممثلین. 

 قرارات: قرار رفض، قرار تأجیل " في حالة طلب إنقاص الفاتورة "، قرار القبول. ةو یصدر عن اللجنة ثالث •

بعد أسبوع من الموافقة یتقدم للوكالة إلكمال باقي الوثائق المطلوبة.  •

في حالة قبول الملف یصبح لصاحب المشروع الحق في تحویل الملف للبنك المتفق معه و التحویل یكون من  •

قبل الوكالة. 

عند تحویل الملف للبنك یتصل صاحب المشروع بالبنك إلحضار الوثائق الالزمة، ثم ینتظر الموافقة البنكیة.  •

بعد الموافقة البنكیة یبدأ صاحب المشروع في النشأة القانونیة (التصریح بالوجود، رقم جبائي، عقد إیجار لمدة  •

عامین قابلة للتجدید، السجل التجاري أو بطاقة حرفي أو بطاقة فالح. 

" بالبنك الموافق و یضع فیه المساهمة الشخصیة التي تمت بعد RIBبعد النشأة القانونیة یفتح رقم حساب بنكي " •

الدراسة. 

تقوم الوكالة في هذه الخطوات بدورات مفتوحة یستفید فیها صاحب المشروع بدورات تكوینیة في " كیفیة تسدید  •

الوكالة، و تسدید البنط، تسییر المؤسسة، و كیفیة التعامل مع كل ما یخص الوكالة و القرض". 

 " دفتر شروط، قرار منح سحببعد التأكد من صحة المعلومات الشخصیة یتقدم صاحب المشروع للوكالة  •

اإلمتیازات مرحلة اإلنشاء، إتفاقیة قرض". 

بعد كل هذه الخطوات ینتقل الملف إلى مصلحة المحاسبة لتمویل صاحب المشروع و هذا یأخذ بعض الوقت  •

ألن األموال یتم تحویلها من الجزائر العاصمة، ثم تحول األموال إلى رقم الحساب البنكي لصاحب المشروع. 

بعد تحویل األموال لدى صاحب المشروع یسحب شیك "األمر بالسحب" من البنك.  •
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بعد سحب الشیك تأتي خطوة محضر بدایة النشاط و یكون على مستوى الوكالة بحیث في هذه الخطوة یتم  •

 نشاطه العادي. أتصور العتاد و محل الكراء،..إلخ، للتأكد من بدایة النشاط و بعدها یبد

خر وثیقة "قرار منح االمتیازات مرحلة االستغالل"، تبقى العالقة بین آبعد البدء یتقدم إلى الوكالة الستخراج  •

 . فقطصاحب المشروع و البنك  تسدید القرض

 المطلب الثاني: أسالیب التمویل المعتمدة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

الوطنیة لدعم تشغیل الشباب عدة صیغ لتمویل و التي بموجبها یستطیع الشاب اختیار التمویل  تقدم الوكالة

 المناسب له إلنشاء مؤسسته او اعادة تمویلها و انجاز المشاریع الصغیرة  او توسیعها .

و هذه الصیغ هي عبارة على  ثالث طرق تمویلیة مختلفة و التي سوف نعرضها فیما یلي : 

 1الفرع األول: التمویل الثنائي

في هذا النوع من التمویل تتكون المساهمة من مایلي: 

 المساهمة المالیة للشباب أصحاب المشاریع التي تتغیر قیمتها حسب مستوى االستثمار. •

 قروض بدون فائدة التي تمنحها الوكالة. •

و تتحدد المساهمة للهیكل المالي للتمویل الثنائي على مستویین مستوى أول عند قیمة اإلستثمار ال تتعدى 

 دج و ال تتعدى قیمته 5.000.000 دج، و مستوى ثاني إذا فاق مبلغ اإلستثمار 5.000.000

  و هذا ما یوضحه الجدول التالي :10.000.000

لتمویل الثنائي ا مستوى: )05(الجدول رقم

المساهمة الشخصیة ) ANSEJالقرض بدون فائدة (و كالة قیمة االستثمار 

 %71 % 29 دج 5.000.000حتى 

 دج الى 5.000.001من 

 دج 10.000.000
28% 72 % 

للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب. بسكرة المصدر:معلومات مقدمة من طرف فرع 

                                                                                                                                                                                 
 01 أنظر الملحق رقم  1
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 دج ، و في هذه 5000.000نالحظ من الجدول أنه في المستوى األول قیمة اإلستثمار ال یجب أن تتعدى 

  من قیمة المشروع ، أما المساهمة الشخصیة لصاحب %29الحالة تساهم الوكالة بقرض بدون فائدة بنسبة 

 من قیمة المشروع . %71المشروع فتكون بنسبة 

، في المقابل إنخفضت نسبة القرض 1%أما في المستوى الثاني نجد أن نسبة المساهمة الشخصیة إرتفعت بـ 

، و یمكن إرجاع هذا إلى  زیادة قیمة اإلستثمار التي بلغت  % 28بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة إلى 

  دج كحد أقصى .10.000.000

العبء األكبر من  یتحملون اإلستثماریة  المشاریع أصحاب في كال المستویین من هذه الصیغة أن و نالحظ

 المشاریع ألصحاب بالنسبة عائق یشكل ما وهذا ،% 72و % 71خالل المساهمة الشخصیة المتمثلة في 

الثالثي الذي  التمویل صیغة عكس على التمویل من الصیغة هذه على ال یقبلون یجعلهم مما اإلستثماریة

 المستثمرون یفضلون تمویل مشاریعهم بإستخدام القروض. أنسنتطرق إلیه الحقا، حیث 

 1الفرع الثاني: التمویل الثالثي

في هذا النوع من التمویل تتكون المساهمة من مایلي: 

 المساهمة الشخصیة للشاب المستثمر. •

 قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب. •

 و یتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار  %100قرض بنكي مخفض الفوائد بنسبة  •

 القروض الممنوح إیاها الشباب ذوي المشاریع.

