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 اإلهداء

 

ن من ال ميك إىل ،أدباب وأدرار النجاح والصالح والفالح إىلأهدي مثرة جهدي 

 :للكلمات أن تويف حقهما

 الوالدون الكرميني أرال اهلل لي يف عمرهما

 واتهموذّر وأخواتي إخوتي إىل

ملن قدم  باإلذادةمن وفوض القلب ووسعد اللسان  إىل ،الذي كاد أن وكون ردوال إىل

 العون وردم الطروق هلذا البحث أدتاذي الفاضل "خوني رابح"

 

 



 

 شكر وتقدير

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب "ق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون"

أمسى سبارات التؼدور ا لالمتـان، أتؼدم جبزول الشؽر ووحػظا لؾجؿيل وتؼدور اسرتافا بالوّد

 .املشرف الدكتور: "خوني رابح" األدتاذ إىلواالحرتام 

 .تعؾيؿا، دساءا، بارك اهلل يف سؿرهؿاذؽر خاص لؾوالدون الؽرميني تربية، 

الوكالة الورـية لدسم وتشغيل الشباب والصـدوق الورين  نشؽر كل من موزػي أنوال وػوتـا 

لؾتأمني سن البطالة وصـدوق ضؿان قروض املؤدسات الصغرية واملتودطة وصـدوق ضؿان قروض 

ارات املؤدسات الصغرية واملتودطة والوكالة الورـية لتطوور االدتثؿار سؾى حسن االدتؼبال ادتثؿ

 املتعؾؼة بالبحث.املعؾومات الضروروة وتوفري 

 .ابتسامة صادقة وأهذا العؿل املتواضع ولو بؽؾؿة ريبة  وإىل كل من داسدني يف إمتام

 عؿل.كؿا اذؽر كل من داهم من قروب أو بعيد يف اجناز هذا ال

http://forum.ngaous.net/
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 :ممخص
 ،اعمة والممولة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةطرق إلى مختمف الييئات الدّ التّ تّم البحث من خالل ىذا 

يا خالل السنوات األخيرة من حيث النقائص واقتراح جممة من الحمول، وتيدف ىذه الدراسة اتوتقييم حصيمة نشاط
معرفة مدى نجاح السياسة الحكومية الجزائرية في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل   إلى

  عم ليا والمساعدة في توفير احتياجاتيا المالية والتقميل توفير الدّ  إلىتسعى دراسة مجموعة من الييئات التي 
 من المشاكل التي تواجييا في ىذا المجال.

عم م من قبل ىيئات الدّ عم المالي المقدّ النظرية واألبحاث العممية حول حصيمة الدّ  وباالستناد إلى األسس
المؤسسات  ألصحابيمية و ذات فعالية في توفير مصادر تم أداة األخيرةىذه  نّ أو يمكن القول بنّ إف ،مويلوالتّ 

االىتمام المتزايد بيا غم من المؤسسات عمى الرّ ىذه  وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أنّ  ،الصغيرة والمتوسطة
مويمي وذلك نتيجة عدة عم المالي الذي تتمقاه من الييئات الحكومية ال زالت تعاني من مشاكل في الجانب التّ والدّ 

 يا.من أبرزىا عدم وجود مرافقة فعمية طيمة السنوات األولى من بداية نشاط لعلّ أسباب 
 .تمويلالدعم و لاىيئات  مويل،تّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ال الكممات المفتاحية:

Résumé: 

         Cette recherche tente de répondre aux divers organes d'appui et de financement 

de petites et moyennes entreprises, et d'évaluer les résultats de ses activités au cours 

des dernières années en termes de lacunes et de proposer un certain nombre de 

solutions, cette étude vise à déterminer  à quel point de réussite la politique du 

gouvernement algérien dans le soutien et le financement des petites et moyennes 

entreprises à travers l'étude d'un groupe d'organismes dont l’objectif de fournir un 

soutien et d’aider à offrir ses besoins financiers et de réduire au minimum les 

problèmes rencontrés dans ce domaine. 

En se basant sur les fondements théoriques de la recherche scientifique sur les 

résultats de l'appui financier fourni par le soutien et le financement des organismes, 

on peut dire que ce dernier est considéré comme outil actif efficace  pour fournir les 

sources de financement pour les petites et moyennes entreprises. Cette étude a révélé 

que les petites et moyennes entreprises et malgré l'augmentation de l'attention et le 

soutien financier reçu des organismes gouvernementaux continuent à souffrir de 

problèmes dans le plan financier à la suite de plusieurs raisons, l'absence d'un 

accompagnement sérieux durant les premières années du début de l'activité des 

petites et moyennes entreprises. 

Mots clés: petites et moyennes entreprises, le financement, organismes de soutien et 

de financement. 
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 وىذا ما يمكف مالحظتو، جميع دوؿ العالـ قبؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باىتماـ متزايد مف تحظى

      المتخصصة ف المؤتمرات والمنتديات الدولية مف خالؿ انعقاد وتنظيـ العديد م األخيرةخصوصا في السنوات 
، واالجتماعية نمية االقتصاديةوكيفية تطويرىا وترقيتيا وتعزيز دورىا في عممية الت   ،في بحث قضايا ىذه المؤسسات

وذلؾ مف خالؿ  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسبة األكبر مف المؤسسات العاممة في مختمؼ دوؿ العالـؿ تشك  و 
تساىـ بشكؿ ممحوظ في زيادة و  ،يمة مضافة عالية لالقتصاد الوطنيوتحقيؽ ق واسعةعمى توفير فرص عمؿ  قدرتيا

خرات قميؿ مف قيمة الواردات واستثمار المد  جارة الخارجية بزيادة حجـ الصادرات والت  اتج الداخمي الخاـ وتعزيز الت  الن  
مف خالؿ  الكبيرة لممؤسساتتعتبر نواة أساسية يا كما أن   نمية االقتصادية لمبالد،المحمية وتوظيفيا في عممية الت  

تشجيع االستثمارات  ذلؾ تعمؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى إضافة إلى، عاوف والمقاولة مف الباطفعممية الت  
كما تعتبر ىذه  ،واالبتكار اإلنتاجوتشجيع  ،الصعبةواستقطاب العمالت  األجنبيةجذب االستثمارات المحمية و 

عادة نمية المستدامة األدوات في عممية الت   أىـ المؤسسات إحدى وىو ما يعكس دورىا في عممية دعـ  توزيع الدخؿ،وا 
 .ولةلمد  والتي تصب جميعيا في مصمحة االقتصاد العاـ ىذه الجوانب خالؿ االقتصاد الوطني مف 

ولية والمحمية الد  األطراؼ والجيات وقد أثار تحديد مفيوـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجدؿ بيف 
        ية المؤد   األسباببرز ومف أ، ىا وانتشارىا في جميع دوؿ العالـوجودعمى الرغـ مف  ،المعنية بيذا القطاع

بيف  النمو االقتصادي اختالؼ درجات ىيمنظمات وال االقتصادييف المفكريفو  وؿالد   بيف ىذا المفيوـإلى اختالؼ 
ـ  وقد  .السياسيةو قنية العوامؿ الت  وؿ وكذلؾ طبيعة النشاط االقتصادي وفروعو، باإلضافة إلى مجموعة مف ىذه الد    ت

      والتي يذه المؤسسات، ل وضع تعريؼفي محاولة  إلي يايمكف االستناد التي االعتماد عمى جممة مف المعايير 
وىناؾ مف يعتمد باإلضافة إلى ىذا المعيار رأس الماؿ وقيمة المبيعات معيار عدد العماؿ،  مف أبرزىا وأىميا

 ...ية اإلنتاج كم  و  ومجموع ميزانية المؤسسة
وؿ مف خالؿ محاولة وقد أعطت الجزائر لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة اىتماما واسعا كغيرىا مف الد  

توفير الظروؼ المناسبة والمساعدة ألداء دورىا عمى أحسف وجيػو، فقد عرفت المؤسسات الجزائرية منذ االستقالؿ 
مختمؼ البرامج  حاولتوقد  ،قة باالستثمارات المحمية واألجنبيةشريعية والمتعم  عديالت القانونية والت  حركة مف الت  

كاف تطور ىذه المؤسسات يتحقؽ بفضؿ و  ،الحكومية منذ بداية اإلصالحات االقتصادية االىتماـ بيذا القطاع
توالت الثمانينات  ومع مطمعالحكومة، االستثمارات التي ينجزىا الخواص والتي تسير وفقا لإلجراءات التي وضعتيا 
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ـ  انطالقا مف إعادة الييكمة  لممؤسسات الجزائريةالسياسات اإلصالحية  تشجيع خوصصة المؤسسات العمومية و  ث
مف خالؿ إنشاء وزارة تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمؿ عمى مالئـ المناخ التوفير االستثمارات و 

بعد عدة محاوالت وكاف ىذا مف خالؿ  1002في سنة  خاصة بيا، وا عطاء تعريؼ لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عمى الميداف ليذه المؤسسات دعيمية دت السياسة الت  تجس  و  ،وجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقانوف الت  

     المتوسطةىتماـ بقطاع المؤسسات الصغيرة و التي أخذت عمى عاتقيا اال والبرامج بإنشاء مجموعة مف الييئات
 العديد مف الجوانب.في 

 تحد  يات وصعوبات تواجو غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دوؿ العالـ المتقدـ أو النامي تحد  و 
منيا ما يتعمؽ بالبيئة  فشميا وخاصة في السنوات األولى مف تأسيسيا، إلىوتؤدي  مف أىميتيا وتعرقؿ نموىا وتطورىا

، ومنيا ما التخطيط االستراتيجي إلىنقص الميارات والخبرات، أو االفتقار بقة الداخمية لممؤسسة كالصعوبات المتعم  
كبر عائؽ تواجيو ة مف قبؿ المؤسسات الكبيرة، وأوالمنافسة الحاد   سويؽمويف والت  يتعمؽ بالبيئة الخارجية كمشاكؿ الت  

 مويؿ المناسبة.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي صعوبة الحصوؿ عمى مصادر الت  

    زمة إلنشاء أو توسيع المؤسسة يعتبر مف أعقد المشكالت التي تواجييا فالحصوؿ عمى األمواؿ الال  
    تحصؿ بيا عمى ما يحتاجو يؿ ما يفكر فيو صاحب المشروع ىو الكيفية أو الطريقة التي في أي بمد كاف، وأو  

بيف تكمفة المشاريع  االختيارفيجب عمييا  ،سسة محدودةلممؤ  اتيةالذ   الموارد المالية أف  ، وبما مف أمواؿ لمقياـ بنشاطو
توزيع  كما أف   فشؿ المشروع، أخطاراالستثمارية التي تضمف ليا مردودية مرتفعة مع تكمفة منخفضة وتقمص مف 

ار فكمما كاف قرار االستثم ،القراريف السابقيف يكوف نتيجةوالجزء الذي سيعاد استثماره  عمى الشركاء جزء مف األرباح
    جوء إلى االستدانة والحصوؿ الم   منتظمة، كما أف   المؤسسة في تحقيؽ أرباح ساعدف كمما مويؿ جي ديوقرار الت  

ؿ مردودية مرتبط بقرار االستثمار والمقارنة بيف معد   يكوفجديدة  أسيـ إصدارعمى قروض أو سندات أو مف خالؿ 
  المشروع وتكمفة تمويمو.

ضرورة وجود وجب مف المشاكؿ التي تواجييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الحد  قميؿ أو ومف أجؿ الت  
نمية غراض الت  وأ يا بالشكؿ الذي يخدـ احتياجات ركيز عمي  ة وطنية شاممة تعنى بتطوير أداء ىذه المؤسسات والت  خط  

 . لمتوسطةاالقتصادية واالجتماعية ويساعد في نفس الوقت عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسات الصغيرة وا



 مقدمة:

 

~ 4 ~ 
 

موضوع ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختمؼ المجاالت مف الموضوعات التي  ويعد  
ولي، وقد أولت الحكومة الجزائرية اىتماما واسعا لدعـ تمقى اىتماما كبيرا ومتزايدا عمى المستوى المحمي، الوطني والد  

ف منافسة المنتجات األجنبية التي تتميز بالجودة العالية وحماية المنتوج الوطني م نمو وتطوير ىذه المؤسسات
قامة برامج تيتـ بترقية وتطوير ىذا القطاع ييدؼ وانخفاض األسعار ، وذلؾ مف خالؿ إنشاء مجموعة مف الييئات وا 

الوسائؿ  مف أفضؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد   ـز ليا بالشروط المناسبة، ألف  مويؿ الال  أغمبيا إلى توفير الت  
 نمية االقتصادية واالجتماعية.يا في أغمب الدوؿ لإلنعاش االقتصادي وأداة فع الة في تحقيؽ الت  المعتمد عمي  
في دعـ المؤسسات متخصصة المتنوعة و المبادرات مجموعة مف الالحكومية ليات اآلبرامج و التضمف وت

خفيؼ مف المشاكؿ في انجاز مشاريعيا ومحاولة الت  الصغيرة والمتوسطة في العديد مف الجوانب مف خالؿ مرافقتيا 
 المؤسسات قطاعترقية وتطوير  إلىفي مجمميا  ىذه البرامج وتيدؼ مويمية،التي تواجييا وخاصة المشاكؿ الت  

 .الصغيرة والمتوسطة
 وطرحيا في التساؤؿ الجوىري اآلتي: البحث إشكاليةما سبؽ يمكف صياغة  عمى بناءو

تطوير  الجزائر في بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ةمويل الخاص  عم والت  الد   أي دور تمعبو ىيئات
 ؟األخيرةوترقية ىذه 

 ساؤؿ الرئيسي لمبحث التساؤالت الفرعية التالية:الت   تحتوتندرج 
مف قبؿ البرامج واآلليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أصحاب عـ الذي يتحصؿ عميوأشكاؿ الد  ما ىي  .2

 ؟يةالجزائر  مف قبؿ الحكومةوضعيا  التي تـ  
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟قطاع ب ةمويؿ الخاص  عـ والت  ما ىو ىدؼ الحكومة مف إنشاء ىيئات الد   .1
ـ   .3 ـ  تحقيؽ األىداؼ المسط   ىؿ ت   إنشاؤىا  رة مف قبؿ السمطات العمومية مف خالؿ البرامج واآلليات التي ت

 والمتوسطة في الجزائر؟في سبيؿ دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة 
 ما ىو االختالؼ الموجود بيف ىيئات دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ .4
مويؿ الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حؿ مشاكؿ الت  و عـ ما مدى مساىمة ىيئات الد   .5

 مويمي؟أصحاب المشاريع االستثمارية والمتعمقة بالجانب الت  
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اعمة والممولة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في سبيؿ ترقية البرامج واآلليات الد  تتعدد  .6
     وتطوير ىذه المؤسسات وتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ، عمى أي أساس يتـ توجو الشباب المستثمر 

 إلى ىيئة أو برنامج معيف؟ 
ـ  ما ىي المشاكؿ التي تعيؽ وتمنع الشباب المستثمر مف  .7  استفادتو مف دعـ وتمويؿ الييئات والبرامج التي ت

إنشاؤىا في سبيؿ ذلؾ؟ وما ىي الصعوبات التي يواجييا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار 
 استفادتيـ مف ىيئات دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

 
 :فرضيات البحث 

وضعنا مجموعة مف الفرضيات  األسئمة الفرعيةعمى ىذه  اإلجابةمف أجؿ ساؤؿ الرئيسي و عمى ضوء الت  
 :التي سنحاوؿ اختبارىا

ع المؤسسات الصغيرة في سبيؿ النيوض بقطا إنشاؤىا ي تـ  عـ الذي تقدمو البرامج التلد  امجاالت  تتعدد .2
 إنشاء، مرافقة واإلدارةعـ في جانب التسيير الد  و منيا ما ىو مختص في تقديـ الخدمات العامة، والمتوسطة، 
 ..مويؿ.نافسية، الت  تقديـ المعمومات، القدرة الت  المشاريع، 

ترقيتيا وتطويرىا مف أجؿ  إلىالبرامج والييئات الداعمة والممولة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تسعى .1
 تحقيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية؛

حد ما في تخفيض نسبة البطالة في الوطف والعمؿ عمى تحقيؽ  إلىساىمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .3
 ـ ونمو الصادرات؛عقيمة مضافة وزيادة في حجـ الناتج الداخمي الخاـ ود

 سياسة عمميا عمى جممة  إطارفي وكاالت وصناديؽ دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعتمد .4
أخرى تبعا   إلىوالمتوسطة والتي تختمؼ مف ىيئة الصغيرة  المؤسسات ألصحابمف المساعدات الممنوحة 

 لسياستيا التمويمية وطبيعة مجاؿ عمميا وشروطو؛
قامة وتوسيع إلـز لممستثمريف مويؿ الال  الت  عـ و الد  مويمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرامج الت   توفر .5

دفع الفوائد المترتبة عف القروض مشاريعيـ مف خالؿ منح بعض الييئات لقروض بدوف فائدة والمساىمة في 
 ؛البنكية، باإلضافة إلى توفير ضمانات تعمؿ عمى تسييؿ الحصوؿ عمى القروض مف البنوؾ
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دعـ الكثير مف المشاريع االستثمارية وحؿ  مفنت ىيئات دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمك   .6
لؾ الزيادة السنوية المستمرة في عدد المؤسسات المشاكؿ التي تواجييا في الجانب التمويمي، وداللة عمى ذ

 الصغيرة والمتوسطة؛
دىـ وتمنع حصوليـ عمى دعـ ىذه الييئات مويؿ لشروط تقي  ف قبؿ حصوليـ عمى الت  يتعرض المستثمرو  .7

كمعدالت الفائدة الربوية، كما يواجو أصحاب المشاريع والمستفيديف مف الدعـ مف مجموعة مف العراقيؿ التي 
 يا؛ؿ عمي  ى فشميـ وتوقفيـ عف االستمرار كالعجز عف تسديد القروض المتحص  تؤدي إل

 
 :حدود الدراسة 

ترتكز حدود ىذه الدراسة مف حيث الجانب الجغرافي عمى تحديد مفيوـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مختمؼ المراحؿ التي مرت بيا طرؽ إلى نمية االقتصادية واالجتماعية، والت  وأىميتيا التي تظير مف خالؿ تحقيؽ الت  

خفيؼ سياسات المعتمدة في الجزائر في سبيؿ حميا أو الت  مويؿ والفي الجزائر، والمشاكؿ التي تواجييا في مجاؿ الت  
ـ  منيا      عرض مختمؼ اآلليات التي قامت بيا الحكومة لترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  ، كما ت
ـ  ا الجانب الزمني  فقأم   إلجراء  1024إلى غاية نياية  1004حصر حدود الدراسة في الفترة الممتدة مف  د ت

الدراسة التطبيقية كذلؾ الوقوؼ عمى تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ومساىمتيا في تنمية 
 ة مؤشرات.االقتصاد الوطني  مف خالؿ دراسة عد  

 
 :صعوبات الدراسة 

راسة مف قبؿ بعض مجموعة مف العقبات فيما يخص الحصوؿ عمى المعمومات خالؿ فترة الد   ترضتناعا 
أو الصناديؽ  ة إحصائيات في بعض الوكاالنسيؽ فيما بينيا، حيث لـ تتوفر عد  ت دراستيا والت  الييئات التي تم  

اإلحصائيات حسب السنوات والبعض األخر  ـفصيؿ وذلؾ نظرا لسياسة ومنيج عمؿ كؿ ىيئة، فالبعض منيا يقد  بالت  
مويمية والبعض عمى أساس قيمة القرض، وكذلؾ حسب مستوى ركيبة الت  حسب الجنس ومنيا مف يعتمد عمى الت  

ـ  العمر وغيرىا، مما يجعؿ عممية المقارنة بينيا أمر صعب باإلضافة إلى أن    1004مف سنة  تحديد فترة الدراسة  و ت
 وفي ىذه الحالة تـ   1004بعد سنة  العديد مف الييئات لـ تستأنؼ نشاطيا إال   غير أف   1024إلى نياية سنة 

 االعتماد في إحصائيات بعض الييئات مف بداية نشاطيا.
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 :أسباب اختيار الموضوع 
مجموعة مف المبررات  إلىيعود اختيار موضوع ىيئات دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

 والتي مف أبرزىا:واألسباب 
والمتنوعة التي  ةدالمتعد   واألساليبلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىتماـ الد ولي الكبير والمتزايد عمى ااال -

ـ    في سبيؿ ترقيتيا وتطورىا في جميع المجاالت؛ إنشاؤىا ت
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  الر غبة بالتعمؽ في دراسة موضوع برامج دعـ وتمويؿ المؤسسات -

 والت عرؼ عمى آليات عمميا وسيرىا؛
كثرة االىتماـ بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سواء مف قبؿ الحكومة أو مف قبؿ  -

ة في اآلونة األخيرة.  األفراد وخاص 
 

  المستعممة: واألدواتالمنيج المستخدم 
ـ   إلىمف أجؿ دراسة اإلشكالية واإلجابة عمى األسئمة المطروحة والوصوؿ   األىداؼ المرجوة مف الدراسة، ت

االعتماد بشكؿ كبير عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي مف أجؿ تحميؿ إشكالية تمويؿ المؤسسات الصغيرة 
الحكومية في سبيؿ التخفيؼ مف ىذه المشاكؿ،  والمتوسطة ومدى تأثير السياسات والجيود المبذولة مف قبؿ الييئات

واالعتماد عمى المنيج التاريخي مف خالؿ استظيار مراحؿ تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
     نظيمي شريعي والت  الحكومة في ذلؾ عمى المستوى الت   واستراتيجيةالتي مرت بيا منذ االستقالؿ  واألوضاع

باإلضافة إلى استخداـ المنيج التطبيقي في دراسة الحالة وذلؾ لربط وعمى مستوى البرامج والسياسات المعتمدة، 
 الجانب النظري بالواقع العممي مف خالؿ استخداـ بعض األدوات اإلحصائية.

 :أىمية البحث 
    رة والمتوسطة تظير أىمية ىذا البحث مف خالؿ االىتمامات التي يحظى بيا قطاع المؤسسات الصغي

 والعمؿ بيا غيرة والمتوسطةمشاريع الصال إنشاءمف خالؿ زيادة إقباؿ المستثمريف عمى في جميع دوؿ العالـ 
 مف خصائص وسمات تميزه تميز بوىذه المؤسسات قطاعا قائما بذاتو لما ي تعتبروكذلؾ مف قبؿ الحكومات، و 

االىتماـ الكبير  إلى باإلضافةالفع اؿ في تدعيـ االقتصاد والمجتمع،  سسات الكبيرة الحجـ، ونظرا لدورهعف المؤ 
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البرامج  مجموعة مويمية التي تعيؽ ىذا القطاع مف خالؿالذي توليو الحكومة الجزائرية في سبيؿ حؿ المشاكؿ الت  
ـ    .لمتوسطةوالتي تعمؿ عمى تأىيؿ وترقية المؤسسات الصغيرة وا في ىذا المجاؿ إنشاؤىا واآلليات التي ت

 

 :أىداف البحث 
 :إلىباإلضافة  ساؤؿ الجوىري والتساؤالت الفرعيةعف الت   اإلجابة إلىىذه الدراسة  تيدؼ

نمية عرؼ عمى واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واحتياجاتيا وتقييـ أدائيا في تحقيؽ الت  الت   -
 االقتصادية واالجتماعية؛

أو التقميؿ مف المشاكؿ التي تواجو ىذا  ولة مف أجؿ الحد  التي قامت بيا الد   البرامجإلقاء الضوء عمى الييئات و  -
 ؛مويؿفي مجاؿ الت   عالقطا

عـ الد   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف قبؿ ىيئاتالتي تحصؿ عمييا قطاع مويؿ عـ والت  تقييـ حصيمة الد   -
لىو  1004مف سنة  مويؿوالت    ؛1024نياية سنة  غاية ا 

 مدى نجاح سياسة الحكومة الجزائرية في دعـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ عند الوقوؼ -
بعدد  1024الى  1004مقارنة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تـ إنشاؤىا في الفترة الممتدة مف  -

 المؤسسات التي تحصمت عمى الدعـ والتمويؿ مف الييئات المختصة في ذلؾ خالؿ نفس الفترة.
   التي تعرقؿ أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف استفادتيا مف برامج وسياسات الحكومة  األسباب -

 في دعـ وتمويؿ ىذه المؤسسات.
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 سابقة: دراسات 
ة ىناؾ مجموعة مف الدراسات واألبحاث العممية واألكاديمية التي تناولت موضوع المؤسسات الصغيرة وخاص  

ومصادره المناسبة، والسياسات واألساليب التي تعمؿ عمى دعميا وترقيتيا، ومف أبرز مويؿ ومشاكمو في مجاؿ الت  
 راسات التي ليا عالقة بموضوع ىذه الدراسة:الد  

مجمة رؤى االقتصادية، العدد الثالث مداخمة في  (،2102)بن عمر محمد البشير، عبد المطيف طيبي،  -
في الجزائر، )كتوجو شامل مقارن بين التمويل  طةمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسإشكالية تبعنوان 

 الوضعي واإلسالمي( 
مف خالؿ ىذه المداخمة عمؿ الباحث عمى دراسة إشكالية الت مويؿ في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الجزائرية مف خالؿ الت طرؽ إلى عنصر الت مويؿ وتعريفو وأىميتو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومختمؼ 

ئؽ التي تواجو ىذه المؤسسات في ىذا الجانب، وفي األخير تطرؽ الباحث إلى مجموعة مف اآلليات المقترحة العوا
لدعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عمى الصعيد المحمي وذلؾ مف خالؿ صندوؽ ضماف 

القرض اإليجاري، باإلضافة     قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوؽ رأس الماؿ المخاطر والت مويؿ ب
 .إلى مجموعة مف اآلليات الد اعمة عمى الصعيد الدولي كبرنامج االتحاد األوروبي ميدا

وتوصمت ىذه المداخمة إلى مجموعة مف النتائج تتمثؿ في األىمية التي أولتيا السمطات العمومية 
وال سيما الت مويمية منيا، ومعارضة وزارة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمقضاء عمى المشاكؿ التي تواجييا 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى تقديـ مساعدات مالية لممؤسسات الكبيرة والعمؿ عمى تحويؿ األمواؿ بيدؼ 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويؿ االستثمار وبيذا تبادر الوزارة إلى إيجاد حموؿ لمشاكؿ المؤسسات 

 عمى الصعيد المحمي والدولي. الصغيرة والمتوسطة

إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية  ، أطروحة دكتوراه بعنوان:(2100-2101دراسة العايب ياسين )  -
 دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

سسة وتطور المؤ  داتو،ومحد   الصغيرة والمتوسطة تناولت ىذه الدراسة تحميؿ ىيكؿ التمويؿ في المؤسسات
تحوؿ االقتصاد الجزائري مف نموذج المؤسسات الكبرى  مويؿ في االقتصاد الجزائري، وكيفيةاالقتصادية وسياسة الت  

تيدؼ مويؿ في ىذه المؤسسات، و إلى نموذج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحصر مختمؼ العوامؿ المحددة لمت  
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ولة لمعالجة االختالؿ المالي يجة مف جانب الد  دابير المنت  إلى تسميط الضوء عمى مختمؼ اإلصالحات والت  راسة الد  
ـ           البحث  لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحث في مختمؼ المشاكؿ التي تؤثر في سموكيا المالي ومف ث

 مويؿ.دة لمصادر الت  العوامؿ المحد   في
بير مف تنوع وتعدد خدماتو وال يمكف مويؿ الزاؿ يتميز بضيؽ كالت   أف   ة نتائج مف أىمياوتوصمت إلى عد   

مويؿ إلى ضعؼ الخصائص المتعمقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فحسب بؿ ترجع بنسبة كبيرة إرجاع مشكؿ الت  
جاه مويؿ في الجزائر، لذلؾ نجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب خصوصيتيا المالية ات  إلى سياسة الت  

جاه العديد مف العراقيؿ األخرى مويؿ وات  لدييا أيضا خصوصية اتجاه ضيؽ مصادر الت   ف  فإالنظرية المالية الحديثة 
الصغيرة  د راسة ضعؼ ىيكؿ االستدانة لممؤسساتنت المويؿ المالئـ، كما بي  ة في حصوليا عمى الت  التي تؤثر مباشر 

اط المؤسسة والذي يفرض مويؿ وضعؼ التوسع في نشر عف ضغوطات الدخوؿ إلى سوؽ الت  والمتوسطة ما يعب  
 مويؿ.عمييا االنفتاح عمى المصادر الخارجية لمت  

اليياكل واآلليات  بعنوان: مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السابعمداخمة في ، (2112) ،زيدان محمد -
 في الجزائرالصغيرة والمتوسطة  الد اعمة لتمويل المؤسسات

بالت طرؽ إلى بعض الوسائؿ التي تعمؿ عمى دعـ توفير الت مويؿ لقطاع قاـ الباحث مف خالؿ ىذه المداخمة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وذلؾ بدراسة الت مويؿ البنكي المقدـ ليذه المؤسسات خالؿ الفترة الممتد ة 

ؿ المؤسسات ، ودراسة العديد مف األدوات المالية الجديدة المساىمة في تموي1004إلى سنة  1000مف سنة 
الصغيرة والمتوسطة والمتمثمة في الت مويؿ الت أجيري وشركات رأس الماؿ االستثماري وشركات رأس الماؿ المخاطر 
ـ  الت طرؽ إلى اليياكؿ  ـ  ت وتفعيؿ السوؽ المالي باإلضافة إلى الرفع مف رؤوس أمواؿ البنوؾ والمؤسسات المالية، ث

الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ ثالث آليات تمثمت في صندوؽ ضماف قروض الجديدة الد اعمة في تمويؿ المؤسسات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوؽ ضماف قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات 
القرض اإليجاري، وفي األخير عرض تجارب بعض الد وؿ المجاورة في مجاؿ دعـ تمويؿ المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة.
توصمت ىذه الد راسة في األخير إلى مجموعة مف النتائج، لعؿ  مف أبرزىا أن و عمى الرغـ مف استحداث  وقد

مجموعة مف اآلليات واليياكؿ المساعدة في عممية الت مويؿ إال  أف  ىناؾ نقص في مصادر الت مويؿ لممؤسسات 
لقروض والضمانات المطموبة وعدـ الصغيرة والمتوسطة وذلؾ بسبب الشروط المفروضة مف قبؿ البنوؾ عمى ا
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االستفادة مف الت مويؿ المباشر مف سوؽ القيـ المنقولة، وارتفاع الكمفة الر أسمالية ليذه المؤسسات ونقص المساعدات 
 الت قنية الد اعمة ليا.

مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، مداخمة في (، 2112) غياط شريف، بوقموم محمد، -
ودورىا   رقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالت جربة الجزائرية في تطوير ت :بعنوان ، العدد األول22المجمد
 نميةفي الت  

تيتـ ىذه المداخمة بتحميؿ وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وأىـ المشاكؿ التي تواجييا 
واقتراح مجموعة مف الحموؿ لمنيوض بيذا القطاع وتفعيؿ دوره الت نموي، وذلؾ مف خالؿ دراسة واقع المؤسسات 

ـ  الت طرؽ      1004إلى سنة  2994الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وتطورىا خالؿ الفترة الممتدة مف سنة  ، ث
ـ  دراسة إستراتيجية تطوير ىذه  إلى مختمؼ المشاكؿ التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجاؿ ترقيتيا، ث
المؤسسات مف خالؿ مجموعة مف الييئات الد اعمة ليا والتي ارتكز فييا الباحثاف عمى الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ 

ة ترقية وتطوير االستثمارات، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وصندوؽ الضماف المشترؾ الشباب، ووكال
 لمقروض المصغرة وصندوؽ ضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي األخير توصؿ الباحثاف إلى مجموعة مف النتائج مف أبرزىا أن و عمى الرغـ مف حداثة المؤسسات 
ئقة بيا وذلؾ الصطداميا بالواقع االقتصادي الذي يحوي الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر وعدـ بموغيا المكانة الال 

الكثير مف المشاكؿ، إال  أف  خيارىا ىذا نابع مف اإلدراؾ بأف  تشييد اقتصاد قوي يمر عبر بناء مؤسسات اقتصادية 
نشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والذي يعني قوية تقاس بالمعايير الد ولية، ولبموغ ىذا اليدؼ وقع الخيار عمى إ

إخراج االقتصاد مف اعتماده عمى مصدر واحد لمدخؿ )المحروقات(، واعتماده عمى مصادر متعد دة ومتنوعة     
 مف شأنيا توفير مناصب عمؿ وزيادة معدالت النمو والمساىمة الفع الة في رفع الكفاءة اإلنتاجية والقدرة الت نافسية.

سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (، أطروحة دكتوراه بعنوان: 2115)ي يوسف دراسة قريش   -
 في الجزائر

قامت بدراسة و  ،ة نظريات ونماذجاألسس النظرية لبناء اليياكؿ المالية مف خالؿ عد  تناولت ىذه الدراسة 
ة المشاكؿ المالية ومختمؼ وخاص  مختمؼ العوائؽ التي تحوؿ دوف تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
سياسات تفسير  إلىوىي تيدؼ اآلليات التي وضعت حتى في الجزائر لتجاوز اإلشكالية المالية ليذه المؤسسات، 
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مويمي مف خالؿ الوقوؼ عمى أىـ المحددات المتوسطة في الجزائر وتحميؿ سموكيا الت  تمويؿ المؤسسات الصغيرة و 
مويؿ لممؤسسات الصغيرة مات العامة فيما يتعمؽ بسياسة الت  مويمية، ومحاولة إبراز الس  التي تفسر بناء ىياكميا الت  

مويؿ رة لييكؿ الت  ، ودراسة المتغيرات المفس  والمتوسطة الجزائرية ومقارنتيا مع نظيراتيا في البيئات االقتصادية األخرى
 .المتوسطة في الجزائرز المؤسسات الصغيرة و مويؿ التي تمي  بالوقوؼ عمى طبيعة سياسة الت  

ية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصية ىيكؿ الممكة نتائج مف أىميا عد   إلىوقد توصؿ الباحث 
د في الغالب تبعا إلى القدرات الشخصية لممسير عمى تحمؿ المخاطر المالية( وكذلؾ أىمية فمستوى االقتراض يتحد  )

مويؿ يتطمب التعمؽ في دراسة مشكمة االختيار والحصوؿ عمى مصادر الت   مويؿ األخرى غير البنكية. وأف  مصادر الت  
 راسة.الخصائص الميدانية لمنماذج المعتمدة في الد  العالقة بيف المساىمات النظرية و 

 ىيكل البحث: 
راسة يتو ومدخؿ عاـ حوؿ موضوع الد  إشكالىذا البحث والتي تتضمف بمقدمة عامة حوؿ ىذه نستيؿ دراستنا 

 ولنا فييا:اخمسة فصوؿ رئيسية، تن إلىىذا البحث تـ تقسيمو  وإلنجازوجميع جوانبو، 
نمية االقتصادية حوؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأىميتيا في الت  أساسية مفاىيـ  بعنواف  األولالفصل  -

العوامؿ  إلى األوؿطرؽ في المبحث تعيؽ تنميتيا، والذي سنحاوؿ مف خاللو الت  واالجتماعية والمشاكؿ التي 
أىـ المعايير المعتمد عمييا في وضعو  وا عطاءالتي تقؼ وراء صعوبة تعريؼ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بعض الدوؿ والمنظمات والوقوؼ عمى المحاوالت الجزائرية في وضع تعريؼ معتمد ليذه  اتريفإلى تعطرؽ والت  
ـ   متعمؽ بالقانوف التوجييي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوال األخيرالمؤسسات خاصة التعريؼ  عرض  ث

التي  األشكاؿالمبحث الثاني فيتناوؿ مختمؼ و ، مختمؼ الخصائص التي تميزىا عف باقي القطاعات األخرى
ا المبحث واألىمية التي تقدميا في مجاؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية، أم  تأخذىا ىذه المؤسسات  أفيمكف 

لث مف ىذا الفصؿ فقد خصص لدراسة مختمؼ المشاكؿ التي يتعرض ليا أصحاب المؤسسات الصغيرة الثا
 والمتوسطة وفي مختمؼ المجاالت.