و یمكن تحدید الهیكل المالي للتمویل الثالثي المكون من مستویین في الجدول التالي: 

لتمویل الثالثي مستوى ا: )06(الجدول رقم 

قیمة اإلستثمار 
القروض بدون فائدة 

) ANSEJ(وكالة

المساهمة 

الشخصیة 

القرض 

البنكي 

 %70 %1 %29  دج 5.000.000حتى 

 %70 %2 %28  دج10.000.000  دج إلى5.000.001من 

 للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.  بسكرةالمصدر:معلومات مقدمة من طرف فرع

                                                                                                                                                                                 
 .02 أنظر الملحق رقم 1
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نالحظ من خالل الجدول أنه تم دخول طرف ثالث و هو البنك و هذا ما خفض نسبة المساهمة الشخصیة 

التي كانت أعباءها ثقیلة على أصحاب المشاریع اإلستثماریة بالنسبة للتمویل الثنائي، حیث بلغت نسبة المساهمة 

 إذا %2 دج و ترتفع نسبة المساهمة إلى 5.000.000 إذا بلغت قیمة اإلستثمار حدها األقصى %1الشخصیة 

 و یرجع هذا  دج،10.000.000 دج و بلغت الحد القصى 5.000.000كانت قیمة اإلستثمار أكبر من 

، بینما مساهمة % 28 إلى  %29اإلرتفاع إلى إنخفاض نسبة مساهمة الوكالة ( قروض بدون فائدة ) من 

 البنك بقت ثابتة في كال المستویین، و یتلقى هذا األسلوب من التمویل إقباال أكبر من التمویل الثنائي، بحیث

المستثمرون یفضلون تمویل مشاریعهم بإستخدام القروض. 

الفرع الثالث: القروض اإلضافیة بدون فائدة 

و توجه هذه القروض لــــ: 

أوال- الورشات المتنقلة ( عربة ورشة) 

 سنة، یمكنهم اإلستفادة من 40-19توجه إلى الشباب حاملي شهادات التكوین المهني، المتراوح عمرهم 

 و بمساهمة %29 أو %28في إطار دعم الوكالة بقرض من الوكالة بنسبة عربة ورشة تمویل نشاطهم 

)، و هذا إلقتناء ورشة 100%(مخفض الفوائد %70، و بقرض بنكي بنسبة  %2 أو %1شخصیة بنسبة 

متنقلة و ممارسة نشاطهم في مجال الترصیص، كهرباء العمارات، التدفئة، التبرید، تركیب الزجاج، دهن 

العمارات و میكانیك السیارات...إلخ. 

 1 دج.500.000بقیمة عربة ورشة و زیادة على ذلك یستفیدون من قرض بدون فائدة إلقتناء 

ثانیا- مكاتب جماعیة 

   یمكن لألطباء، المحاسبین الخبراء، المحاسبین، المدققین للحسابات، مكاتب الدراسات التابعة لقطاع البناء

 (مخفض %70واألشغال العمومیة، یمكنهم اإلستفادة من قروض ممنوحة من طرف الوكالة بقرض بنكي بنسبة 

 من كلفة اإلستثمار. %2 أو %1)، و ذلك بمساهمة شخصیة بنسبة %100الفوائد 

    دج، مع زمیل واحد 1.000.000و زیادة على ذلك، یستفیدون أیضا من قرض للكراء بقیمة تصل إلى 

أو أكثر في نفس المقر. 

 2یعتبر القرض بدون فائدة قرض إضافي، زیادة على القرض البنكي الممنوح في إیطار التمویل الثالثي.

                                                                                                                                                                                 
 .03  أنظر الملحق رقم 1
. 03 أنظر الملحق رقم 2

84 
 



الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

ثالثا- قرض الكراء 

یمكن ألصحاب المشاریع في مجال الخدمات الذین یرغبون في إنشاء مؤسسات مصغرة، زیادة على 

، اإلستفادة من قرض من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بنسبة %2 أو %1مساهماتهم الشخصیة بقیمة 

)، و كذا اإلستفادة من قرض الكراء بنسبة %0 و القرض البنكي مخفض الفوائد (نسبة الفوائد %29 أو 28%

 دج لجمیع النشاطات بإستثناء تلك الخاصة بالمكاتب الجماعیة. 500.000 بقیمة 0%

 1 سنوات إرجاء.3 سنوات منها 8إن مدة تسدید القرض البنكي ال یمكنها أن تكون أقل من 

  التي تقدمها الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباباإلمتیازات الجبائیةاإلعانات و المطلب الثالث: 

عانات للشباب ذوي المشاریع كما  التحفیزات و اإل تقدم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  مجموعة من

لة من اإلمتیازات الجبائیة و ذلك من أجل تشجیع اإلستثمار و إنشاء المؤسسات و اللجوء إلى تدعمهم بجم

 .و اعادة التمویلالوكالة سواء في التمویل أ

 أوال- اإلعانات المالیة

تمنح الوكالة ثالث قروض بدون فائدة هذه القروض تمنح للشباب أصحاب المشاریع الذي یلجؤون إلى 

 2التمویل الثالثي و في مرحلة إحداث النشاط فقط و تتمثل هذه القروض في:

  دج لفائدة حاملي شهادات التكوین المهني . 500.000قرض بدون فائدة إلقتناء و رشات متنقلة یقدر بـ  -

  دج.500.000قرض بدون فائدة للكراء تقدر قیمته بـ  -

 دج لفائدة الشباب حاملي شهادات التعلیم العالي الخاصة بإجار المحالت 1000.000قرض بدون فائدة یقدر بـ  -

الموجهة إلقامة مكاتب جماعیة لممارسة النشاطات المتعلقة بالمجال الطبي، مساعدي القضاء، الخبراء 

 والمحاسبین ....إلخ.

 ثانیا- اإلمتیازات الجبائیة

 تستفید المؤسسات الصغرة و المتوسطة من تسهیالت جبائیة خالل تنفیذ و إنجاز و كذلك في فترة اإلستغالل 

 3كما یلي :

 

                                                                                                                                                                                 
. 03أنظر الملحق رقم  1
 .02  أنظر الملحق رقم2
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 - مرحلة إنجاز المشروع :1

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة لشراء التجهیزات و الحصول على الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز  -

 المشروع .

 اإلعفاء من دفع رسوم نقل الملكیة على اإلكتسابات  العقاریة. -

  على كل التجهیزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تنفیذ اإلستثمار.%5تخفیض الحقوق الجمركیة بنسبة  -

 اإلعفاء من حقوق التسجیل على عقود تأسیس المؤسسة. -

 - مرحلة اإلستغالل :2

 تمنح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مرحلة اإلستغالل إمتیازات جبائیة كالتالي:

- لمدة ثالث سنوات إبتداءا من تاریح إنطالق النشاط بالنسبة للمناطق العادیة أو ستة سنوات للمناطق الخاصة 

 وهذه اإلعانات تتمثل في:

 إعفاء كلي من الضریبة على أرباح الشركات. •

 إعفاء كلي من الضریبة على الخل اإلجمالي. •

 اإلعفاء من الدفع الجزافي. •

 إعفاء كلي من ضریبة الرسم على النشاط المهني. •

 اإلعفاء من الرسم العقاري على البنایات و إضافات البنایات. •

  عمال على األقل لمدة غیر محددة.3تمدد فترة اإلعفاء لمدة عامین عندما یتعهد المستثمر بتوظیف و 

 1عند نهایة اإلعفاء،  تستفید المؤسسة من تخفیض الجبائي  بـــــ: - 

  خالل السنة االولي من الضرائب. % 70  •

  خالل السنة الثانیة من الضرائب.% 50 •

  خالل السنة الثالثة من الضرائب.% 25 •

- اإلعفاء من الكفالة  المتعلقة بحسن التنفیذ، بالنسبة للنشاطات الحرفیة و المؤسسات المصغرة، عندما یتعلق 

 األمر بترمیم الممتلكات الثقافیة.  

                                                                                                                                                                                 
1 http://www.ansej.org.dz     2016/04 20/  17:37 

86 
 

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


الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 المبحث الثالث: تقییم نشاط الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب-وكالة بسكرة-

و تمویل  نشاء إلئراالجز خصصتها التي الوكاالت أهم من الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة تعد

 للتخفیف الموجهة التدابیر من سلسلة ضمن الحلول أحد تشكل و ترقیة، إلى غیرة و المتوسطةص المؤسساتال

 مستویات من

و من خالل اإلحصائیات المقدمة من طرف الفرع الوالئي  العملیة، الحیاة في الشابة الفئات وٕادماج البطالة

 للوكالة سندرس دور الوكالة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و كذا في توفیر فرص العمل للشباب.

تطور عدد المشاریع الممولة و توفیر مناصاب الشغل من طرف المؤسسات الصغیرة المطلب األول: 

 )2015-2010والمتوسطة خالل الفترة(

 بتمویل مجموعة من المشاریع مما 2015-2010قامت الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب فرع بسكرة  خالل 

انجز عنه إنشاء عدد من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما أدى إلى إنشاء العدید من مناصب الشغل من 

طرف هذه المؤسسات مما یساهم في تمویل اإلستثمار و التقلیل من البطالة، و سنحاول من خالل هذا المطلب 

 تلخیص هذه المشاریع في الجدول التالي:

 ).2015-2010): تطور عدد المشاریع الممولة و مناصب الشغل المستحدثة خالل الفترة (07جدول رقم(

المشاریع  
 الممولة

نسبة المشاریع 
 الممولة

عدد مناصب الشغل 
 المستحدثة

نسبة عدد مناصب 
 الشغل المستحدثة

2010 271 4.43% 835 %5.82 
2011 480 %7.85 1324 %9.22 
2012 1200 %19.63 2583 %18.00 
2013 1619 %26.48 3919 %27.32 
2014 2043 %33.43 4766 %33.22 
2015 500 %8.18 921 %6.42 
 100% 14348 100% 6113 المجموع

 ).04 المصدر: معلومات مقدمة من طرف فرع بسكرة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب( أنظر الملحق رقم 
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 )2015-2010الزیادة السنویة للمشاریع الممولة و مناصب الشغل خالل الفترة( ):08الجدول(

 الزیادة السنویة في مناصب الشغل زیادة المشاریع كل سنة 
2010 / / 
2011 209 489 
2012 720 1259 
2013 419 1336 
2014 424 847 
2015 1543-   3845  - 

 ).07         المصدر: من اعداد الطالب بناءًا على الجدول رقم(

 :التالي البیاني الشكل في )07رقم ( الجدول معطیات بإدراج قمنا أكثر للتوضیح و

 )2015-2010): تطور عدد المشاریع الممولة و مناصب الشغل المستحدثة خالل الفترة (04الشكل رقم(

    

 ).07المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم( 

) نالحظ أن الوسط الحسابي لعدد 04) و الشكل رقم (08) و الجدول رقم (07من خالل الجدول رقم( 

 أي بالتقریب عاملین في كل مشروع و هذا قلیل مما یؤثر على حجم البطالة، كما نالحظ أن 2,42العمال هو 

، حیث تقدر بداللة كل سنة النسب المئویة 2014- 2010حجم المشاریع كانت في تطور مستمر خالل الفترة 

 ).      33.43%، 26.48%، 19.63%، 7.85%، %4.43التالیة على التوالي (
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 التي انخفضت فیها نسبة المشاریع الممولة مما أثر بدوره على عدد مناصب الشغل 2015عدا سنة 

 2014 أي أنها تناقصت مقارنة بسنة %8,18المستحدثة، حیث قدرت هاته النسبة في المشاریع الممولة ب 

، وهذا راجع إلى الوضعیة التي تعیشها الجزائر بسبب تدني نسب المحروقات خالل نفس %25,25بنسبة 

 السنة.

 حیث تقدر 2014 أن أكبر زیادة في المشاریع الممولة كانت في سنة 7كما نالحظ من خالل الجدول رقم 

 مشروع، كما كانت أكبر عدد لمناصب الشغل المستحدثة في نفس السنة أیضا حیث تقدر هذه 2043بـ 

 منصب شغل، في حین أن الزیادة التي تقابل ذلك نجدها تقارب عاملین في كل مشروع و هذا 4766المناصب 

 ما أشرنا إلیه سابقا.

 مشروع یقابلها أكبر 720 حیث تصل إلى 2012أما بالنسبة للزیادة السنویة للمشاریع الممولة كانت في سنة 

 منصب شغل و هذا ما 1336 حیث تصل إلى 2013زیادة سنویة بالنسبة لمناصب الشغل المستحدثة في سنة 

 بالنسبة للمؤسسات الصغیرة 2011)، و هذا راجع لإلصالحات التي قامت بها الدولة سنة 08یثبته الجدول رقم(

 و المتوسطة.