خصصنا المبحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ومشاكمو فيمصادره مويؿ الت   تحت عنواف الفصل الثاني -
د والعوامؿ المحد   وأىميتوتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختمؼ مصادرىا المتاحة، الستعراض  األوؿ



 مقدمة:
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 ألصحابة مف خالؿ مجموعة مف الصيغ المتاحة يمويما المبحث الثاني فنعرض فيو البدائؿ الت  لو، أم  
 مويمي.نب الت  المؤسسات، والمبحث الثالث تعرضنا فيو لممشاكؿ التي يواجييا ىذا القطاع والمتعمقة بالجا

، ومساىمتيا في االقتصاد الوطني في الجزائرالصغيرة والمتوسطة واقع المؤسسات ب معنوففيو  الفصل الثالث -
شريعي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر منذ نظيمي والت  الت   اإلطارمنو تطور  األوؿيتناوؿ المبحث 

   ا المبحث الثاني نستعرض فيو تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعامة أم   االستقالؿ،
وانتياءا بالمبحث الثالث مف خالؿ عرض أىمية ىذه المؤسسات  ،1024إلى سنة  1004في الجزائر مف سنة 

      ومدى مساىمتيا  ،اخمي الخاـ والقيمة المضافةالد   اتجوطني مف خالؿ مساىمتيا في الن  في االقتصاد ال
 .خفيض مف قيمة الوارداتدعميا وتنميتيا لمصادرات والت   إلى باإلضافةفي توفير مناصب الشغؿ 

ائر والذي نتطرؽ فيو لمختمؼ في الجز دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىيئات  بعنواف الفصل الرابع -
ـ   إنشاؤىا مف قبؿ الحكومة في سبيؿ دعـ وتمويؿ المؤسسات بيدؼ ترقيتيا وتطويرىا، فالمبحث  الييئات التي ت

ا ابعة ليا، أم  األوؿ يتناوؿ إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومياميا والييئات المتخصصة الت  
        غيرة والمتوسطة دعـ وتمويؿ المؤسسات الصعمى المبحث الثاني تناولنا فيو أىـ الوكاالت التي تعمؿ 

ممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومف خالؿ لالصناديؽ الممولة  أىـفي الجزائر والمبحث الثالث نعرض فيو 
منح  يامويمية التي يتـ مف خاللركيبة الت  ئة عمى حدا ومياميا والت  لكؿ ىي   اعام االمبحثيف األخيريف نعطي تقديم

 .عـمتيازات واإلعانات ألصحاب المشاريع والمستفيديف مف الد  اال ومنحمويؿ ألصحاب المشاريع، الت  
، والذي حصيمة ىيئات دعـ وتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتقييـ  وافنبع الخامسالفصل  -

ـ   مف خاللو نقوـ بدراسة حصيمة كؿ ىيئة مف خالؿ مجموعة مف المؤشرات وتحميؿ ىذه النتائج نقـو بمحاولة  ث
     لمتغمب  الحموؿ مجموعة مف واقتراح التي تواجييا أو تواجو المستثمريف، قائصالن  و  ئةتقييـ نتائج كؿ ىي  

 .قائص وذلؾ في سبيؿ استفادة جميع األشخاص المقبميف لمحصوؿ عمى دعـ وتمويؿ ىذه الييئاتعمى ىذه الن  
ـ  ونختـ ىذا البحث بخاتمة تتضمف النتائج النظرية  مجموعة  إلى باإلضافة، ياإلي  وصؿ الت   والتطبيقية التي ت

  لمنيوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة القضاء  وصيات المستخمصة مف نتائج البحثمف الت  
  ، مويمية الحكوميةات الت  مويؿ مف قبؿ الييئريع في مجاؿ الت  عمى المشاكؿ التي يتعرض ليا أصحاب ىذه المشا

 سة.نستعرض آفاؽ لمدرا األخيروفي 
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 تمهيد: 
 

مة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتشرا انتشارا واسعا في مختمف دول العالم المتقد   مصطمح أصبح
جدا تقديم و من الصعب ، لكن  ااقتصادي اامية فيو يعبر عن نوع معين من المؤسسات التي تمارس نشاطوالن  

وجيات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختمف أنحاء العالم، وذلك الختبلف السياسات والت   ةصورة واحد
فسيرات حول ماىية المؤسسات عريفات وتناقضت الت  الت   تفقد اختمفول، لمد   واالجتماعيةوالمستويات االقتصادية 

ارسين عمى أىمية دور أي بين غالبية الد  وباإلجماع وتوافق الر  و أن   إال   الصغيرة والمتوسطة وطبيعتيا ومعاييرىا
نمية االقتصادية نظيمات التي يعتمد عمييا في الت  تعتبر من أىم الت   إذول ىذه المؤسسات في مختمف الد  

  واالجتماعية، وذلك لما تتميز بو من دينامكية ومرونة.

رة، صغيرة، )مصغ   من المؤسسات المختمفة األحجام اكبير  افالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم عدد
 د الذي يجب أن يحد  و ، المستخدمين استخدام عدد العمال عمى تعريفيا تحديد فيفيناك من يعتمد متوسطة(، 

ق عمال السنوي المحق  األوىناك من يعتمد عمى رقم  ،ولعامل في بعض الد   500من عامل فما أكثر وال يتجاوز 
دة ومتنوعة وكل دولة ، فالمعايير متعد  نويةالس   رأس المال المستثمر بيا أو مجموع ميزانيتيا ليذه المؤسسات أو

تعريفيا عمى مجموعة معينة من ىذه المعايير وفق ما يتناسب مع طبيعة مؤسساتيا الصغيرة وضع تعتمد في 
  .ولة ومستوى نموىا وتقدمياروف االقتصادية ليذه الد  والظ   والمتوسطة

د لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيي تعاني من جممة      باإلضافة إلى صعوبة وضع تعريف موح 
اخمية لممؤسسة والمتمثل في صعوبات سواء ما تعمق منيا بالبيئة الد   ،من المشاكل التي تعيق نموىا وتطورىا

ومنيا ما تعمق بالبيئة الخارجية  رين،ي  والمس نظيم ونقص الخبرة والميارات الفنية لمعمالسيير وسوء اإلدارة والت  الت  
برامج وآليات وبنوك ومؤسسات مالية و  اجمة عمى ضرورة تعامل ىذه المؤسسات مع الغير من ىيئات إداريةوالن  

من أبرز الصعوبات التي تواجييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىو صعوبة الحصول  القطاع، ولعل  دعم ليذا 
 .من المصادر المناسبة مويلعمى الت  

المعايير المعتمدة في وضع تعريف أىم  إلىطرق في ىذا الفصل سيتم الت   األساسوعمى ىذا 
ول والمعايير المعتمدة في ذلك، بعض الد  في المؤسسات ليذه عريفات ت  الوأىم  ،لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عن المؤسسات الكبيرة الحجم، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع ز الخصائص التي تمي   إلىطرق والت  
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بلع عمى أبرز المشاكل والصعوبات نمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، مع االط  في تحقيق الت   وأىميتيا
 التي يعاني منيا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريعيم.
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 الصغيرة والمتوسطةعريف بالمؤسسات المبحث األول: الت  

دول  بين مختمف االختبلف جوىر الصغيرة والمتوسطة د وشامل لممؤسساتتعريف موح   ل تحديديشك  
   غم من انتشارىا في كافة أرجائو، فيو يثير الكثير من الجدل بين االقتصاديين والذي يصعب العالم عمى الر  

د ت وذلك نتيجة مجموعة من الصعوبات وتعد  لمؤسسايذه اد وشامل لمن خبللو تحديد أو وضع تعريف موح  
ن الصعوبات سنحاول أن نبي  وفي ىذا المبحث  أخرى، إلىالمعايير المستخدمة في ذلك والتي تختمف من دولة 

بول من كل الميتمين بقطاع المؤسسات الصغيرة الق   ىتواجو الباحث في تحديد مفيوم يمقوالقيود التي 
ولي ينطبق د يمكن أن يكون مقبوال عمى المستوى الد  تعريف شامل وموح   إلىوالمتوسطة، ثم محاولة الوصول 

  .عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى اختبلف مستويات نموىا وأوجو نشاطيا وتعدد معاييرىا

 أوال: صعوبة تحديد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

          واسعا استخداما يستخدم سطةأصبح في الوقت الحاضر مصطمح المؤسسات الصغيرة والمتو  
 غم من ذلك يبقىالعالمية، وعمى الر   والمنظمات ولمختمف الد   فيوالحياة االقتصادية  القانونية شريعاتالت   في 

 فئات يضم العديد من فمفيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و،عمي   فقمت   دقيق وشامل تعريف ليا ليس
باختبلف  تختمف المؤسسات أن   كما قنيات،والت   والفروع األحجام متجانسة ليست ىياالقتصادية والتي  المؤسسات

 عكس عمى جديدوالت   يناميكيةبالد   الصناعية بمدانال في تتصف حيث، الصناعية تياومقوما لو الد   مستويات نمو
 ىذه مفيوم جعل المستخدمة عريفاتالت   كثرة أن   آخر النامية. وبمعنى ولالد   في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حجم  عمى معيار ول تعتمدالد   ولية، فيناك بعضالد   األوساط في الجدل من الكثير ويثير االمؤسسات غامض
  50من  أكثر ساتار الد   بعض أحصت وأن   ذلك عمى ليلرقم األعمال، والد   عمى يقتصر خراآل بعضالو  العمالة
  و عمي   فقمت   شامل دولي تعريف يوجد ال وأن   الصناعية نميةلمت   حدةالمت   األمم لجنة دولة، وترى  75في اتعريف

       تعمل التي المنشآت لكثرة تعريف ليا وذلك إيجاد اميةالن   ولالد   من كثيري ف يستحيل كما إلى حد اآلن،
 1اإلحصاءات. وجدت ولو حتى دولية بمقارنات سمي، وىذا بطبعو يؤدي إلى صعوبة القيامر  ال غير القطاع في

                                                           
يرة سمير سحنون، شعيب بونوة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويميا في الجزائر، الممتقى الدولي حول: متطمبات تأىيل المؤسسات الصغ - 1

 .423 ،، ص2006أفريل   18-17والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، الجزائر، 
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 وأىم العوامل التي أدت إلى صعوبة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
 العوامل االقتصادية: -1
 :اختالف مستويات النمو 

امية، والذي ول الن  مة والد  ول الصناعية المتقد  مو بين الد  فاوت في درجة الن  يتمثل ىذا االختبلف في الت  
المستعممة وكذلك وزن اليياكل  اكنولوجيمن تطور في الت   و كل دولةطور الذي وصمت إلي  يعكس الت  

االقتصادية فييا من مؤسسات ووحدات اقتصادية أخرى، فالمؤسسة الصغيرة في اليابان مثبل، أو الواليات 
حدة األمريكية أو في أي بمد مصنع آخر يمكن اعتبارىا مؤسسة متوسطة أو كبيرة في دولة نامية كالجزائر المت  

وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسة تعتبر  1وذلك حسب اختبلف وضعيتيا االقتصادية واالجتماعية،أو تونس، 
 كبيرة في الجزائر في حين تظير كمؤسسة متوسطة أو صغيرة في دولة صناعية كاليابان.

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختمف من بمد إلى آخر تبعا  ن أن  ي  وانطبلقا من ىذا الجانب يتب
 .ولمو االقتصادي بين الد  بلف درجة الن  الخت

 :تنوع األنشطة االقتصادية  
 2:ثبلثة قطاعات رئيسية يمكن أن تصنف المؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي تمارسو إلى

وتربية المواشي،  ومنتجاتياالقطاع األول يضم المؤسسات المتخصصة في الزراعة بمختمف أنواعيا  -
 باإلضافة إلى أنشطة الصيد البحري.

 أي المؤسسات الصناعية، وتشمل مختمف المؤسسات التي تعمل  ةعالقطاع الثاني ويتمثل في الصنا -
جات قابمة لبلستعمال أو االستيبلك النيائي أو الوسيط، وتشمل منت إلىعمى تحويل المواد الطبيعية 

تحويل  إلى باإلضافةجات صناعية مختمفة، منت إلىبعض الصناعات المرتبطة بتحويل المواد الزراعية 
 وتكرير المواد الطبيعية من معادن وطاقات )الصناعات االستخراجية(. 

وزيع، النقل، السياحة ؤسسات المنتجة لمخدمات كالت  القطاع الثالث يضم المؤسسات الخدماتية، أي الم -
 أمين...والت  

                                                           
، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية، )غير منشورة( ،ات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الجزائرسياس ،يوسف قريشي - 1

 .16، 15ص،، 2005الجزائر، جانفي 
 .19، 18ص، ، ص، 2008غول فرحات، الوجيز في اقتصاد المؤسسة، دار الخمدونية، الجزائر،  - 2



         حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  أساسيةالفصل األول: مفاهيم 
 نمية االقتصادية واالجتماعية والمشاكل التي تعيقهافي الت  

 

~ 19 ~ 
 

     والذي يتمثل  األخيرةطور الذي عرفو قطاع الخدمات في السنوات وىناك قطاع رابع ظير نتيجة الت   -
 اآللي، االستشارة... كاإلعبلمفي المؤسسات التي تمنح الخدمات لمؤسسات أخرى 

، فعند ليا والمالي نظيميالت   الييكل اختبلف إلى لممؤسسات االقتصادي في النشاط االختبلف ويؤدي
 بييكل زتتمي   األولى أن   نجد الخدماتي القطاع ومؤسسات الصناعي القطاع مؤسسات بين المقارنة
 األيديات ضخمة وعدد كبير من تحتاج إلى استثمارات كبيرة وىياكل ومعد   ياألن  د نظرا معق   تنظيمي
ألن نشاطيا األحيان  أغمب في التنظيمي الييكل ببساطة تتميز التي الخدماتية المؤسسات عكس ،العاممة

 تصنيف يمكن وفإن   ليذا ،العاممة األيدييعتمد عمى عناصر دورة االستغبلل واستخدام عدد أقل من 
 تياااستثمار  لحجم نظرا الخدماتي القطاع في كبيرة كمؤسسة المتوسطة أو الصغيرة الصناعية المؤسسة
 1 .أمواليا ورؤوس

د وشامل و من الصعب أمام تنوع النشاط االقتصادي الوصول إلى تعريف موح  الي نجد أن  وبالت  
 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 :2اختالف فروع النشاط االقتصادي 
ينقسم النشاط يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعتو إلى عدد معين من الفروع االقتصادية، حيث 

جزئة، أو إلى تجارة داخمية وتجارة خارجية، وينقسم النشاط تجارة بالت  و  جاري مثبل إلى تجارة بالجممةالت  
 احويمية، وكل منيما يضم عددالصناعي بدوره إلى مؤسسات الصناعة االستخراجية ومؤسسات الصناعة الت  

المؤسسات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج  إلىحويمية من الفروع الصناعية، بحيث تتفرع الصناعة الت  
والمؤسسات الكيماوية والصناعة المعدنية األساسية وصناعة الورق وصناعة الخشب ومنتجاتو ...الخ، 
وتختمف كل مؤسسة حسب فرع النشاط الذي تنتمي إليو، من حيث كثافة اليد العاممة وحجم االستثمارات الذي 

والصمب تختمف عن مؤسسة ة أو المتوسطة التي تنشط في صناعة الحديد يتطمبو نشاطيا، فالمؤسسة الصغير 
 في الصناعة الغذائية من حيث الحجم، فيذه األخيرة قد تعتبر متوسطة أو كبيرة. أخرى تنشط

                                                           
التنمية االقتصادية ومتطمبات النيوض، الممتقى الدولي حول: واقع آفاق النظام  إشكاليةعياش، سعاد قوفي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين  زوبير - 1

 .03، ص، 2013ماي  6-5المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة الوادي، الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية، )غير منشورة(، -حالة الجزائر -رة والمتوسطة وسبل دعميا وتنميتياعثمان لخمف، واقع المؤسسات الصغي - 2

 .05، ص، 2004-3003جامعة الجزائر، الجزائر، 



         حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  أساسيةالفصل األول: مفاهيم 
 نمية االقتصادية واالجتماعية والمشاكل التي تعيقهافي الت  

 

~ 20 ~ 
 

 قنية:العوامل الت   -2
فيذا  اندماجا أكثر المؤسسة كانت فإذا المؤسسات، بين االندماج مستوى في قنيالت   العامل يتمثل

 الكبر إلى المؤسسة جو حجمالي يت  وبالت   واحد، مصنع في ومتمركزة دةاإلنتاج لكي تكون موح   بعممية يؤدي
 ظيور إلى يؤدي ىذا فإن   المؤسسات من عدد عمى وموزعة أةمجز   اإلنتاجية العممية كانت إذا اأم   وسع،والت  

 1 .ومتوسطة الحجم صغيرة مؤسسات
 العوامل السياسية: -3

ولة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدات في معرفة مدى اىتمام الد  ىذه العوامل تساعد  
ويعمل  ،ميا ليا وذلك لمواجية الصعوبات التي تعترض طريقيا من أجل توجيييا وترقيتيا ودعمياالتي تقد  

العامل السياسي عمى تحديد مفيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبيان حدوده، والتمييز بين مختمف 
 2نموية والميتمين بشؤون ىذه المؤسسات.المؤسسات حسب رؤية واضعي السياسات واالستراتيجيات الت  

 تعدد معايير التعريف: -4
د لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنقسم تعريف موح  د وتنوع المعايير يشكل صعوبة في تحديد تعد   إن  

 :إلىىذه المؤشرات والمعايير 
  :المعايير الكمية 

تشتمل ىذه المعايير عمى عدد العاممين ورأس المال وقيمة األصول وصافي القيمة المضافة وقيمة اإلنتاج 
           عمالاأل، ولكن معيار العمالة ورأس المال ورقم اإلنتاجية ل استخدام الطاقةوقيمة المبيعات ومعد  

في المؤسسة ىم األكثر اعتمادا عمى المستوى العالمي في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك 
 3عامل في الحصول عمى المعمومات المتعمقة بيم، وثباتيم لفترة من الزمن.لسيولة الت  

 
 

                                                           
تمويل المشروعات الصغيرة رابح خوني، رقية حساني، آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الدورة التدريبية الدولية حول:  - 1

 .03، ص، 2003ماي  28-25والمتوسطة وتطوير دورىا في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف ، الجزائر، 
 .03ص،  مرجع نفسو،ال - 2
دارة األعمال الصغيرة، دار الحامد لمنشر وال - 3  .62، ص، 2006توزيع، عمان، األردن، فايز جمعة محمد النجار، عبد الستار محمد العمي، الريادة وا 
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 معيار عدد العمال: -
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مييز بين حجماستخداما في الت   األساسيات األكثر من العمال عدد يعد  
 1.البيانات المتعمقة بالعمالة في المؤسسات لمسيولة الحجم، نظرا وكبيرة

 تيااومومق دولة كل باختبلف والمتوسطة والصغيرة رةالمصغ   المؤسسات في العمال عدد ويتراوح
 50 إلى واحد عامل بين ما يتراوحفي المؤسسات  العمال عدد أن   نجد اميةول الن  الد   معظم ففي االقتصادية،

 بالمؤسسات مقارنة يتضاءل العمالة حجم جعل المؤسسات بعض في الحديثة قنياتالت   استخدام لكن ،عامبل
 والصغيرة رةالمصغ   المؤسسات نشاطات ألن   التكنولوجيا، تستخدم ال التي والمتوسطة والكبيرة الحجم الصغيرة
مكانيات اليدوية الميارة عمى فقط تعتمد سابقا كانت  معيار استخدام رتغي   وليذا األولى، رجةبالد   العمل وا 
 اتعقيد أكثر المفيوم أصبح ثم   ومن .المؤسسة نشاط لحجم دكمحد   السابقة ةالمد   عن األخيرة ةالمد   في العمالة

 الكبيرة، المؤسسات عن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الفصل بين في يستخدم وألن   العمالة، معيار باستخدام
 المؤسسات من كثيرا جعل المعرفة عمى تعتمد التي اإلنتاج ألساليب الحديث واالستخدام التكنولوجي التقدم لكن

 االنتقادات  كل من الرغم عمىو  المال، رأس كثافة عمى اعتمادىا عن فضبل العمالة من محدودا عددا تستعمل
 2ة استخداما.الكمي   المعايير أكثر من وأن   إال   العمالة، لمعيار وجيت التي
  :اإلنتاجمعيار كمية أو قيمة  -

 فرقة بين المؤسساتلت  اجودتو في  ىقيمتو ومستو  أو اإلنتاجيعطي البعض أىمية لمعيار كمية 
يا الصغيرة والمتوسطة حسب ىذا المعيار بأن  د المؤسسات الحجم، وتحد   والمؤسسات كبيرة ةوالمتوسط الصغيرة

 ،من حيث الكمية والقيمة وذلك الرتباطيا بأسواق صغيرة إنتاجياتمك المؤسسات التي تتصف بصغر وتوسط 
الواسع  اإلنتاجبحيث تكون مستويات دخول المستيمكين فييا منخفضة، عمى عكس المؤسسات الكبيرة ذات 

 3.قميميةواإلالمحمية  األسواقالتي تتجاوز 
 

                                                           
انية، العدد السعيد بريبش، مدى مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية واالجتماعية: حالة الجزائر، مجمة العموم اإلنس - 1

 .61، ص، 2007، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، نوفمبر 12
، العدد 26التنموي لبلستثمار في المؤسسة المصغرة في الجزائر، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد أحمد بوسيمين، الدور  - 2

 .206ص،  ،2010األول، 
 .27ص، ، 2008، األردنلممشروعات الصغيرة والمتوسطة، دار النفائس لمنشر والتوزيع، عمان،  اإلسبلميىيا جميل بشارات، التمويل المصرفي  - 3
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 :األعمال رقم معيار -
 حيث من وتصنيفيا المؤسسات وأىمية قيمة لمعرفة والميمة الحديثة المعايير من ىذا المعيار يعتبر

 بالمؤسسات أكثر المعيار ىذا نافسية، ويرتبطالت   وقدرتيا المؤسسة نشاط مستوى لقياس ويستخدم ،الحجم
     وألن   وذلك المؤسسة، أداء حسن عن صادقة بصورة ريعب   وال النقائص بعض و يواجوأن   غير الصناعية،

 ويسود المؤسسة أعمال رقم ارتفاع إلى سيؤدي ذلك فإن   المباعة السمع ألسعار المتواصل االرتفاع حالة في
 المباعة، السمع أسعار ارتفاع عن ناتج فيو الواقع في ولكن المؤسسة، أداء تطور نتيجة ذلك بأن   االعتقاد
 األعمال لرقم الحقيقي موالن   لتوضيح القياسي قمالر   طريق عن الصورة تصحيح إلى االقتصاديون يمجأ ولذلك
ارتفاع وانخفاض قيمة المبيعات  في تكمن أخرى صعوبة المعيار ىذا يواجو ذلك إلى إضافة .االسمي وليس

 1. من سنة إلى أخرى
 2معيار رأس المال:  -

حسب ىذا المعيار فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي تمك المؤسسات التي تتميز بانخفاض 
ىذا المعيار تعترضو  أخرى، غير أن   إلىحجم رأس المال المستثمر بيا، والذي يختمف بدوره من دولة 

    ا مر كمي  مشكمة تتمثل في تحديد المقصود برأس المال، ىل ىو رأس المال الثابت أم رأس المال المستث
 وألن  استخدام رأس المال الثابت، وذلك  إلىمن رأس المال الثابت ورأس المال العامل؟ ويميل البعض في ىذا 

 .اإلنتاجيةيمثل حجم الطاقة 
ويعاب عمى ىذا المعيار عدم كفايتو لوحده في التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 

ول المتخمفة، وذلك عدم صبلحيتو لممقارنة بين المؤسسات المماثمة في الد   إلى باإلضافةالكبيرة الحجم، 
 والحالة االقتصادية. األسعارالت التضخم وارتفاع آخر بحسب معد   إلىالختبلف قيمة النقود من بمد 

 
 

                                                           
بريبش، عبد المطيف بمغرسة، إشكالية تمويل البنوك لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر بين معوقات المعمول ومتطمبات المأمول،  السعيد - 1

 18- 17،في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، الجزائر أىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالممتقى الدولي حول: متطمبات ت
 .320، ص، 2006أفريل

 .49، ، ص2005، اإلسكندريةفتحي السيد عبده أبو سيد أحمد، الصناعات الصغيرة ودورىا في التنمية، مؤسسة شباب الجامعة،  - 2
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  معا: المستثمر المال ورأس العمالة معيار -
 المعيارين بين بالجمع المختمفة جاريةوالت   الصناعية المؤسسات حجم تحديد في المعيار ىذا يعتمد
 المال من رأس معين مبمغ بجانب من العمال معين عدد وضع طريق عن وذلك د،واح معيار في السابقين
 1والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات في المستثمر

 :اإلنتاجيةمعيار الطاقة  -
دة كصناعة فييا طبيعة المنتج موح   يكون ىذا المعيار ذا فعالية في المقارنة بين المؤسسات التي تكون

 2د فييا أشكال المنتج كالنسيج مثبل.تتعد   دقيق لمحجم في مؤسسات السكر واالسمنت، ولكن ال يعتبر مقياس
  :وتتمثل في المعايير التالية:المعايير النوعية 
 المسؤولية:معيار  -

ىو صاحب القرار داخل  تحاالالتتمثل في المسؤولية المباشرة والنيائية لممالك والذي يكون في كل 
       و المالك يؤدي العديد من الوظائفنظيم وأسموب اإلدارة، فالمدير أالمؤسسة ولو تأثير عمى طبيعة الت  

ة مويل، التسويق وىي عمميات توزع في المؤسسات الكبيرة عمى عد  وقت واحد كاإلنتاج، اإلدارة، الت  في 
ن استخدم مالك أو مدير  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأشخاص والتي تظير الفرق بينيا وبين  حتى وا 

 .3المؤسسة بعض المساعدين )محاسب، رئيس...(
  :معيار الممكية -

 وتشكل الخاص في الوقت الحالي، القطاع إلى أغمبيا في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ممكية تعود
المستويات،  جميع عمى كبيرا فييا دورا المالكأو  المدير ويمعب وعائمية، فردية مشروعات منيا الكبيرة النسبة

 4.اإلداريةة الميام بتوليو كاف  

                                                           
  ق النظام المالي المحاسبي كمال ديدة، لزىاري قسومة، البيئة الجبائية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الممتقى الوطني حول: واقع وآفا  - 1

 .04 ، ص،2013ماي  6 -5في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 
 .28ىيا جميل بشارات، مرجع سابق، ص،  - 2
، الدور االقتصادي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الشاممة، الممتقى الوطني الثاني حول: المؤسسات الصغيرة عيسى دراجي، لخضر عدوكة - 3

 .02، ص، 2012ماي  14-13والمتوسطة والتنمية المستدامة: واقع وآفاق، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، الجزائر، 
ت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وسبل تطويرىا، الممتقى الوطني حول: واقع وآفاق النظام بن عمر، عمي بالمموشي، معوقا األخضر - 4

 .04 ، ص،2013ماي  6 -5المالي المحاسبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الوادي، الجزائر، 
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 :معيار االستقاللية -
، فالمالك ىو % 50بنسبة  ماليا ةمستقم   اإلدارة كانت إذا ةمستقم   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تكون 
 1جاه الغير.كافة المسؤوليات ات  خذ القرارات في المؤسسة دون تدخل أطراف خارجية، كما يتحمل من يت  

 :الصناعة طبيعة معيار  -
 سمعيا إنتاج في تحتاج الصناعات اإلنتاج، فبعض اتيآل استخدام مدى عمى المؤسسات حجم يتوقف 
 النسيجية والصناعات االستيبلكية كالسمع المال رأس من نسبيا صغيرة ووحدات العمل من كبيرة وحدات إلى

 المال رأس من نسبية ووحدات قميمة عمل إنتاج وحدات لتشغيل يحتاج الصناعات من األخر والبعض
 .2...واليندسية المعدنية كالصناعات

 المعيار القانوني:  -
يتوقف الشكل القانوني لممؤسسة عمى طبيعة وحجم رأس مال المستثمر فييا وطريقة تمويميا، فشركات  

تشمل المؤسسات األموال غالبا ما يكون رأس ماليا كبيرا مقارنة مع شركات األفراد، وفي ىذا اإلطار 
وصية البسيطة باألسيم ضامنية وشركات الت  مؤسسات األفراد والمؤسسات العائمية والت   الصغيرة والمتوسطة

 3والمحاصة والمين الصناعية اإلنتاجية والحرفية، وصناعة منتجات األلبان...الخ.
  معيار الحصة السوقية: -

و منتجاتيا، فيو نظرا لمعبلقة الموجودة بين المؤسسة والسوق كون ىذا األخير اليدف الذي تؤول إلي  
المؤسسة باالعتماد عمى وزنيا وأىميتيا داخل السوق يعتبر أحد المؤشرات التي تساعد عمى تحديد حجم 

ا تمك التي ما اعتبرت ىذه المؤسسة كبيرة، أم  ما كانت حصة المؤسسة فيو كبيرة وحظوظيا وافرة كم  الذي كم  
تستحوذ عمى جزء يسير منو وتنشط في مناطق ومجاالت محدودة، فتعتبر صغيرة ومتوسطة الحجم،  لكن 

أي وجود عدد قميل من المنتجين كل منيم  ،ة فقد يكون في حالة منافسة تامةمؤشر السوق لو حاالت عد  
ام حيث يوجد منتج من حجم اإلنتاج اإلجمالي المعروض في السوق، أو حالة االحتكار الت   ضئيبل اينتج جزء

                                                           
 .16، ص، 2013لمنشر، اإلسكندرية،  الجديدة الجامعة المستدامة، دار التنمية تحقيقل آلية والمتوسطة الصغيرة خبابة، المؤسسات هللا عبد - 1
 .05كمال ديدة، لزىاري قسومة، مرجع سابق، ص،  - 2

 .321، 320بريبش، عبد المطيف بمغرسة، مرجع سابق، ص، ص،  السعيد - 3
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 ابسيط اءواحد فقط أو حالة المنافسة االحتكارية المتمثمة في وجود عدد كبير من المنتجين ينتج كل منيم جز 
 1 ة أي عدد قميل من المنتجين يسيطرون عمى السوق.من مجموع اإلنتاج، وأخيرا احتكار القم  

 2نظيمي:المعيار الت   -
            تين أو أكثر ي  تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا ليذا المعيار إذا اتسمت بخاص 

 التالية: الخصائصمن 
 ة مالكي رأس المال؛قم   -
 الممكية واإلدارة؛الجمع بين  -
 اقة اإلنتاجية؛صغر حجم الط   -
 دة؛ضيق نطاق اإلنتاج واعتمادىا عمى سمعة أو خدمة محد   -
 المحمية إلى حد كبير؛ -
 مويل.االعتماد وبشكل كبير عمى المصادر المحمية لمت   -

 ثانيا: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 يانشاط والمتوسطة عمى نوعولية في تعريفيا لممؤسسات الصغيرة ول والمنظمات الد  تعتمد بعض الد  
زت مستوى نموىا والظروف االقتصادية واالجتماعية ليا، وقد رك   أواالقتصادي والبعض اآلخر عمى درجة 

 اآلخر البعض اعتمد (، بينما النوعية )المعايير الوصفي الجانب عمى ول في وضعيا ليذا التعريفبعض الد  
 من ىذه كبيرة مجموعة عمى اشتمل ماكم   دقة أكثر عريفالت   يكون المعايير، وبذلك من الكمي الجانب عمى

 ية معا(.والكم   وعيةالن   المعايير)المعايير

وجود  ن  إفد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول العالم غم من عدم وجود تعريف موح  وعمى الر  
 3 ذلك من أجل:ضروري، و  أمر ىود داخل البمد الواحد محد  تعريف واضح و 

                                                           

 .114 -88ص، -، ص2006الجامعية، الطبعة السابعة، الجزائر،صخري، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدوي، ديوان المطبوعات  عمر  1-
 .34، ص، 2007نبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  - 2
ة في االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتيا، الدورة التدريبية الدولية حول: فريدة لرقط، زينب بوقاعة، كاتية بوروبة، دور المشاريع الصغيرة والمتوسط - 3

      ،  2003ماي  28-25 ،تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرىا في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر
 . 03ص، 
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 ؛االمتيازات المقدمة ليازيادة كفاءة البرامج و  - 
                        ؛ضمان وصوليا لميدفترشيد استخدام الموارد المالية و  - 
 ؛نفس القطاعتسييل الدراسات والمقارنة بين وحدات  -
 ؛مشاريع الدولية المعنية بالتمويلالتعامل بوضوح مع ال -
 .الصغيرة والمتوسطة نسيق بين الجيات والمشاريع في مجال دعم و مساندة المؤسساتتسييل الت   -

 الد ول: بعضالشائعة والمستعممة في  اتريفإلى أىم الت عطرق سيتم الت  وفي ما يمي 
  تعريف الواليات المتحدة األمريكية: -1

دارة مستقمة عمى أن  1953فت المؤسسة الصغيرة حسب قانون المنشأة الصغيرة لسنة عر   يا ذات ممكية وا 
 ل أقل وال تسيطر عمى مجال نشاطيا مؤسسة كبيرة، وتعتبر مؤسسة صغيرة أو متوسطة كل مؤسسة تشغ  

 1 عامل. 500من 
 تعريف المشرع الفرنسي:  -2

 التي أو مميون أورو  50 مبيعاتيا السنوية وال تتجاوز عامبل 250أقل من  التي توظف المؤسسات" ىي
 2."وروأ مميون 43  ميزانيتيا السنوية مجموع ال تتجاوز

  3:األوروبيحاد تعريف االت   -3

المتوسطة رة والصغيرة و المؤسسات المصغ   بين لمتمييز اليعريف الت  المفوضية األوروبية الت   تقترح
توصية الخاصة بيا: ) وذلك وفق  الميزانية السنوية مجموع أوعائداتيا باالعتماد عمى عدد العمال أو 

 :(  2003المفوضية األوروبية  لسنة 

                                                           
 .398، ص، 2006وائل لمنشر، الجزائر، الياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيير المالي، دار  - 1

2
 - Rani Jeanne DANG, L’intégration des PME au sein des dynamiques territoriales d’innovation: une approche 

fondée sur les connaissances. Le cas de deux clusters du Pôle de Compétitivité SCS, Thèse du Doctorat, 

UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS, France, 2011, P, 65.  

   tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/54/71/PDF/These-Rani_Dang.pdf  .22/02/2013                                      :  عمى الموقع

3
 - Angela OLOSUTEAN MARTIN, Innovation et Coopération des Petites et Moyennes Entreprises 

      Une analyse des populations d’entreprises innovantes, Thèse du Doctorat, UNIVERSITÉ D’ORLÉANS, France, 

2011, P, 24.     

      ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/angela.olosutean_1829.pdf     22/02/2013                                                      :عمى الموقع 

ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/angela.olosutean_1829.pdf
ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/angela.olosutean_1829.pdf
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مجموع  أو مميون أورو 2يتجاوز رقم أعماليا  وال عمال 10 توظف أقل من ىي التي رة:المؤسسة المصغ   -
 مميون أورو. 2ال تتعدى  الميزانية السنوية

 مجموع وال تتجاوز مبيعاتيا أو، عامبل  50 توظف ما يقل عن المؤسسة الصغيرة: ىي المؤسسة التي -
 .مبليين أورو سنويا 10ميزانيتيا 

     ،مميون أورو  50أقل من رقم أعمالو  عامبل  250 أقل من يعمل بيا ىي التي المؤسسة المتوسطة: -
 .سنويا أورو مميون  43تجاوزيال  مجموع الميزانية السنوية أو

 تعريف ألمانيا: -4
 1عامل".  500يا "المؤسسة التي يعمل فييا أقل من عمى أن   ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعر  

 تعريف اليابان: -5
 رأس معياري عمى الياباناعتمدت  1963لعام  والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات األساسيحسب القانون  
 300 عماليا عدد يتجاوز وال ياباني ين مميون 100 ماليا المستثمر رأس يتجاوز ال والتي والعمالة المال
 2عامل.
      القطاعات ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبفقد عر   1999لعام  األساسيالقانون  اأم    

 كما يمي:
 (: تعريف اليابان لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات1-1جدول رقم )

 عدد العاممين رأس المال القطاع
 عامل فأقل 300 ين فأقل مميون 100 عدين والنقل واإلنشاءاتمؤسسات الصناعة والت  

 عامل فأقل 100 مميون ين فأقل 30 جارة بالجممةالت  
 عامل فأقل 50 مميون ين فأقل 10 جزئةجارة بالت  الت  

 نميةلمت   العربية المنظمة دار العربي، الوطن في الصغيرة المشروعات إدارة عنبو، لبيب محمد : ىالةالمصدر
 .216ص،  ،2002القاىرة،  اإلدارية،

                                                           
1
 -Louis jacques filion, Management des pme de la création à la croissance, ROUNOUVEAU Pédagogique Inc, 

Canada, 2007, p, 04.  
م المالي سامي بن خيرة، باديس بوخموة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في دعم التشغيل في الجزائر، الممتقى الوطني حول: واقع وآفاق النظا - 2

 .04، ص، 2013ماي  6 -5المحاسبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الوادي، الجزائر، 



         حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  أساسيةالفصل األول: مفاهيم 
 نمية االقتصادية واالجتماعية والمشاكل التي تعيقهافي الت  

 

~ 28 ~ 
 

 :وليتعريف البنك الد   -6
وعدد العمال وحجم  األصولعريف عمى ثبلثة معايير تتمثل في قيمة في ىذا الت   وليالد   يعتمد البنك 

 1المبيعات وىو كاآلتي:
جمالي عمال، 10 من أقل فييا يكون التي ىي: رةالمصغ   المؤسسة -  دوالر 100 000 من أقل أصوليا وا 

 أمريكي. دوالر 100 000ى يتعد   ال السنوية المبيعات وحجم أمريكي،
 وحجم المبيعات أصوليا إجمالي من وكل ،عامبل 50 من أقل توظف التي ىي :الصغيرة المؤسسة  -

 .أمريكي دوالر مبليين 03 ىيتعد   ال السنوية
 ال السنوية مبيعاتيا وحجم أصوليا من كل اأم   عامل، 300 من أقل عماليا عدد :المتوسطة المؤسسة  -

 .أمريكي دوالر مميون  15 يفوق
 :تعريف الهند  -7

عامل لو لم تستخدم  50يا تمك "المؤسسات التي تشغل أقل من ف المؤسسات الصغيرة عمى أن  تعر   
 روبية"، وقد تم   500 000أسمالية عامل لو لم تستخدم اآللة، ولم تتجاوز أصوليا الر   100اآللة، أو أقل من 

 وذلك بيدف ،أسمالية الثابتةالر   األصولر الكمي والذي يتمثل في قيمة عريف عمى المعيااالعتماد في ىذا الت  
 2عمى ذلك زيادة في رأس المال المستثمر.  خمق فرص عمل أكثر، دون أن يترتب

 تعريف منظمة اتحاد بالد جنوب شرق آسيا: -8
 آلتي:اف ىذه المنظمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باالعتماد عمى معيار عدد العمال كتعر  

 (: تعريف منظمة اتحاد بالد جنوب شرق آسيا2-1جدول رقم )
 عدد العمال نوع المؤسسة
 عمال 9و  1ما بين  رةمؤسسة مصغ  
 عامبل 49و 10ما بين  مؤسسة صغيرة

 عامبل 99و 50ما بين  مؤسسة متوسطة

                                                           
 ،اإلسبلمي االقتصاد :حول األول الدولي الممتقى ،اإلسبلمية بالصيغ المصرفية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل محسن،  فطاسميمان ناصر، عو  - 1

 .03ص،  ،2011 فيفري 24-23غرداية، الجزائر،  ورىونات المستقبل، الواقع
 .54ص، مرجع سابق، فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد،  - 2
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 عامبل 99أكثر من   مؤسسة كبيرة
 العربي المغرب أقطار تمنية في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المؤسسات دور لحيمح، طيب المصدر:

      والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأىيل متطمبات :حول وليالد   الممتقى، )الجزائر، تونس، المغرب(
 .162 ص، ،2006 أفريل،17-16 ،الجزائر بوعمي، الشمف، بن حسيبة جامعة العربية، الدول في

 تعريف مصر: -9
بشأن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2004لسنة  141حتى تاريخ صدور القانون رقم  

 اتحاد فوقد عر   1لم يكن يوجد بمصر تعريف لممؤسسات الصغيرة المتوسطة، 2004والصادر في جويمية 
 جنيو ألف 50 عن يزيد رأسماليا ال التي تمك يابأن   جدا الصغيرة المؤسسات " المصري فيما بعد الصناعات
 عدد يتراوح حين جنيو، في مبليين 5 عن يقل أعمال سنوي ورقم عمال 10 عن يزيد ال العاممين ويكون عدد

 مميون جنيو، 50 و 5 بين سنوي أعمال رقم وتحقق عامل، 100 و 10 بين المؤسسة الصغيرة في العاممين
 ال التي فيي تمك المتوسطة الحجم المؤسسات اأم    ،جنيو مميون 5 و ألف 50 بين ما يتراوح مال رأس وذات
 2جنيو". مميون 50 أعماليا رقمو  رأسماليا من كل ىيتعد   وال عامل، 100 عن عماليا عدد يزيد
 :تعريف تونس -11

يا وضعت بعض المعايير في ذلك أن   لم يرد تعريف رسمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيا، إال  
عمال فما  10ميم المؤسسة مبليين دينار تونسي وعدد العمال الذين تشغ   03كقيمة االستثمار التي ال تفوق 

 3أكثر.
 تعريف الجزائر: -11

 ة محاوالت لتعريفودقيق لجميع الدول، فقد ظيرت عد   دمحد   قانوني تعريف وجود لعدم نتيجة
ة بتنمية الخاص  قارير والمتوسطة في الجزائر سواء من قبل مؤسسات وطنية أو من خبلل الت   الصغيرة المؤسسات

 من قبل السمطات العمومية. ةىذه المؤسسات، والتي لم تكن رسمية ومعتمد

                                                           
 .44ص، ، 2005، دار النيضة العربية، بيروت، لبنان، األعمالطارق محمود عبد السبلم السالوس، حاضنات  - 1
تمويل المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة  إشكاليةياسين العايب،  - 2

 .169، ص، 2011-2010ر، منتوري، قسنطينة، الجزائ
 .398الياس بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق، ص،  - 3
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 :1المحاولة األولى 
 الخاص ببرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرى أن   قريركانت عند وضع الت    

 ز بما يمي:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي كل وحدة إنتاجية تتمي  
 القانونية؛ االستقبللية -
 عامل؛ 500ل أقل من تشغ   -
 مميون دج؛ 10تقد ر قيمة إنشائيا بأقل من  -
 مميون دج. 15ر بأقل من تحقق رقم أعمال سنوي يقد   -

 الية:وتظير  ىذه المؤسسات بأحد األشكال الت  
 مؤسسات تابعة لمجماعات المحمية ) مؤسسات والئية وبمدية (؛ -
 فروع المؤسسات الوطنية؛  -
 طة؛مؤسسات مختم -
 مؤسسات مسي رة ذاتيا؛ -
 عاونيات؛الت   -
  ة.مؤسسات خاص   -

 2الثانية: المحاولة 
 المؤسسة طرحت حيث والمتوسطة الصغيرة الصناعات حول األول الممتقى انعقاد مع متزامنة كانت 

 : ىماو  مؤشرين عمى يعتمد تعريفا ( EDIL ) الخفيفة الصناعات تنميةو  لميندسة الوطنية
 ؛عامل 200 من أقل العمال عدد -
 .دج مميون 10 من أقل أعمال رقم  -

 

                                                           
حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األولشيرزاد زغيب، ليمى عيساوي، المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر: واقع وآفاق، الممتقى الوطني  - 1

 .04، ص، 2002أفريل  9-8ائر، ودورىا في التنمية، جامعة عمار ثميجي، االغواط، الجز 
ورة(، أحمد مجدل، إدراك واتجاىات المسؤولين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة االلكترونية في الجزائر، أطروحة دكتوراه )غير منش - 2

 .36ص،  2004جامعة الجزائر، الجزائر، جوان 
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 :1المحاولة الثالثة 
راسة التي تقدم الد   إطارعريف المقترح أثناء الممتقى الوطني حول تنمية المناطق الجبمية في تتمثل في الت   

فكير حول مكانة المؤسسات الصناعية الصغيرة تحت عنوان "عناصر الت   "رابح محمد بمقاسم"بيا السيد 
أعطى الباحث المؤسسات الصغيرة  وعية بحيثوالمتوسطة في االقتصاد الجبمي" والذي يرتكز عمى المعايير الن  

 :والمتوسطة التعريف التالي
كل وحدة إنتاج و/أو وحدة الخدمات الصناعية ذات حجم صغير  ىي المؤسسة الصغيرة والمتوسطة" 
ة أو مؤسسات عامة، وىذه األخيرة ىي مؤسسات محمية خاص  ا شكل مؤسسات سيير المستقل وتأخذ إم  تتمتع بالت  

 .")والئية أو بمدية ( 
الوحدات الصناعية والخدمات الصناعية،  ىذا القطاع أشمل بحيث يضم بجانب كما يعتبر الباحث أن  

النقل جارة و ابعة لقطاع البناء واألشغال العمومية وباقي الوحدات الخدمية األخرى ) الت  وحدات اإلنجاز الت  
 أمين...(.والت  
 :)المحاولة الرابعة )األخيرة 

      في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل انضمام الجزائر  لبلنسجامتحقيقا 
 سنة متوسطي، وتوقيعيا عمى الميثاق العالمي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جوانالمشروع األورو  إلى

 2.األوروبيعريف الذي اعتمد عميو االتحاد أخذ القانون الجزائري بالت   2000
ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب المادة الرابعة من القانون التوجييي حيث تعر  

ة مؤسسيا ميما كانت طبيعتيا القانونية بأن  2001 ديسمبر 12المؤرخ في  لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 3إنتاج السمع و/أو الخدمات:

 شخصا؛ 250إلى  1ل من تشغ   -

                                                           
    حول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األول، المكانة االقتصادية واالجتماعية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممتقى الوطني  دليمة مسدوي - 1

 .40، ص، 2011ماي  19-18، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 2011-2010في تحقيق التنمية بالجزائر خبلل الفترة 
، مجمة البحوث والدراسات العممية، -دراسة ميدانية-الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين االلتزام البيئي ومنطق تعظيم الربح رشيد سالمي، المؤسسات - 2

 .130، ص، 2012، مارس 06جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، العدد 
 المؤسسات لترقية يتضمن القانون التوجييي 2001 برديسم 12الموافق لـ  1422رمضان  27والمؤرخ في  18-01 رقم الجريدة الرسمية، قانون - 3

 .6، 5ص،  ، 77الصغيرة والمتوسطة، العدد 
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 مميون دينار؛ 500ال يتجاوز رقم أعماليا ممياري دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية  -
 تستوفي معايير االستقبللية. -

 تشغل التي مؤسسةال يابأن   المتوسطة المؤسسة تعريف القانون إلى نفس من الخامسة ةالماد   أشارتكما 
   إيراداتيا تكون أن أو دينار مميار 2 و مميون 200 بين ما أعماليا رقم ويكون عامبل 250 إلى 50  بين ما
 دينار. مميون 500 و 100 بين ما

 عامبل 49 إلى 10 بين ما لتشغ   مؤسسة يابأن   الصغيرة المؤسسة ففتعر   القانون من السادسة ةالماد   اأم  
 دينار. مميون 100 السنوية حصيمتيا مجموع يتجاوز ال أو دينار مميون 200 السنوي أعماليا رقم يتجاوز وال

  عمال 9 إلى عامل من تشغل مؤسسة يابأن   رةالمصغ   المؤسسة تعريف إلى السابعة ةالماد   وتعرضت
 .دينار مبليين 10 السنوية إيراداتيا مجموع يتجاوز ال دينار أو مميون 20 من أقل أعمال رقم وتحقق

قميدي، حيث بدأت من صناعات حرفية معظم المؤسسات بدأت حسب التسمسل الت   ويرى البعض بأن  
والبعض منيا بقي  الحجم،ويدوية وتطورت إلى صناعات صغيرة ثم نمت لتصبح صناعات متوسطة أو كبيرة 

رة والمتوسطة تمثل المؤسسات الصغي فريق بين تمك األنواع أمر البد منو ألن  الت   أن   عمى وضعو، إال   محافظا
مرحمة متقدمة من مراحل الصناعة الحديثة بعكس الصناعات الحرفية واليدوية بمفاىيميا العامة والتي ال تمثل 

ويمكن تعريف  مراحل تصنيع بدائية تعتمد عمى وسائل إنتاجية تقميدية وميارات فردية متوارثة اجتماعيا. إال  
     جموعة من المؤسسات التي تقوم باإلنتاج عمى نطاق صغير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى "أنيا م

  أو متوسط وتستخدم رؤوس أموال صغيرة وتوظف عددا محدودا من األيدي العاممة"، حيث يجب االقتصار 
عريف عمى مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتبع األسموب اإلنتاجي الحديث في ىذا الت  

إخراج الحرف والصناعات  لآلالت وتطبق مبدأ تقسيم العمل في اإلنتاج، ونتيجة لذلك يجب فباالستعمال المكث  
       ، عريف األكاديمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن تعريف ىذه المؤسسات، ىذا بالنسبة لمت   المنزلية

زمة إلشباع مع البل  جميع أنواع المؤسسات تمتقي في ىدف واحد ىو إنتاج الس ن  إومن حيث المفيوم العام ف
 1الحاجات البشرية.

                                                           
مد حكيم شبوطي، الدور االقتصادي واالجتماعي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة األبحاث االقتصادية واإلدارية ، العدد الثالث، جامعة مح - 1

 . 212، ص، 2008خيضر، بسكرة، الجزائر، جوان 
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   تعريف شامل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتمد عمى ثبلثة معايير أساسية تتمثل إعطاءويمكن 
في عدد العمال المستخدم ومبمغ رأس المال المستثمر وحجم مبيعاتيا السنوي )رقم أعماليا( كاآلتي: "ىي تمك 

عمى نطاق صغير أو متوسط باستخدام عدد معين من اليد العاممة  اإلنتاجيةالمؤسسات التي تقوم بالعمميات 
     وحجم مبيعاتيا  دج مميار 2مميون دج و 200د يتراوح  ورأسمال مستثمر محد   عامبل 250و 10يتراوح مابين 

 مميون دج". 500ال يتعدى 

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثالثا:

            تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن غيرىا من المؤسسات الكبيرة الحجم بمجموعة 
 من الخصائص نوردىا فيما يمي:

رؤوس لتستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر السيولة في إنشائيا من احتياجيا سهولة التأسيس:  -1
وتفعيل مدخرات األشخاص من أجل تحقيق منفعة  يا تستند باألساس إلى جذبأموال صغيرة نسبيا، حيث أن  

 1دة من النشاط االقتصادي.أو فائدة تمبي بواسطتيا حاجات محمية أو جزئية في أنواع متعد  
وقيادتيا وتوجيييا والوضوح  إدارتياتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيولة  :اإلدارة ستقالليةاو سهولة  -2

والسياسات التي  األسسوبساطة  ،وتوجيو جيود العاممين فييا نحو أفضل السبل لتحقيقيا ،في تحديد أىدافيا
مالك المؤسسة ىو مديرىا في نفس فييا يكون و العاممين والعمبلء،  إقناعتحكم عمل ىذه المؤسسات وسيولة 

وذلك عمى عكس  اإلدارةكما يمنحيا صفة االستقبللية في  ،خاذ القراراتع في عممية ات  الوقت مما يسر  
د تعد   إلى واإلدارةيؤدي الفصل فييا بين الممكية  إذالمؤسسات الكبيرة التي تأخذ شكل شركات مساىمة 

 2أىدافيا.
 النشاطات بتأدية العاممين بعض بمساعدة أو نفسو المؤسسة صاحب قيام وذلك من خبلل :المركزية -3

 المؤسسة. في المختمفة
                                                           

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الدورة التدريبية الدولية حول:  واستراتيجية، التجربة التنموية في الجزائر عبد القادر عطوي ،إسماعيل بوخاوة - 1
، 2003ماي  25-23، الجزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورىا في االقتصاديات  المغاربية،

 .04ص، 
، جامعة الوادي، الوادي، 05نوال بن أعمارة، التمويل المصرفي اإلسبلمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة الدراسات االقتصادية والمالية، العدد  - 2

 .43، ص، 2012الجزائر، 
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تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحمية النشاط، وىذا في تقديم الخدمات:  ابع الشخصيوالط   المحمية -4
األمر الذي يجعل تقديم  ،بة بين المؤسسة والعمبلءة والعبلقة الطي  يؤدي إلى وجود نوع من األلفة والمود  

 1الخدمة أو المنتج يتم في جو يسوده طابع الصداقة.
ال تستخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقنيات فة: استخدام وسائل إنتاج أصغر حجما وأقل تكم -5

 قد  األموالتمويل وخبرات لمقيام بأنشطة البحوث والتطوير، وىذه  إلىجديد يحتاج طوير والت  الت   ألن   ،دةمعق  
كاليف )تكاليف التخزين، تقميل الت   إلىيؤدي  اإلنتاجانخفاض حجم  الي فإن  المؤسسات، وبالت  ال تتاح ليذه 

 2...(.اإلنتاج
حديث أكثر من المؤسسات الكبيرة الحجم، جديد والت  يتعرض ىذا النوع من المؤسسات لمت  جديد واالبتكار: الت   -6

يجدون في ذلك حوافز و  ،األشخاص البارعين الذين يعممون عمى ابتكار أفكار جديدة تؤثر عمى أرباحيم ألن  
المعوقات التي تواجييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غم وعمى الر   3تدفعيم بشكل مباشر لمعمل.

      تنظيم المشاريع اتيإمكان خمقإعادة  ىإل الرئيسي باعتبارىا السبيل لبلبتكار ىناك قبول واسع، الحجم
 4مواردىا. المؤسسات الكبيرة في تكوين مواجية القدرة عمى و يعزز منأن   كما ،عمى المدى الطويل

ليا القدرة  تتميز أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن   مع المتغيرات المستحدثة: كيفالمرونة عمى الت   -7
حول إلى إنتاج سمع أو خدمات أخرى تتناسب الت    فاعل بمرونة وسيولة مع  متغيرات االستثمار أيعمى الت  

 5مع متغيرات السوق ومتطمباتو.
من قبل العاممين في المؤسسة  اإلنتاجوسط عمميات  لؤلعمالائمة مارسة الد  منظرا لم: اتيأداة لمتدريب الذ   -8

 ،سويقية والمالية يحقق اكتسابيم المزيد من المعمومات والمعرفة والخبراتقنية والت  وتحمميم المسؤوليات الت  
 6.اإلنتاجيةنوع في المقدرة الت   صاستثمارية في المستقبل وتوسيع فر وىذا ما يؤىميم لقيادة عمميات 

                                                           
 .26، 25، ص، ص، 2009دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، توفيق عبد الرحيم يوسف، إدارة األعمال التجارية الصغيرة،  - 1
 .69، ص، مرجع سابقفايز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد عمي،  - 2

 . 13، 12، ص،2001عبد الغفور عبد السبلم وآخرون، إدارة المشروعات الصغيرة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 3
4

 - Rani Jeanne DANG, op cit, P, 69. 
 .21، ص، 2003محمد ىيكل، ميارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، القاىرة،  - 5
، أطروحة -دراسة حالة الجزائر–كريمو دراجي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الواقع، التجارب والمستقبل في ظل التحوالت االقتصادية العالمية  - 6

 .15، ص، 2011-2010)غير منشورة(، جامعة الجزائر، الجزائر، دكتوراه 
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الصغيرة  األسواق إلىجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تت   وانخفاض درجة المخاطرة: األسواقاختيار  -9
ىذا النوع من المؤسسات يتميز بانخفاض  المؤسسات الكبيرة الحجم، كما أن   اىتمامتثير  والمحدودة والتي ال

درجة المخاطرة خاصة مخاطر السوق، وذلك مقارنة مع المؤسسات الكبيرة التي تتحمل أخطارا كبيرة وذلك 
 1نظرا لكبر حجم استثماراتيا وحجم حصتيا في السوق.

بالنمط البيروقراطي  سمنظيم المت  عمى كثافة الت  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تعتمد نظيم: بساطة الت   -11
الذي يكون في كثير من األحيان و  ،ثمما نجده في المؤسسات الكبيرةدة مالذي يتطمب مستويات تنظيمية متعد  

رك العامل في تحديد تال يش ومن ثم   ،نظيمجمود يعرقل السير الحسن لمت  و  ممل وعدم تحفيز لمعاملمصدر 
فالحجم ، المتوسطةما تتميز بو المؤسسات الصغيرة و  أىداف المؤسسة واالشتراك في قراراتيا وىذا عكس

 2.االقتراب من مراكز القراربيسمح لمعمال الموجودين نظيمية و ص من المستويات الت  والمتوسط يقم   الصغير
 3مال من أجل نموه،العتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى المصادر الداخمية في تمويل رأس ا  -11

مويل سواء كان ذلك خبلل مرحمة خصية في عممية الت  بحيث يعتمد صاحب المؤسسة عمى الموارد المالية الش  
ر الضمانات يجوء إلى المصادر الخارجية والتي تتطمب توفوسع وذلك قبل الم  اإلنشاء أو خبلل مرحمة الت  

 رض، واشتماليا عمى عنصر المخاطرة.الكافية المطموبة  من قبل المق  
بعممية إحبلل وتعويض  األحيانالمتوسطة في أغمب تقوم المؤسسات الصغيرة و  جاري:تعديل الميزان الت   -12

                 تصديرىا لمعديد  إلى باإلضافةية، لممنتجات المستوردة من خبلل تصنيع المنتجات المحم  
ن تساىم في إعداد تركيب الميزان من المنتجات المحمية إلى األسواق الخارجية، فيي من خبلل ىاتين العممتي

 4جاري في البمد الذي تمارس فيو نشاطيا.الت  

                                                           
 .14، ص، مرجع سابقكريمو دراجي،   - 1
حول: المؤسسات الصغيرة  األولالممتقى الوطني ، ةوالتحديات االقتصادية العالمية الجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كميزة تنافسيةعياش قويدر،  - 2

 .184، ص، 2002أفريل  9-8والمتوسطة ودورىا في التنمية، جامعة عمار ثميجي، االغواط، الجزائر، 
 .14، ص، 2004جياد عبد هللا عفانة، قاسم موسى أبو عيد، إدارة المشاريع الصغيرة، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 3
 .05، ص، مرجع سابق، عبد القادر عطوي ،بوخاوةإسماعيل  - 4
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       تعتمد معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمميا عمى انجاز عمل متخصص خصص: الت   -13
لدخول  األفضلواحد يشكل الخيار  إنتاجيخصص في مجال الت   د البعض بأن  يؤك  و في مجال معين، 

 1ولية.الد   األسواقالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
خرات المحدودة لدى صغار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة عمى تعبئة المد   إن  خرات: جذب المد   -14

ة، خرين الذين ال يعتمدون عمى النظام المصرفي، وىم عمى استعداد الستثمارىا في مؤسساتيم الخاص  المد  
 إلقامةقد تكون كافية  األسرة أفرادخرات القميمة لدى المد   وىذهال صغير ومحدود، والتي تتميز برأس م

 لئلنفاق وعرضةعاطمة  األموالترك ىذه  عنمشروع من مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عوضا 
وتشغيل ىذه المؤسسات يجعميا  إلنشاءزم المال البل   رأسانخفاض حجم  ن  إفي البنوك، وىكذا ف إيداعياأو 
    المباشر  اإلشرافوظيف التي تحرميم من جاذبية لصغار المدخرين، الذين ال يميمون ألنماط الت   أكثر

 2عمى استثماراتيم.
لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور فع ال في دعم الكفاءة اإلنتاجية لممؤسسات  دعم المؤسسات الكبيرة: -15

       اإلنتاجية الكبيرة، حيث تزودىا بالعمالة الماىرة التي اكتسبت الخبرة في المؤسسات الصغيرة لتنتقل 
وفير مستمزمات وتستجيب لطمباتيا بت 3،يا تقدم أجورا أعمى ومزايا اجتماعية أفضلإلى المؤسسات الكبرى ألن  

 بإنتاجية لممؤسسات الكبيرة حيث تقوم مة ومغذ  الي تصبح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكم  معينة وبالت  
 4عة ليا.أو السمع نصف المصن   األجزاءالعديد من 

 
 

 

                                                           
الحكومة  ةعبد الرزاق خميل، عادل نقموش، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية، الممتقى العممي الدولي حول: إستراتيجي - 1

 .09، ص، 2011نوفمبر  16-15في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، الجزائر، 
 .10، ص المرجع نفسو - 2
 .32كريمو دراجي، مرجع سابق، ص،  - 3
متقى الوطني حول: واقع وآفاق النظام المحاسبي المياوي، عبد الرزاق حواس، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حبوبكر نعرورة، مفيدة ي  -4

 .06ص،  ،2013ماي  6-5المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي 
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المبحث الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

ور ول، وذلك لمد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات أىمية كبيرة في جميع اقتصاديات الد  تعتبر 
الحيوي الذي تمعبو في كافة المجاالت والمردود االيجابي ليا سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي، وقد 

نمية كأداة فع الة في تحقيق الت  توظيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختمف أشكاليا  إلىول عممت جميع الد  
 . االقتصادية واالجتماعية

 أوال: أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أخرى وذلك  إلىىناك العديد من التصنيفات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تختمف من مؤسسة  
 ة معايير، والتي تتمثل في:حسب عد  

 حسب المعيار القانوني صنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت -1
 تنقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ىذا المعيار إلى:

  :خاذ جميع القرارات وىي المؤسسة التي يمتمكيا ويديرىا فرد واحد، حيث يقوم بات   مؤسسات فردية 
    وىو المسؤول األول واألخير عن نتائج أعمال المؤسسة  ،وفي المقابل يحصل عمى األرباح

 1 أرباح أو خسائر.من 
   :كثر، يمتزم كل طرف بتقديم حصة ىي مؤسسات تعود ممكيتيا إلى شخصين أو أ مؤسسات الشركات

 2 ما قد ينشأ من أرباح أو خسائر في ىذه المؤسسة. قتسامالمال أو عمل  من
 3وتنقسم مؤسسات الشركات إلى: 

ضامن عمى شركات الت  ، وتشتمل األشخاصعدد من  إلىتعود ممكيتيا  شركات األشخاص: -
 وصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.وشركات الت  

                                                           
 . 27، 26، ص، ص، 2006عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر،  - 1
 . 27، 26، ص، ص، المرجع نفسو - 2
    ويرىا منصور بن أعمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويميا، الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتط - 3

 .04، 03، ص، ص، 2003ماي  28-25 ،في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر
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تتمثل في عقد بين طرفين أو أكثر يتفقان فيو عمى االتجار معا بعنوان  ضامن:شركات الت   -
مخصوص ويمتزم جميع أعضائيا بديون الشركة بمسؤولية شخصية تضامنية عمى جميع 

 قيد.ضامن ومن غير أمواليم بالت  
ومتضامنين وبين  مسؤولينواحد أو أكثر شريك بين  وىي عقد: وصية البسيطةشركة الت   -

 .شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب األموال فييا وخارجين عن اإلدارة ويسمون موصين
ة ليس ليا وجود ظاىر أمام الغير ويقوم بأعماليا أحد ىي شركات مستقر   ة:شركة المحاص   -

 الشركاء باسمو ويشترط قسمة األرباح والخسائر بين جميع الشركاء. 
    م ورأس ماليا مقس   ،الشخصي فييا لبلعتباروىذا النوع من الشركات ال أثر  شركات األموال: -

 المساىمة.وصية باألسيم وشركات كشركات الت   ،داولإلى أسيم قابمة لمت  
       ظر ى عددىم سبعة بغض الن  نة من أشخاص يتعد  شركات المساىمة: ىي شركة مكو   -

ويشتركون في رأس المال بحصص تسمى أسيم، وال  ،عن االعتبار الشخصي لممساىمة
    ويديرىا مجمس إدارة ينتخب  ،بقدر حصتيم من المساىمة فييا إال   يتحممون الخسائر

 .نةة معي  من طرف المساىمين لمد  
د مسؤولية كل شريك فييا تجارية تتحد  الشركات ذات المسؤولية المحدودة: ىي شركة  -

يقل عدد الشركاء فييا عن اثنين، فإن كان  وال مو من حصتو في رأس المالبقدر ما قد  
 يقل العدد عن ثبلثة.  بين الشركاء زوجين، وجب أن ال

م رأس ماليا إلى أسيم متساوية القيمة الشركة التي يقس  : ىي وصية باألسيمشركات الت   -
يقل عدد أعضائيا عن سبعة، ويكون شريكا واحدا أو أكثر فييا مسؤوال  وال ،داولوقابمة لمت  

يدعون موصون  من مساىمينالومن  ،ركةضامن في كافة أموالو عن ديون الشبالت  
ن يمعاممة المساىمس المال ويعاممون عن الخسارة بقدر حصتيم في رأ  مساىمون يسألون 

 في شركات المساىمة. 
بين شركات و وصية باألسيم بين شركات األشخاص في أساس تكوينيا وتجمع شركة الت  

وصية باألسيم ىناك د المساىمين الموصين، ففي شركة الت  األموال بالنسبة لرأس ماليا وتعد  
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المحدودة أي المساىم باألسيم مقة والشريك ذو المسؤولية الشريك المتضامن ذو المسؤولية المط  
 .دة برأس مال المساىم()مسؤولية محد  

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معيار طبيعة الممكية -2
 تنقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ىذا المعيار إلى:   

  :ىي مؤسسات تعود ممكيتيا لفرد أو مجموعة من األفراد )شركات أشخاص، مؤسسات خاصة
 1 شركات أموال...الخ(.

  :تجمع  يىي مؤسسات تعود ممكيتيا بصورة مشتركة لمقطاع العام والخاص، أ مؤسسات مختمطة
 2ة.بين الممكية العامة والممكية الخاص  

  :صرف فييا دون ولة فبل يحق لممسؤولين عنيا الت  ىي مؤسسات تعود ممكيتيا لمد  مؤسسات عامة
ولة عمى ذلك، واألشخاص الذين إذا وافقت الد   وال يحق ليم بيعيا أو إغبلقيا إال   ،ولةموافقة من الد  

ولة وفقا لمقوانين جاه الد  ينوبون عن الحكومة في إدارة المؤسسات العامة مسؤولون عن أعماليم ىذه ات  
 ، وتيدف المؤسسات العمومية من خبلل نشاطيا االقتصادي إلى تحقيق مصمحة المجتمعلياالعامة 

ن  وليس ىناك أىمية كبير لمربح في ىذا الن       ما ىدفيا األساسي تحقيق أقصى وع من المؤسسات وا 
  3.ما يمكن من األىداف العامة بمعنى تحقيق أقصى إنتاج وبذلك يمكن أن تحقق الربح

 حسب معيار الطبيعة االقتصادية لمنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتصنيف  -3
 يتم تصنيف المؤسسات حسب طبيعة النشاط إلى:       

 :ىي تمك المؤسسات التي تقوم بتمبية حاجات تقتضييا الحياة االجتماعية التي  مؤسسات خدماتية
 4تتطور باستمرار، كخدمات البريد، السياحة، الكيرباء...الخ.

 

                                                           
 استراتيجيةالممتقى العممي الدولي حول:  جعيجع، مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالة بالجزائر،حياة براىمي، نبيمة  - 1

 .10ص،  ،2011نوفمبر  16-15الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، المسيمة،  الجزائر، 
 .10، ص، المرجع نفسو - 2
 .29عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، مرجع سابق، ص،  - 3

 .55 ، ص،1982عبود صمويل، اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4- 
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 باإلضافة : ىي المؤسسات التي تقوم بإنتاج السمع االستيبلكية والسمع الوسيطيةمؤسسات صناعية 
 1 إنتاج سمع التجييز. إلى

 :2الية:رق الت  الط   بإحدىويكون العمل فييا   المؤسسات الزراعية 
 ؛أجورينميقوم صاحب المزرعة باستغبلل ممكيتو وذلك بمساندة أسرتو أو بعض ال -
 ؛ح قصد استغبلليا مقابل مبمغ ماليبتأجير أرضو لفبليقوم صاحب المزرعة  -
 مزارع ما مقابل قسط من المحصول. إلىيقوم بتفويض استغبلل أرضو  -

 :يا أي أن   ،بقصد الحصول عمى ربح أساسا عمى شراء وبيع وتوزيع السمعتقوم   المؤسسات التجارية
  كانت طبيعتو باعتباره تاجر تجزئةتمارس دور الوساطة بين المؤسسات الصناعية والمستيمك ميما 

من سمسمة  ال جزءجارية تشك  أو تاجر جممة أو مستيمك نيائي أو مؤسسة صناعية، ىذه المؤسسات الت  
وزيع التي تتبعيا المؤسسة ة بمنتج معين، فوجودىا من عدمو يتوقف عمى سياسة الت  وزيع الخاص  الت  

بالبيع المباشر إلى المستيمك  سسات الصناعيةالصناعية، وتكون غير موجودة في حالة قيام المؤ 
 3يائي.الن  

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معيار الحجم -4
يتم االعتماد عمى عدد العمال في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ىذا المعيار والتي 

 4تكون كاآلتي:
   ؛عمال 9إلى  1مال فييا يتراوح من يكون عدد الع رة:المؤسسات المصغ 
 :؛عامبل 199 إلى 10من  المؤسسات الصغيرة 
 :؛عامبل 499 إلى 200من  المؤسسات المتوسطة 
 :عامل. 500يفوق عدد العمال فييا  المؤسسات الكبيرة الحجم 

                                                           
 .05، 04، ص، ص، 1992محمد أوكيل وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
ت الصغيرة منصور محمد الشريف، االستثمارات األجنبية المباشرة وتأثيراتيا عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممتقى الوطني األول حول: المؤسسا - 2

 .03، ص، 2002أفريل  9-8والمتوسطة ودورىا في التنمية، جامعة عمار ثميجي، االغواط، الجزائر، 
القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في عموم التسيير، )غير منشورة(، جامعة  لزىر العابد، إشكالية تحسين  - 3

 . 21، ص، 2013-2012، الجزائر، -2-قسنطينة
 .18، 17فرحات غول، مرجع سابق، ص، ص،  - 4



         حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  أساسيةالفصل األول: مفاهيم 
 نمية االقتصادية واالجتماعية والمشاكل التي تعيقهافي الت  

 

~ 41 ~ 
 

 1عمى أسـاس توجهها : المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتصنيـف  -5
 وتأخذ ىذه المؤسسات األشكال التالية:

 :خذ من موضع إقامتيا المنزل، وتتكون في الغالب ىي المؤسسات التي تت   المؤسسات العائمية       
تقوم بإنتاج سمع ىذه المؤسسات و  يا معظم مناصب الشغل،في من مساىمات أفراد العائمة ويمثمون

 تقميدية بكميات محدودة.
 :يا تعتمد في الغالب وع السابق ألن  ىذا النوع من المؤسسات يقترب كثيرا إلى الن   المؤسسات التقميدية

       يا تكون وع السابق ىو أن  ولكن ما يميزىا عن الن   ،وتنتج منتجات تقميدية ،عمى مساىمة العائمة
 مستقمة عن المنزل وتعتمد عمى وسائل بسيطة.في ورشات صغيرة و 

  توتكنولوجيايتميز ىذا النوع من المؤسسات باستخدامو لتقنيات : شبه المتطورةالمؤسسات المتطورة و 
منتجات  إنتاجأو من ناحية  ،د لمعملنظيم الجي  الصناعة الحديثة سواء من ناحية التوسع أو من ناحية الت  

 منظمة مطابقة لمقاييس الصناعة الحديثة والحاجات العصرية.
 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب أسموب تنظيم العمل: -6

   2ز بين ثبلثة أنواع من المؤسسات : صنيف يمكن أن نمي  في ىذا الت      
  تجمع ىذه المؤسسات بين نظام اإلنتاج العائمي ونظام اإلنتاج الحرفي،  :مصنعيةالالمؤسسات غير

و  اإلنتاج العائمي الموج   إذ يعتبر حرفي واحد، أو بمشاركة عدد من المساعدين، نشاطتحت 
ومع ذلك يحتفظ بأىميتو في االقتصاديات اتي أقدم شكل من حيث تنظيم العمل، لبلستيبلك الذ  

يصنع بـموجبو سمعا ومنتجات حسب احتياجات  ايدوي اا اإلنتاج الحرفي يبقي دائما نشاطالحديثة، أم  
خذ المنزل كمكان ز في نطاق اإلنتاج الحرفي بين كل من اإلنتاج المنزلي الذي يت  الزبائـن. ونمي  

  مكان خـارج المنـزل.  إليقـل الحرفي لمعمـل، واإلنتـاج في الورشات عندما ينت
   :وىي تجمع كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة،  المؤسسات المصنعية

كما  ،تتميـز عن صنف المؤسسات غير المصنعية من حيث تقسيم العمل وتعقيد العمميات اإلنتاجيةو 

                                                           
 .10حياة براىمي، نبيمة جعيجع، مرجع سابق، ص،  - 1

 .34مرجع سابق، ص،  ،عثمان لخمف - 2
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ساع تميز بات  وتسيير، وتقسيم العمل وطبيعة السمع المنتجة يا تستخدم األساليب الحديثة في الت  أن  
 .أسواقيا

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المنتجات -7
 حسب ىذا المعيار يوجد ثبلثة أصناف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:     
 : 1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة لمسمع االستهالكية 

ة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نظام إنتاج السمع االستيبلكية عمى تصنيع عد  يعتمد نشاط 
ركيز عمييا نظرا لكونيا تتبلءم مع خصائـص ىذه المؤسسات، وتتمثل ىذه المنتجات منتجات، ويعود الت  

 في:
 منتجات الجمود واألحذية والنسيج؛ -
 تحويل المنتجات الفبلحية؛ -
 المنتجات الغذائية؛  -
 تجات الخشب ومشتقاتو.الورق ومن -

 2 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة لمسمع الوسيطة:ا 
يعتمد نشاط ىذه المؤسسات عمى إنتاج مجموعة من السمع والتي تكون في مجال الصناعة الميكانيكية 

 والكيربائية، الصناعة الكيمائية والببلستيكية، صناعة مواد البناء، المحاجر والمناجم.
  جهيز:الصغيرة والمتوسطة المنتجة لسمع الت  المؤسسات  

 اآلالت إلى احتياجياجييز عن المؤسسات السابقة، سمع الت   إنتاجمؤسسات  أىم ما يميز إن  
        الذي قد ال يتماشى  األمرجييزات التي تتمتع بتكنولوجيا عالية لئلنتاج وكثافة وكبر رأسماليا، والت  
شاط في ىذا المجال والذي أغمب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يضي ق عمييا دائرة الن   إمكانياتمع 

       ات البسيطة ويكون ىذا والفروع البسيطة، كإنتاج وتركيب بعض المعد   األنشطةينحصر في بعض 
 نشاط ىذه المؤسسات قد ال يتعدى مجال الصيانة ن  إف اميةا في البمدان الن  مة، أم  في البمدان المتقد  

                                                           
 .  35، ص، مرجع سابق ،عثمان لخمف - 1
 .30يوسف قريشي، مرجع سابق، ص،  - 2
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جييزات الكيربائية الشحن واآلالت الفبلحية والت   وآالتلبعض اآلالت والتجييزات كوسائل النقل  واإلصبلح
 1وتجميع بعض اآلالت الكيرومنزلية.

    المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقاولة: -8
 و "العبلقة بين المقاول الرئيسي ومقاول فرعي أو ثانوي يقوم بناءا عاقد من الباطن عمى أن  ف الت  يعر  

 ي تكون في الغالب في صيغة متخصصةفاقية مع المقاول الرئيسي عمى تنفيذ جزء من األعمال والتعمى ات  
 2 كاألعمال الكيربائية والميكانيكية."

ز المؤسسات الصناعية الحديثة، وىو يمي  عاون الصناعي الذي وتعتبر المقاولة الباطنية من أىم أشكال الت  
الحاالت مؤسسات كبيرة،  بين مؤسسة رئيسية، تكون في أغمب رابط الييكمي والخمفيبشكل عام نوع من الت  

عاون والتي كيف وشروط الت  ز بحجميا الصغير الذي يمنحيا دينامكية وقدرة عمى الت  ومؤسسات أخرى مقاولة تتمي  
 3.مة والمتوسطة الحجتتمثل في المؤسسات الصغير 

   4كافل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة:عاون والت  الت  صور 
     عاون المباشر أو بصورة غير مباشرة عاون إما بصورة مباشرة عن طريق الت  تتجسد عمميا مسألة الت  

 .عن طريق تقسيم السوق
المنتجة والتي يكون إنتاج أحدىا المؤسسات وذلك عن طريق العبلقة التي تجمع بين  عاون المباشر:الت   -

ىي التي تعمل عمى تمبية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتكون خر، وفي ىذه الحالة اآلمكمبل إلنتاج 
ويكون ذلك وفق عقد  ،فق عميياحاجيات المؤسسات الكبيرة من المنتجات والمكونات والخدمات المت  

عاون وسيمة ىامة لخمق مناصب الشغل وتنمية الصناعات وحل فق عميو من الطرفين ويشكل ىذا الت  مت  
 سويق.مشاكل الت  

                                                           
     اليرياض ريمي، عقبة ريمي، تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأىميتيا في الجزائر، الممتقى الوطني حول: واقع وآفاق النظام المحاسبي الم - 1

 .07، 06، ص، ص، 2013ماي  6-5 ، الجزائر،في الجزائر، جامعة الواديفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .269، ص، 2009ىنري أنطوان سميث تعريب غبلء أحمد سمور، تكنولوجيا إدارة المشاريع اليندسية والمقاوالت، زىران لمنشر، عمان، األردن،  - 2
 .41، 40عثمان لخمف، مرجع سابق، ص، ص،  - 3
في الدول النامية، المركز الجامعي خميس  واإلبداعالندوة الدولية حول المقاولة انة المقاول في التنمية االقتصادية في الجزائر، ناصر مراد، دور ومك - 4

 .214ص،  ، 2007نوفمبر  14- 13، عين الدفمىمميانة، 
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   وذلك عن طريق تخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج معين  :عاون غير المباشرالت   -
في حدود إمكانياتيا اإلدارية والفنية في تمك النشاطات التي ال تدخميا المؤسسات الكبيرة، وىي تتجنب 

ز بنوعية وأسعار منخفضة نسبيا التي تتمي   األسواقبذلك منافسة ىذه األخيرة. وتتمركز أعماليا في 
 ص.خصيا تعمل عمى تدعيم نظام تقسيم العمل والت  ومنتجات كثيفة العمل، كما أن  

  1المقاولة: أشكال 
زمة البل   يةرغم توفرىا عمى البن ويقصد بيا قيام المؤسسات المقدمة لؤلعمال اإلنتاجية: طاقةال مقاولة -

بإبرام عقد مقاولة مع مؤسسات أخرى متخصصة لمواجية ارتفاع مؤقت في الطمب أو عطل فني أصاب 
بيدف االحتفاظ بطاقة إنتاجية مرتفعة في صناعة معينة باستغبلل  األجل،أجيزتيا أو إبرام عقود طويمة 

 طاقات إنتاجية متوفرة في محيطيا الخارجي.
متخصصة تتوفر فييا  ذةمنف   مؤسسات مع باألعمال اآلمرة المؤسسات تتعاقد االختصاص: مقاولة -

المطموبة نظرا لعدم توفر لتوفير احتياجاتيا من المواد أو الخدمات  زمةت البل  جييزات والكفاءاالت  
 زمة.جييزات والكفاءات البل  المؤسسات اآلمرة باألعمال عمى الت  

يؤدي محيط المؤسسات إلى أداء خدمات عديدة ومختمفة في تشريعات العمل،  مقاولة الخدمات: -
ة ألداء جوء إلى المقاولطور التكنولوجي عمى المؤسسات الم  كما يفرض الت   ،جارة، النقل، األمن...الخالت  
 ة أعمال. عد  

ىذا المظير لممقاولة ىو مجال واسع مرتبط بالمعايير االقتصادية التي تطرح مشكل  مقاولة الصيانة: -
ن من تخفيض وفي ىذا اإلطار تعتبر المقاولة ذات أىمية قصوى فيي تمك   ،أسعار عمميات الصيانة

 من وقت توقف اآلالت. أسعار عمميات الصيانة والحد  
 .وتزاول نشاطيا داخل حدود وطنيا الجنسية بنفس  المتعاقدة المؤسسات تتميز حيثالوطنية:  المقاولة -
 .ولة التي تمارس فييا عممياميما كانت الد   المتعاقدة المؤسسات تختمف جنسية وفيياولية: الد   المقاولة -

 

                                                           
في الدول النامية، المركز الجامعي  واإلبداع، آليات ومشاكل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الندوة الدولية حول المقاولة عبد الوحيد صرارمة - 1

 .252، 251ص، ص، ، 2007نوفمبر  14- 13، عين الدفمىخميس مميانة، 
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 1: الباطن من المقاولة أهمية 
 السوق متطمبات جميع تمبية عمى القدرة عدم مشكمة تجاوز اليوبالت   ومتطور متنوع صناعي نسيج خمق -

 ؛شراكة إلى العبلقة وترقية المتعاقدة األطراف بين عاونالت   تحفيز خبلل من
 ؛المقاول بدور ومتوسطة لمقيام صغيرة مؤسسات بإنشاء جديدة عمل فرص خمق في المساىمة  -
 خدمات مع ونوعا كما المنتوج نوعية من لمرفع خصصالت   اليوبالت   العمل تقسيم أسموب عمى حفيزالت     -

 لية؛الما المؤسسات بعيد عن جديد تمويمي مصدر عمى والحصول المقاولة المؤسسات منتجات تسويق
 ثبات عدم فبسبب ىذه المقاولة، أىمية من تقمل االعتبارات بعض وجود من يمنع ال ذلك أن   إال  
 أن يمكن ،بالمرونة زيتمي   الذي الباطن من المقاولة أسموب لخصائص المتعاقدة المؤسسات بين العبلقة وديمومة
المؤسسات  كانت إذاة خاص   ،تقدمو ما عمىو  ياعمي   الطمب ثبات لعدم نظرا المقاولة المؤسسات نشاط يتوقف

 العاممة اليد جية من أو ،والتكنولوجيا قنياتالت   استعمال جية من سواء متخصصة يرغ الصغيرة والمتوسطة
 تحمل اآلمرة لممؤسسات يمكن جيتيا ومن ،الميداني دريبلمت   إضافية أعباء فياسيكم   ذلكو  ،والمتخصصة الماىرة
 العبلقة لحداثة نظرا العقد في دةالمحد   لممواصفات المنتوج مطابقة من أكدلمت   رقابية آليات وضعب إضافية أعباء
 .المتعاقدة األطراف بين الثقة وعدم

 نمية االقتصاديةالصغيرة والمتوسطة في الت  ثانيا: أهمية المؤسسات 

نمية االقتصادية عمى المستوى الوطني ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أىمية بالغة في تحقيق الت  تشك  
 ولي وذلك من خبلل:والد  

 :االرتقاء بمستوى االدخار واالستثمار  -1
األفراد والجمعيات والييئات غير عمى تعبئة رؤوس األموال من  تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

، األمر الذي يعني استقطاب موارد مالية ستوجو إلى االستيبلك الفردي مويللحكومية وغيرىا من مصادر الت  ا

                                                           
، األيام الجزائر وواقع التجارب لبعض مقارنة دراسة المتوسطة،  الصغيرة المؤسسات لدعم استراتيجي اختيار الباطن من ، المقاولة الزىراء رقايقي فاطمة - 1

نشاءالعممية الدولية الثانية حول المقاولتية: آليات دعم  ماي  5-4-3المؤسسات في الجزائر، الفرص والعوائق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  وا 
 .03، 02ص، ص،  ،2011
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خرين الذين ىم خرات المحدودة من صغار المد  ىذه المؤسسات قادرة عمى تعبئة المد   وبذلك تعد   1غير المنتج.
في ىذه المؤسسات، باإلضافة إلى كون طمب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  عمى استعداد الستثمار أمواليم

خرات األفراد القميمة قد تكون كافية إلقامة مشروع من مشروعات فمد   عمى رأس المال يكون محدود، ومن ثم  
 ن  إف اليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدال من تركيا عاطمة وعرضة لئلنفاق أو إيداعيا في البنوك، وبالت  

زم إلنشاء وتشغيل ىذه المؤسسات يساعدىا أكثر في جذب صغار المدخرين، انخفاض حجم رأس المال البل  
 2.وظيف التي تحرميم من اإلشراف المباشر عمى استثماراتيمالذين ال يميمون ألنماط الت  

 :االقتصادية االضطرابات مقاومة عمى القدرة  -2
المختمفة من تضخم  االقتصادية الظروف مع كيفبالقدرة عمى الت  تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 الركود حالة إنتاجيا، والعكس في يا تعمل عمى زيادة حجمفإن   الطمب عمى السمع زيادة أو انكماش، فعند
 3الكبيرة. المؤسسات االقتصادية من االضطرابات لفترات مقاومة أكثر يجعميا ما وىذا االقتصادي،

 الصادرات وتقميص الواردات:ترقية ودعم   -3
تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى الزيادة في إنتاج السمع والخدمات وذلك بغية زيادة حجم  

جاري بالعجز ز ميزانيا الت  امية يتمي  صادراتيا، أو إنتاج سمع تحل محل السمع المستوردة، فأغمب البمدان الن  
ول ذه الدول من إنتاج السمع حتى تصبح قادرة عمى المنافسة مع الد  الي البد لية سنوات، وبالت  المستمر ولعد  

فالمؤسسات  خفيف من حدة ىذا العجز،األخرى، ويمكن لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تساىم في الت  
القدرة عمى تمبية احتياجات السوق من المنتجات التقميدية التي تكون  عمال ليا 10إلى  01بيا من يعمل التي
ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بيا أكثر رات السريعة في السوق العالمي، أم  استجابة لمتغي  أكثر 
عمال فيي تساىم في زيادة حجم الصادرات عن طريق إنتاج السمع والمنتجات النيائية بشكل مباشر  10من 

                                                           
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكمة البطالة بين الشباب في الدول العربية، عبد العزيز جميل مخيمر، احمد عبد الفتاح عبد الحميم،  - 1

  .33، ص، 2005المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، 
 .10ص، ، عبد الرزاق خميل، عادل نقموش، مرجع سابق - 2
خباط جميمة، متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في ظل التحوالت االقتصادية الراىنة، الممتقى الدولي حول: متطمبات تأىيل جمال بم - 3

 .635، ص، 2006أفريل   18-17،، الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف
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صف المصنعة والتي تستخدميا أو عن طريق إمداد المؤسسات الكبيرة باحتياجاتيا من المواد المصنعة أو ن
 1 كمدخبلت في العممية اإلنتاجية بأسعار تنافسية في األسواق الخارجية.

 اتج المحمي:دعم الن    -4
رتيا تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة ذات فعالية في توسيع القاعدة اإلنتاجية من خبلل قد   

اتج المحمي اإلجمالي، الذي يؤدي بيا إلى زيادة حجم الن  ية بصفة أولية، األمر واعتمادىا عمى الخامات المحم  
يا تعمل عمى إنتاج بدائل لمواردات من السمع لتوفير حاجة السوق من السمع االستيبلكية والسمع كما أن  

 2الوسيطة.
 عاقد من الباطن:الت    -5

       عاقد إلى الت  ال تستطيع المؤسسات الكبيرة إنجاز كل ما يطمب منيا في فترة محدودة مما يدفعيا 
من الباطن مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في مجال المقاوالت لتنفيذ بعض المراحل الصغيرة 
وبشكل متوازي لسرعة االنجاز في أقل وقت ممكن وبتكمفة أقل، وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج 

عاقد من الباطن سات الكبيرة الحجم من خبلل الت  ة يمكن تجميعيا في المؤسيأجزاء ومستمزمات إنتاج وسيط
 3كامل بين كافة أحجام المؤسسات.عاون والت  حيث يوجد الت  

 تنويع الهيكل الصناعي:و توزيع الصناعات -6
تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى القيام بتوزيع الصناعات الجديدة عمى المدن الصغيرة  

وىذا ما يعطييا فرصة أكبر الستخدام الموارد المحمية وتثمينيا، وتمبية  ،ائيةجمعات السكانية الن  واألرياف والت  
تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى تنويع الييكل كما  4احتياجات األسواق المتواجدة في تمك األماكن،

يا منتشرة في مختمف أنواع الصناعات والخدمات يا ال تعتمد عمى منتج واحد بل أن  اإلنتاجي وذلك ألن  

                                                           
 .08، ص، مرجع سابقحسن، سميمان ناصر، عواطف م - 1
 .95، 94نبيل جواد، مرجع سابق، ص، ص،  - 2
 .133، 132، ص، 2007-2006، اإلسكندريةأيمن عمي عمر، إدارة المشروعات الصغيرة، الدار الجامعية،  - 3
الممتقى الوطني األول حول: دور تماعية، نوال فرقش، صورية طيب الزغيمي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتفعيل التنمية االقتصادية واالج - 4

 ،2011ماي  19-18، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 2011-2010المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قي تحقيق التنمية بالجزائر خبلل الفترة 
 .576ص، 
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المؤسسات  المختمفة، باإلضافة إلى ذلك فيي تصمح لكافة القطاعات الصناعية، وىذا ما يساعدىا عمى مد  
 1مة ليا.الكبيرة بقطع الغيار ومستمزمات اإلنتاج المكم  

 :يادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر لإلبداع والر   -7
يادة من الخصائص السموكية التي  تجسد بعمميات البحث عن الفرص في األسواق يعتبر اإلبداع والر   

 ميمةيادة ىي خطوات عمميات الر   والقيام بإشباع الحاجات من خبلل إقامة مؤسسة تنجز ذلك، كذلك تبي ن أن  
       الومضة  المشروع ) دث االنطبلق فيومن ثم  يح اء األعمال حيث تحوي عمى اإلبداععمى طريق إنش

      يادة واإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنفيذ، وىكذا تؤدي عمميات الر  أو شرارة البدء( وأخيرا الت  
وبذلك تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موقعا ميما لتنمية  2إلى القيام بعمل صغير أو أي شيء آخر.

يا المؤسسات ىذه االستعدادات والميارات الضرورية لنمو أي اقتصاد بعكس االقتصاديات التي تسيطر عمي  
 3الكبيرة والتي ال توفر فرصا كيذه لؤلشخاص.

 المنافسة: -8
وىي تظير بعدة  ،تتنافس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة في العديد من المجاالت 

...الخ، وتعتبر المنافسة من أحد العوامل األسعارأشكال وذلك من خبلل تحسين المنتوج، نوع الخدمة، 
 4الجديدة والخبرات. واألفكار اإلبداعفي تشجيع  األساسية

 واق:تمبية متطمبات األس -9
تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى تمبية احتياجات األسواق من السمع والخدمات المتخصصة  

   وذلك لبلتصال الشخصي ،التي ترتبط بأذواق وتفضيبلت المستيمكين بدرجة أكبر من المؤسسات الكبيرة

 

                                                           
الممتقى الوطني الثاني حول: ، (2011-2006لمفترة ) الجزائردراسة تحميمية لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعيد بريكة، فوزي شوق،  - 1

 .08ص ، 2012نوفمبر  14-13المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع وآفاق، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، الجزائر، 
  ول حول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمال منصوري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمصدر لمنمو واإلبداع والريادة،، الممتقى الوطني األ - 2

 .606، 605ص، ص،  2011ماي  19-18، جامعة العربي بن مييدي بومرداس، الجزائر، 2010-2000في تحقيق التنمية بالجزائر خبلل الفترة 
 .62، ص، 2005 ،2004سعاد نائف برنوطي، إدارة األعمال الصغيرة )أبعاد الريادة(، دار وائل لمنشر، عمان، األردن،  - 3
 .25، ص، 2004ماجدة العطية، إدارة المشروعات الصغيرة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  - 4
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 1المباشر ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعمبلئيا.

 نمية االجتماعيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الت  ثالثا: أهمية 

 نمية االجتماعية، ويظير ذلك ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أىمية كبيرة عمى مستوى الت  كما تشك  
 من خبلل:

 :يةنمية المحم  المساهمة في الت   -1
  2 ية عدة أشكال نذكر منيا:نمية المحم  لت  ا تأخذ

 الصغيرة والمتوسطة؛ المؤسساتية باالعتماد عمى إنشاء مجموعة من تنمية المناطق المحم   -
بدورىا تساىم أو تقوم بفتح فروع تابعة  ىيو ، كبيرةية باالعتماد عمى إنشاء مؤسسات تنمية المناطق المحم   -

 )مؤسسات صغيرة ومتوسطة( ليا أو عن طريق المقاولة من الباطن مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و في الوقت الذي نشيد فيو ية والجيوية ألن  نمية المحم  الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في الت   ولممؤسسات

يميش والعزلة التي تعانييا مختمف المناطق نبلحظ الت   ،وطن الكبير لمصناعات واألعمال في المدن الكبرىالت  
نموي وفك العزلة عن ىذه المناطق وجب الت  وازن خفيف من ىذه الفوارق الجيوية وتحقيق الت  الريفية والنائية، ولمت  

بتوفير  وىذا ال يتأتى إال   ،تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ىذه المناطق العموميةعمى السمطات 
 3..رقات، الكيرباء، االتصاالت.اليياكل القاعدية األساسية مثل شبكة الط

 4ي في:نمية عمى المستوى المحم  وتتمخص اىتمامات الت  
 ي لمسكان المحميين؛توفير فرص العمل عمى المستوى المحم   -
 تحسين مداخيل المناطق الريفية عن طريق توزيع االستثمار؛ -
 والموارد البشرية(؛ األولية المواردتثمين الموارد المحمية ) -

                                                           
      ، 2009القاىرة،  ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، )بحوث ودراسات( االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العربي،عمي لطفي،  - 1

 .101ص، 
 .33، ص، مرجع سابق ،يوسف قريشي - 2
 .11 ،ص، عيسى دراجي، لخضر عدوكة، مرجع سابق - 3
ي محمد البشير بن عمر، عبد المطيف طيبي، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، )كتوجو شامل مقارن بين التمويل الوضع - 4

 .197، ص، 2012العدد الثالث، جامعة الوادي، الجزائر، ديسمبر  واإلسبلمي( مجمة رؤى االقتصادية،
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دخل في النشاط االقتصادي أمام شريحة واسعة من المتعاممين والمقاولين فتح مجال االستثمار والت   -
 )جماعات محمية وخواص(.

 وازن اإلقميمي واالجتماعي:تحقيق الت    -2
وسع داخل قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العالية عمى االنتشار الجغرافي والت   من خبللوذلك  

     في الغالب متمركزة  نخبلف المؤسسات الكبيرة والتي تكو المجتمعات في أطراف المدن والقرى، عمى 
  الصغيرة  مدنوسطة في المناطق الريفية والالكبيرة، ويساعد انتشار المؤسسات الصغيرة والمتفي المدن 

ورفع مستوى المعيشة بشكل  ،ومعارف وميارات ألفراد المجتمع المحمي الذي تقع فيوعمل عمى خمق فرص 
خل وي الد  المؤسسات في المناطق النائية في تمبية طمبات المستيمكين من ذىذه عام، ويساىم وجود 

لصغيرة والمتوسطة دورا ىاما وتمعب المؤسسات ا .كمفةمن السمع والخدمات البسيطة ومنخفضة الت   المنخفض
ولة في تقميل مخاطر وعواقب اليجرة من المناطق األقل نموا إلى المناطق األكثر نموا في الد   كذلك
 1نمية العادلة وتوزيع الثروات.أداة لمت  يا ونستطيع أن نطمق عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن   نفسيا،

 المساهمة في توفير فرص عمل كبيرة: -3
   متقدمة  عاني منيا معظم دول العالم سواء كانت دوالتأزمة  اىنالبطالة في الوقت الر   أصبح مشكل

واالجتماعية نمية، كما تقوم بتيديد تماسك الكيانات االقتصادية أو نامية، فيي تعمل عمى إعاقة عممية الت  
 والسياسية وذلك من خبلل مجموعة من اآلثار السمبية التي تحدثيا في المجتمع.

الة المتصاص وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم ضآلة حصتيا في السوق العالمي وسيمة فع  
ن  و حتىأن   ويجب اإلشارة إلى 2تواجيو الحكومات، الذيقميل من الضغط االجتماعي الي الت  البطالة وبالت   وا 

وجود عدد كبير من ىذه المؤسسات  شغيمية لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة الواحدة محدودة فإن  كانت القدرة الت  
 3بفضل ما تتمتع بو من خصائص يسمح ليا مجتمعة بتشغيل أعداد كبيرة من العمال.

                                                           
الممتقى الوطني الثاني حول: المؤسسات الصغيرة  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيمة لدعم الصادرات في ظل التطورات الراىنةآمال بوسمينة،  - 1

 .06ص ، 2012نوفمبر  14-13والمتوسطة واقع وآفاق، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، الجزائر، 
 .69ص،  مرجع سابق، السعيد بريبش، مدى مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية واالجتماعية،  - 2
ر عبد الرحمان مغاري، رشيد بوكساني، مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير الشغل: حالة الجزائر، الممتقى الوطني األول حول: دو  - 3

، 2011ماي  19-18بومرداس، الجزائر،  ،، جامعة أحمد بوقرة2011-2010المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قي تحقيق التنمية بالجزائر خبلل الفترة 
 .765، ص
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 :إدماج العمال المسرحين من العمل  -4
اصب عمميم وذلك نتيجة بإعادة إدماج العمال المسرحين من منتسمح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

             راء إعادة الييكمةبعض المؤسسات العمومية أو بفعل تقميص حجم العمالة فييا جفي اإلفبلس 
 1، وىو ما يدعم إمكانية تعويض بعض األنشطة المفقودة.أو الخوصصة

 :ترقية االقتصاد العائمي  -5
ول اعترفت بيذا الكثير من الد   إذ أن   ،مؤسسات مصغرة عمى مستوى البيوتإنشاء وذلك من خبلل  
 بتشجيعومنظم ووضعت لو إطارا قانونيا قصد إدماجو تدريجيا ضمن القطاع المنظم الوع من اإلنتاج غير الن  

االجتماعي وع من اإلنتاج يحافظ عمى االستقرار ىذا الن   ، كما أن  نمية الوطنيةالت   تحقيق عمى المساىمة في
 2.البطالةالكثير من أبواب الفقر و  ويوفر موارد رزق عائمية تسد  

 وزيع العادل لمدخول:الت   -6
والتي تعمل الببلد الواحد  في مختمف مناطق من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبيرنتيجة تواجد عدد 

    شاط االقتصادي يقترب من األعداد اليائمة لؤلفراد والعمل ن من جعل الن  تمك   في ظروف تنافسية واحدة
  ركيز ة الفقر عمى مستوى كامل جيات البمد، بحيث ال يكون الت  خفيف من حد  عمى خمق فرص العمل والت  

ىمال المناطق الريفية والصحراوية أو المناطق الن           ينشأ نوع  اليائية منو، وبالت  عمى المناطق الكبرى وا 
ة وىو ما تفتقده العديد من المؤسسات الكبيرة التي تعمل في ظروف حخول المتامن العدالة في توزيع الد  

 3غير تنافسية.
 
 
 
 

                                                           
، جامعة محمد اليادي مباركي، المؤسسة المصغرة ودورىا في التنمية، الممتقى الوطني األول حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في التنمية  - 1

 .04،ص، 2002أفريل  9-8عمار ثميجي، االغواط، الجزائر، 
 .11عيسى دراجي، لخضر عدوكة، مرجع سابق، ص،  - 2
3

، 16، مجمة أبحث اقتصادية وادارية، العدد -دراسة حالة والية قالمة–ني، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحمية ساسية عنا - 
 .93، 92، ص، ص، 2014جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 
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 تمبية احتياجات المجتمع: -7
المساىمة في توفير وتمبية االحتياجات والمنتجات األساسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى تعمل  

والتي تتناسب مع قدراتيم الشرائية وتحسين مستوى معيشتيم خل المحدود الد  المختمفة لفئات المجتمع ذات 
 1 .ورفاىيتيم

 تدعيم دور المرأة في المجتمع: -8
تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع نسبة مشاركة المرأة في األنشطة المختمفة والتي  

اعد ىذا عمى االستغبلل األمثل لميد تستوعب عمالة نسائية كبيرة مثل الخياطة والتطريز وغيرىما، ويس
الي العاممة النسائية وزيادة دخمين ورفع مستوى معيشتين وتدعيم مشاركتين في النشاط االقتصادي، وبالت  

 2قميل من البطالة النسائية.الت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .127 ، ص،مرجع سابقأيمن عمي عمر،  - 1
 .77سابق ص، فتحي السيد عبده أبو السيد أحمد، مرجع  - 2
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 المبحث الثالث: مشاكل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 اخمية لممؤسسة ة مشاكل منيا ما يتعمق بالبيئة الد  عد  يواجو أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
، ومنيا ما يتعمق بالبيئة الخارجية لممؤسسة ة خبرة وعدم كفاءة العاممين...سيير اإلداري، قم  من ضعف وسوء الت  

 ..مويل، ومنافسة المؤسسات الكبرى.والمتمثمة في مشاكل الت  

 مشاكل البيئة الداخمية أوال:

ال حدود ليا، حيث  والتي اخميشاكل في محيطيا الد  العديد من المالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعترض
   ر في المؤسسة تتعمق ىذه المشاكل بالعمال في المؤسسة ومستويات تأىيميم، وكذلك صعوبات تواجو المسي  

خزين لت  مشاكل ا إلى باإلضافةالتخطيط االستراتيجي،  إلىأو االفتقار  واإلدارةنظيم سيير أو الت  من ناحية الت  
  ...سويقموين والت  والت  
 :نظيميةالمشاكل اإلدارية والت   -1

نظيمية، قص في الخبرات اإلدارية والقدرات الت  من مشكل الن  غيرة والمتوسطة المؤسسات الص تعاني  
قاليد واالجتيادات الشخصية، والتي من الت   التي تقوم عمى مزيجأو العائمية دارة الفردية إلوذلك بسبب سيادة ا
  في ىذا المجال ومن الذين تخرجوا حديثا  اددىؤالء األفراد يكونون ج   خاذ القرار، كما أن  تتميز بمركزية ات  

واإلدارية وليات الفنية ؤ ل من األفراد بكافة الميام والمسمن الجامعات، حيث يقوم فرد واحد أو عدد قمي
خصص وتقسيم العمل في زيادة اإلنتاجية، مع غياب سويقية، وعدم االستفادة من مزايا الت  مويمية والت  والت  

من خبلل عدم وجود تنظيم واضح لؤلقسام يحدد االختصاصات والميام وغياب لممؤسسة نظيمية اليياكل الت  
وذلك بسبب نقص  ،خذةيق في القرارات المت  وائح المنظمة لسير العمل داخل المؤسسة، وعدم وجود تنسالم  

القدرة والميارة اإلدارية لممدير والذي ىو في نفس الوقت المالك ليذه المؤسسة والذي يتدخل في كافة 
  شؤونيا.
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أن نمط اإلدارة في ىذه المؤسسات يختمف تماما عن أنماط اإلدارة الحديثة التي تأخذ ضح من ىنا يت  و 
خاذ القرارات وغيرىا من نظم مركزية في ات  وتقسيم العمل وتفويض السمطات والبل   بمفاىيم التخصص الوظيفي

 1 اإلدارة العممية المتطورة.
 الصعوبات الجبائية: -2

 والضرائب الرسوم اقتطاع مشكل العديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعانون من إن  
 الجبائي الضغط ارتفاع ىأد   المشروع، كماخاصة في بداية انطبلق  مؤسساتيم أنشطة عمى المطبقة

 2النشاط. عن المؤسسات ىذه من العديد توقف إلى بالضرورة
 المشاكل والصعوبات الفنية:  -3

 3وأىم الصعوبات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ىذا المجال: 
   مويل المتاح مما يؤديالت  فر وذلك بسبب عدم تو  ،عدم القدرة عمى اختيار الفن التكنولوجي المتطور -

جودة النتاج ومستويات اإلمعدالت  الي تكونوبالت  إلى استمرار االعتماد عمى الفنون اإلنتاجية القديمة، 
 إنتاج ال يتمتع بمزايا نسبية؛ ومن ثم  في ىذه المؤسسات منخفضة 

رة عمميات اإلنتاج ضعف المستوى الفني لميد العاممة والنقص في الميارات والخبرات المطموبة إلدا -
سويق وغيرىا، باإلضافة إلى ذلك ىجرة اليد العاممة الماىرة إلى المؤسسات الكبيرة بحثا عن شروط والت  

 رقية.عمل  أفضل من حيث األجور األعمى، والمزايا األفضل بجانب توافر فرص أكبر لمت  
 ضعف النظام المحاسبي: -4

 لية والطرق المستعممة في معالجة البيانات وغيرىا، إال  يحتوي ىذا النظام عمى الدفاتر والسجبلت الما 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى نظام محاسبي متكامل، إذ تعتبر المحاسبة من أىم العوامل التي  أن  

نموية ليذه المؤسسات، فكل مؤسسة تحتاج إلى نظام خاذ القرارات االقتصادية واالجتماعية والت  تؤثر في ات  
معرفة سير أعماليم  فيويساعد الموظفين والمسيرين  ،سميم ومتكامل يزودىا بكافة المعمومات المالية محاسبي

                                                           
 .67عثمان لخمف، مرجع سابق، ص،  - 1
ات محمد يعقوبي، مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية عرض بعض التجارب، الممتقى الدولي حول متطمبات تأىيل المؤسس -2

 .50، ص، 2006أفريل  18-17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، الجزائر، 
مال كآلية لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة العموم اإلنسانية، العدد الثامن عشر، جامعة محمد عيسى بن ناصر، حاضنات األع - 3

 .60، 59، ص، ص، 2010خيضر، بسكرة، الجزائر، مارس 



         حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  أساسيةالفصل األول: مفاهيم 
 نمية االقتصادية واالجتماعية والمشاكل التي تعيقهافي الت  

 

~ 55 ~ 
 

ر مما يمنع وصول عمميم إلى الفشل، وىذا يؤثر عمى المساىمة في زيادة دخل وكشف األخطاء بشكل مبك  
ظيار المركز المالي ليا بشكل يسير ضمن  النظام المحاسبي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 

 1الموجود.
 الصعوبات التسييرية: -5

 االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيو يعتبر ميم   تسيير عميو يقوم الذي مطالن   بعمل التسيير يقصد 
     ري ىذه المؤسسات يفتقدونـمسي أغمب زال ال حيث السوق، امـنظ ظل الي وخاصة فيــفي الوقت الح جدا
 وىذا االستمرار، إمكانيات اليوبالت   نافسيةالت   عمى إمكانيات يؤثر ما وىو التسيير، في العممية النظم أبسط إلى
 2.والمالية والبشرية المادية العوامل تواجد رغم

غيرات مت  ة وعرضة لأصحاب ىذه المؤسسات يجعميا ىش من قبلسوء التحكم في تقنيات التسيير  كما أن  
 وىذامن طرف المسيرين  االفتقار إلى دراسات جدوى اقتصادية دقيقة إضافة إلى ذلك البيئية في بداية نشاطو،

وقد كان ذلك ىو السبب  ،توفرىا عند إعداد دراسة جدوى لممشروع التي زمالبل   إلى الكفاءة نتيجة االفتقار
 3الصغيرة والمتوسطة. لفشل العديد من المؤسسات الرئيسي

 خطيط االستراتيجي:االفتقار إلى الت   -6
       ة خطيط االستراتيجي خاص  ييمل العديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عممية الت   

وضع خطة إستراتيجية يؤدي  إلى تقدير إمكانيات العمل ومعرفة  في المؤسسات الصغيرة الحجم، حيث أن  
   خطيط الفشل في الت  يم، ويؤدي جات المؤسسة والمحافظة عمي  مستيمكين وكيفية جذبيم لشراء منترغبات ال

ال تتمكن المؤسسة من تحقيق قوى تنافسية في السوق  االستراتيجيةن الخطة و إلى فشل البقاء واالستمرار، وبد
  4والمحافظة عمييا.

 

                                                           
 .45، 44ىيا جميل بشارات، مرجع سابق، ص، ص،   - 1

الجزائر: متطمبات التكيف وآليات التأىيل، الممتقى الدولي حول متطمبات تأىيل المؤسسات عثمان بوزيان، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  - 2
 .774، ص، 2006أفريل  18-17 ، الجزائر،الصغيرة  والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف

الممتقى الوطني الثاني حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتوسطة، كميمية بوكرة، دور االقتصاد اإلبداعي في رفع تنافسية المؤسسات الصغيرة و  - 3
 .9، ص، 2012نوفمبر  14-13واقع وآفاق، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، الجزائر، 

 .20ماجدة العطية، مرجع سابق، ص،   - 4
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 خزين:موين والت  الت   مشاكل  -7
 منيا في المؤسسات المستوردة خاصة المصنعة نصف والمنتجات األولية بالمواد موينالت   تظير مشكمة

 جييزاتوالت   وقطع الغيار المتوفرة األولية المواد أسعار وارتفاع موينالت   الصغيرة والمتوسطة من خبلل نقص
 المستوى عمى األسواق تعرفيا التي ذبذباتوالت   الصرف( الصرف )خطر سعر مشاكل نتيجة اإلنتاجية، وذلك
 تسيير في الخبرة إلى تفتقد المؤسساتمعظم ىذه  ، كما أن  لمجالا في ىذا تنظيمية سياسة العالمي وغياب

 عممية تمارس ةخاص   مؤسسات الخارجية ظيرت جارةالت   تحرير شأة، وبعدالن   الحديثة خاصة االستيراد عمميات
بطبيعة  يؤثر المحمية، وىذا األمر السوق في فاذالن   السريعة االستيبلكية السمع باستيراد اىتمت والتي االستيراد

 1.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تموين الحال عمى
لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ال تمتمك  خزين المرتبطة بالعممية اإلنتاجيةوتظير مشاكل الت  

المساحات الكافية لتخزين المدخبلت من الخامات ومستمزمات اإلنتاج والمخرجات من السمع النيائية الصنع 
 2والنصف المصنعة.