على العموم هناك تطور على اإلجمال سواًء للمشاریع الممولة أو لمناصب الشغل المستحدثة عدا سنة 

) و هذا ما یدل عن تراجع للمشاریع الممولة و بالتالي 3845، -1543 حیث نجد األرقام سالبة (-2015

 صاحبه التراجع في مناصب الشغل، و هذا یرجع إلى الوضعیة المالیة التي عرفتها الجزائر في تلك السنة.

 )2015-2010): توزیع المشاریع الممولة حسب الجنس (الرجال، النساء) خالل الفترة (09جدول رقم(

         الجنس
      الفترة

 النساء الرجال

2015-2010 5705 309 
 309 5705 المجموع

 ).04المصدر: معلومات مقدمة من طرف فرع بسكرة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب( أنظر الملحق رقم   

 و لضمان قراءة أفضل لمعطیات الجدول سنحاول إدراجه في الشكل التالي:
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 )2010-2015): نسبة اإلستفادة من المشاریع الممولة حسب الجنس خالل الفترة (05الشكل رقم(

 

 

 

 ).09المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم(

 الوكالة طرف من الممنوحة القروض أغلبیة أن) 05) و الشكل رقم (09 من خالل الجدول رقم ( الحظن
 95 تقارب بـ  بنسبة الرجال فئة إلى موجهة كانت) 2010-2015خالل الفترة ( الشباب تشغیل لدعم الوطنیة

 بنسبة الوكالة طرف من المقترحة التمویلیة الصیغ طلب على النسویة للفئة ضئیل إقبال نالحظ بالمقابل ،%
 متناول في هي التي الوكالة طرف من المقترحة اإلقتصادیة األنشطة من العدید توفر من بالرغم % 5 صل لـت

 .التقلیدیة الصناعة و والحالقة الخیاطة ورشات مثل العمل عن العاطلة مرأةال إستطاعة
 المطلب الثاني: تحلیل تطور المشاریع الممولة من قبل الوكلة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب-فرع بسكرة 

من خالل هذا المطلب سنقسم هذا التمویل حسب النشاطات االقتصادیة من فالحة وحرف واشغال ومهن 

حرة...، وسنحاول معرفة القطاعات االكثر نصیبا من ناحیة التمویل، وبالتالي معرفة اإلستثمار االكثر نجاحا في 

 والیة بسكرة.
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 ).2015-2010 خالل الفترة ( ): عدد المشاریع الممولة حسب القطاعات10جدول رقم(

           السنوات
  القطاعات  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 3777 234 1457 1145 710 178 53 الفالحة
 405 62 112 107 48 48 28 الحرف

المباني و األشغال 
 العمومیة

65 52 40 21 33 17 228 

 15 2 0 0 5 3 5 الري
 172 21 43 31 38 23 16 الصناعة
 0 0 0 0 0 0 0 الصیانة

 0 0 0 0 0 0 0 الصید البحري
 230 78 95 37 5 6 9 المهن الحرة
 999 86 299 255 216 89 54 الخدمات
 و  نقل البضائع
 المسافرین

41 81 138 23 4 0 284 

 6113 500 2043 1619 1200 480 271 المجموع
 ).06 و 05المصدر: معلومات مقدمة من طرف فرع بسكرة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب( أنظر الملحق رقم   

 و لضمان قراءة أفضل لمعطیات الجدول حاولنا ادراجها في الشكل البیاني:
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

).2015-2010نسب المشاریع الممولة حسب القطاعات للفترة (: )06الشكل رقم(

 ).10المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم(
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 )2015-2010): عدد المشاریع الممولة حسب القطاعات خالل الفترة (07الشكل رقم(

 

 ).09المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم(

نالحظ أن: هناك زیادة ملحوظة في نسبة المشاریع ) 07) و (06) والشكل رقم (10من خالل الجدول رقم (

تحقیق المزید من الشفافیة و  التي تدعو ل2011 وهذا بسبب إصالحات 2015 إلى غایة 2010الممولة من سنة 

 یحتل لوحده الصدارة في  الوالیة ذات طابع فالحي فإن قطاع الفالحة أنكون، والسرعة في دراسة الملفات، 

السنوات األخیرة (أبرز نشاطاته: العتاد الفالحي،البیوت البالستیكیة، تربیة األبقار واألغنام والدواجن وتربیة 

 الصدارة في 2014 من إجمالي التمویل المقدم للقطاعات، وتحتل سنة % 61,78حیث تمثل نسبة النحل)، 

 من قطاع الفالحة لوحدها وهي نسبة كبیرة مقارنة بالسنوات األخرة % 38,57معظم القطاعات حیث تمثل نسبة 

محل الدراسة وهذا ربما راجع إلى الوضعیة االقتصادیة للجزائر في تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار البترول، 

 والتي تمیزت باالنفخاض الحاد 2015 عدا سنة 2014 إلى 2010وبصفة عامة هناك تطور لكل السنوات من 

سواء في عدد المشاریع الممولة أو على مستوى القطاعات عدا قطاع الري، حیث في قطاع الفالحة انخفاض 
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 من المجموع العام لقطاع الفالحة وهذا ربما % 32,38 مشروع أي بنسبة 1223نسبة المشاریع الممولة بــــــــ 

 راجع لسیاسة التقشف .

 النسبة (أبرز نشاطاته: الوكاالت االشهاریة، اإلعالم اآللي، المقاهي والمطاعم...)،ویحتل قطاع الخدمات

 من مجموع القطاعات، یلیها قطاع الحرف بنسبة % 16,34الثانیة من المجموع العام حیث تقدر النسبة بـ 

، في حین أن الصید البحري معدوم خالل فترة الدراسة وهذا % 0,24، وآخر قطاع هو الري بنسیة % 6,62

 نظرا لطبیعة المنطقة، كما نجد أن قطاع الصیانة مهمل.

 2015-2010المطلب الثالث: تحلیل هیكل التمویل الثالثي في الفترة 
من خالل هذا المطلب  سنتطرق إلى تطور التمویل حسب نمطه، و هیكل التمویل الثالثي خالل فترة الدراسة، و 

 سنحاول إبراز دور كل سنة من سنوات الدراسة من حجم التمویل الكلي.
 )2015-2010): التطور حسب نمط التمویل خالل الفترة (11جدول رقم (

 نوع التمویل
 

 السنوات

 
 التمویل الثنائي

 
 التمویل الثالثي

2010 39 232 

2011 27 453 

2012 31 1169 

2013 19 1600 

2014 08 2035 

2015 02 498 

 5987 126 المجموع
 . )06 و 05المصدر: معلومات مقدمة من طرف فرع بسكرة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب( أنظر الملحق رقم                  
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 )2015-2010): تطور التمویل الثنائي خالل الفترة (08الشكل رقم(

 

 )11المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم(

 )2015-2010): تطور التمویل الثالثي خالل الفترة (09الشكل رقم(

 

 )11المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم(
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

) نالحظ أن التمویل بصفة عامة متطور 08) و (07) والشكل رقم(11) و (10من خالل الجدولین رقم (

 مشروع أي 2043 أخذت أكبر حصة من التمویل قدر بـ 2014، كما أن سنة 2015عبر السنوات عدا سنة 

 مشروع، إال أن حجم هذه المشاریع موزعة أیضا حسب التمویل الثنائي والتمویل 6113 من % 33,42بنسبة 

 نسبة التمویل الثالثي 2014الثالثي، حیث أن النصیب األكبر كان للتمویل الثالثي في كل السنوات فمثال سنة 

 من حجم التمویل، وهذا راجع إلى االمكانات المادیة المحدودة ألصحاب المشاریع أي % 99,60تقدر بـ 

 أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما یضطرهم إلى التعامل مع البنك.

 ).2015_2010): هیكل التمویل الثالثي خالل فترة (12جدول رقم(

 السنة المساهمة المبلغ
  مساهمة البنك 571.443.131,7
 2010 مساهمة الوكالة 236.740.726
  مساهمة المستثمر 8.163.473,31
  مساهمة البنك 1.072.943.148
 2011 مساهمة الوكالة 444.505.018,3
  مساهمة المستثمر 15.327.759,25
  مساهمة البنك 2.250.101.438
 2012 مساهمة الوكالة 932.184.881,3
  مساهمة المستثمر 32.144.306,25
  مساهمة البنك 2.958.390.437
 2013 مساهمة الوكالة 1.225.618.895
  مساهمة المستثمر 42.262.720,53
  مساهمة البنك 3.779.787.027
 2014 مساهمة الوكالة 1.565.911.768
53.996.957,53 

 
  مساهمة المستثمر

  مساهمة البنك 1.010.541.240
 2015 مساهمة الوكالة 418.652.799,5
  مساهمة المستثمر 14.436.303,43

 .07        المصدر: انظر الملحق رقم
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

-2010): نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و المستثمر خالل الفترة (13جدول رقم(

2015( 

 النسبة المئویة المساهمة أطراف هیكل التمویل
 %70 11643206424,57 إجمالي مساهمة البنك
 %29 4823614090,179 إجمالي مساهمة الوكالة

 %1 166331520,351 إجمالي مساهمة المستثمر
 100 16633152035,1 المجموع

        المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على الجدول السابق.

 )2015-2010) : نسبة المساهمة في حجم التمویل الثالثي خالل فترة الدراسة (14الجدول رقم(

 النسبة إلى المجموع حجم التمویل السنوات
2010 816347331,01 4,91% 
2011 1532775926,55 9,22% 
2012 3214430626,55 19,32% 
2013 4226272053,53 25,41% 
2014 5399695753,53 32,46% 
2015 1443630343,93 8,68% 

 .) المتعلق بهیكل التمویل12           المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم (
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

-2010): نسبة المساهمة في المشاریع من طرف البنك و الوكالة و المستثمر خالل الفترة (10الشكل رقم(

2015( 

 
 ).13المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم(

 )2015-2010نسبة المساهمة في حجم التمویل الثالثي خالل فترة الدراسة ( ):11الشكل رقم(

 

 ).14المصدر: من اعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم(

70%

29%

1%

مساھمة البنك
مساھمة الوكالة
مساھمة المستثمر

4.91%

9.22%

19.32%

25.41%

32.46%

8.68%

 2010حجم التمویل الثالثي لسنة 

2011حجم التمویل الثالثي لسنة 

2012حجم التمویل الثالثي لسنة 

2013حجم التمویل الثالثي لسنة 

2014حجم التمویل الثالثي لسنة 

2015حجم التمویل الثالثي لسنة 
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

من خالل الجداول الثالثة السابقة والشكلین السابقین نالحظ أن مساهمة كل من البنك والوكالة والمستثمر هي 

، أي أن الصیغة المتبعة األكثر % 1 ، % 29، % 70ثابتة خالل فترة الدراسة حیث تقدر على التوالي بــــــــــ 

 هي التمویل الثالثي وهذا ماأثبتناه سابقا من خالل الجدول رقم   .

كما نالحظ من خالل الجدول األخیر تطور حجم التمویل خالل سنوات الدراسة، حیث نجد أن أدنى نسبة هي 

 2014، ثم بدأت بالتزاید إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة لها في سنة % 4,91 حیث بلغت 2010في سنة 

 نظرا لما تشهده الدولة الجزائریة من تغیر في سیایتها 2015، وكحالة استثنائیة سنة % 32,46بمقدار 

 االستثماریة .
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الصغیرة و المتوسطة المؤسسات تمویل في) 2015-2010- (بسكرة وكالة-الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة دور      الثالث الفصل   
 

 خالصة:

من خالل الفصل الثالث والذي تطرقنا فیه إلى دراسة الحالة والمتعلقة بدور الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

  والذي توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:2010/2015خالل الفترة 

 ــــ هناك العدید من االعانات واالمتیازات الجبائیة الممنوحة من طرف الوكالة.

ــ التمویل المستخدم على مستوى الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ینقسم إلى التمویل الثنائي والتمویل 

 الثالثي، إال أن النصیب األكبر منه یرجع إلى التمویل الثالثي.

، حیث وصل عدد 2014 إلى 2010ـــ بالنسبة للمشاریع الممولة خالل فترة الدراسة كان في تطور مستمر من 

 منصب شغل 4766 مشروع ، مما استحدث 2043 بــ 2014المشاریع إلى عدد خالل هذه الفترة في سنة  

 خالل نفس السنة، إال أن عدد هاته المناصب المستحدثة قلیل مقارة بعدد المشاریع الممولة.