 المشاكل التسويقية: -8
ولي ي أو الد  المستوى المحم   طة من مشكل التسويق سواء عمىتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوس

صدير(، وذلك نتيجة المنافسة التي تواجييا من طرف المؤسسات الكبيرة الحجم أو من جانب )عمميات الت  
ضيق حجم أسواقيا  وىذا ما ينتج عنو ،التي تغزو أسواق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األجنبيةالمنتجات 

تعرض تمك  إلىيؤدي ما وىذا  ،سويقية التي يتم من خبلليا تصريف المنتجاتبسبب ضيق المنافذ الت  
 3وقف النيائي أو المؤقت.احتمال الت   إلىالمؤسسات 

 4سويق نجد:ومن بين الصعوبات أيضا التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الت  
عدم االىتمام بتطوير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع أذواق المستيمكين  -

 ؛أي تعديل أو تغيير إجراءبحيث يظل المنتج ينتج بنفس المواصفات لفترة طويمة من الزمن دون 

                                                           
 .1039عاشور كتوش، محمد طرشي، مرجع سابق، ص،  - 1
 .409، ص، 2000، اقتصاديات االئتمان المصرفي، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، محمد كمال خميل الحمزاوي - 2
 .113عمي لطفي، مرجع سابق، ص - 3
 .113المرجع نفسو، ص  - 4
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ب عاية واإلعبلن الكافية لمنتجات ىذه المؤسسات وذلك بسبعدم القدرة عمى القيام بعمميات الد   -
 ارتفاع تكاليف تمك العمميات؛

 عدم وجود مؤسسات متخصصة في تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛  -
 1 باإلضافة إلى:    

عدم اىتمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدراسة السوق الذي سيتم فيو تصريف   -
 منتجاتيا من حيث الحجم والطبيعة؛

   سويقية جراء نقص المؤىبلت لدى أغمب العاممين، وعدم وجود معرفةة الكفاءات والقدرات الت  قم   -
  وزيع.سويق وحصر ىذا المفيوم بأعمال البيع والت  أو خبرة بالمفيوم الحقيقي لمت  

 2البشرية: الموارد تأهيل مستويات ضعف مشكل -9
التي ال يمكن لممؤسسات  األساسيةمن المشكبلت  ف تأىيل أو نقص العمالة المدربةتعد مشكمة ضع

 الصغيرة والمتوسطة تجاوزىا بسيولة وذلك بسبب:
 نمية الصناعية؛دريب لمتطمبات الت  عميم والت  عدم مبلئمة نظم الت   -
     حرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العمالة التي لدييا الميارة والقدرة وذلك بسبب انتقاليا  -

 أجور أعمى؛ المؤسسات الكبيرة والتي تعرض إلى
مة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت كسب الميارات سواء ة المقد  عدم توفر المساعدات الفني   -

 ألصحابيا أو لمعاممين فييا.
 المشاكل المرتبطة بنظام المعمومات: -11

قدم مو والت  وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيئة معموماتية ضعيفة ال يساعدىا عمى الن   إن   
مة بعدد ىذه المؤسسات وتوزيعيا الجغرافي، نحو األمام، فإلى غاية يومنا ىذا ال توجد بطاقة صحيحة ومفص  

                                                           
يل المؤسسات الصغيرة متطمبات تأى :الدولي حول ومعوقاتيا في الجزائر، الممتقى الصغيرة والمتوسطةعبد القادر بابا، مقومات تأىيل المؤسسات  - 1

 .153، ص، 2006أفريل  18-17، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمفوالمتوسطة في الدول العربية، 
 .13، ص، األخضر بن عمر، عمي بالمموشي، مرجع سابق - 2
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إنشاء ىذه المؤسسات يتم في فوضى مطمقة فكيف  الي فإن  وبحسب قطاعات النشاط االقتصادي، وبالت  
 1ول.ستنشأ وتنمو مؤسسة ال زال مفيوميا وحجميا محل جدل في كثير من الد  

  :وسعصعوبات في الت   -11
مو يجب أن يكون مخططا مو في جميع المؤسسات حالة طبيعية ومرغوب فييا ، لكن ىذا الن  يعتبر الن  

مويل عن طريق األرباح المحتجزة أو عن طريق زيادة رأس وسع في العمل يتطمب الت  لو ومسيطرا عميو، فالت  
وسع تغيرات أساسية كما تتطمب عممية الت   ، وليس عن طريق االقتراض،أصحاب المؤسساتالمال من قبل 

جراءات الرقابة المالية وكذلك تعيين أفراد جدد  في تركيبة المؤسسة، أسموب العمل، حجم المخزون السمعي وا 
تغيرات  وسع تتمثل فيطموبة في عممية الت  دة، ومن أىم التغيرات األساسية المإلى جانب مجاالت أخرى متعد  

م و بزيادة حجم العمل تزداد المشاكل وتتعقد وىذا يتطمب من صاحب المؤسسة تعم  أن   الخبرات اإلدارية، حيث
 2امل معيا.كيفية التع  

ذلك إذا برزت ليا فرصا مناسبة و وسع وتجد غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الت  
ي، وىنا تجد المؤسسات بسبب محدودية األموال المتاحة من قبل المالكين، أو نتيجة ضعف مركزىا المال

 3وسعية.الصغيرة والمتوسطة العديد من الصعوبات في البحث عن مصادر دائمة لتمويل نشاطاتيا الت  
 4المشاكل التالية: إلى باإلضافة

عمى األشخاص الذين يفكرون في إنشاء مشروع صغيرة أن يتأكدوا من توفر الخبرة : نقص الخبرة -
 الذين يرغبون الخوض فيو، حيث تمثل الخبرة حول طبيعة العمل الحد  الكافية لدييم في مجال العمل 

 ؛صل بين النجاح والفشل في المشروعالفا

                                                           
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا  سعدان شبايكي، معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الممتقى الوطني األول حول: - 1

 .02، ص، 2002افريل  9-8في التنمية، جامعة األغواط، االغواط، الجزائر، 
 .20ماجدة العطية، مرجع سابق، ص  - 2
  الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرىا عثمان حسن عثمان، مفيوم المؤسسات الصغيرة ودورىا في التنمية،  - 3

 . 07،  ص، 2003ماي  28-25 ،في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر
جامعة حسيبة بن بوعمي بالشمف، العدد  آيت عيسى عيسى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقيود، مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، - 4

 . 281، ص  2009، السداسي األول، 06
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القرار تعتبر من المشاكل  خاذات  عدم توفر الخبرة الكافية أو عدم القدرة عمى : عدم كفاءة اإلدارة -
          صاحب المشروع  افتقار األساسية المسببة لفشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن  

 .إلى المواصفات القيادية المطموبة ال تساعده عمى العمل بنجاح في مشروعو المقبل عميو

 ثانيا: مشاكل البيئة الخارجية

سواء  ،محيطيا الخارجيفي ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الم ياد المشاكل والصعوبات التي تواجيتتعد  
مويمي والمشاكل التي تواجييا في الحصول عمى القروض مع البنوك والمؤسسات متعمقة بالجانب الت  تمك ال

 التي صعوباتال أوول من تضخم أو انكماش، لمشاكل التي تتعرض ليا اقتصاديات الد  المتعمقة با وأالمالية، 
 .المشروع إلقامةاري والحصول عمى موقع مناسب متعمقة بالجانب العق  وال ةمع الحكوم تواجييا

وقف عن العمل ىناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتخذ قرار الت  كود االقتصادي: مشاكل الر   -1
    كود الذي كود االقتصادي، وذلك خوفا من تحقيق الخسارة في حالة استمرار الر  بمجرد ظيور بوادر الر  

 واالستمرارية في العمل، ألن  من شأنو أن يؤدي إلى إضعاف قدرة ىذه المؤسسات عمى تحمل الخسائر 
         يؤدي إلى فشل الكثير االستمرارية تعتمد بشكل أساسي عمى المبيعات التي تنخفض تدريجيا، مما 

 1وعدم وجود احتياطات مالية كافية لمواجية مثل ىذا الوضع. تمن المؤسسا
 المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعقار   -2

ع مناسب وبالمساحات المناسبة إلنشاء المؤسسات الصغيرة تتمثل في صعوبة الحصول عمى موق
والمتوسطة، وىذا يؤدي ببل شك إلى صعوبة دخول المؤسسات الجديدة إلى السوق كما يؤثر عمى فرص 

السوق  من قربالمو السكاني أصبح إيجاد موقع مبلئم بمو بالنسبة لممؤسسات القائمة، ومع تزايد الن  الن  
 2أمرا صعبا ومكمفا. التجاري
لتوطين  المخصص اربالعق   ترتبط مشاكل الجديدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصحاب واجويكما 

راخيص الت   عمى الحصول من أجل أساسيا يعد   اإليجار أو عقد الممكية عقد عمى فالحصول مؤسساتيم،

                                                           
 .78، ص، 2008لنشر والتوزيع، القاىرة، وارابح خوني، رقية حساني، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكبلت تمويميا، ايتراك لمطباعة  - 1
 .154، ص 2009مية االقتصادية والسياحية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، نيى إبراىيم خميل إبراىيم، الصناعات الصغيرة ودورىا في التن - 2
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مة غير المبرر لمطمبات المقد   ى أصحاب ىذه المؤسسات الرفض، حيث يتمق  1مة لممؤسسةالمكم   األخرى
ظر باإلضافة إلى إعادة الن   ،صة لبلستثمارلمحصول عمى ممكية األرض أو طول مدة منح األراضي المخص  

 2قانونية.الوزيع ت  الأحيانا في عمميات 
 صعوبات متعمقة بالتكنولوجيا: -3

مستخدمييا  تأىيل ضعف نتيجة الصغيرة والمتوسطة تظير مشكمة التكنولوجيا في المؤسسات  
زمة القتناء ىذه المالية المتاحة والبل   الموارد ةقم   بسببالتكنولوجيا الحديثة وذلك  عمى الحصول وصعوبة

 تقنية معارف من لدييا يتوافر ما إن المنال، حتى صعب أمر عمييا الحصول يجعل ما وىو التكنولوجيا،
معظم ىذه المؤسسات تنشط في مجاالت  أو أن   3،الجديدة واالختراعات االبتكارات بفعل جاوزلمت   معرض

 ضعيفة خاصة المؤسسات التي تتطمب استعمال التكنولوجيا في نشاطيا، كصناعة النسيج مثبل. اتكنولوجيال
 االتكنولوجي إلىعرف لقدرة عمى الت  ا إلىافتقار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  باإلضافة إلى

المناسبة لمجاالت نشاطيم، ففي بعض األحيان يحصل المستثمر عمى احتياجاتو التكنولوجية عن طريق 
اتصاالتو الشخصية مع مندوبي الشركات األجنبية أو وكبلئيم ويكون ذا موقف تفاوضي ضعيف وذلك 

إضافة  ،ائياقة بالسمع والخدمات والتي يرغب صاحب المؤسسة في شر بسبب جيمو ببعض المعمومات المتعم  
       إلى عدم قدرتو عمى اختيار األساليب اإلنتاجية المناسبة لمشروعو، وكذلك جيمو بالبدائل واألسعار 

 4ولية، وفي ىذه الحالة قد يتعرض لنوع من االستغبلل.في األسواق الد  
 منافسة المؤسسات الكبيرة: -4

       المنافسة التي تواجييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة تجعميا  إن  
جات إلى األسواق والحصول التي تتمثل في صعوبة تصريف المنتو  ،في مواجية العديد من المشاكل

                                                           
في االقتصاد الجزائري، ندوة حول: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي  الصغيرة والمتوسطةصالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات  - 1

 .190، 189 ص، ص،، 2004يناير 22-18اإلشكاليات وآفاق التنمية، القاىرة، 
خيضر، سعدان شبايكي، معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجمة العموم اإلنسانية، العدد الحادي عشر، جامعة محمد  - 2

 .189، ص، 2007بسكرة، الجزائر، ماي 
الصغيرة والمتوسطة  ودورىا في التنمية، مجمة جامعة دمشق لمعموم شريف غياط، محمد بوقموم، التجربة الجزائرية في تطوير ترقية المؤسسات  - 3

 .139، ص، 2008، العدد األول، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، الجزائر، 24االقتصادية والقانونية، المجمد
 .52، ص، مرجع سابقطارق محمود عبد السبلم السالوس - 4
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الغ المرتفعة المتطورة ذات المب جور مرتفعة، واستعمال التكنولوجيادة مقابل أعمى الميارات العمالية الجي  
 وغيرىا من مجاالت المنافسة األخرى. 

 مويل:مشاكل الت   -5
مويل والتي تعرقل نشاطيا تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من الصعوبات في مجال الت  

مويل أو الفوائد المفروضة عمى القروض وتطورىا وتوسعيا، سواء من ناحية محدودية مصادر الت   اإلنتاجي
ة أو غياب الضمانات عمى ىذه القروض وارتفاع درجة المخاطرة وغيرىا من المشاكل المختمفة،  وقم  والعموالت 

 فصيل في الفصل الثاني.في ىذا المجال والتي سنوردىا بالت  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  أساسيةالفصل األول: مفاهيم 
 نمية االقتصادية واالجتماعية والمشاكل التي تعيقهافي الت  

 

~ 62 ~ 
 

 :خالصة الفصل
  

في بعض  والمتوسطةقة بالمؤسسات الصغيرة والمتعم   ياإلي  تطرق  تم  عريفات التي من خبلل مجموع الت  
د المعايير المستخدمة حول تحديد مفيوم واضح وشامل ليا، وىذا نتيجة تعد   اكبير  اىناك اختبلف يظير بأن   ول،الد  

   ة أشكال نظرا الختبلف حجميا . وتصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عد  عريففي تحديد ىذا الت  
    اأو تجاري اأو خدماتي االمتنوع سواء كان صناعي االقتصادي صغيرة ومتوسطة ونشاطيارة إلى من مؤسسة مصغ  

ة وأسموب تنظيم العمل المعتمد والطابع القانوني ليا من مؤسسات أفراد أو شركات، وكذلك طبيع اأو زراعي
 ...المنتجات التي تعمل عمى صنعيا 

منتجات والخدمات مويل والوتواجو ىذه المؤسسات وأصحابيا صعوبات بالغة في الحصول عمى الت  
 واإلداريةنقص الخبرات المينية والفنية  باإلضافة إلىمو، قدم والن  لسير نشاطيا واستمرارىا في الت   ةزمالمالية البل  

تسويق صعوبة مدخبلت المؤسسة و ب قةات المتعم  موينالت  الحصول عمى مع صعوبات ، لعماليا ومسيرييا
 ومنافسة المؤسسات الكبرى ليا... مخرجاتيا
نمية االقتصادية الت   عمى مستوىور الذي تقوم بو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالد   اعترافاو 

 اامية، ودعمو يجب أن يكون توجيول المتقدمة أو الن  قطاع من أىم أعمدة اقتصاد الد  الواالجتماعية يعتبر ىذا 
من القطاعات المؤسسية ومردود نشاطيا  ول انطبلقا من إيمانيا بأىمية تمك الشريحةلحكومات ىذه الد   ااستراتيجي

 .ول الناميةوخاصة في الد   عمى االقتصاد والمجتمع
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 تمييد:
 

ّالتّ ّتعدّ  ّمفّأمواؿّوظيفة ّتوفره ّوذلؾّلما ّاالقتصادية، ّفيّالمؤسسة ّالوظائؼّاألساسية ّأىـ مويؿّمف
االنطبلؽّفيّالمشروعّأسماليةّسواءّعندّتجييزّالمؤسساتّبالمعداتّأوّاألصوؿّالرّ لتغطيةّالنفقاتّالمختمفةّّو

ّالتّ  ّيمثؿ ّوبيذا ّوتجييزاتو، ّمعداتو ّإحبلؿّوتجديد ّعند ّفيّكيفيةّأو ّاالقتصادية ّالمؤسسة ّأماـ ّكبير مويؿّتحد
ّالحصوؿّعميوّالستمرارّنشاطياّوذلؾّبأقؿّالتكاليؼّالممكنة.

ّوتغ ّنشاطاتيا ّلتحقيؽ ّوالضرورية ّالمناسبة ّالتمويؿ ّوسائؿ ّامتبلؾ ّإلى ّالمؤسسات ّتسعى طيةّإذ
ّالداخميةّعفّطريؽّ ّعمىّمواردىا ّالمؤسساتّإلىّاالعتماد ّىذه ّتمجأ ّومفّخبلؿّىذا ّمفّاألمواؿ، احتياجاتيا

ّالذّ التّ  ّالتّ مويؿ ّطريؽ ّعف ّالخارجية، ّالمصادر ّإلى ّتمجأ ّكفايتو ّعدـ ّحالة ّوفي ّبالمجوءاتي ّالمباشر ّّّّّّّّمويؿ
ّإلىّالمدخريفّعفّطريؽّالسوؽّالمالي،ّأوّالتمويؿّغيرّالمباشرّبالمجوءّإلىّالييئاتّوالمؤسساتّالمالية.

ّّّّّّلكفّضعؼّإمكانيةّحصوؿّأصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّعمىّالتمويؿّمفّالسوؽّالمالي
ّم ّتّوأو ّعدـ ّوبسبب ّالمالية ّالمؤسسات ّف ّوتطورىا، ّنموىا ّيعيؽ ّكافية ّضمانات ّالبنوؾّفر ّتكوف ّما فعادة

وبسببّّ،والمؤسساتّالماليةّمتحفظةّومترددةّفيّمنحّىذهّالمؤسساتّقروضاّائتمانيةّمتوسطةّأوّطويمةّاألجؿ

مكانياتياّالمحدودة،ّكماّتسعىّالبنوؾّلمحصوؿّعمىّمعموماتّكمّ  يةّونوعيةّارتفاعّالمخاطرّبياّنظراّلحجمياّوا 
ّلتقييـّدراساتّالجدوىّاالقتصاديةّ األحيافّغيرّمقنعةّلمبنوؾّلتمويميا،ّّالمؤسساتّالتيّتكوفّفيّغالبليذه

وىذاّنتيجةّافتقارّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّلمدراساتّالتقنيةّوالماليةّالتيّمفّشأنياّأفّتساعدىاّفيّرسـّ
ّّ.خططّعمؿّمفصمةّجديرةّبثقةّالبنوؾ

الحتياجاتياّالتمويميةّنظراّالنخفاضّّمويؿّالمتاحّلممؤسساتّغيرّمناسبيكوفّالتّ   فيّبعضّاألحيافّو

ةّاالئتمافّأوّلعدـّكفايتوّوعميوّوجبّعمىّىذهّالمؤسساتّالبحثّعفّالتمويؿّالمناسبّلياّمفّبيفّمجموعةّمدّ 
ماؿّالمخاطرّوالقرضّاإليجاريّّوصيغّاللمتاحةّلياّمفّخبلؿّمؤسساتّرأسّمفّالبدائؿّالتمويميةّلئلقراضّا

ّمفّالبدائؿّالتّ مويؿّاإلسبلميّالتّ  ّالمؤسساتّواحتياجاتياّالمتعددةّوغيرىا ّالتيّتتوافؽّمعّإمكانياتّىذه مويمية

 .مويميةالتّ 

ّالفصؿّسيتـّالتّ  مويؿّفيّإقامةّالمشاريعّاالستثماريةّوجميعّعرؼّعمىّمدىّأىميةّالتّ ومفّخبلؿّىذا
ّعميو، ّلمحصوؿ ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّأصحاب ّأماـ ّالمتاحة ّالمشاكؿّوالتّ ّالمصادر ّعمى عرؼ
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ّوالتّ  ّالمجاؿ، ّفيّىذا ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّالبدائؿّالتمويميةّوالصعوباتّالتيّتواجييا طرؽّإلىّأىـ
ّتتماشىّمعّخصوصيةّىذهّالمؤسسات.التيّالتيّمفّشأنياّأفّتقمؿّمفّحدةّمشاكؿّالتمويؿّّو

ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مويل مصادره ومشاكمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: الت    
 

~ 66 ~ 
 

 المتاحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةمويل المبحث األول: مصادر الت  

تكويفّجؿّأمفّّأىـّعوامؿّقياـّالمؤسسةّوتطورىاّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمفمويؿّفيّيعتبرّالتّ 
ّإنتاجية ّضخمةّّ،طاقات ّأمواؿ ّإلى ّبحاجة ّفيي ّلذلؾ ّالتكنولوجية، ّوالتطورات ّاالقتصادية ّالتحوالت ومواكبة

ّوالتحوالت، ّالتطورات ّىذه ّالمؤسساتّتعدّ ّوّلمواجية ّإمداد ّجدّ  عممية ّميمة ّبالتمويؿ ّوالمتوسطة اّالصغيرة
ّلمتمويؿ، ّالمثمى ّالطريقة ّباختيار ّوذلؾ ّاحتياجاتيا ّتمبية ّأجؿ ّمف ّلزاماّّوضرورية ّاألساسّيصبح ّىذا ّّّوعمى

ّ ّطويمة ّإما ّاحتياجاتيا ّلتغطية ّأمواال ّتوفر ّأف ّالمؤسسات ّىذه ّسواءّّاألجؿعمى ّمتوسطة، ّأو ّقصيرة ّّّّّّّأو
اتيةّأوّمفّمصادرّماليةّخارجيةّعفّطريؽّاالستدانةّمفّالغير،ّإلىّجانبّمجموعةّمفّمصادرىاّالماليةّالذّ 

ّالتّ  ّالبدائؿ ّّويمّومف ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّأماـ ّالمتاحة ّمية ّرأس ّمؤسسات ّفي ّتتمثؿ ماؿّالالتي
ّّّّّّّمويميّفيّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّيواجوّالعديدّيجاري....الخ،ّّغيرّأفّالجانبّالتّ إلالمخاطر،ّاالئتمافّا

ّمفّالمشاكؿّوالعقباتّوىذاّماّيعيؽّتنميتياّوتقدمياّإلىّاألماـ.

 مويل وأىميتو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفيوم الت   أوال:

الوظائؼّّمويؿّالعنصرّاألساسيّلقياـّأيّمؤسسةّوتنبعّأىميةّىذاّالمصدرّمفّخبلؿّجميعيعتبرّالتّ 
ّبياّالمؤسساتّمفّخبللو. ّالتيّتقـو

 :مويلتعريف الت   -1

 مويؿّتتبايفّمفّتعريؼّآلخرّ:عريفاتّلمتّ ىناؾّالعديدّمفّالتّ 

 1"ّاإلمدادّباألمواؿّفيّأوقاتّالحاجة". -
2ّ"عمميةّتجميعّمبالغّماليةّوجعمياّفيّحوزةّالمؤسسةّبصفةّدائمةّومستمرة". -
- ّ ّالبلزمة ّالمالية ّالموارد ّالجديدةّ"توفير ّاألمواؿ ّرؤوس ّتكويف ّأو ّاالستثمارية ّالمشروعات إلنشاء

 3واستخدامياّلبناءّالطاقاتّاإلنتاجيةّقصدّإنتاجّالسمعّوالخدمات".
 

                                                           
 .00،ّص،0202ّطارؽّالحاج،ّمبادئّالتمويؿ،ّدارّصفاءّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّّ-1ّ
:ّسياساتّالتمويؿّوأثرىاّعمىّاالقتصادياتّحوؿّالممتقىّالدوليلمياءّداليّعمي،ّمساىمةّبورصةّالجزائرّفيّتمويؿّالمؤسسةّاالقتصاديةّالعمومية،ّّ-2ّ

 .3،ّص،0222ّّنوفمبر00ّ-00،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّالجزائر،ّ-دراسةّحالةّالجزائرّوالدوؿّالناميةّ–والمؤسساتّ
 .59،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّومشكبلتّتمويميا،ّرقيةّحسانيرابحّخوني،ّّ-3ّ
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1ّ."توفيرّاألمواؿّالبلزمةّلنشاطّاقتصاديّمعيفّوالبحثّعفّالمصادرّالمناسبةّلو" -
يفّتمؾّالطرؽّأوّالحصوؿّعمىّالمزيجّ"ّالبحثّعفّالطرائؽّالمناسبةّلمحصوؿّعمىّاألمواؿّواالختيارّب -

 2األفضؿّبينياّبشكؿّيناسبّكميةّونوعيةّواحتياجاتّوالتزاماتّالمؤسسة."
مفّأجؿّإنفاقياّعمىّاالستثماراتّوتكويفّرأسّّ)السيولةّالنقدية(توفيرّاألمواؿ"كماّيمكفّتعريفوّعمىّأنوّ -

 3."الماؿّالثابتّبيدؼّزيادةّاإلنتاجّواالستيبلؾ
زمةّمويؿّفيّالمؤسساتّىوّ"ّتدبيرّالمواردّالماليةّالبل ّالتّ ّعريفاتّالسابقةّإلىّأفّ خبلؿّالتّ ونخمصّمفّ

ّلتمويؿّالنشاطّاالقتصاديّفيّالمؤسسة".
 مويل:   أىمية الت   -2

ّلمتّ  ّكبيرة ّأىمية ّمويؿ ّالمؤسساتفي ّأنواع ّوالمتوسطةّجميع ّالصغيرة ّالمؤسسات ّفي ّأىميتو ّوتنبع ،ّّّّ
ّ ّىذه ّأىمية ّحدّ مف ّفي ّبدأّّالمؤسسات ّالذي ّاالقتصادي ّالنشاط ّوأصؿ ّاإلنتاج ّأساسّعمميات ّفيي ذاتيا،

بمؤسساتّصغيرةّومتوسطةّقبؿّظيورّالمؤسساتّالكبيرةّالحجـ،ّوقدرتياّالعاليةّعمىّتنميةّاالقتصادّوتحديثّ

يفّالمؤسساتّوتوسيعّنافسّبكامؿّوالتّ الصناعةّومواجيةّمشكمةّالبطالةّوتفعيؿّمشاركةّالمرأة،ّوخمؽّروحّالتّ 
ّ.4قاعدةّالممكيةّلمقطاعّالخاص،ّوالمساىمةّفيّاستقرارّأسعارّالصرؼ

ّأنّ ّ ّإلى ّباإلضافة ّالمعدّ و ّاستبداؿ ّأو ّاقتناء ّأجؿ ّمف ّأىداؼّالمؤسسة ّفيّتحقيؽ ّويعتبرّيساىـ ات،

ّالمؤسسةّالتّ  ّعمىّسيولة ّوالمحافظة ّالمالي، ّالعجز ّحالة ّمف ّلمخروج ّالمؤسسة ّتستخدميا ّسريعة ّوسيمة مويؿ
والمقصودّبالسيولةّتوفيرّاألمواؿّالسائمةّالكافيةّلمواجيةّااللتزاماتّّ(وحمايتياّمفّخطرّاإلفبلسّوالتصفية،ّ

وداتّإلىّنقدّجاىزّخبلؿّفترةّقصيرةّدوفّالمترتبةّعميياّعندّاستحقاقيا،ّأوّىيّالقدرةّعمىّتحويؿّبعضّالموج
 5ّ)خسائرّكبيرة.

نميةّنحوّاألماـ،ّويحقؽّكماّتظيرّأىميتوّأيضاّمفّخبلؿّاعتبارهّمفّأىـّالوسائؿّالبلزمةّفيدفعّعجمةّالتّ 

ّالفائضّالماليّالرّ  ّذات ّاالقتصادية ّالوحدات ّالفوائضّمف ّانتقاؿ ّيتـ ّبواسطتو ّإذ ّلؤلفراد، ّاالجتماعية ّّّّفاىية
                                                           

ّتمويؿّالمشروعاتّّ-1ّ ّحوؿ: ّالدولية ّالتدريبية ّالدورة ّوالمتوسطة، ّالصغيرة ّالتمويميّاإلسبلميّفيّتطويرّالمشاريع ّدورّالنظاـ ّبوناب، الصغيرةّياسيف
ّ.20،ّص،0223ّماي02ّّ_09الجزائر،ّّ،المغاربية،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼوالمتوسطةّوتطويرّدورىاّفيّاالقتصادياتّ

 .029،ّص،0222ّىيثـّمحمدّالزغبي،ّاإلدارةّوالتحميؿّالمالي،ّدارّالفكرّلمطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّّ-2ّ
 .30ّص،ّّ،0220عماف،ّاألردف،ّّّافّلمنشرّوالتوزيع،ّرىيثـّصاحبّعجاـ،ّنظريةّالتمويؿ،ّدارّزىّ-3ّ
ّاّ-4ّ إلدارية،ّالعددّأشرؼّمحمدّالدوابة،ّإشكاليةّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالدوؿّالعربية،ّمجمةّالبحوثّاإلدارية،ّأكاديميةّالساداتّلمعمـو

 .20،ّص0222ّالرابع،ّالقاىرةّ،ّأكتوبرّ
 .52يميا،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّومشكبلتّتمّوّ،رابحّخوني،ّحسانيّرقيةّ-5
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وّيعمؿّعمىّتعبئةّمدخراتّاألفرادّوتخصيصّاألمواؿّالقابمةّإلىّالوحداتّالتيّتعانيّمفّعجزّمالي،ّكماّأنّ 

1ّفعّالتيّتعتبرّمفّالضرورياتّاالقتصادية.لبلستثمار،ّوبالتاليّتحقيؽّزيادةّفيّأدواتّالدّ 
2ّمويؿ:الةّعمىّأىميةّالتّ وفيماّيميّأبرزّالعناصرّالدّ ّ

 زمة واكتسابّاألمواؿّالبل ّالعمؿّعمىّالحصوؿّ -
 يا توفيرّالمبالغّالنقديةّالبلزمةّلموحداتّاالقتصاديةّذاتّالعجزّفيّأوقاتّالحاجةّإليّ  -
 استثمارّىذهّاألمواؿّفيّأصوؿّأوّموجوداتّمنتجةّاقتصاديا  -
ّنميةّالشاممة.تحقيؽّالنموّاالقتصاديّواالجتماعيّلمببلدّوىذاّماّيساىـّفيّتحقيؽّالتّ  -

 مويل في المؤسسة:حددة لمت  العوامل الم -3
 :ّالمالئمة

ّبتمؾّّ ّالعامؿّالمبلئمةّبيفّأنواعّاألمواؿّالمستخدمةّوطبيعةّاألصوؿّالتيّسيتـّتمويميا ّبيذا ويقصد

ّأيّأفّ  ّاألجؿّتموّ ّاألمواؿ، ّاألمواؿّطويمة ّاالحتياجاتّالطويمة ّمثبلؿّبيا ،ّاألجؿّكشراءّاألصوؿّالثابتة
 3االحتياجاتّالقصيرةّاألجؿّمثؿّاالحتياجاتّالموسمية.ّواألمواؿّالقصيرةّاألجؿّلتمويؿ

 :4الدخل 
ّيعرؼّ  ّما ّالتمويؿّوىذا ّفيّعممية ّالممكية ّأمواؿ ّاالقتراضّلمساعدة ّبأمواؿ ّاالستعانة ّلممنشأة يمكف

ؿّالعائدّعمىّأمواؿّالممكيةّوذلؾّفيّحالةّماّإذاّكافّبالمتاجرةّبالممكية،ّوقدّتؤديّىذهّالعمميةّإلىّرفعّمعدّ 

ىذاّيؤديّّاّإذاّكافّالعكسّفإفّ العائدّالناتجّعفّاستثمارّأمواؿّاالقتراضّيفوؽّالفوائدّالمدفوعةّعمييا،ّأمّ 

افعةّالمالية،ّوالتيّيمكفّإلىّزيادةّاألخطارّالمحيطةّبعمميةّالمتاجرةّبأمواؿّالممكية،ّوتسمىّىذهّالعمميةّبالرّ 
ّإيجادىاّبالقانوفّالتالي:

  القروض طويمة االجؿافعة المالية= الر  
موجودات المؤسسة

 

 
 

                                                           
ّ،عيفّالدفمىة،ّسعيدةّقاسـّشاوش،ّلمياءّقاسـّشاوش،ّالمقاولةّوالتمويؿ،ّالندوةّالدوليةّحوؿ:ّالمقاولةّواإلبداعّفيّالدوؿّالنامية،ّجامعةّخميسّمميانّ-1ّ

ّ.005،ّص،0220ّّالجزائر،
 .005،ّص،ّالمرجعّنفسوّ-2
 .55ّ،022،ّص،ّص،0222ّوالتحميؿّالمالي،ّدارّصفاءّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّ،ّاإلدارةّوآخروفّعبدّالحكيـّكراجةّ-3
 .000ّ،003،ّص،0222ّ،ّاإلدارةّوالتحميؿّالمالي،ّدارّالبركةّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّوآخروفّرشادّالعصارّ-4ّ
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 :الخطر 
ّالماليّ  ّالعبء ّلمخاطرّاإلفبلسّأوّالضياعّنتيجةّزيادة ّبوّمدىّتعرضّأصحابّالمؤسسة ويقصد

ّفيّتمويؿّ ّكانتّتعتمد ّوذلؾّإذا ّالمؤسسة، ّديوف ّبزيادة ّالخطر ّىذا ّويزداد ّالمؤسسة، ّعمى )االلتزامات(
 1ّادىاّعمىّمصادرىاّالذاتية.عممياتياّعمىّاالقتراض،ّويقؿّفيّحالةّاعتم

 2عندّتحديدّنوعّالتمويؿّيتـّالنظرّلمخطرّمفّناحيتيف:ّ
ّخطر التشغيل  - ّالتقاريرّوبطبيعةّ: ّالمعموماتّورفع ّالخطرّباالختبلؿّالوظيفيّفيّنظاـ يرتبطّىذا

ّأفّ ّالمؤسسة ّويتوجبّعمى ّفييا، ّتعمؿ ّالتي ّوالظروؼّاالقتصادية ّالمؤسسة ّتمارسو ّالذي النشاط
ّالخاصّفيّالحاالتّالتيّتكوفّفيياّمخاطرّالتشغيؿّمرتفعةّبدالّّعمىّزيادةّمفّرأسّتعمؿ ّماليا

ّفيّسدادّ ّالمؤسسة ّقدرة ّعمى ّسيؤثر ّالنشاط ّحجـ ّانتظاـ ّعدـ ّألف ّاالقتراض، ّعمى ّاالعتماد مف

ّاليّتكوفّعرضةّلئلفبلسّإذاّكانتّخدمةّالديفّأكبرّمفّقدرتيا.ديونياّوبالتّ 
اّالخطرّنتيجةّزيادةّاعتمادّالمؤسسةّعمىّاالقتراضّفيّتمويؿّعممياتياّمماّيقعّىذّخطر التمويل: -

يؤديّإلىّزيادةّأعباءّخدمةّالديف،ّومفّالممكفّأفّتتعرضّالمؤسسةّلئلفبلسّفيّحالةّعدـّقدرتياّ
ّعمىّسدادّالتزاماتيا.

 :ّّاإلدارة والسيطرة

سيطرةّالمالكيفّالحالييفّلممؤسسةّمفّالعوامؿّالتيّلياّدورّميـّفيّتحديدّمصدرّالتمويؿ،ّليذاّّتعدّ 

ّالتّ  ّالمسيطريفّيفضموف ّالمالكيف ّأف ّبدالّالسببّنجد ّالممتازة ّاألسيـ صدار ّّمويؿّعفّطريؽّاالقتراضّوا 
فّىذهّالسيطرةّبصورةّمباشرةّالدائنيفّالعادييفّوالممتازيفّالّيممكّوّفّ وذلؾّألّمفّإصدارّاألسيـّالعادية،

3ّيـّالّيممكوفّحؽّالتدخؿّفيّاإلدارة.ألنّ 
 :4ّالمرونة

غيرّتتمثؿّفيّقدرةّالمؤسسةّعمىّتعديؿّمصادرّالتمويؿّالمتاحةّلياّوذلؾّبالزيادةّأوّالنقصافّوفقاّلمتّ 

عمميةّّنجدّأفّ ائدةّوبيفّمصادرّاألمواؿ،ّحيثّفيّحاجتياّلؤلمواؿ،ّأيّالمبلئمةّبيفّالظروؼّالماليةّالسّ 
ّبأنواعّ ّفييّمتوفرة ّرأسّالماؿ( ّ)عفّطريؽّزيادة ّالممكية ّأكثرّمفّأمواؿ ّمرونة ّلممؤسسة االقتراضّتوفر

                                                           
 .000ىيثـّمحمدّالزغبي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
 .023ّ،021،ّص،ّص،0222ّإلدارةّوالتحميؿّالمالي،ّدارّالمستقبؿّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّالطبعةّالثانية،ّمفمحّمحمدّعقؿ،ّمقدمةّفيّاّ-2ّ
 .51،ّص،0220ّأيمفّالشنطي،ّعامرّشقر،ّمقدمةّفيّاإلدارةّوالتحميؿّالمالي،ّدارّالبدايةّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّّ-3ّ
 .003ّص،ّّمرجعّسابؽ،ّرشادّالعصارّوآخروف،ّ-4ّ
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مويؿّعفّطريؽّزيادةّرأسّمتعددةّوبمواعيدّمتفاوتةّوبكمياتّتتناسبّمعّحاجةّالمؤسسة،ّفيّحيفّنجدّالتّ 

ّدةّوتكاليؼّكثيرة.الماؿّيحتاجّإلىّإجراءاتّطويمةّومعقّ 
ّيحقؽّعامؿّالمرونةّلممؤسسةّماّيمي:ّو

ّتحتاجّلمتّ  - ّعندما وسعّأوّاالنكماشّفيّمجموعّاألمواؿّإمكانيةّحصوؿّالمؤسسةّعمىّبدائؿّعديدة
 التيّتستخدميا 

ّمحتمؿّ - ّمصدر ّمع ّالتعامؿ ّعند ّجيدة ّشروط ّعمى ّلمحصوؿ ّالمساومة ّعمى ّالمؤسسة ّقدرة زيادة
 لؤلمواؿ 

 المتاحةّليا القدرةّعمىّاستخداـّأنواعّاألمواؿّ -
ّخمصّمفّاألمواؿّالفائضةّفيّالوقتّالمناسب.زيادةّالقدرةّعمىّالتّ  -
 :ّّالتوقيت

مويؿ،ّأوّالمفاضمةّبيفّالمصادرّويقصدّبوّالعامؿّالزمنيّالذيّيحددّلممؤسسةّوقتّالحصوؿّعمىّالتّ 

الحاجةّوبأقؿّتكمفةّمويميةّالمتاحةّوالمتوفرةّفيّالوقتّالمناسبّمفّأجؿّالحصوؿّعمىّاألمواؿّوقتّالتّ 

كمفةّوبأفضؿّالشروط،ّكماّيمثؿّقدرةّالمؤسسةّعمىّاقتناصّالفرصّالماليةّبالوقتّالذيّتنخفضّفيوّالتّ 
إلىّأقؿّدرجة،ّوذلؾّعفّطريؽّمتابعةّالتغيراتّواألحداثّالماليةّوموافقتياّمعّالحاجاتّالماليةّلممؤسسة،ّ

مويؿّواالقتراضّالمناسبةّخبلؿّالدوراتّالتخاذّقراراتّالتّ ّوافؽّعفّطريؽّالتوقيتّالسميـوتتـّترجمةّىذاّالتّ 
 1التجارية.