 كانت حالة استثنائیة حیث تمیزت بانخفاض حاد سواء بالنسبة لعدد المشاریع الممولة مما یقتضي 2015ـــــ سنة 

التراجع أیضا على مستوى مناصب الشغل المستحدثة، حتى في حجم التمویل مما أثر بدوره في التراجع على 

 مستوى القطاعات.

ــــ كما أن توزیع هاته المشاریع على مختلف القطاعات، كان لقطاع الفالحة النصیب األكبر من مجموع التمویل 

 في كل سنوات الدراسة .
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  خاتمة
 

من خالل هذه الدراسة حاولنا التوصل إلى تعریف موحد للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الذي لم یعطى له 

صورة واضحة و ال یمكن تحدیدها بدقة، و مكانة هذه المؤسسات في اإلقتصاد الوطني، و المشاكل التي تعاني 

منها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خاصة من ناحیة تحدید المصدر المناسب للتمویل أو من ناحیة توفیر 

الضمانات الكافیة لتغطیة القروض، و رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة من توفیر هیئات و أجهزة لدعم 

 تم تسلیط الضوء ، كما وتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إال أنه یبقى هذا المشكل عائقا أمام تطورها

على الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب كأحد اآللیات التي انتهجتها الجزائر بصفة عامة و والیة بسكرة بصفة 

خاصة لدعم وتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من جهة و كآلیة لدفع الشباب القامة مشاریع من جهة 

أخرى، و قد حققت نجاحا نسبیا بالنظر إلى نسبة المؤسسات المنشأة و الكم الالبأس به من مناصب الشغل التي 

 وفرتها، إال أنها تظل كتجربة حدیثة مقارنة بالتجارب العالمیة.

  الفرضیات:اختبار  نتائج 

 من خالل الدراسة السابقة تم التوصل على اإلجابة على الفرضیات كالتالي:

 تختلف تعاریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من دولة إلى أخرى بإختالف معاییر الفرضیة األولى: •

التصنیف فیها، حیث تعتمد الدول النامیة لتحدید تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على المعاییر الكمیة 

(عدد العمال، رأس المال)، بینما تعتمد الدول المتقدمة على المعاییر النوعیة (اإلستقاللیة، حصة السوق)، و هذا 

اإلختالف قد یجعل من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الحجم في بعض الدول المتقدمة ضمن المؤسسات 

 الكبیرة الحجم في بعض الدول النامیة، وهذا ماتم نفیه من خالل الفصل األول.

 تتفق معظم الدول على الدور الحیوي الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة الفرضیة الثانیة: •

اإلقتصادیة، و ذلك لما لها أهمیة في الرفع من القیمة المضافة و زیادة الناتج المحلي و كذا خلق مناصب 

الشغل. إلى أنها تعاني من مشاكل و عراقیل خاصة التمویلیة منها هذا األخیر یعتبر الحد الفاصل بین بقاء أو 

فناء هذه المؤسسات لذا توجب علیها إجتیاز هذه العقبة إن أرادت اإلستمرار، تم إثبات صحة هذه الفرضیة من 

 خالل دراسة مصادر التمویل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي منها الداخلیة و الخارجیة.

  قامت الحكومة بإنشاء العدید من  الهیئات الداعمة و الممولة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الفرضیة الثالثة: •

في سبیل تطورها و ترقیتها و تحسین أسالیب تمویلها، و هذا ما جعل مصادر تمویل هذه األخیرة تتنوع و تتعدد، 

من بینها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الصندوق الوطني للتأمین على البطالة 

 ........،وهذا ماتم اثباته في الفصل الثاني.
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 یزداد إهتمام الدولة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة من فترة إلى أخرى و نالحظ هذا من الفرضیة الرابعة: •

خالل إنشائها لآللیات و الهیاكل الداعمة لها، و تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب أنشط هیئة على 

المستوى الوطني لترقیة  وٕانشاء و توسیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كما ساهمت بشكل كبیر حل مشكلة 

 التمویل لدیها، إال أنها تراجعت في السنة األخیرة من فترة الدراسة وهذا ماوجدناه في الفصل الثالث.

  :نتائج الدراسة

 للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة أهمیة في إمتصاص البطالة و في التنمیة اإلقتصادیة. •

 یعتبر التمویل من أكبر المشاكل التي تعترض مسار المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 إكتساب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إهتماما كبیرا من قبل الدولة. •

هناك عدة مصادر تمویل مستحدثة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لم تكن متاحة لها في السابق من بینها  •

 شركات رأس المال المخاطر، البنوكك اإلسالمیة.

 تعتبر هیئات الدعم آلیات فعالة تعمل على تدعیم و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

تلعب الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب دورا هاما في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خاصة في  •

 مرحلة اإلنشاء.

  :التوصیات

 اإلهتمام أكثر بمثل هذه المؤسسات ألنها قادرة على أن تكون العنصر األساسي في النمو اإلقتصادي. •

 إنشاء بنك أو عدة بنوك متخصصة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 اإلستمرار في تشجیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و توفیر البنیة التحتیة الالزمة لها. •

 تشجیع صیغ التمویل اإلسالمیة بمنح حوافز و العمل على زیادة عدد هذه البنوك. •

زیادة التحفیزات الموجهة لإلستثمار في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سواء تعلق باإلنشاء التوسیع أو  •

 التمویل.

مواصلة تطبیق البرامج الموضوعة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دعمها ببرامج أخرى لتصبح قادرة  •

 على المنافسة الدولیة.

العمل على تعزیز عالقات الشراكة و التعاون الجهوي و الدولي في الجوانب اإلقتصادیة و المالیة و التقنیة  •

 بتكثیف العالقة مع المنظمات الدولیة الداعمة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة.

 اإلستفادة من التجارب الدولیة و العربیة في مجال دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 :أفاق الدراسة 
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  خاتمة
 

 دور هیاكل الدعم في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

 مساهمة الدولة في دعم  و ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •

و في األخیر فإننا ال ندعي كماال لعملنا و ال ننفي قصورا في جهدنا، و أملنا أن تكون مساهمتنا مفیدة و أن 

تشكل لبنة إضافیة في حقل المعرفة العلمیة و ما توفیقنا إال باهللا رب العالمن. 
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، بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة – دراسة حالة المطاحن الكبرى للجنوب أوماش بسكرة- 

مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة محمد 

. 2007/2008خیضر بسكرة، 

، مذكرة ، اشكالیة استغالل مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبرجي شهرزاد- 4

 ،كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة ابي بكر باقاید  تخصص مالیة دولیة،،ماجستیر

 .2011/2012،تلمسان

، مذكرة ماجستیر في علوم محددات إختیار الهیكل المالي المناسب للمؤسسةبوربیعة غنیة،  -5

. 2011/2012التسییر، تخصص مالیة المؤسسة، جامعة الجزائر، 
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، مذكرة فعالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عن طریق البورصة خالد إدریس، -6

تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، جامعة ورقلة،  مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص

. 2007/2008الجزائر،

، مذكرة بین االستجابة للمعاییر الدولیة و متطلبات التطبیقرفیق یوسفي، النظام المحاسبي  - 7

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم التجاریة و االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة تبسة-

 .2010/2011الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر في محددات سیاسة التمویل للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریةزعود تبر،  -8

. 2008/2009العلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

، مذكرة المؤسسة اإلقتصادیة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائرزواوي فضیلة، تمویل - 9

 .2008/2009ماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة المؤسسة، جامعة بومرداس، الجزائر، 

أثر التغیرات االقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة  زویتة محمد الصالح، -10

. 2005/2006، مذكرة  ماجستیر، تخصص مالیة ونقود، جامعة الجزائر، والمتوسطة في الجزائر

و آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة شعیب أتشي، واقع  -11

. 2007/2008، مذكرة ماجستیر، تخصص:تحلیل إقتصادي، جامعة الجزائر، األوروجزائریة

 في بالمبیعات التنبؤ عملیة في المعلومات تكنولوجیا دور سطحاوي، العزیز  عبد- 12

مذكرة ماجستیر، جامعة محمد األوراس،  ملبنة حالة دراسة -المتوسطة و الصغیرة المؤسسات

. 2007/2008خیضر بسكرة، 

دور القرض االیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة- دراسة  طالبي حالد، -13

، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص التمویل الدولي والمؤسسات حالة الجزائر-

. 2010/2011المالیة والنقدیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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، إستراتیجیة التصدیر في المؤسسات المتوسطة والصغیرة الجزائریة عماري جمعي، -14

. 2011 تخصص تسییر المؤسسات، جامعة باتنة، الجزائر، ،أطروحة دكنوراه

التقویم والتمویل المصرفي لالستثمارات في الجزائر – حالة البنك الوطني  فایدي كمال، -15

مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود مالیة وبنوك، جامعة )-، BNAالجزائري (

. 2004/2005سعد دحلب البلیدة، 

واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها دراسة حالة لخلف عثمان،  -16

. 2003/2004، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر

التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (مساهمة القرض الوطني لیلى لوالشي، - 17

، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعـة محمـد الشعبي الجزائري)

. 2004/2005خیضـر بسكــرة، الجزائر، 

دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغرة في تحقیق التنمیة مشري محمد الناصر،  -18

، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص إستراتیجیة المؤسسة للتنمیة المحلیة المستدامة

. 2011المستدامة، جامعة سطیف، 

 محمد بوشوشة، مصادر التمویل و أثرها على الوضع المالي للمؤسسة، مذكرة ماجستیر في -19

 .2007العلوم اإلقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 أطروحة ،الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل سیاسات قریشي، یوسف -20

. 2005جامعة الجزائر، منشورة)، (غیر دكتوراه

  الملتقیات و الدوریات 
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، الملتقى ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تطورها في العالم إسماعیل شعیباني، -1

الوطني األول حول فرض اإلستثمار بوالیة غردایة و دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الواقع 

. 2004و التحدیات، غردایة، 

التجربة الجزائریة التنمویة في الجزائر وٕاستراتیجیة إسماعیل بوخاوة، عبد القادر عطوي، - 2

، الملتقى الدولي حول تمویل المؤسسات الصغیرة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

. 2003 ماي 25/28

حاجة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة إلى مصرف فعال ونشیط دراسة بن حمودة محبوب، - 3

، الملتقى الدولي متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، الواقع الجزائري

 .2006 أفریل، 18-17جامعة الشلف، 

بن بوزیان محمد، خالدي خدیجة، التمویل اإلسالمي فرص وتحدیات، الدورة التدریبیة الدولیة - 4
حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، جامعة 

 .2003 ماي 28-25فرحات عباس، سطیف، یومي 
المتوسطة ومساهمتها  المؤسسات الصغیرة و تطورجوادي نور الدین، عقبة عبد الالوي، - 5

الملتقى الدولي حول دور المؤسسات الصغیرة في النمو االقتصادي وخفض معدالت البطالة، 

، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 2011-2010والمتوسطة في تحقیق تنمیة الجزائر خالل الفترة 

 .2011 ماي19-18یومي

تحلیل المناخ االستثماري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأثره على حوریة باألطرش، - 6

، بحث مقدم ضمن اإلبداع والتنمیة اإلقتصادیة – دراسة مقارنة اإلقتصاد الجزائري واإلیطالي-

المؤتمر الدولي حول " تقییم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل واإلستثمار والنمو 

. 2001 مارس 11،12، یومي 1 "، جامعة سطیف 2001/2014االقتصادي خالل الفترة 
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، آفاق تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خوني رابح، حساني رقیة، -7

الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في 

 .2003 ماي 28-25االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي 

القرض الحسن المصغر لتمویل األسر المنتجة – دراسة سلیمان ناصر، عواطف محسن، - 8

، بحث مقدم إلى  الجزائر-ANGEMتقییمیة ألنشطة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

، جامعة 2013 جوان 29-27ملتقى صفاقص الدولي الثاني حول المالیة اإلسالمیة ، أیام 

 صفاقص، تونس.

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة سلیمان ناصر، عواطف محسن، - 9

 فیفري 23/24، ملتقى وطني حول االقتصاد اإلسالمي –الواقع و الرهانات- ، غردایة، اإلسالمي

2011. 