  ّاليّعمػىّمصػدرّالحصػوؿّمويؿ،ّوّبالتّ الظروؼّاالقتصاديةّوظروؼّالتضخـّالتيّتنعكسّعمىّتكمفةّالت

ؿّمويػػؿ،ّمثػػاؿّذلػػؾّظػػروؼّالعػػرضّوالطمػػبّعمػػىّاألمػػواؿّفػػيّالدولػػة،ّمعػػدّ عمػػىّاألمػػواؿّوعمػػىّحجػػـّالتّ 
 2ؿّالعائدّعمىّاألوراؽّالماليةّالحكوميةّفيّالدولة.المتوقع،ّمعدّ التضخـّ

ّ

 

                                                           
 .001ىيثـّمحمدّالزغبي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
ّمنشورة(ّ-2ّ ّ)غير ّاالقتصادية، ّفيّالعموـ ّدكتوراه ّأطروحة ّاالقتصادية، ّالتنمية ّلتمويؿ ّكأداة ّاالستثمار ّوترقية ّآلياتّتشجيع ّجامعةّالزيفّمنصوري، ،

 .99،ّّص،0222ّ-0229الجزائر،ّالجزائر،ّ
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 مويل وأشكالوثانيا: طرق الت  
 مويل:أشكال الت   -1

ّمويؿّإلىّعدةّأصناؼّوذلؾّحسبّالعديدّمفّالمعاييرّوأىميا:ـّالتّ يقسّ 

ةّإلىّتمويؿّقصيرّاألجؿّومتوسطّاألجؿّوطويؿّمويؿّحسبّالمدّ يصنؼّالتّ حسب معيار المدة:  -1-1
 األجؿّكماّيمي:

ّمدّ ّمويل القصير األجل:الت   - ّتكوف ّالذي ّالتّ وىو ّمثؿ ّسنة، ّمف ّأقؿ ّأذوناتّتو ّالتجاري، مويؿ
 1الخزينة،..إلخ.

ّمويل المتوسط األجل: الت   - ّمف ّاستعماليا ّمدة ّتتراوح ّالتي ّاألمواؿ ّالقروضّأو ّفي 0ّّيتمثؿ 0ّإلى
 2سنوات.

سنواتّوىدفياّتمويؿ0ّّيتمثؿّفيّالقروضّأوّاألمواؿّالتيّتزيدّمدتياّعمىّّمويل الطويل األجل:الت   -
 3االستثماراتّالثقيمة.

 ـّإلىّتمويؿّداخميّوخارجيّكماّيمي:يقسّ ّحسب معيار المصدر: -1-2
مويؿّالداخميّدةّعفّالعممياتّالجاريةّلممؤسسة،ّويعتبرّالتّ ويقصدّبوّاألمواؿّالمتولّ ّمويل الداخمي:الت   -

ّ ّالمصادر ّلتمويؿّمف ّكاممة ّبصفة ّعميو ّتعتمد ّأف ّالمؤسسة ّعمى ّالصعب ّمف ّلكف ّتكمفة، األقؿ
 4استثماراتيا،ّفغالباّماّيتجاوزّحجـّاالستثماراتّىذاّالمورد.

ّالبنؾّمويل الخارجي:الت    - ّمف ّكاالقتراض ّمالكييا ّعف ّوبعيدا ّالمؤسسة ّخارج ّمف ّمصدره ّّّّّّّويكوف
5ّأوّاالئتمافّالتجاري،ّالسندات...الخ.

 حسب الغرض الذي يستخدم ألجمو: -1-3
ّأجؿّتمويل االستغالل:  - ّمف ّمعينة ّفترة ّفي ّاستعماليا ّيتـ ّالتي ّالمالية ّالموارد ّمف ّقدر ّفي يتمثؿ

ّالتيّترصدّ ّلتمؾّاألمواؿ ّوينصرؼّتمويؿّاالستغبلؿ ّاالستغبلؿ، ّفيّنفسّفترة الحصوؿّعمىّعائد

                                                           
ّ.02طارؽّالحاج،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ

2
-Isabelle Depardieu, vademecum de l’entrepreneur T .P.E-P.M.E , bibliothèque et archives nationales québec, 

4
éd

 ,France ,2008, p, 31 . 
 .30المرجعّنفسو،ّص،ّّ-3ّ
 .009ّ،002،ّص،ّص،0221ّمبارؾّلسموس،ّالتسييرّالمالي،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ-4ّ
 .02طارؽّالحاج،ّمرجعّسابؽ،ّصّّ-5ّ
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جيةّلممشروعّقصدّاالستفادةّمنيا،ّكنفقاتّشراءّلمواجيةّالنفقاتّالتيّتتعمؽّأساساّبتشغيؿّالطاقةّاإلنتا
الموادّالخاـّودفعّأجورّالعماؿّوماّإلىّذلؾّمفّالمدخبلتّالبلزمةّإلتماـّالعمميةّاإلنتاجيةّوالتيّتشكؿّ

 1فيّمجموعياّأوجوّاإلنفاؽّالجاري.
ادةّاإلنتاجّىيّتمؾّاألمواؿّالتيّيكوفّالغرضّمفّاستخدامياّاإلنتاج،ّأيّلغرضّزي:  تمويل االستثمار -

 2أوّزيادةّالمبيعاتّكشراءّموادّخاـّأوّشراءّآالتّوذلؾّلتدعيـّالطاقةّاإلنتاجيةّلممؤسسة.
 3تقسـّإلىّعدةّأنواع:حسب القطاعات االقتصادية:  -1-4

ةّاريةّلؤلفرادّوالمشرعاتّوذلؾّبغيةّشراءّأراضيّأوّمباني،ّوتكوفّمدّ تقدـّقروضّعقّ ّاري:مويل العق  الت   -
ّالنوعّمفّ سنة،ّوعادةّما09ّّالقروضّفيّالعادةّطويمةّاألجؿّقدّتصؿّفيّبعضّاألحيافّإلىّىذا

 ارّالذيّتـّشراؤهّأوّبناؤه.تكوفّىذهّالقروضّمضمونةّبالعقّ 
ّأيّلمدّ ّمويل التجاري:الت   - ّاألجؿ ّقروضّقصيرة ّاستخدامياّيكوفّعمىّشكؿ ّويكوف ّسنة، ّمف ّأقؿ ّّّّة

أوّخارجية،ّفالكثيرّمفّتجارّالتجزئةّوتجارّالجممةّوغيرىـّفيّمجاؿّتمويؿّالتجارةّسواءّكانتّداخميةّ

ّوالتّ  ّالوسطاء ّنسمف ّوىيّتمثؿ ّالتزاماتيـ، ّلسداد ّأو ّمخزونيـ ّلزيادة ّيقترضوا ّقد ّالّبأسّبياّجار ّّّبة
 ّقراضية.مفّأنشطةّالبنؾّاإل

سطةّوطويمةّتقدـّقروضّلمحرفييفّوالصناعييف،ّوتكوفّىذهّالقروضّفيّالعادةّمتّوّمويل الصناعي:الت   -
األجؿّوذلؾّوفقاّلمدورةّالصناعيةّلمجيةّالمقترضة،ّوىيّتمثؿّنسبةّضئيمةّمفّمجموعّأصوؿّالبنوؾّ

 التجارية.
ّحيثّتقدـّّمويل الزراعي:الت   - ّعمىّالزراعة، ّتعتمد ّالتي ّالمجتمعاتّالزراعية ّفي ّكبيرة ّأىمية ّذا وىو

 مفّسنةّحسبّالموسـ.ّقروضّزراعيةّلممزارعيف،ّوتمنحّآلجاؿّقصيرةّاألجؿّأيّألقؿ
  يتـّتمويؿّالمشروعاتّبطريقتيف،ّتتمثبلفّفي:مويل: طرق الت   -2

ّالمقّ مويل المباشر: الت   -2-1 ّبيف ّالمباشرة ّالعبلقة ّأيّوسيطّ ترضيفرضيفّوالمقّ يعبرّعف دوفّتدخؿ
ّتحويمياّ ّيمكف ّواالدخارية ّالنقدية ّالموارد ّالفائضّفي ّذات ّفالوحدات ّمالية، ّمؤسسة ّأو ّّّّّمالي

                                                           
 .55،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّومشكبلتّتمويميارابحّخوني،ّرقيةّحساني،ّّ-1ّ
 ّ.022ص،ّّ،0555،ّاألردفدارّوائؿّلمطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّإدارةّاالئتماف،ّعبدّالمعطيّرضاّأرشيد،ّمحفوظّأحمدّأبوّجودة،ّّ-2
 .022ّ،020،ّعّنفسوالمرجّ-3ّ
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ّ ّالتّ إلى ّوىذا ّاحتياجاتيا، ّلتمبية ّمالي ّفيّعجز ّصورالوحداتّالتيّىي ّعدة ّلو ويختمؼّّمويؿ
1ّباختبلؼّالمتعامميفّمفّمنشآت،ّأجانب،ّحكومات.

مويؿّعفّطريؽّالوسطاءّالمالييفّحيثّتحوؿّاألمواؿّيتـّىذاّالنوعّمفّالتّ  مويل غير المباشر:الت   -2-2

الوسطاءّالمالييف،ّويقوـّالوسيطّالماليّباقتراضّاألمواؿّترضيفّمفّخبلؿّرضيفّإلىّالمقّ مفّالمقّ 
قراضياّإلىّاألشخاصّالذيفّلدييـّ مفّاألشخاصّالذيفّلدييـّفائضّفيّالسيولةّ)المقرضيف(ّوا 

ّعمىّإقراضّتعمؿّوالّتقتصرّأىميةّالوساطةّالماليةّعمىّكونيا2ّترضيف(.نقصّفيّالسيولةّ)المقّ 
ّبؿّتك مفّلمدّ ّاألمواؿ ّطويمة ّفيّأنّ ة ّالسنداتّعندّأيضا ّبالتحويؿّالبنكيّأيّتقبؿّتعبئة ّتقوـ يا

ّ ّالبنوؾ، ّالتّ طمب ّمف ّالنوع ّىذا ّالتّ ويمك ف ّيعجز ّإرادتيف ّبيف ّالتوفيؽ ّمف ّالمباشرّمويؿ ّّّّمويؿ

3ّوفيؽّبينيما.عمىّالتّ 
ّوحداتّ ّبيف ّاألمواؿ ّتدفؽ ّعمميات ّفي ّمنفصميف ّبعمميتيف ّالمالية ّالوساطة ّمؤسسات وتقوـ

زّووحداتّالفائض،ّفييّتقوـّبشراءّأوّقبوؿّأدواتّماليةّمباشرةّ)أدواتّأولية(ّمفّالوحداتّالعج
ذاتّالعجزّمقابؿّمنحياّاألمواؿّالتيّتحتاجيا،ّوفيّنفسّالوقتّتقوـّبإصدارّأدواتّماليةّخاصةّ

ّإلىّالوحداتّذاتّالفائضّبالمبالغّالمتفؽّعمي ّ)أدواتّغيرّمباشرةّثانوية(ّوالتيّتبيعيا يا،ّوالّبيا
4ّيشترطّتزامفّالعمميتيفّأوّتساويّمبالغيماّالكميةّأوّدفعاتيماّالجزئية.

ّّّّّوالشكؿّالمواليّيبيفّالطرؽّأوّالقنواتّالتيّيتـّمفّخبللياّانتقاؿّاألمواؿّمفّأصحابّالفائضّ
ّإلىّأصحابّالعجزّالمالي:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
                                                           

 .052،ّص،0555ّ،ّاإلسكندريةّ،دارّالجامعةّالجديدة،ّالنقودّوالمصارؼّواالئتمافّ،مصطفىّرشديّشيحةّ-1ّ
 .30،ّص،0220ّغالبّعوضّهللاّالرفاعي،ّعبدّالحفيظّبمعربي،ّاقتصادياتّالبنوؾّوالنقود،ّدارّوائؿّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّّ-2ّ
 .32،ّص،0223ّفريدةّبخرازّيعدؿ،ّتقنياتّوسياساتّالتسييرّالمصرفي،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،ّالطبعةّالثانية،ّالجزائر،ّّ-3ّ

 .50ص،ّّ،0221ّعبدّالمنعـّالسيدّعمي،ّنزارّسعدّالديفّالعيسى،ّالنقودّوالمصارؼّواألسواؽّالمالية،ّدارّحامدّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّ-4ّ
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 ترضينالمق  رضين إلى (: تدفق الموارد المالية من المق  1-1الشكل رقم)
 مويل المباشرقنوات الت              

ّأصوؿّماليةّمباشرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأصوؿّماليةّمباشرةّّّّّّّّّّّّّ
ّتدفؽّاألمواؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتدفؽّاألمواؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّّ
ّ

ّترضوفالمقّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرضوفالمقّ ّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّتدفؽّاألمواؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتدفؽّاألمواؿّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                          أصوؿّماليةّمباشرةّّّّّّّّّّأصوؿّماليةّمباشرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

ّمويل غير المباشرالت  
ّ:ّمفّإعدادّالطالبةالمصدر    

مفّخبلؿّالشكؿّنجدّأفّمؤسساتّقطاعّاألعماؿّ)المشروعات(ّتكوفّفيّمقدمةّوحداتّالعجزّ
ّأوّ ّأسيـ ّمالية،ّحيثّتقوـّبإصدارّأصوؿّماليةّإما ّيميّذلؾّوالتيّتحتاجّإلىّموارد ّثـ سندات،

ّبإصدارّأوراؽّماليةّحكوميةّمثؿّأذوناتّالخزينةّأوّسنداتّحكومية،ّ القطاعّالحكوميّوالذيّيقـو
ّالقطاعاتّادخاراّ ّأكثر ّوحداتّالفائضّوالذيّيعتبرّمف ّالعائميّفيّمقدمة ّالقطاع فيّحيفّنجد

األجانبّلدييـّفائضّّوتوفيرا،ّكماّنجدّفيّبعضّاألحيافّأفّالمشروعاتّوالقطاعّالحكوميّوكذلؾ
فيّاألمواؿّوتقوـّبإقراضياّلوحداتّالعجز،ّونبلحظّأيضاّأفّعمميةّتجميعّاألمواؿّمفّالمقرضيفّ
ّمفّخبلؿّالسوؽّالماليّ)تمويؿّمباشر(ّأوّمفّخبلؿّالوسطاءّالمالييفّ إلىّالمقترضيفّتكوفّإما

ّمويؿّغيرّالمباشر(.)التّ 

الوسطاءّ
 المالييف

 املشروعات
 القطاع احلكومي

 العائالت
 األجانب

 العائالت
املشروعات 

 القطاع احلكومي
 األجانب

السوؽّ
 المالي
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 حقوق الممكية ثالثا:

 معناصرّالتالية:لتتفرعّحقوؽّالممكيةّ 
 اتي:مويل الذ  الت   -1

ّالذّ  ّالتمويؿ ّيساىـّّاتييعتبر ّفيو ّنموىا، ّمرحمة ّفي ّوخاصة ّالمؤسسة ّفي ّوميـ ّأساسي ّّّّّّّمصدر
ّفيّالتقميؿّمفّلجوءّالمؤسسةّإلىّالتمويؿّالخارجي.

 اتي:مويل الذ  تعريف الت   -1-1

ّالذّ ؼّالتّ يعرّ  ّالداخميّأو ّأوّمفّمصادرّثانويةّاتيّبأنّ مويؿ ّعفّالعممياتّالجارية ّالمتولدة ّ"األمواؿ ّّو
جوءّإلىّمصادرّخارجية،ّويشمؿّالفائضّالنقديّالمتولدّعفّالعممياتّالجاريةّوكذلؾّفيّالمؤسسةّدوفّالمّ 

1ّمويؿ"ّ.اتيةّلممؤسسةّعمىّالتّ ذافّيشكبلفّالمقدرةّالذّ ثمفّاألصوؿّغيرّالمستخدمةّالمّ 
وّ"الفائضّالذيّحققتوّالمؤسسةّمفّأمواؿ،ّويعتبرّوسيمةّتمويميةّجدّىامة،ّأنّ ّؼّأيضاّعمىويعرّ ّّّ

ّالمّ  ّدوف ّاالستغبلليّبنفسيا ّنشاطيا ّبتمويؿ ّلممؤسسة ّاستعماالّبحيثّيسمح ّأكثر ّإلىّأيّعميؿّفيو جوء

لةّوبيفّمويؿّالذاتيّيعبرّعفّاالرتباطّالمباشرّبيفّمرحمةّالتجميعّوالتيّتتمثؿّفيّتكويفّالسيّوآخر،ّفالتّ 

2ّوظيؼّوىيّاستخداـّالسيولة".مرحمةّالتّ 

وّ"تمؾّالمواردّالجديدةّالمتكونةّبواسطةّالنشاطّاألساسيّلممؤسسةّوالمحتفظّبياّكمصدرّؼّبأنّ كماّيعرّ 
تمويؿّدائـّلمعممياتّالمستقبمية،ّأيّتمؾّالنتائجّاإلجماليةّالتيّيعادّاستثمارىاّفيّالمستقبؿّبعدّتوزيعّمكافأةّ

3ّلينتجّعنياّفائضّنقديّمحقؽّبواسطةّالنشاطّوالمخصصّلتمويؿّالنموّالمستقبمي".ّرأسّالماؿ
 4اتي:مويل الذ  محددات الت    -1-2

اتيّيتوقؼّعمىّدراسةّالمكوناتّاألساسيةّليذاّالتدفؽ،ّوذلؾّحسبّمويؿّالذّ تحديدّمفيوـّدقيؽّلمتّ ّإفّ ّ
 منظوريف:

مةّوالتدفقاتّالمسدّ ّفتبقيّبياتيّىوّذلؾّالرصيدّالممويؿّالذّ منظورّمباشر:ّالتّ  - دة،ّأيّالتدفقاتّالمحص 

 ىميةّالمتمثمةّفيّمخصصاتّاالىتبلكاتّوالمؤونات استبعادّالتدفقاتّالوّ 
                                                           

 .009،ّص0200ّالجزائر،ّّالطبعةّالثانية،ّ،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،مبارؾّلسموس،ّالتسييرّالماليّ-1ّ
2ّ-ّّ ،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّالجزائر،ّمارس25ّ،ّالعددّاإلنسانيةعمارّزيتوني،ّمصادرّتمويؿّالمؤسساتّمعّدراسةّلمتمويؿّالبنكي،ّمجمةّالعمـو

 .10،ّص،0222ّ
 .012ّ،010،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّص،ّيوسؼّقريشيّ،الياسّبفّساسيّ-3ّ
 .012،ّص،ّالمرجعّنفسوّ-4ّ
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ّالتّ  - ّيظير ّحيث ّمباشر: ّغير ّالذّ منظور ّالمؤسسةّمويؿ ّطرؼ ّمف ّمحقؽ ّنقدي ّتدفؽ ّشكؿ ّفي اتي
 المحتجزة.ّاألرباحوالمتمثؿّفيّ

 1مويل الذاتي:أىمية الت   -1-3
ّالمؤسسةّمفّتغطيةّاالحتياجاتّالماليةّلتسديدّالديوفّوتنفيذّاالستثماراتّالرأسماليةّوزيادةّرأسّيمك ف -

ّمالياّالعامؿ 
ّاالستثماراتّ - ّلتمويؿ ّكاممة ّبصفة ّعميو ّالصعبّاالعتماد ّمف ّلكف ّتكمفة، ّاألقؿ ّالمصادر ّمف يعتبر

ّفعادةّماّتتجاوزّحجـّاالستثماراتّىذاّالمورد.
مويؿّبتحقيؽّدورّايجابيّعمىّكؿّمفّالمستوييفّالجزئيّيسمحّىذاّالنوعّمفّالتّ اتي: مويل الذ  مزايا الت   -1-4

2ّوالكمي:
 :)ّاتيّبماّيمي:مويؿّالذّ يسمحّالتّ ّعمى المستوى الجزئي )المؤسسة االقتصادية

 الحريةّفيّاختيارّنوعّاالستثمارّالمموؿ ّوا عطاءتكويفّرأسّماؿّبأقؿّتكمفة،ّ -
 الحصوؿّعمىّالقروضّبمبالغّكبيرة ّ -
لدخوؿّإلىّالسوؽّالماليةّ)شراءّأسيـّفيّشركاتّأخرى(ّوخمؽّمصادرّأساسيةّبامحّلممؤسسةّيسّ -

 لمتنمية 
 أخذّجميعّاالحتياطات ّ -
ّتعديؿّجميعّالتدفقاتّوالصعوباتّالتيّتعترضّوتحدثّأثناءّدورةّاالستغبلؿ.ّ -
  :)ّعمى المستوى الكمي )االقتصاد الوطني

 يسمحّبحركةّرؤوسّاألمواؿّوتوسيعياّانطبلقاّمفّمعدالتّمرتفعةّلبلدخار  -
إذّيمعبّدوراّىاماّّ،إحداثّتغيراتّكبيرةّفيّشروطّتوزيعّالدخؿّالوطنيّبيفّالمتعامميفّاالقتصادييف -

مفّتكويفّرأسّالماؿّفيّاقتصادياتّّ%22ّإلىّّ%02ّفيّالشركاتّالصناعية،ّفمثبلّيغطيّمفّ
 الدوؿّالغربية.

ّأفّ ك ّالتّ ّما ّعمى ّالذّ االعتماد ّفمويؿ ّالعيوب ّمف ّيخمو ّال ّالمؤسسة ّفي ّتمركزّاتي ّإلى ّيؤدي ّّّّّيو
 توزيع يعاد بؿ األجور، رفع لصالح الدخؿ توزيع إعادة في يساىـ الوّباإلضافةّإلىّأنّ ّفيّرأسّالماؿ،

                                                           
 .002،ّص،ّمرجعّسابؽّالطبعةّالثانية،ّ،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،التسييرّالماليمبارؾّلسموس،ّّ-1ّ
:ّسياساتّالتمويؿّوأثرىاّحوؿّالممتقىّالدوليدياتّالبمدافّالنامية،ّعبدّهللاّخبابة،ّمبارؾّببللطة،ّتأثيرّظاىرةّغسيؿّاألمواؿّعمىّمصادرّتمويؿّاقتصاّ-2ّ

 .23،ّص،0222ّبرّمنوف00ّ-00ّ،ّّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّالجزائر،-دراسةّحالةّالجزائرّوالدوؿّالناميةّ–عمىّاالقتصادياتّوالمؤسساتّ
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المواردّاالعتمادّعميةّبكثرةّيقمؿّمفّاستفادةّالمؤسسةّمفّمزاياّّاألعماؿ،ّكماّأفّ  أصحاب لصالح الدخؿ
1ّالماليةّالمتاحةّفيّالسوؽّالمالي.

 اتي:مويل الذ  مكونات الت   -1-5
  :)األرباح غير الموزعة )المحتجزة 

ّماّ ّوذلؾّمفّخبلؿ ّعممياتيا، ّبتمويؿ ّتقوـ ّأف ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّفيّاستطاعة يكوف
ّوّمفّخبلؿّاألمواؿّالتيّتحتجزىاّفيّصورةّمخصصاتّواحتياطات.تحتجزهّمفّأرباح،ّأ

ّتوزيعوّتعريف األرباح المحتجزة - ّعدـ ّالمؤسسة ّتقرر ّالذي ّاألرباح ّمف ّالجزء ّ"ذلؾ ّىي :ّّّّّّّّّّّّ
ّّّّزمةّألغراضّتسديدّااللتزاماتّوذلؾّلمحصوؿّعمىّمصدرّتمويميّلتوفيرّالسيولةّالبل ّّ،عمىّالمساىميف
 2ّوسعّفيّالمؤسسة".عممياتّالتّ أوّتنفيذّبعضّ

3ّوتضـّاألرباحّالمحتجزةّماّيمي:
وىوّيمثؿّالحدّاألدنىّمفّاالحتياطيّالذيّالبدّلممؤسسةّمفّتكوينو،ّوقدّحددتّاالحتياطي القانوني:  -

جنيبّمتىّبمغّرصيدّوقؼّعفّالتّ مفّصافيّاألرباحّالعامة،ّويجوزّلممؤسسةّالتّ ّ%9النسبةّقانونياّبػّ
ذاّقؿّ االحتياطيّنصؼّرأسّالماؿّالمدفوعذلؾّ جنيبّفيّعمميةّالتّ ّالمؤسسةعفّذلؾّفيجبّأفّتبدأّّ،ّوا 

وفيّزيادةّرأسّالماؿ،ّويجوزّلمجمعيةّّالمؤسسةمفّجديد،ّويستخدـّذلؾّاالحتياطيّفيّتغطيةّخسائرّ
ّالحسابّكأرباحّ ّىذا ّفيّرصيد ّالزيادة ّتوزيع ّتقرر ّأف ّلالعمومية ّذلؾ ّويعتبر ّّاالحتياطيّممساىميف،

ّّّالتصرؼّفيوّّلممؤسسةوّالّيجوزّن ّإوّضماناّلدائنيّالشركة،ّومفّثـّففيّحكـّرأسّالماؿّمفّحيثّكون
 طبقاّلماّوردّفيّالقانوف.ّأوّتوزيعوّعمىّالمساىميفّإالّ 

ويتـّإنشاءّىذاّاالحتياطيّطبقاّلمنظاـّاألساسيّلممؤسسةّإذاّاالحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى:  -
ّوالّتستطيعّ ّالنظاـ، ّىذا ّينصّعمييا ّمعينةّمفّاألرباحّالسنويةّألغراضّمعينة اشترطّتجنيبّنسبة

ّلـّيعدّ ّالمؤسسة ّاالحتياطيّما ،ّكذلؾّالّيجوزّاستخداـّىذاّالمؤسسةؿّنظاـّالعدوؿّعفّتكويفّىذا
ّوينصّاالحتياطيّفيّغيرّاألغّر ّىذا ّلممؤسسة، ّالعمومية ّإالّبقرارّمفّالجمعية اضّالمخصصّليا

وّيجوزّلمجمعيةّالعامةّعندّتحديدّنصيبّاألسيـّفيّاألرباحّالصافية،ّأفّتقررّتكويفّن ّأالقانوفّعمىّ
                                                           

،ّالممتقىّالدوليّحوؿ:ّمتطمباتّتأىيؿّوالمتوسطة لممؤسساتّالصغيرة المباشر غير التمويؿ في المالية الوساطة ،ّدوربوفاسة،ّسميمافّخميؿعبدّالقادرّّ-1ّ
 .122،ّص،0222ّّأفريؿ02-00ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّفيّالدوؿّالعربية،ّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ،ّالجزائر،

 .51ىيثـّمحمدّالزغبي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
 .020ص،ّّسعيدةّقاسـّشاوش،ّلمياءّقاسـّشاوش،ّمرجعّسابؽ،ّ-3ّ
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أوّيكفؿّتوزيعّأرباحّثابتةّبقدرّاإلمكافّّالمؤسسةاحتياطاتّأخرىّوذلؾّبالقدرّالذيّيحقؽّدواـّازدىارّ
 مساىميف.عمىّال

طبقاّلكؿّمفّقانوفّ-إذاّتبقىّمبمغّبعدّعمميةّتوزيعاتّاألرباحّالسنويةّمة أو المستبقاة: األرباح المرح   -
قدّيقترحّمجمسّاإلدارةّترحيموّإلىّسنةّّ-الشركاتّوالنظاـّاألساسيّلممؤسسةّوقراراتّالجمعيةّالعمومية
فيّاألرباحّالمحققةّفيّالسنواتّالمقبمةّّتالية،ّويستخدـّذلؾّالفائضّكاحتياطيّلمواجيةّأيّانخفاضات

ّ ّويمـز ّاألسيـ، ّحممة ّعمى ّمناسبة ّنقدية ّتوزيعات ّإجراء ّعمى ّالشركة ّقدرة ّعدـ ّإلى ّيؤدي ّقد الذي
ّموافقتياّ ّأرباحّضمف ّأي ّاستبقاء ّقرار ّعمى ّلمشركة ّالعادية ّالعمومية ّالجمعية ّموافقة ّعمى ّالحصوؿ

 رحوّمجمسّإدارةّالشركة.عمىّمشروعّتوزيعّاألرباحّالسنويةّالذيّيقت
 1مبررات حجز األرباح: -

- ّ ّيستمـز ّمما ّأوّمخاطرّمختمفة ّمفّالمؤسساتّالتيّتتعرضّلتقمباتّموسمية ّتكوفّالمؤسسة قد
 حجزّجزءّمفّاألرباحّوعدـّتوزيعو 

ّالذّ  - ّمصادرىا ّعمى ّواالعتماد ّلتخفيضّديونيا ّبرنامج ّوضع ّسبيؿ ّعمى ّالمؤسسة ّتكوف ّّّّاتيةّقد

 مويؿ فيّالتّ 
ّإعادةّ - ّيستدعي ّمما ّأرباحّعالية ّويحقؽ ّبسرعة ّالذيّينمو ّالناجح ّالنوع ّمف ّالمؤسسة ّتكوف قد

 استثمارّىذهّاألمواؿ.
 2أسباب حجز األرباح: -

ينصّالقانوفّعمىّوجوبّاقتطاعّجزعّمفّاألرباحّفيّمؤسساتّالمساىمةّالعامة،ّأسباب قانونية:  -
،ّويحددّالقانوفّالنسبةّالمئويةّالتيّيتـّاقتطاعياّوالذيّيطمؽّعميوّباالحتياطيّاإلجباريّ)ّالقانوني(

فيّاالقتطاعّإلىّأفّيبمغّاالحتياطيّّالمؤسسةوتستمرّّ،(%02أوّّ%09أوّّ%02مفّاألرباحّ)ّ
ّالمدفوع ّالمؤسسةمفّرأسّماؿ92%ّّ

خذّمجمسّاإلدارةّقراراّتنصّبعضّاألنظمةّفيّالمؤسساتّأوّيتّ ّتطبيق النظام الداخمي لممؤسسة: -
ّإجباريّكالسابؽّ ّغير ّوىو ّاالحتياطيّاالختياريّ)النظامي( ّاألرباحّتحتّاسـ ّمف باقتطاعّجزء

 مفّرأسّماؿّالمؤسسة ّ%09ويبمغّحجموّ

                                                           
 .55رشادّالعصارّوآخروف،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
 .013ّ،011ص،ّّطارؽّالحاج،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّ-2ّ
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وذلؾّمفّخبلؿّقياـّالمؤسسةّباقتطاعّجزءّمفّاألرباحّالمحتجزةّّالتخمص من تكاليف االقتراض: -
 لتسديدّجزءّمفّالقروضّوفوائدىا 

ّبدالّّوسع:تمويل عمميات النمو والت   - ّأنشطتيا ّفي ّلتتوسع ّالمحتجزة ّاألرباح ّالمؤسسة ّّّّّتستعمؿ

ّأفّ  ّوذلؾ ّاألمواؿ، ّاقتراض ّبكثيرّّمف ّتكمفة ّوأقؿ ّأسيؿ ّالمحتجزة ّاألرباح ّعمى ّّّّّّّّّّالحصوؿ
ضافةّمالكيفّجددّلممّؤ سسةّيكوفّمفّاالقتراض،ّوىذاّيساعدّأيضاّالمؤسسةّتجنبّزيادةّالممكيةّوا 

 ليـّحؽّاإلدارة.
 1مميزات األرباح المحتجزة:  -

 جوءّإليوّفيّوقتّالحاجة مصدرّماليّمتاحّيمكفّالمّ  -
 تتوفرّبسيولةّدوفّجيدّالدخوؿّفيّمفاوضاتّأوّوضعّشروط  -
 الّتؤثرّفيّعددّاألصوات  -
اليّبالتّ تكمفة،ّّورّبمثابةّالمكافأةّالتيّتدفعياّالمؤسسةّلممساىميفّفيّشكؿّأرباحّّلؤلسيـّالّتعتبّإفّ  -

الّتحقؽّوفوراتّضريبية،ّومفّالناحيةّالجبائيةّتعتبرّاالحتياطاتّالتيّتحتفظّبياّالمؤسسةّعبارةّ
عفّأرباحّغيرّموزعة،ّوبالتاليّتسمحّىذهّالطريقةّبتجنيبّىذهّاألرباحّالمحققةّازدواجيةّاإلخضاعّ

2ّالضريبيّعندّتوزيعيا.
 3مويل باألرباح المحتجزة:عيوب الت   -

 مويؿّفيّبدايةّإنشاءّالمؤسسة غيابّىذاّالتّ  -
 محدوديةّىذاّالمصدرّخاصةّفيّالسنواتّاألولىّمفّعمرّالمؤسسة  -
 يؤديّاستخداـّاألرباحّالمحتجزةّإلىّانخفاضّالقيمةّالدفتريةّوالقيمةّالسوقيةّلمسيـ. -

ّ
ّ
 

                                                           
 .00أيمفّالشنطي،ّعامرّشقر،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
ّالممتقىّالدولياسةّحالةّالمجمعّالصناعيّالعموميّلمحميبّومشتقاتو،ّمميكةّزغيب،ّنعيمةّغبلب،ّتحميؿّأساليبّتمويؿّالمؤسساتّاالقتصادية:ّدّرّ-2ّ

00ّ-00،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّالجزائر،-دراسةّحالةّالجزائرّوالدوؿّالناميةّ–:ّسياساتّالتمويؿّوأثرىاّعمىّاالقتصادياتّوالمؤسساتّحوؿ
 .9ص،ّّ،0222برّمنوف

 .22وآخروف،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّعبدّالحكيـّكراجةّ-3ّ
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 :المؤونات 
عبارةّعفّ"تخصيصّلقيـّماليةّعندماّيوجدّشؾّفيّدفعّمصاريؼّفيّاألجؿّّتعريف المؤونة: -

الطويؿ،ّخبلؿّفترةّانتظارّتحقؽّىذهّالمصاريؼ،ّوتستطيعّالمؤسسةّتوظيؼّىذهّالمؤونةّكموردّ
  1ماليّداخميّطويؿّاألجؿ".
2ّويوجدّثبلثّأنواعّمفّالمؤونات:

ّمّمؤونة نقص قيمة األصول: - ّعنصر ّقيمة ّتناقص ّفي ّاألساسيةّوتتمثؿ ّالعناصر ّّّّّّّّّف
فيّاألصوؿّلتكوفّموضوعاّليذاّالنوعّمفّالمؤونةّوالمتمثمةّأساساّفيّاألصوؿّالثابتةّخاصةّ

ّاألصوؿّالثابتةّغيرّالقابمةّلبلىتبلؾّكالمخزوناتّوحساباتّالعمبلء.
ارّرةّعندّتوقؼّالحساباتّالمخصصةّلتغطيةّاألخطوىيّمؤونةّمقدّ مؤونة األخطار والتكاليف:  -

كاليؼّالمفاجئةّوالتيّتكوفّمحتممةّومحددةّمفّحيثّاليدؼّلكفّتحقيقياّغيرّمؤكد،ّوتشمؿّوالتّ 
ّعمىّمؤونتيف:

ّالتّ  - ّالمقسّ مؤونة ّالتّ كاليؼ ّلمواجية ّتكوف ّأنشطة: ّعدة ّعمى ّكتكاليؼّمة ّالميمة كاليؼ

 ية كاليؼّليسّلياّصفةّالسنّوالترميماتّالكبيرةّأوّالتوقؼّالدوريّلمصيانة،ّوىذهّالتّ 
مؤونةّخسارةّالصرؼ:ّتكوفّلمواجيةّخسائرّناجمةّعفّالديوفّأوّالحقوؽّبالعممةّاألجنبية،ّّ -

ّوىذهّالمؤونةّالّتأخذّصفةّاالحتياطّويتـّتكوينياّخبلؿّإقامةّالميزانيةّالختامية.
ّأغمبّالحاالتّالمؤونات المنظمة:   - ّفي ّوتكوينيا ّاختيارية ّوتكوف ّالسابقيف، ّالنوعيف ّعف ّمختمفة وىي

 ألغراضّجبائية،ّوليذاّالنوعّمفّالمؤوناتّصفةّاالحتياط.
ّا ّتكلموتساىـ ّوّ خصصاتّالتي ّالخسائر ّلمواجية ّالمؤسسة ّّونيا ّالحيطة ّلمبدأ ّتطبيقا ّّّالحذرالمحتممة

ّالذّ ّةساعدفيّم ّتمويميا ّفيّتدعيـ ّالخاضعةّّاألرباحّالمحتجزةّمثؿفييّّاتيالمؤسسة ّالنتيجة ّمف تخصـ
3ّ.دماّالّيتـّاستخداميالمضريبةّعن

ّ
ّ
 

                                                           
 .32مبارؾّلسموس،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
 .020سعيدةّقاسـّشاوش،ّلمياءّقاسـّشاوش،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
 .22مميكةّزغيب،ّنعيمةّغبلب،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-3ّ



مويل مصادره ومشاكمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: الت    
 

~ 81 ~ 
 

 :مخصصات االىتالكات 
 ك:ال ىتإلتعريف ا -

ّنتيجةّمرورّالزمف،ّّ ّأو ّاستعمالو، ّالمحاسبيةّألصؿّمفّاألصوؿّنتيجة ّتناقصّالقيمة ّّىوّ"عممية
ىتبلؾّيتعمؽّعادةّبتوزيعوّإلاّلصعوبةّقياسّىذاّالتناقصّفإفّ أوّتطورّالتكنولوجياّأوّآثارّأخرى"،ّونظراّ

ّل ّالقابمة ّاألشياء ّقيمة ّحياة ّالتوزيعّشكؿّمخططّبلىتئلعمىّمدة ّويأخذ ّبطرؽّّإؾ، ىتبلكيّيمكفّحسابو
 1ّمختمفة،ّاالىتبلؾّالمتناقص،ّالثابتّأوّالمتزايد.

ّوتخصيصّّفاالىتبلؾّّ ّليا، ّاإلنتاجية ّالحياة ّعمى ّالثابتة ّاألصوؿ ّتكمفة ّتوزيع ّتيدؼّإلى طريقة
2ّاالىتبلؾّيسمحّبإعادةّتمويؿّاستثماراتّالمؤسسةّألنوّيعتبرّمورداّمالية.

ّالبعضّأفّ  ّيرى ّحيث ّالمؤسسة، ّفي ّلمنقدية ّكمصدر ّمخصصّاالىتبلؾ ّحوؿ ّالجدؿ ّأثير ّوقد
ّلمنقديةّويرىّالبعض ّلمنقدية،ّويمثؿّاالىتبلؾّّاآلخرّأفّ ّاالىتبلؾّمصدرا المبيعاتّىيّالمصدرّالوحيد

ّإالّ  ّلمنقدية ّمصدرا ّاالىتبلؾ ّيعتبر ّوال ّالفائضّالمحتجز ّوزيادة ّلتخفيضّالربح ّماليا ّكانتّّتدفقا إذا
ّالتمويؿّ ّلممؤسسةّوحجزّمفّالفائضّلتدعيـ ّضريبيا ّوفرا ّفانوّيحقؽّ ّالحالة المؤسسةّرابحة،ّوفيّىذه

3ّالداخمي.

ّأفّ  ّنتيجةّّكما ّلبلىتبلؾ ّالقابمة ّاألصوؿ ّعناصر ّعمى ّسنويا ّالمؤسسة ّتقتطعيا ّالتي االىتبلكات
ّالناحيةّ ّومف ّالمحققة، ّالنتيجة ّمف ّتخصـ ّاستغبلؿ ّمصاريؼ ّتعتبر ّالتكنولوجي، ّوالتطور االستخداـ

4ّالجبائية،ّيسمحّىذاّاالقتطاعّأيضاّبتحقيؽّوفوراتّضريبية.

ّاتي:مويؿّالذّ تيّنحصؿّعمىّقيمةّالتّ امويؿّالذّ وبجمعّمصادرّالتّ 
ّ

 
 األسيم: -2

ّوذلؾّمفّخبلؿّّتو ضحّمساىمةّأوّمشاركةّفيّرأساألسيـّىيّعبارةّعفّصكوؾّ ماؿّمؤسسةّما،
ّ ّالسوؽ ّفي ّألسيما ّالمؤسسات ّىذه ّطرح ّبعد ّاالكتتاب ّالحؽّّوّالمالي،عممية ّلحامميا ّاألسيـ ّىذه ّّّّّّّتعطي

                                                           
 .02،ّص،0552ّ،ّناصرّداديّعدوف،ّتقنياتّمراقبةّالتسييرّالتحميؿّالمالي،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائرّ-1ّ
 .12عمارّزيتوني،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
 .022سعيدةّقاسـّشاوش،ّلمياءّقاسـّشاوش،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-3ّ
 .9مميكةّزغيب،ّنعيمةّغبلب،ّمرجعّسابؽ،ّّص،ّّ-4ّ
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ّأحدّ ّباعتباره ّالمؤسسة ّالتيّتصدرىا ّالمالية ّاألوراؽ ّعمى ّلمحصوؿ ّاألولوية ّوفي ّاألرباح ّعمى ّالحصوؿ في
1ّالمساىميفّفييا.

 وىناؾّنوعيفّمفّاألسيـ:
ّوىيّبذلؾّتعدّ ّ،المؤسسةؿّجزءّمفّرأسّماؿّوىيّ"تمثؿّصكوؾّمتساويةّالقيمةّوتشكّ األسيم العادية:  -

ّمحدّ  ّاستحقاؽ ّتاريخ ّىناؾ ّوليس ّالمؤسسات، ّفي ّممكية ّسند ّكانت ّطالما ّالعادية ّلؤلسيـ ّالمؤسسةد

 2رةّلياّقائمةّومستمرة".المصدّ 
3ّلؤلسيـّالعاديةّمجموعةّمفّالمزاياّوالعيوبّبالنسبةّلحامميا،ّوتتمثؿّمزاياىاّفيّ:ّوّّ

 الحؽّفيّنقؿّالممكيةّسواءّبالبيعّأوّبالتنازؿّبسيولةّوفيّوقتّقصير ّ -
 رةّعفّالفترة حؽّالحصوؿّعمىّنصيبّمفّاألرباحّالمقرّ  -
  المؤسسةدةّبصفةّحامؿّالسيـّفيّرأسّماؿّتحمؿّمسؤوليةّمحدّ  -
 حؽّالتصويتّفيّالجمعياتّالعمومية  -
 حؽّاألولويةّفيّشراءّاألسيـّالجديدة  -
 فويض.حؽّالتّ  -
4ّىـّماّيعابّعمىّاألسيـّالعادية:ّوّأ
 ارتفاعّكمفةّتسويؽّاألسيـ  -
 مويؿّإلىّارتفاعّمتوسطّكمفةّرأسّالماؿ يؤديّارتفاعّحؽّالممكيةّالعاديةّفيّىيكؿّالتّ  -
وّتكمفةّكماّىوّالحاؿّبالنسبةّلفوائدّالقروضّوالّيوفرّلمشركةّوفراتّن ّأالّيعامؿّتوزيعّاألرباحّعمىّ -

 ضريبية.
:ّتجمعّبعضّخصائصّاألسيـّالعاديةّوالسندات،ّفييّتشبوّاألسيـّالعاديةّفيّكونياّالممتازةاألسيم  -

لياّنسبةّّحصةّفيّرأسّماؿّالشركةّفيّحالةّتوزيعّاألرباحّيحؽّلمالكياّالمطالبةّبحقيا،ّوالسنداتّبأفّ 

                                                           
1

 - Abdelkader BELTAS, marche des capitaux et la structure par échéance des taux d’ intérêt, édition LEGENDE, 

Alger, 2008, p, 91. 
 325ص،ّّ،0220ّفكرّالجامعي،ّاإلسكندرية،ّعاطؼّوليـّاندراوس،ّالتمويؿّواإلدارةّالماليةّلممؤسسات،ّدارّالّ-2ّ
ّ.99ّ،92الزيفّمنصوري،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّص،ّّ -3ّ
4

ّاألكاديميةة،ّيحيّحسنيّعبدّالعزيز،ّالصيغّاإلسبلميةّلبلستثمارّفيّرأسّالماؿّالعامؿ،ّأطروحةّدكتوراهّ)غيرّمنشورة(،ّكميةّالعموـّالماليةّوالمصرفيّ- 
  http://iefpedia.com/arabعمىّالموقع:ّّ.05ّ،32،ّص،ّص،0225ّّاألردف،ّالعربيةّلمعموـّالماليةّوالمصرفية،

http://iefpedia.com/arab
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عدّالسنداتّفيّحالةّدة،ّوالّيحؽّلحاممياّالتصويتّمثؿّأصحابّاألسيـّالعاديةّوليـّاألولويةّبأرباحّمحدّ 
 1ّالتصفية.

ّميزتيفّىامتيفّعائدّمحدّ  ّلحاممييا ّالممتازة ّاألسيـ ّالعادية،ّدّومركزّممتازّاتّ وتقدـ ّحممةّاألسيـ جاه
وتتمثؿّأىـّميزةّفيّحؽّأصحابياّالحصوؿّعمىّالعائدّقبؿّتوزيعياّعمىّأصحابّاألسيـّالعادية،ّويكوفّ

ّ ّمئوية ّبنسبة ّالممتازة ّاألسيـ ّاالسنصيبّحممة ّالقيمة ّمف ّفمعينة ّالعادية ّخبلؼّاألسيـ ّوعمى ّفّ إمية.
2ّأصحابّاألسيـّالممتازةّالّيكوفّليـّالحؽّأحياناّفيّالتصويتّفيّالجمعيةّالعامة.

 رابعا: االلتزامات المالية

 تكفي ال عندما الخارج مف األمواؿ عمى الحصوؿ إلى الخارجي مويؿالتّ  المؤسساتّمفّخبلؿ تسعى
 فإفّ  الغالب وفي ة،الممموك األمواؿ تكمفة مف أقؿ الخارجية األمواؿ تكمفةّتكوف عندما أو اتيةالذّ  الموارد

 اختبلؼ عمى الخارجي مويؿالتّ  مصادر مع تتعامؿ توسيعّاستثماراتيا أو تعامبلتياّاالقتصادية في المؤسسات
ّوتعتمد بدوف أـ التمويؿ منو القصد كاف سواء أنواعو  لطبيعة طبقا الخارجي مويؿالتّ  عمى المؤسسات قصد،
 خبلليا مف التي المختمفة، والطرؽ الوسائؿ استخداـّعمى قدرتيا وكذلؾ جريئة، أـ متحفظة كانت سواء إدارتيا
3ّالخارجي. مويؿالتّ  عمى الحصوؿ تستطيع

ّإلى: والطرؽ الوسائؿ وتنقسـّىذه 
ّويشمؿّعمى:ّّّمويل قصير األجل:الت   -1

ّقيمةّاالئتمان التجاري)القروض التجارية(:  -1-1 ّفي ّويتمثؿ ّالمورديف، ّمف ّالمؤسسة ّعميو تحصؿ
ّالصناعية. ّالعممية ّفي ّتستخدميا ّأو ّفييا ّتتجر ّالتي ّلمسمع ّاآلجمة ّتشتري4ّّالمشتريات فعندما

ياّالّتضطرّإلىّدفعّالثمفّأوّموادّأوليةّوخاماتّمفّمؤسسةّأخرىّ)المورد(ّفإنّ ّالمؤسسةّبضاعة
نقداّخبلؿّىذهّالفترة،ّوحتىّتاريخّدفعّقيمةّالبضاعةّ)مفّتاريخّالحصوؿّعمىّالبضاعةّحتىّتاريخّ

                                                           
دارةّالمؤسساتّالمالية،ّدارّالحامدّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّ-1ّ  .29،ّص،0222ّعبدّالوىابّيوسؼّاحمد،ّالتمويؿّوا 
 .025رابحّخوني،ّحسانيّرقية،ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّومشكبلتّتمويميا،ّمرجعّسابؽ،ّصّّ-2ّ
ّالممتقى مؤسسات قيمة رفع في رهودّو الميزانية خارج مف الشماـ،ّالتمويؿ حسيف عمي ،ّماىرالحبيطي إبراىيـ محسف قاسـّ-3ّ ّ:حوؿ الدولي األعماؿ،

،ّص،ّص،2012ّ ّأفريؿ 05ّ-02ّالجزائر،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقمة،ّالجزائر،ّفي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومرافقة تنظيـ استراتيجيات
20ّ،23. 

 .20،ّص،0552ّمنيرّإبراىيـّىندي،ّالفكرّالحديثّفيّمجاؿّمصادرّالتمويؿ،ّمنشأةّالمعارؼ،ّاإلسكندرية،ّّ-4ّ
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ّيسمىّبالتّ  ّما ّويشكؿّىذا ّلممورد، ّوبذلؾّتصبحّالمؤسسةّمدينة ّالثمف(، ّمويؿّقصيرّاألجؿّتسديد
ّاستبل ّتاريخ ّبيف ّفترة ّبسببّوجود ّوذلؾ ّتجاري، ّائتماف ّشكؿ ّالثمف،ّفي ّدفع ّوتاريخ ّالبضاعة ـ

 1ويتوقؼّحجـّالتمويؿّعمىّحجـّالمشتريات.
 :ّشروط االئتمان التجاري

2ّوتتمثؿّفيّشروطّالشراءّوالتيّتتحددّبالعوامؿّالتالية:ّّّّّّ
ّيسمىّ - ّما ّوىو ّومتفؽّعمييا ّمحدودة ّزمنية ّفيّفترة ّالتسديد ّفيّحالة ّالمسموحّبو ّالخصـ مقدار

 تبرّعنصراّمفّشروطّاالئتماف بالخصـّالنقديّوالذيّيع
 ؿّالخصـ معدّ  -
 الفترةّالزمنيةّوالتيّتمثؿّالفترةّالزمنيةّالمسموحّبياّقبؿّتسديدّقائمةّالمشتريات. -

 :3أنواع االئتمان التجاري ّ
ّبيفّّالحساب المفتوح: - ّعالية ّالثقة ّتكوف ّعندما ّالمستمزمات ّقيمة ّلتسديد ّعميو ّاالعتماد ويتـ

ّاسـّ ّتحت ّالمشترية ّلممؤسسة ّالمحاسبية ّالسجبلت ّفي ّالمشتريات ّىذه ّتظير ّحيث الطرفيف،
ّالحساباتّأوّالذمـ،ّوىذاّالنوعّمفّاالئتمافّىوّاألكثرّاستعماال 

ابّالثقةّبيفّالطرفيفّويتطمبّإجراءاتّّأكثرّيتـّاستعمالوّعندّغيّأوراق الدفع أو الكمبياالت: -

ّقبؿّموعدّاستحقاقيا.ّوؾنبلاىذهّاألوراؽّيمكفّخصمياّلدىّّرسميةّمفّالنوعّاألوؿ،ّحيثّأفّ 
 :4مزايا االئتمان التجاري  

22ّو32ّحيثّتمنحّلممؤسسةّميمةّلمسدادّتتراوحّفيّبعضّاألحيافّبيفّّمويل:انخفاض تكمفة الت   -
فّكانتّتضطرّالمؤسسةّلدفعّفوائدّ يوـّأوّأكثر،ّدوفّأفّتتحمؿّالمؤسسةّأيّتكمفةّإضافية،ّوا 

 ينصّعميياّفيّحالةّالتأخيرّعفّالسدادّفيّالمواعيدّالمتفؽّعمييا 
ّتتـّالّيحتاجّاالئتمافّالتّسيولة وبساطة الحصول عميو: - جاريّإلىّأكثرّمفّاتفاؽّأوّمكالمة

 بعدىاّعمميةّالتوريد 
ّ:ّيستطيعّالمشتريّأفّيتحكـّفيّقيمةّىذاّاالئتمافّضمفّحدودّمعينة.المرونة -

                                                           
 .103،ّص،0220ّعبدّالغفارّحنفي،ّأساسياتّالتمويؿّواإلدارةّالمالية،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّاإلسكندرية،ّّ-1ّ
 .022،ّص،0550ّ،ّعماف،ّاألردف،ّّوالتوزيعّشراإلدارةّالمالية،ّدارّزىرافّلمنّمرائي،اعدنافّىاشـّالسّ-2ّ
 .310،ّص،0220ّعدنافّتايوّالنعيميّوآخروف،ّاإلدارةّالماليةّبيفّالنظريةّوالتطبيؽ،ّدارّالمسيرةّلمنشرّوالتوزيعّوالطباعة،ّعماف،ّاألردف،ّّ-3ّ
داراتيا،ّالدارّالجامعية،ّاإلّ-4  .025ّ،002سنةّالنشر(،ّص،ّص،ّذكرّدوفّبسكندرية،ّ)عبدّالمطمبّعبدّالحميد،ّالبنوؾّالشاممةّعممياتياّوا 
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ّأنّ يعرّ (: البنكية)القروض  البنكياالئتمان  -1-2 ّؼّعمى "ّ ّلشخصو ّالتجاري ّالبنؾ ّيولييا ّالتي ّّّّّالثقة
ّ ّالطرفيف،ّويقـو ّيتفؽّعمييا ّمفّالنقودّأوّيكمفوّفيوّلفترةّمحددة ّحيفّيضعّتحتّتصرفوّمبمغا ما

ترضّفيّنيايتياّبالوفاءّبالتزاموّوذلؾّلقاءّعائدّمعيفّيحصؿّعميوّالبنؾّمفّالمقترضّيتمثؿّالمقّ 
 1فيّالفوائدّوالعموالتّوالمصاريؼ"

ّاألجؿّالّتت ّقصيرة ّالقروضّفيّمعظميا ّالسنةجاوزّمدّ وتكوفّىذه ّموّ ّ،تيا جيةّوىيّفيّالعادة
ّألصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالحديثةّالنشاط.

 قروض قصيرة األجل:   -1-3
 :القروض العامة 

توجوّىذهّالقروضّلتمويؿّاألصوؿّالمتداولةّبصفةّعامةّوليستّمخصصةّلتمويؿّأصؿّمعيف،ّ   
 وتتمثؿّىذهّالقروضّفي:2ّوتمجأّإليياّالمؤسسةّلمواجيةّمشاكؿّماليةّمؤقتة،

ّتسييالت الصندوق: -
القػػروضّالتػػيّيمنحيػػاّالبنػػؾّلممؤسسػػةّعنػدّوجػػودّحاجػػةّلمحصػػوؿّعمػػىّاألمػػواؿّلتغطيػػةّّتتمثػؿّفػػي

النفقاتّالناتجةّعفّاالختبلالتّوالفوارؽّبيفّالتدفقاتّالنقديةّلممؤسسة،ّويترؾّالبنؾّحسػابّالمؤسسػةّ
ّّّاسػػػتخدامياّإال ّأليػػػاـّقميمػػػةّمػػػفّالشػػػير،ّكمػػػاّيجػػػبّمػػػديناّإلػػػىّأفّيصػػػؿّإلػػػىّسػػػقؼّمعػػػيف،ّوالّيمكػػػفّ

يتجػػاوزّىػػذاّالقػػرضّّعمػػىّالمؤسسػػةّمػػفّأفّتحػػذرّمػػفّاسػػتعمالياّبشػػكؿّدائػػـ،ّوعمػػىّالعمػػوـّيجػػبّأالّ 

تسػػييبلتّالصػػندوؽّغيػػرّكافيػػةّفػػيّبعػػضّّقيمػػةّرقػػـّاألعمػػاؿّفػػيّالشػػيرّ)الشػػيري(ّلممؤسسػػة،ّوتعػػدّ 
3ّّالغّكبيرة.الحاالتّالتيّيكوفّفيياّإنفاؽّالمؤسسةّبمب

 :السحب عمى مكشوف -
وّ"المبمغّالذيّيسمحّالبنؾّلعميموّبسحبوّمماّيزيدّعفّرصيدّيقصدّبالسحبّعمىّالمكشوؼّبأنّ ّ

حسابوّالجاريّعمىّأفّيفرضّالبنؾّعمىّىذاّالعميؿّفائدةّتتناسبّوالفترةّالتيّتـّخبللياّسحبّمبالغّ
تيدؼّو 4ّبمجردّعودةّالحسابّإلىّحالتوّالطبيعية.ؼّالبنؾّحسابّالفائدةّتفوؽّرصيدهّالدائف،ّويوقّ 

                                                           
 .11،ّص0552،ّبيروتالنشر،ّصبلحّالديفّحسفّالسيسي،ّالتسييبلتّالمصرفيةّلممؤسساتّواألفراد،ّدارّالوساـّلمطباعةّّوّ-1ّ
 .90،ّص،ّمرجعّسابؽعمارّزيتوني،ّّ-2ّ

3
- Necib REDJEM, Gestion financière à court terme, édition Dar El-Ouloum, Alger, 2005, p, 101. 

والمتوسطةّّعبدّالجميؿّبوداح،ّبدائؿّالتمويؿّالخارجيّفيّالمشروعاتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّالدورةّالتدريبيةّالدوليةّحوؿ:ّتمويؿّالمشروعاتّالصغيرةّ-4ّ
 .29،ّص،0223ّماي02ّّّ-09ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،ّالمغاربية،وتطويرّدورىاّفيّاالقتصادياتّّ
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ّتمويؿ ّإلى ّالمؤسسة ّخبللو  بيف باختبلؿ يتميز فصمي نشاط عف متولدة الخزينة في حاجة مف
 1يولدّحاجةّعابرةّفيّرأسّالماؿّالعامؿّالتيّتتجاوزّإمكانياتّالمموليف. مما والنفقات اإليرادات

 قرض الموسم: -
يتمثؿّىذاّالقرضّفيّقياـّالبنؾّبتمويؿّالمؤسساتّالتيّتمارسّنشاطّموسميّأوّفصميّوتكوفّّّّ

ىناؾّفترةّكبيرةّبيفّزمفّمدخبلتياّوزمفّمخرجاتيا،ّفالمؤسسةّتقوـّبإجراءّالنفقاتّخبلؿّفترةّمعينةّ
ّببيعّىذاّاإلنتاجّفيّفترةّخاصة،ّومفّبيفّأمثمةّىذهّا لعممياتّنشاطاتّيحصؿّأثناءىاّاإلنتاج،ّوتقـو

ّبأموالياّ ّالفارؽ ّتغطي ّأف ّالمؤسسة ّتستطيع ّالحاالتّال ّكؿ ّوفي ّالفبلحية، ّالمحاصيؿ ّوبيع إنتاج
االقتراضّمفّالبنؾّوالقرضّالمعطىّيغطيّأكبرّقدرّمفّىذهّاالحتياجات،ّوالدفعّّإلىالخاصةّفتمجأّ

رّحسبّاحتياجاتّنشاطّيكوفّبالتقسيطّحسبّعممياتّالبيع،ّويكوفّىذاّالقرضّمتغيراّمفّشيرّآلخ
 2المؤسسةّومدةّالقرضّقدّتمتدّإلىّسنتيفّكحدّأقصى.

 قروض الربط: -
ّالنوعّّ ّوىذا ّالسيولة، ّالنقصّفي ّقروضّلمواجية ّعمى ّتحصؿ ّحتى ّالبنؾ ّإلى ّالمؤسسة ّّّّتمجأ

مفّالقروضّيعمؿّعمىّتوفيرّالسيولةّالنقديةّلممؤسسةّلفترةّمعينةّفيّانتظارّحصولياّعمىّالسيولةّ
 3نتيجةّنشاطيا.

   :ّفإفّ القروض الخاصة ّلتمويؿّأصؿّمعيفّّعمىّخبلؼّالقروضّالعامة ّالنوعّمفّالقروضّيوجو ىذا
 وليسّلتمويؿّاألصوؿّالمتداولة،ّوتتمثؿّفي:

 التسبيقات عمى البضائع: -
ّالتسبيؽّيكوفّغالباّ      ّوىذا ّفيّمخزنيا، ّعمىّبضائعّتمتمكيا ّأفّتطمبّتسبيقا ّالمؤسسة تستطيع

ّالبضائعّالتيّتوضعّكرىفّفيّمخازفّالمؤسسةّأوّقدّتوضعّفيّالمخازفّالعمومية،ّمضمّو ّبيذه نا
4ّوىذهّالمخازفّتكوفّتحتّرقابةّالدولةّالتيّتكوفّمسؤولةّعمىّحفظياّوتأمينيا.

ّ

                                                           
متطمباتّتأىيؿّّ:محبوبّبفّمحمود،ّحاجةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّإلىّمصرؼّفعاؿّونشيط،ّدراسةّالواقعّالجزائري،ّالممتقيّالدوليّحوؿّ-1ّ

 .100،ّص،0222ّّأفريؿ02ّ-00الجزائر،ّّّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ،ّّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالدوؿّالعربية،ّالمؤسسات
 .93،ّّص،0209ّسميمافّناصر،ّالتقنياتّالبنكيةّوعممياتّاالئتماف،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّّ-2ّ
 .90ّ،93عمارّزيتوني،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّص،ّّ-3ّ
 .039،ّص،0220ّلمبنوؾّاإلسبلمية،ّجمعيةّالتراث،ّغرداية،ّالجزائر،ّسميمافّناصر،ّتطويرّصيغّالتمويؿّقصيرّاألجؿّّ-4ّ
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 التسبيقات عمى الصفقات العمومية: -
ّبيفّىذهّّ ّتقاـ ّالسمطاتّالعمومية، ّلفائدة ّأشغاؿ ّتنفيذ ّأو ّ"اتفاقياتّلمشراء تمثؿّالصفقاتّالعمومية

األخيرةّممثمةّفيّاإلدارةّالمركزيةّ)الوزارات(ّأوّالجماعاتّالمحميةّأوّالمؤسساتّالعموميةّذاتّالطابعّ
لتسبيقاتّفيّالقروضّالموجيةّوتتمثؿّىذهّّا1ّاإلداريّمفّجيةّوالمقاوليفّأوّالمورديفّمفّجيةّأخرى"،

إلبراـّالصفقاتّالعموميةّبيفّاإلدارةّأوّالجماعاتّالعموميةّومجموعةّمفّالمقاوليفّأوّالممونيف،ّوتكوفّ
ّىذهّالصفقاتّإلنجازّاألشغاؿّالعمومية،ّأوّأداءّالخدماتّالمختمفة.

 الخصم التجاري: -
ازؿّالمؤسسةّلمبنؾّعفّاألوراؽّالتجاريةّيمثؿّالخصـّالتجاريّ"اتفاؽّبيفّالمؤسسةّوالبنؾ،ّوفيوّتتن

ّالمدّ  ّعف ّالفائدة ّبمقدار ّاألوراؽ ّلتمؾ ّاالسمية ّالقيمة ّعف ّيقؿ ّمبمغ ّمقابؿ ّبحوزتيا ّالمتبقيةّالتي ّّّّّّة
ّويوفرّ ّالخصـ"، ّبسعر ّالسعر ّويطمؽّعمىّىذا ّمسبقا ّيتفؽّعميو ّفائدة ّبسعر ّاالستحقاؽ، ّتاريخ عمى

زمةّعندّالحاجةّوقبؿّتاريخّاستحقاؽّاألوراؽّالمخصومة،ّيولةّالبل ّخصـّاألوراؽّالتجاريةّلممؤسسةّالس
فيوّيوفرّبذلؾّمرونةّإلدارةّعممياتّالمؤسسةّالتيّيصبحّبإمكانياّاالستمرارّفيّأنشطتياّالمعتادةّدوفّ
ّلممؤسسةّ ّالسيولة ّلتوفير ّالتجارية ّاألوراؽ ّتستخدـ ّكما ّالسيولة، ّلتحصيؿ ّاالستحقاؽ ّتاريخ ّتنتظر أف

يرّمباشرةّمفّخبلؿّاستخدامياّكضمافّثانويّلمقروضّوالسمؼّالتيّتحصؿّعميياّالمؤسسةّبصورةّغ
ّ ّالبنؾ، ّمقدرةّّأيضاّتستخدـّومف ّوجود ّثـ ّومف ّالمتوقعة ّالنقدية ّبالتدفقات ّالبنؾ ّإلقناع ّّّّّّّّّكدليؿ
2ّ.عمىّالسداد

 القروض بالتزام )بالتوقيع(: -
ّبدفعّقيمةّالقرضّبدالّّ ّّعبارةّعفّضمافّيقدموّالبنؾّلممؤسسةّلمحصوؿّعمىّاألمواؿ،ّوفيوّيمتـز

 ولوّثبلثةّأشكاؿّرئيسية:3ّمفّالمؤسسةّفيّحالةّعجزىاّعفّالوفاء.
ـّمفّطرؼّالبنؾّلصالحّالزبوف،ّويضمفّمفّخبللوّىوّعبارةّعفّالتزاـّمقدّ ّ:الضمافّاالحتياطي -

لتجاريةّالخاصةّبالمؤسسةّفيّحدودّمبمغّمعيفّفيّحالةّعدـّتنفيذّالتزاماتياّالبنؾّبتسديدّالورقةّا
4ّفيّميعادّاالستحقاؽ،ّويتحصؿّالبنؾّفيّالمقابؿّعمىّعمولة.

                                                           
 .23،ّص،0221ّ،ّالجزائر،ّالطبعةّالثالثة،ّالطاىرّلطرش،ّتقنياتّالبنوؾ،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعيةّ-1ّ
 .20،ّص،0200ّيع،ّعماف،ّاألردف،حسنيّعبدّالعزيزّجرادات،ّالصيغّاإلسبلميةّلبلستثمارّفيّرأسّالماؿّالعامؿ،ّدارّالصفاءّلمنشرّوالتوّز-2ّ
 .93عمارّزيتوني،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-3ّ
 .29،ّص،0225ّ،ّمؤسسةّالثقافةّالجامعية،ّاإلسكندرية،ّالكبلسيكيةحسفّبمعجوز،ّمخاطرّصيغّالتمويؿّفيّالبنوؾّاإلسبلميةّوالبنوؾّّ-4ّ
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ّ: الكفالة - ّعمىّطمبّمفّعميمو، ّالبنؾّبناءا ّكتابيّيصدره ّبموجبوّوالذيّوىيّتعنيّتعيد يتعيد
ةّمعينةّتجاهّطرؼّآخر،ّأيّالدائفّأوّالمكفوؿّبضمافّالتزاـّعمميةّالمكفوؿّبمبمغّمحددّخبلؿّمد

1ّ.لو،ّفيّحالةّفشؿّالعميؿّبالوفاءّبالتزاماتوّأوّخؿّبشروطّالتعاقدّتجاهّالطرؼّاآلخر
  2:القبوؿ -

ّالبنؾّبتأديةّخدمةّلمزبوفّدوفّمنحوّمبمغاّمالياّولكفّبالتوقيعّفقط،ّولوّعدةّصيغ:  يقـو
- ّ ّقدرة ّلضماف ّالبنؾ ّطرؼ ّمف ّالقبوؿ ّالمديفتقديـ ّمبلءة ّوضماف اليّوبالتّ ّ،المؤسسة

 سيغنيوّذلؾّعفّتقديـّالضمافّالعينيّأوّالتسديدّالفوري 
 تقديـّالقبوؿّمفّالبنؾّألجؿّمساعدةّالزبوفّلمحصوؿّعمىّقرضّمفّبنؾّآخر  -
ّمؤسسة - ّتمويؿ ّلتسييؿ ّالبنؾ ّضماناتّمف ّبتقديـ ّوذلؾ ّالتعبئة، ّأجؿ ّمف ّالقبوؿ ّّّّّتقديـ

ّصوؿّعمىّقرضّمعيف.ماّعندماّتطمبّالح
 االعتماد المستندي: -

يعتبرّمفّأىـّأساليبّتمويؿّالتجارةّالخارجية،ّوذلؾّنظراّلمضماناتّالتيّيقدمياّلكؿّمفّالمستوردّّ
بنؾّالمشتريّأوّالمستوردّقدّيدفعّثمفّالبضاعةّّفّ ألّوالمصدر،ّوىوّيعتبرّمفّاالعتماداتّباإلمضاء

قبؿّأفّيستممياّمفّعميموّأيّالمستوردّفيصبحّذلؾّنوعاّمفّالضماف،ّولتفاديّمخاطرّالضمافّيمكفّ
ّأوّيمثؿّ ّالبضاعة ّمفّقيمة ّمفّضماناتّمبمغّمفّالماؿّيمثؿّجزء ّيطمبو لمبنؾّأفّيطمبّضمفّما

 3طاءّالجزئيّأوّالكميّلبلعتمادّالمستندي.قيمتياّبالكامؿّتقريبا،ّوىوّماّيسمىّبالغ
 يحتويّعمى:مويل متوسط األجل: الت   -2
  :4القروض متوسط األجل 

ّمدّ ّّّّّ ّتتجاوز ّال ّالقروضّالتي ّوىي ّاستعماليا ّبعضّالعمميات0ّّة ّبغرضّتمويؿ سنواتّوتمنح

ّتعديبلتّتطورّمفّاإلنتاج.أسماليةّلممشروعات،ّمثؿّشراءّآالتّجديدةّلعمميةّتوسيعّالمشروعّأوّإجراءّالرّ 
ّ
ّ

                                                           
 .005،ّص،0202ّياّالمصرفية،ّدارّالمسيرة،ّالطبعةّالثانية،ّعماف،ّاألردف،محمدّمحمودّالعجموني،ّالبنوؾّاإلسبلمية،ّأحكاميا،ّمبادئيا،ّتطبيقاتّ-1ّ
 .29حسفّبمعجوز،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
 .20سميمافّناصر،ّالتقنياتّالبنكيةّوعممياتّاالئتماف،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-3ّ
 .01ّ،09ص،ّ،ّالطاىرّلطرش،ّمرجعّسابؽ،ّصّ-4ّ
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ّوفيّالواقعّيمكفّالتمييزّبيفّنوعيفّمفّالقروضّمتوسطّاألجؿّوىيّ:ّ
وىيّقروضّيستطيعّمفّخبللياّالبنؾّأفّيقوـّبإعادةّخصمياّلدىّالبنؾّالمركزيّ :قروض قابمة لمتعبئة -

ّأوّمؤسسةّماليةّأخرىّعندّالحاجةّلمسيولةّدوفّانتظارّأجؿّاستحقاؽّالقرض.
:ّفيّىذاّالنوعّالّيمكفّلمبنؾّإعادةّخصـّىذهّالقروضّلدىّمؤسسةّماليةّّير قابمة لمتعبئةقروض غ -

ترضّليذاّالقرض،ّوتظيرّىناّمخاطرّأخرىّأوّلدىّالبنؾّالمركزي،ّويكوفّممزماّعمىّانتظارّسدادّالمقّ 
 تجميدّاألمواؿّوّأزمةّالسيولة.

    :مويؿّباالستئجار...(يجاري،ّالتّ اليجاري،ّاالعتمادّاالمويؿّالتأجيري،ّالقرضّا)التّ االئتمان اإليجاري 
ّ:نشأة االئتمان اإليجاري وتطوره -

تطورهّوانتشارهّقدّجاءّنتيجةّتزايدّّأفّ ّمنذّعيودّبعيدةّإالّ  غـّمفّأفّنشاطّالتأجيرّكافّمعروفابالرّ 
ّوتنوع ّالمشروعات، ّ أحجاـ ّمرونة ّأكثر ّتمويمية ّمصادر ّإلى ّحاجتيا ّوتزايد ّنشاطيا، واستجابةّأوجو

وتوسعياّفيّظؿّماّيشيدهّالعالـّمفّتطوراتّسريعةّفيّتكنولوجياّاإلنتاجّوالتسويؽ،ّ لمتطمباتّنموىا

 أسمالية،ّوبحموؿّمنتصؼّالستيناتّمفّالقرفّالماضيّتوسعتوارتفاعّتكمفةّالحصوؿّعمىّاألصوؿّالرّ 
ّالتأجيرية ّالوالياتّاألنشطة ّوتعتبر ّوغيرىا، ّواستراليا ّوالياباف ّاألوروبية ّالدوؿ ّمعظـ حدةّالمتّ  في

أجيرّالدوؿّالناميةّفقدّعرؼّالتّ  اّفيأجيرّفيّالوقتّالحاضر،ّأمّ األمريكيةّرائدةّفيّمجاؿّعممياتّالتّ 
ّبيفّّويميمالت ّما ّالفترة ّخاصةّخبلؿ ّالّبأسّبو، ّالتّ  1994 و0522ّنموا جيرّأارتفعتّقيمةّعقود

1ّ.مميارّدوالر11ّمميارّدوالرّإلى09ّّعةّمفّالموقّ 
 تعريف االئتمان اإليجاري:  -

اتفاؽّبيفّطرفيفّأحدىماّبنؾّأوّمؤسسةّماليةّأوّمؤسسةّتأجيرّمؤىمةّلذلؾّوالطرؼّعبارةّعفّ"
اآلخرّالمؤسسةّالمستأجرة،ّيخوؿّليذهّاألخيرةّحؽّاالنتفاعّبأصؿّممموؾّلمطرؼّاآلخرّمقابؿّدفعاتّ

ّأفّ  ّحيف ّفي ّاألصؿ، ّتقديـ ّمقابؿ ّدورية ّدفعات ّعمى ّالمؤجر ّويحصؿ ّمحددة، ّزمنية ّلمدة ّدورية
 2المستأجرّىوّالطرؼّالمتعاقدّعمىّاالنتفاعّبخدماتّاألصؿّمقابؿّسدادهّألقساطّالتأجيرّلممؤجر".

                                                           
:ّسياساتّحوؿّالممتقىّالدوليّ-دراسةّحالةّالجزائر-باالئتمافّاإليجاري،ّاالكتتابّفيّعقودهّوّتقييموالتمويؿّعاشورّكتوش،ّعبدّالغنيّحريري،ّّ-1ّ

،0222ّّرنوفمب00ّ-00،ّّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّالجزائر،-دراسةّحالةّالجزائرّوالدوؿّالناميةّ–التمويؿّوأثرىاّعمىّاالقتصادياتّوالمؤسساتّ
ّ.20ص،ّ

ؿّالتأجيريّكإحدىّصيغّالتمويؿّاإلسبلمي،ّالدورةّالتدريبيةّالدوليةّحوؿ:ّتمويؿّالمشروعاتّالصغيرةّوالمتوسطةّوتطويرّدورىاّالعيدّبعموج،ّالتمويبّوّ-2ّ
ّ.23،ّص،0223ّماي02ّّّ-09ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،ّفيّاالقتصادياتّّالمغاربية،
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ؼّؼّأيضاّعمىّأنوّ"وسيمةّتستخدـّمفّقبؿّالمؤسساتّالمصغرةّوالصغيرةّوالمتوسطةّبيدكماّيعرّ 
1ّتمويؿّأصولياّبماّفيياّاألصوؿّالغيرّثابتة".