دور صندوق ضمان القروض في إنشاء المؤسسات الصغیرة غقال إلیاس وأخرون، - 10

 مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي والمتوسطة في الجزائر

 .2013  ماي6 و5المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة الوادي، الجزائر، یومي 

 میثاق في الصغیرة والمتوسطة قراءة المؤسسات حوكمة الزهرة، فطیمة نوي حدة، رایس- 11

دور  حول األول الوطني الملتقى، 2009في  الصادر الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم

، جامعة 2010-2000الفترة  خالل بالجزائر التنمیة تحقیق في والمتوسطة الصغیرة لمؤسسات

 .2011 ماي 18/19 بومرداس، یومي

صیغ التمویل بال فوائد للمؤسسات الفالحیة الصغیرة رزیق كمال ومسدور فارس، - 12

، الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها والمتوسطة

 .2003 ماي 28-25في االقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي 
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كاختیار استراتیجي فوزي فتات، عمراني عبد النور قمار، - 13

، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة للتنمیة االقتصادیة في الجزائر

 .2006 أفریل 18 و17والمتوسطة في الدول العربیة، 

 االقتصادیة والتحدیات تنافسیة كمیزة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قویدر عیاش،- 14

التنمیة،  في ودورها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات حول األول الوطني الملتقى ،الجدیدة العالمیة

 .2002 أفریل 9 و 8األغواط، یومي  جامعة والتسییر، االقتصادیة العلوم مخبر

، مداخلة آلیات واجراءات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرقوریش نصیرة،  -15
مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول " متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول 

 .2006 أفریل 18 و 17العربیة "، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 
 تشخیص واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرمجیلي خلیصة و آخرون، - 16

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول : واقع و أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات 

 ، جامعة الوادي.2013 ماي 06-05الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، یومي 

آلیات إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرغاد لخضر وجالب محمد، - 17

، مداخلة مقدمة ضمن األیام العلمیة الدولیة الثانیة حول المقاوالتیة بعنوان ضوء الفكر المقاوالتي

آلیات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر: الفرص والعوائق، جامعة محمد خیضر، 

 .2011 ماي 5-3بسكرة، 

، مداخلة ضمن مستلزمات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرمیلود تومي، - 18

الملتقى الدولي حول:" متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة"، جامعة 

 .2006 أفریل 18-17الشلف، 
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، الدورة التدریبیة أسالیب تمویل المشروعات الصغیرة في االقتصاد اإلسالميونوغي فتیحة، - 19

الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، 

 .2003 ماي 28-25جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام 

 المجالت و الجرائد 

، مجلة العلوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر: الواقع والصعوباتالشریف بقة، -1

. 2007االجتماعیة واالنسانیة، جامعة تبسة، العدد األول، مارس 

رأس المال المخاطر بدیل مستحدث لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بریتش السعید، - 2

 .2007، 05، مجلة الباحث جامعة عنابة، العدد SOFINANCEفي الجزائر دراسة حالة شركة 

تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر "دراسة تقییمیة سلیمة غدیر أحمد، - 3

. 2011، ورقلة- الجزائر، 09، مجلة الباحث، العدد لبرنامج میدا"

سیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر مع التركیز سهام عبد الكریم، - 4

. 2011، الجزائر،09"، مجلة الباحث، العدد"PME IIعلى برنامج

، أسالیب تنمیة المشروعات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد صالح صالحي- 5

مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف (الجزائر)، العدد الجزائري، 

3 ،2004. 

، مجلة العلوم اإلنسانیة، مصادر تمویل المؤسسات مع دراسة للتمویل البنكيعمار زیتوني،  -6

 .2006ر، بسكرة، مارس ض، جامعة محمد خي09العدد 

، واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرمسیكة بوفامة، رابح حمدي باشا وبعداش،  -7

، مجلة صادرة عن مركز البحوث في االقتصاد Les cahiers de creadالمجلة االقتصادیة 

. 2006، 76، عدد CREADالتطبیقي للتنمیة 
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 المراسیم و القوانین 

 المتعلق بتسییر وحمایة األمالك الشاغرة، 21/08/1962 الصادر في 62/20األمر رقم  -1

 المتعلق بلجان التسییر في المؤسسات 22/10/1962 الصادر في 62/02 والمرسوم رقم

 المتعلق بلجان التسییر في 22/11/1962 الصادر في 62/38رقم الزراعیة الشاغرة، والمرسوم 

المؤسسات الصناعیة الشاغرة. 

 01/18 من القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 7، 6، 5د الموا- 2

. 12/12/2001المؤرخ في 

 إنشاء  یتضمن2004 جانفي 25 المؤرخ في 14-04 من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة - 3

الجریدة الرسمیة ، 6األساسي، العدد  قانونها المصغر وتحدید القرض لتسییر الوطنیة الوكالة

. 2004 جانفي 25الصدرة في للجمهوریة الجزائریة، 

 المتعلق بجهاز 2011 مارس 22 المؤرخ في 133-11 من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة - 4

 مارس 27، الصادرة في 19، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالقرض المصغر، 

2011 .

 الوكالة إنشاء  المتضمن2001 أوت 22 المؤرخ في 01/03  من المرسوم رقم21المادة - 5

 أوت 22، الصادرة في 47، ،العدد الجریدة الرسمیة الجزائریةلتطویر االستثمار،  الوطنیة

2001. 

 1417 ربیع الثاني 24 المؤرخ في 296 – 96الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذي رقم  -6

. 1996 سبتمبر 08الموافق لـ 

، یعدل ویتمم 2003-09-06المؤرخ في  288-03المرسوم التنفیذي رقم - الجریدة الرسمیة، 7

 .1996 سبتمبر 08 المؤرخ في 296-96المرسوم التنفیذي رقم 
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 صفر عام 8 المؤرخ في 14-96 مرسوم التنفیذي رقم ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة- 8

 .1996 یونیو سنة 24 ه الموافق 1417

  المواقع االلیكترونیة 

1- WWW.angem.dz.  2016/04/09 . 23 :21. 

2- WWW.andi.dz  2016/04/09 ،  22:20. 
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