2ّ:ّأطراف االئتمان اإليجاري -
تنشػػػأّعمميػػػةّاالئتمػػػافّاإليجػػػاريّبػػػيفّأربعػػػػةّأطػػػراؼّويتمثمػػػوفّفػػػي:ّّالمػػػؤجر،ّالمسػػػتأجر،ّالمػػػػوردّ

 )المنتج(ّوالمقرض.
مـ الذي الطرؼ وىوّالمػػورد: -  المتفؽ والمقاييس لممعايير وفقا المؤجر، طرؼ مف المطموب األصؿ يس 

 ّّّّّّّاريةعقّ  أصوال يكوف أف يمكفف اإليجار موضوع األصؿ عف أما المستأجر، بيف و عميياّبينو
ّأوّمادية. معنوية منقولة أو

لؤلصؿّ القانونية بالممكية تتميز التيّو العممية بتمويؿ تقبؿ التي اإليجاري القرض مؤسسة أيالمؤجر:ّ -
 العقد. موضوع

الطرؼّالذيّتتـّعمميةّالتأجيرّلصالحو،ّبحيثّيقوـّبتحديدّمواصفاتّاألصؿّالذيّ:ّوىوّالمستأجر -
ّتأجيره ّفي ّالسعر المورد مع بالتفاوضّيرغب ّاحتياجاتو حسب ،...ةوالمدّ  كمفةالتّ ّو حوؿ ّويقـو ،

ّوفقاّلبلتفاؽّالذيّعقدهّمعّالمؤجر.ّّإيجاريوباستخداموّمقابؿّتسديدّدفعاتّ
تمافّاإليجاريّأفّتتضمفّطرؼّرابعّوىوّالمقرض،ّوالذيّيقدـّخدماتوّ:ّبإمكافّعمميةّاالئالمقرض -

ّأوّيشارؾّفيّإقامةّشركةّاالئتمافّّالبنكية ّأوّالمؤجر، والمتمثمةّفيّمنحّالقروضّإلىّالمستأجر،
 ّاإليجاري.

 ىناؾّثبلثّأنواعّمفّىذاّالتمويؿ:أشكال االئتمان اإليجاري:  -
ّحسبّىذاّالنوع،ّوتتمثؿّفي:ّاإليجاري:ّيمكفّأفّنجدّعدةّأنواعّلبلئتمافّحسب طبيعة العقد -

ّّويتمثؿّفيّاالستئجارّالذيّالّيتضمفّخدماتّالصيانةّوالّيمكفّإلغاؤهّمويمي:أجير الت  الت   -

ّأفّ  ّ)أي ّبكامميا ّالمستأجرة ّالمعدات ّقيمة ّتستيمؾ ّوفيو ّالمستأجر، ّقبؿ ّالتيّّمف األقساط
 3ّمجمؿّقيمةّالمعداتّالمستأجرة(.يدفعياّالمستأجرّتساويّ

ّالتّ ّشغيمي:أجير الت  الت   - شغيميّعمىّاألصوؿّالثابتةّأجيرّالتّ يحصؿّالمستأجرّبموجبّعقد
ّا ّالدفعة ّفي ّمتضمنة ّتكوف ّالصيانة ّوتكمفة ّالصيانة، ّعقدّالوخدمات ّبموجب ّأو يجارية

                                                           
1

 - Pierre CONSO, Farouk HEMICI, Gestion financière de entreprise, Dunod, 11
éd

, Paris, 2005, P, 487. 
 .29عاشورّكتوش،ّعبدّالغنيّحريري،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
 .09،ّص،0222ّسميرّمحمدّعبدّالعزيز،ّالتأجيرّالتمويمي،ّمكتبةّاإلشعاعّالفنية،ّاإلسكندرية،ّّ-3ّ
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المؤجر،ّوقدّتحتويّمنفصؿ،ّكماّيتحمؿّالمؤجرّنفقاتّالتأميفّوالضرائبّالمتعمقةّباألصؿّ
ّإنذارّمناسبة،ّمماّ ّيسمحّبإلغاءّالعقدّمفّقبؿّالمستأجرّبعدّفترة بعضّعقودّاإليجارّبندا

خمصّمفّاألصوؿّالمستأجرةّإذاّانتيتّالحاجةّإليياّاقتصادياّيعطيّالمستأجرّمرونةّفيّالتّ 
1ّأوّفنياّ)ظيورّبدائؿّأكثرّكفاءة(.

عادة البيع - ّالنوعأجير: الت   وا  ّىذا ّالتّ ّيعتبر ّاالستئجار ّأنواع ّألنّ مف ّيتطمبّإطفاءّمويمي و
ّأوّتجييزاتّ ّأرضا ّتممؾّمؤسسة ّالنوعّمفّاالستئجارّعندما ّويتـّىذا كامؿّلقيمةّاألصؿ،
معينةّوتقوـّببيعياّإلىّمؤسسةّتمويمية،ّوفيّالوقتّنفسوّتتعاقدّمعّالمؤسسةّعمىّاستئجارّ

ّلبلستمرارّفيّاستعمالو،ّوقدّتكوفّالم ّأوّإسبلميا،ّؤسسةّالتّ األصؿّمنيا ّتجاريا ّّمويميةّبنكا
ّالقيمةّ ّالبائعةّ)المستأجرة( ّإلىّالشركة ّالتمويمية ّتدفعّالمؤسسة أوّشركةّتأجيرّمتخصصة،

اّدفعاتّاإليجارّالتيّتدفعياّالشركةّالمستأجرةّفيجبّأفّيغطيّالسوقيةّالعادلةّلؤلصؿ،ّأمّ 
2ّمؤجر.مجموعياّالسعرّالمدفوعّلؤلصؿّويحقؽّعائدّمناسبّلم

ّ:3 ماّيمي منيا نذكر شروط توفير مف بد ال الصفقة ىذه تتـ وحتىّّّّّّّّّّّّ
 الطرفي  كبل مف ومقبوؿ  معروؼ أجيرالتّ  مف الغرض يكوف أف -
 المباني  أو األدوات أو التجييزات الصفقة تستيدؼ  -
ّّّّّّّّّ الناجمة وريةالدّ  الصيانة ومصاريؼ اإلصبلحات جميع المؤجر يتحمؿ -

 والمنقوالت  لمعقارات العادي االستعماؿ عف
  راألخطا جميع مف المستأجر األصؿ بتأميف العميؿ يقـو -
جمالي التسديد وأجؿ أجيرالتّ  ةمدّ  دتحدّ  أف يجب - ّّّّّّ البيع أقساط مع الكراء وا 

ّ.العقد في
يتدخؿّفيّىذاّالنوعّمفّالعقودّثبلثةّأطراؼّوليسّطرفاف،ّكماّىوّالشأفّّالرفعي: التأجير  -

ّالرفعيّ ّالتأجير ّويرتبط ّوالمقرض. ّالمستأجر، ّالمؤجر، ّالعقود: ّاألخرىّمف ّلؤلنواع بالنسبة

                                                           
 .90ّ،92ص،ّص،ّّمرجعّسابؽ،يزّجرادات،ّحسنيّعبدّالعّزّ-1ّ
،0200ّعبدّالمعطيّرضاّأرشيد،ّحسنيّعميّحريوش،ّمحفوظّأحمدّجودة،ّاالستثمارّوالتمويؿّبيفّالنظريةّوالتطبيؽ،ّزىرافّلمنشر،ّعماف،ّاألردف،ّّ-2ّ

 .011ص،ّ
فيّالدوؿّالعربية،ّالممتقىّالدوليّحوؿ:ّمتطمباتّتأىيؿّّمتوسطةالصغيرةّوالعاشورّمزريؽ،ّمحمدّغربي،ّاالئتمافّااليجاريّكأداةّلتمويؿّالمؤسساتّّ-3ّ

 .120،ّص،0222ّّأفريؿ02ّ-00ّّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّفيّالدوؿّالعربية،ّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ،ّالجزائر،
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ّحسابّ ّبغرض ّاإلىتبلؾ ّأقساط ّخصـ ّأيضا ّلممؤجر ّويمكف ّالقيمة، ّالمرتفعة باألصوؿ
ّالحاالتّ ّيختمؼّعف ّلكفّوضعو ّحقوؽّالضريبة، ّمف ّجزئيا ّيمو ؿ ّاألصؿ ّفشراء السابقة،

الممكيةّوالباقيّمفّاألمواؿّالمقترضة،ّولمزيدّمفّالضمافّيوقعّكؿّمفّالمؤجرّوالمستأجرّ
1ّعمىّعقدّالقرض.

 2:اإليجاريونميزّىناّنوعيفّأساسييفّلمقرضّّ حسب معيار جنسية العقد: -
ّالقرض اإليجاري المحمي:  - ّقرض ّمؤسسة ّبيف ّيجمع ّعقد ّينتميافوىو ّوزبوف ّّّّّّّإيجاري

ّفيّالخارجّوممارسةّ ّيمكفّلمؤسسةّالقرضّاإليجاريّإنشاءّفروعّليا إلىّنفسّالبمد،ّكما
 القرضّاإليجاريّالمحميّفيّذلؾّالبمد.

يستخدـّعادةّمعيارّالمقرّاالجتماعيّأوّالمقرّالرئيسيّلؤلطراؼّولي: القرض اإليجاري الد   -
ّ ّالقرضّلتقرير ّعممية ّفي ّالقرضّالمتدخمة ّحيثّيعتبر ّلمقرضّاإليجاري، ّالدولي الطابع

ّويخضعافّ ّمختمفاف ّبمداف ّفي ّمقيماف ّوالمستأجر ّالمؤجر ّيكوف ّعندما ّدوليا اإليجاري
ّلتشريعاتّمختمفة.

 يمكفّإجماؿّىذهّالمزاياّفيّماّيمي:: اإليجارياالئتمان  مزايا -
3ّ:بالنسبة لممؤسسات المستأجرة -

الضمافّالذيّيمثموّامتبلؾّاألصؿّالمموؿّمفّطرؼّّإفّ الحصول عمى تمويل كامل:  -
ّالعمميةّ ّنجاح ّيفسر ّالمستأجرة ّالمؤسسة ّتصرؼ ّتحت ّوالموضوع ّالمؤجرة المؤسسة

ّعمىّعكسّالقرضّالبنكيّالّيشمؿّأبدا022ّمويميةّبنسبةّالتّ  %ّمعّاحتسابّكؿّالرسـو
  ّ(TVA)ّعمىّالقيمةّالمضافةّمبمغّرسـ

ّّكوفّمؤسساتّاالئتمافّاإليجاريّمتخصصةّّإفّ مويل: السرعة في الحصول عمى الت   -
ّيجعمياّ ّميني، ّإنتاجيّأوّعقاراتّذاتّاستخداـ فيّمجاؿّتمويؿّالحصوؿّعمىّعتاد
عمىّدرايةّكاممةّبأسواؽّتمؾّاألصوؿ،ّباإلضافةّإلىّبقاءّممكيةّىذهّاألصوؿّتابعةّليا،ّ

                                                           
المػػػمػتقػىّالوطنيّّّ-دراسةّاستطبلعيةّآلراءّأصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوّالمتوسطة-،ّصعوباتّاستخداـّاالعتمادّاإليجاريّفيّالتمويؿّمميكةّزغيبّ-1ّ

،0200ّنوفمبر01ّ-03،ّجامعةّالعربيّبفّمييدي،ّأـّالبواقي،ّالجزائر،المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالتنميةّالمستدامة:ّواقعّوآفاؽ:ّوؿحػّالثاني
 .20ص،ّ

ّتمويميّلممؤسساتّاّ-2ّ ّالقرضّاإليجاريّكبديؿ ّطالبي، ّخالد ّالحؽّروابح، ّعبد ّوالمتوسطة ّالجزائرّ–لصغيرة :ّوؿحػّالمػػػمػتقػىّالوطنيّالثانيّ،-حالة
 .20،ّص،0200ّفمبرنّو01ّ-03،ّجامعةّالعربيّبفّمييدي،ّأـّالبواقي،ّالجزائر،المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالتنميةّالمستدامة:ّواقعّوآفاؽ

 .02ّ،00،ّص،ّص،ّ،ّمرجعّسابؽعبدّالحؽّروابح،ّخالدّطالبيّ-3ّ
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ّفإفّ  ّليا، ّبالنسبة ّأساسيا ّضمانا ّيشكؿ ّمّوالذي ّيجعؿ ّذلؾ ّردّ كؿ ّطمباتّف ّعمى ىا

ّ تّالحصوؿّعمىّقروضّبنكيةّتقميديةعمىّطمباّمويؿّيتـّبسرعةّأكبرّمفّالردّ التّ 
عمىّعكسّاالقتراضّخمص من قيود االقتراض وتوفير األموال الستخدامات أخرى: الت   -

ّفإفّ  ّما، ّأصؿ ّشراء ّقيودّّبغرض ّوضع ّفي ّلممؤجر ّالحؽ ّيعطي ّال ّّّّّّّاالستئجار
ّبشأفّالحصوؿّعمىّقروضّمستقبميةّأوّسياسةّاالستثمارّوتوزيعّ عمىّقراراتّاإلدارة

ّ ّالمتاحة ّالموارد ّبيدؼّتوفير ّالمؤسساتّلبلستئجار ّتمجأ ّقد ّكما الستخداماتّالعوائد،
ّ يصعبّتمويمياّبالقروض

ّالضرائبّيفوؽّّتحقيق مزايا ضريبية: - ّكافّالعمرّاالفتراضيّالمقبوؿّمفّمصمحة إذا
ّاإل ّفإفّ فترة ّلموفوراتّّيجار، ّالحالية ّفالقيمة ّضريبية، ّميزة ّتحقيؽ ّلممؤسسة ّيتيح ذلؾ

ّقسطّ ّعف ّالضريبية ّلموفورات ّالحالية ّالقيمة ّتفوؽ ّقد ّاإليجار ّقسط ّعف الضريبية
ّ ماّينعكسّعمىّالمؤسسةّالمستأجرةّاالىتبلؾ،ّوىو

ّياالستثمار يمول نفسو بطريقة ديناميكية:  - ّاإليجاري ّاالئتماف ّكتمويؿّباعتبار ظير

مةّمفّطرؼّالمؤسسةّالمستأجرة،ّأيّدفعّتسديدّاألمواؿّالمقدّ ّلبلستثمارّاإلنتاجي،ّفإفّ 
مةّمفّخبلؿّاستغبلؿّاالستثماراتّيةيجاّراالاألقساطّ ،ّيتـّباالعتمادّعمىّالمواردّالمحص 

ّأفّ  ّبفضؿّاالئتمافّاإليجاري،ّوالمبنيةّعمىّفكرة االستثمارّاإلنتاجيّيمكفّأفّّالمنجزة
مياّالمؤسسةّمفّاستخدامو ّأخرىّفإفّ ّوبصيغةّ،يموؿّمفّخبلؿّالمواردّذاتياّالتيّتحص 

  األصؿّيموؿّنفسوّبنفسو
ّأفّ فترية لممؤسسة: تحسين صورة الربحية الد   - العتادّالمؤجرّالّيظيرّفيّأصوؿّّبما

ّفإفّ  ّلذلؾ ّونتيجة ّفإنو ّالمستأجرة، ّالمؤسّالمؤسسة ّالظاىريةّقدرة ّالدفترية ّّّّّّّّّّسة
  اعمىّاالقتراضّطويؿّاألجؿّتبقىّعندّمستواىاّنسبي

ّمدّ  ّتمديد ّإمكانية ّلدييا ّالمؤسسة ّاإليجار، ّفترة ّبناءاّوخبلؿ ّوذلؾ ّاألصوؿ ّاستئجار ّّّّّة
1ّعمىّاتفاؽّمشترؾّبيفّالطرفيفّأوّحتىّشراءّالمعداتّالمستأجرةّواستعمالياّبصفةّدائمة.

ّ
 

                                                           
1

 - Pierre CONSO, Farouk HEMICI, op cit, p, 488. 
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1ّلالقتصاد الوطني:بالنسبة  -
ّالرّ  - ّوالمعدات ّلؤلصوؿ ّالتأجير ّأسموب ّوالمتوسطةّيساعد ّالصغيرة ّالمؤسسات ّّأسمالية

ّلضعؼّ ّنظرا ّعمييا، ّالحصوؿ ّتستطيع ّال ّحديثة ّوآالت ّتجييزات ّعمى ّالحصوؿ عمى
ّتفرضياّ ّالتي ّاالئتماف ّشروط ّتوفر ّاالقتراضّلعدـ ّعمى ّالقدرة ّعدـ ّأو ّالذاتية مواردىا

 ساتّالمالية.البنوؾّوالمؤس
- ّ ّأو ّجديدة ّإنتاجية ّوحدات ّإنشاء ّعمى ّبالتّ يساعد ّالموجودة ّلممؤسسات ّّّّّّعّوسالسماح

ّـ  توسيعياّّفيّنشاطاتيا،ّوىذاّماّيسمحّبتطويرّاالقتصادّالوطنيّوىذهّالمؤسساتّالتيّت

 مفّالبطالة.ّتسمحّبزيادةّفرصّالتشغيؿّوالحدّ 
تسمحّباستعماؿّأساليبّتكنولوجيةّمتطورةّالحصوؿّعمىّمعداتّوآالتّحديثةّوىذهّالميزةّ -

ّالمؤسساتّ ّالمنتوجّورفعّاإلنتاجيةّومسايرة ّالمؤسسةّعمىّتحسيفّنوعية ّيساعد ّما وىذا

 صدير.المتطورةّوالقياـّبعمميةّالتّ 
- ّ ّاالئتماف ّحالة ّايجابيّّاإليجاريفي ّأثر ّلو ّوىذا ّأجنبية ّالمؤجرة ّالمؤسسة ّتكوف ّّعندما

يجاريةّخبلؿّارجيّيكوفّمقتصراّعمىّالدفعاتّاالمويؿّالخالتّ ّعمىّميزافّالمدفوعاتّألفّ 
ّأفضؿّمفّحالةّاالستيرادّوالتيّيتوجبّفيياّتحويؿّ فترةّاستخداـّاألصؿّالرأسماليّوىذا
ثمفّشراءّاألصؿّمرةّواحدة،ّوبطبيعةّالحاؿّيكوفّذاّتأثيرّسمبيّعمىّميزافّالمدفوعاتّ

 القميمة.ّعندماّتكوفّالمواردّالماليةّبالعممةّالصعبة
 2يجاري:سمبيات االئتمان اإل -

ّباعتبارّتمويموّّإفّ ّعدم ممكية األصل: - ّلدائنو ّممكيتوّلؤلصؿّالّيعرضّضمانا المستأجرّولعدـ
ّإلىّاستفادتوّاتيّمحمّ الذّ  ّالمؤجرّالمالؾّلؤلصؿّفإضافة ّبينما ّّؿّعمىّأقساطّاإليجارّالمدفوعة،

ّمفّالقيمةّ ّأيضا ّيعنيّأفّ مفّاألقساطّالدوريةّيستفيد ّبيعوّلؤلصؿّبما قرضّّالمتبقيةّفيّحالة
ّاإليجارّيحافظّأكثرّعمىّمصمحةّالشركةّالمؤجرة.

                                                           
المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّحوؿ:ّّاألوؿالثابتةّكمصدرّتمويؿّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّالممتقىّالوطنيّّاألصوؿلعيدّبعموج،ّتأجيرّابّوّّ-1ّ

 .5ّ،02ص،ّص،ّ،0220ّأفريؿ5ّّ-2ودورىاّفيّالتنمية،ّجامعةّعمارّثميجي،ّاالغواط،ّالجزائر،ّ
المػػػمػتقػىّالوطنيّ،ّ-بيفّالعروضّالنظريةّوالصعوباتّالعمميةّّ-السعيدّبريبش،ّسارةّطبيب،ّالبدائؿّالتمويميةّالمتاحةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّ-2ّ

ّ،0200نوفمبر01ّ-03،ّجامعةّالعربيّبفّمييدي،ّأـّالبواقي،ّالجزائر،المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالتنميةّالمستدامة:ّواقعّوآفاؽ:ّوؿحػّالثاني
 .00ّ،00ص،ّص،ّ
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متوسطّأوّطويؿّاألجؿّفتكمفتوّعاليةّباعتبارىاّتشمؿّّبنكيبمقارنةّقرضّاإليجارّبقرضّّالتكمفة: -
 تكمفةّاألمواؿّالمستثمرةّوأجرةّالخدمةّالمقدمة.ّواىتبلؾّاألصؿّالمستأجر،ّ

 1 :اإليجارياالئتمان  إلى المجوء أسباب -
 نشاط ألجؿ معينة وأصوؿ معدات إلى أحيانا المنشآت تحتاج بحيث تة:المؤقّ  االحتياجات مقابمة -

 أخرى  مرة تحتاجّإلييا ألنياّلف تستأجرىا الشراء وبدالّمف ،الخ...حفر،ّسيارة كآلة  معيف
 اآللية،ّويتـ كالحاسبات السريع بالتطور تتميز التي المعدات حالة في :االستئجار ءنياإ إمكانية -

 المؤجر  إلى المستأجر مف التقادـ ونقؿّمخاطر  تحويؿ
 حيث االستئجار لعممية نتيجة ضريبية مزايا والمؤجر المستأجر مف كؿ يحقؽ :الضريبية المزايا -

ّالفائدة مثميا تعتبر اإليجار أقساط أفّ  ّمف القروض عمى مثؿ ّّّّّّ تخصـ التي كاليؼالتّ  وىي
 الضريبة  سداد قبؿ اإليراد مف

 استثمارات في واستخداميا بأمواليا المؤسسة احتفاظ مف االستئجار يمك ف :الماؿ برأس االحتفاظ -
ّشرائو. إلى الحاجة دوف إليو تحتاج الذي األصؿّخدمات عمى تحصؿ ياأنّ  طالما بديمة

 يتمثؿّفيّكؿّمفّالقروضّطويمةّاألجؿّوالسندات:ّّمويل طويل األجل:الت   -3
   :لموضحةّالمصدرةّبمديونيتياّبمبمغّيعادؿّالقيمةّاّالمؤسسةفيوّّياّ"صؾّتقرّ ؼّعمىّأنّ تعرّ السندات

ّبالسداد ّأوّخبلليا،ّوكذلؾّبدفعّفائدةّسنويةّفيّالسندّوتعيدىا محددةّّفيّنيايةّالفترةّالمحددةّفييا
 2دائناّلمشركةّبقيمةّىذاّالسند".وّملصاحبّالسند،ّويعتبرّحام

 :تحصؿّالمؤسسةّعمىّقروضّطويمةّاألجؿّمفّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية،ّّقروض طويمة األجل

ّفإفّ  ّالسندات ّوبخبلؼ ّخارجية، ّمؤسسات ّمف ّأو ّالتأميف ّعميياّّكشركات ّالحصوؿ ّّّّالقروضّيتـ
ترضّوفقاّلشروطّرضّإلىّالمقّ المقّ ّعفّطريؽّالتفاوضّالمباشرّويتـّمفّخبللياّانتقاؿّاألمواؿّمف

ّبينيما،ّوتكوفّمدتياّأكثرّمفّخمسّسنوات.محدّ   3دةّبالعقدّالمبـر
 
 

                                                           
،ّالممتقىّالدوليّحوؿ:ّوالمتوسطةالصغيرةّجيريّفيّالجزائرّوأىميتوّكبديؿّتمويميّلقطاعّالمؤسساتّأترابحّخوني،ّحسانيّرقية،ّواقعّآفاؽّالتمويؿّالّ-1ّ

 .325،ّص،0222ّأفريؿ02-00ّمتطمباتّتأىيؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالدوؿّالعربية،ّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ،ّالجزائر،
 .50ّ،50،ّص،ّص،0520ّحمدّفيميّجبلؿ،ّنفيسةّمحمدّباشري،ّرفعتّإسماعيؿّعثماف،ّتمويؿّالمشروعات،ّ)دوفّذكرّدارّالنشر(،ّالقاىرة،أّ-2ّ
 .320،ّص،ّمرجعّسابؽعاطؼّوليـّاندراوس،ّّ-3ّ
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 مويمية المتاحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةالبدائل الت   المبحث الثاني:

وّالبدّن ّإمويمي،ّفلمتقميؿّمفّحدةّالمشاكؿّالتيّتواجيياّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالجانبّالتّ 
ّمجموعةّمفّالبدائؿّالتيّتتماشىّ ّىذهّالخصوصياتّالتّ معّمفّإيجاد ّالمؤسسات،ّومفّبيفّأىـ ّليذه مويمية

ّرسمي.ّغيرالمويؿّماؿّالمخاطرّوالتّ المويؿّاإلسبلمي،ّمؤسساتّرأسّالبدائؿّنجدّالتّ 

 مويل عن طريق البنوك اإلسالميةالت   أوال:

ّالتّ  ّالبدائؿ ّمف ّالعديد ّىناؾ ّالصغيرةّمويمية ّالمؤسسات ّألصحاب ّاإلسبلمية ّالبنوؾ ّقبؿ ّمف المتاحة
ّالمالي ّاحتياجاتيـ ّليـ ّتمبي ّوالتي ّّووالمتوسطة ّوأحجاميا، ّأنواعيا ّبمختمؼ ّالفائدةّة ّمعدالت ّمف ّخالية تكوف

بخبلؼّالبنوؾّالتجاريةّالتيّتعتمدّعميياّفيّمنحّالقروض،ّوكوفّأفّأصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّ
ّكاليؼ.ئيفّيجدوفّصعوبةّفيّتحمؿّىذهّالتّ المبتد

مويؿّاإلسبلميّعمىّأنوّ"تقديـّثروةّعينيةّأوّنقديةّبقصدّاالسترباحّمفّمالكياّإلىّشخصّؼّالتّ ويعرّ 
1ّآخرّيديرىاّويتصرؼّفيياّلقاءّعائدّتبيحوّاألحكاـّالشرعية"

2ّمويؿّاإلسبلميّفيماّيمي:وتتمثؿّأىداؼّالتّ 
 ميديّعمىّمستوىّاألفرادّوالمؤسسات قمويؿّالتّ إيجادّبديؿّلمتّ  -
ّادّ  - ّعبر ّألصحابّرؤوسّاألمواؿ ّجيد ّعائد ّاستثماريةّتحقيؽ ّأدوات ّتقدـ ّمالية ّمؤسسات ّلدى خارىا

  اإلسبلميةمتوافقةّمعّالشريعةّ
ّبدالّمفّالفائدة،ّوخدمةّالنشاطّإفّنظاـّالتّ  - مويؿّاإلسبلميّالمتركزّعمىّأساسّالمشاركةّفيّالغنـّوالغـر

 يّوالمساىمةّفيّتخصيصّالمواردّويؤديّإلىّعدالةّفيّتوزيعّالدخؿّوالثروة االقتصاد
ّنميةّاالقتصاديةّواالجتماعية.المساىمةّفيّتحقيؽّالتّ  -

ّالبنوؾّّ ّقبؿ ّمف ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّتمويؿ ّفي ّاستخداميا ّيمكف ّالتي ّالصيغ وتتمثؿ
ّاإلسبلميةّفيماّيمي:

ّ

                                                           
 .12نواؿّبفّأعمارة،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
ّ.15،ّص،ّالمرجعّنفسوّ-2ّ
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 مويل بالمشاركة:الت   -1
ّ ّالمشاركة ّالتّ أتعد ّأساليب ّالماؿّحد ّرأس ّفي ّبنسبة ّالعميؿ ّمشاركة ّتتطمب ّوالتي ّاإلسبلمي، ّّّّمويؿ
ويقوـّالبنؾّبتمويؿّالنسبةّالباقية،ّوذلؾّعمىّأساسّالمشاركةّفيّالناتجّالمحتمؿّإفّّ،إلىّجانبّعمموّوخبرتو

ّأوّخسارة،ّويشترطّفيّىذهّالصيغةّتحديدّعائدّالعمؿّلممشاّر دةّمفّربحّغيرّؾّبعمموّكنسبةّمحدّ كافّربحا
 1.معروؼ

 :وىناؾّنوعيفّمفّالمشاركةّفيّالبنوؾّاإلسبلمية
ّالمشاركةّالمشاركة الدائمة )الثابتة(:    - ّكانت ّسواء ّالمشروع ّنياية ّحتى ّحصصّثابتة ّفييا وتكوف

 2دةّاألجؿ(.دةّاألجؿ(ّأوّمؤقتةّ)محدّ مستمرةّ)غيرّمحدّ 
ّالطّ مميك(: بالت  المشاركة المتناقصة )المنتيية  - ّاتفاؽ ّبموجبيا ّحصتوّيتـ ّعف ّالبنؾ ّتنازؿ ّعمى رفيف

تدريجياّمقابؿّسدادّالشريؾّثمنياّدوريا،ّوذلؾّخبلؿّفترةّمناسبةُّيتفؽّعمييا،ّوعندّانتياءّعمميةّالسدادّ
3ّاّالشريؾّالمشروعّموضوعّالمشاركة.ذاليّيمتمؾّىوّبالتّ ،ّيخرجّالبنؾّمفّالمشروع

ّالتّ   ّعمىّتحقيؽّالنجاحّألفّ مويؿّيساعد ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّالتّالفشؿّمعدّ ّبالمشاركة
ّكانتّىناؾّ ّتكوفّكبيرة،ّخاصةّإذا ّالمؤسساتّعادة ّماّمؤسساتفيّىذه ّولعؿّأىـ ّليا، ّمنافسة ّّّكبيرة

ّالمختمفةّ ّالصيغ ّوتتميز ّالفائدة، ّبأيّشكؿّمفّأشكاؿ ّارتباطو ّاإلسبلميّىوّعدـ فيّأسموبّالمشاركة
ّدراساتّ ّأو ّخبراتّخاصة ّإلى ّتحتاج ّال ّفيي ّتعقيدات ّأية ّمف ّوخموىا ّبوضوحيا ّاإلسبلمية لممشاركة

4ّّّمتعمقة.
 مويل بالمضاربة: الت    -2

المضاربةّنوعّمفّالمشاركةّبيفّصاحبّالماؿّوصاحبّالخبرة،ّحيثّيقدـّفيياّاألوؿّمالوّوالثانيّّتعدّ 
ّبيفّصاحبّالماؿّالذيّيقدـّرأسّالماؿّوالمضاربّتخبرتوّويق سمافّنتائجّالمشروعّبنسبّيتفؽّعميياّمسبقا

                                                           
 .25،ّص،0552ّجماؿّلعمارة،ّالمصارؼّاإلسبلمية،ّدارّالنبأ،ّالجزائر،ّّ-1ّ
،ّالمخالفاتّالشرعيةّلصيغّالتمويؿّفيّالمصارؼّاإلسبلمية،ّالمؤتمرّالدوليّحوؿ:ّصيغّعدنافّمحمدّيوسؼّربابعة،ّزكرياءّسبلمةّعيسىّشطناويّ-2ّ

 .20،ّص،0200ّجواف9ّّمبتكرةّلمتمويؿّالمصرفيّاإلسبلمي،ّالمعيدّالعاليّلمدراساتّاإلسبلمية،ّجامعةّآؿّالبيت،ّاألردف،ّ
التدريبيةّالدوليةّحوؿ:ّتمويؿّالمشروعاتّالصغيرةّّوالمتوسطةّوتطويرّدورىاّّ،ّالتمويؿّاإلسبلميّفرصّوتحديات،ّالدورةمحمدّبوزياف،ّخديجةّخالديّ-3ّ

 .21 ،23ص،ّص،ّّ،0223ّماي02ّّّ-09ّفيّاالقتصادياتّّالمغاربية،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،ّ
ّوالّ-4ّ ّالصغيرة ّلممشروعات ّبالمشاركة ّالتمويؿ ّاإلسبلمية ّالتمويؿ ّأساليب ّمف ّالشيف، ّالمرسى ّتمويؿّمحمود ّحوؿ: ّالدولية ّالتدريبية ّالدورة متوسطة،

ّالجزائر، ّسطيؼ، ّعباس، ّفرحات ّجامعة ّالمغاربية، ّ ّاالقتصاديات ّفي ّدورىا ّوتطوير ّوالمتوسطة ّالصغيرة 02ّّّ-09ّالمشروعات ّّّّّ،0223ّماي
 .21ص،ّ
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ّأمّ  ّعممو، ّالذيّيقدـ ّويتحمؿّصاحبّالماؿّمقدارّ)صاحبّالعمؿ( ّلممضارب، ّيحقؽّربحّفبلّشيء ّلـ ّإذا ا
 1 االنخفاضّفيّرأسّالماؿ)الخسارة(.

2ّلعؿّمفّأبرزىا:ّوتحقؽّالمضاربةّلصاحبّالمؤسسةّمجموعةّمفّالمزايا
ّإمكانيةّتحقيؽّمشروعوّولوّبدوفّتمويؿّذاتي  -
ّمويؿّالمبلئـّلمنشاط التّ  -
 مويؿّعمىّالمشروع.تخفيؼّعبءّالتّ  -

ّالتّ ّّّّ ّتوفير ّفي ّالمضاربة ّصيغة ّاستخداـ ّاإلسبلمية ّلمبنوؾ ّالبلّ ويمكف ّالصغيرةّمويؿ ّلممؤسسات ـز
ّرأ ّيممؾ ّالذيّال ّصاحبّالمؤسسة ّبحيثّيقوـ ّوالتنظيـّوالمتوسطة ّواإلدارة ّلمحرفة ّامتبلكو ّمع سّالماؿ

ّبالنشاط ّيّؤّالمتعمؽ ّبينما ّالبنؾ، ّمع ّعميو ّوتكوفّالمتفؽ ّالمشروع ّإلقامة ّالبلزمة ّالموارد ّاألخير ّىذا مف

ّاألرباحّموزعةّبيفّالبنؾّوصاحبّالمؤسسةّبنسبةّمتفؽّعمييا،ّوفيّحالةّالخسارةّيتحممياّالبنؾّإذاّثبتّأفّ 
بشروطّالمضاربةّويكفيوّخسارةّالجيد،ّواإلسبلـّيساويّبيفّالماؿّوالعمؿّّؿّ يقصرّويخصاحبّالمشروعّلـّ

ّمقابؿّجيدهّ ّبتحقيؽّالربحّليناؿّعائد ّإلىّحرصو ّيدفعّصاحبّالمؤسسة ّمما ّويخسرافّمعا يربحافّمعا
3ّّوالمحافظةّعمىّسمعتو.

 مم: مويل بواسطة بيع الس  الت   -3

مفّفيّمجمسّالعقدّوتأجيؿّتسميـّالسمعةّالموصوفةّبدقةّتسميـّالثّ مـّفيّالبيعّالذيّيتـّفيوّيتمثؿّالسّ 
ّبالوصؼّ ّتعيينيا ّيمكف ّالتي ّاألمواؿ ّمف ّالسمعة ّتكوف ّأف ّشروطو ّومف ّالمستقبؿ. ّفي ّوقتّمحدد إلى

ّوأفّيتـّّكالقمح ّلمتسميـ، ّتحديده ّفيّالوقتّالذيّيتـ ّالذيّيكوفّموجودا ّالنوع ّوأفّتكوفّمف ّالتمر، أو
مفّفيّمجمسّيكوفّدفعّالثّ ّفّ أالتسميـ،ّّوةّمفّحيثّالنوعّوالصفةّوالمقدارّووقتّومكافّوصؼّالمبيعّبدق

4ّالعقدّ.

                                                           
 .009 ،001جماؿّلعمارة،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّص،ّّ-1ّ
ّالتدريبيةّالدوليةّحوؿّتمويؿّالمشروعاتّالصغيرةّالصغيرةّوالمتوسطةبلميّكبديؿّلتمويؿّالمؤسساتّالميندسّانسّالحسناوي،ّالتمويؿّاإلسّ-2ّ ،ّالدورة

 .00،ّص،0223ّماي02ّّّ-09ّوالمتوسطةّوتطويرّدورىاّفيّاالقتصادياتّّالمغاربية،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،ّ
 .92نواؿّبفّأعمارة،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-3ّ
 .055ّ،052،ّص،ّص،0220ّسيفّالوادي،ّحسيفّمحمدّسمحاف،ّالمصارؼّاإلسبلمية،ّدارّالمسيرةّلمنشرّوالتوزيع،ّعماف،ّاألردف،ّمحمودّحّ-4ّ
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1ّةّأساليبّمفّأىمياّماّيمي:مـّبعدّ ويتـّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّبالسّ 
ّالتّ ّ - ّالثمف ّالمشروعاتّبدفع ّإلىّمنتجاتّىذه ّالذيفّيحتاجوف ّالمستيمكيف ّالنقديّمفّخبلؿ مقدماّمويؿ

 شغيؿ ليستخدموّالمنتجّفيّشراءّمستمزماتّالتّ 
ّفواكو،ّمويؿّالنقديّمفّالتّ التّ ّ - جارّالذيفّيتعامموفّفيّبيعّوشراءّأصناؼّالمنتجاتّ)محاصيؿّزراعية،

منتجاتّحرفية...(ّبدفعّثمفّماّيحتاجونوّمرةّواحدةّفيّعقدّسمـّواحدّأوّعمىّعدةّمراتّفيّعقودّسمـّ
 ياّفيو البضاعةّفيّالوقتّالذيّيحتاجوفّإليّ متتابعةّلضمافّاستبلـّ

مويؿّالنقديّمفّبعضّمؤسساتّالتمويؿّلشراءّاآلالتّوالمعداتّعمىّأفّيتـّسدادّالديفّمفّالمنتجاتّالتّ ّ -
عمىّدفعات،ّويمكفّلممموؿّأفّيتعاقدّسمماّموازياّلبيعّماّيتسمموّأوالّبأوؿّويكسبّالفرؽّبيفّثمفّالشراءّ

 وثمفّالبيع 
العينيّمفّخبلؿّإمدادّالمؤسسةّبمستمزماتّالتشغيؿّمقابؿّشراءّمنتجاتّالمؤسسة،ّوبذلؾّيحقؽّّمويؿالتّ ّ -

ّعمىّالتّ  ّالمنتجاتّالتيّالمشترىّعائد ّبو ّيبيع ّما ّوقيمة ّعينا ّيقدمو ّما مويؿّممثبلّفيّالفرؽّبيفّقيمة
 ج يتسممياّفضبلّعفّتحقيؽّتسويؽّمناسبّلمسمعّالتيّيتاجرّفيياّبتقديمياّثمناّلممنت

مويؿّالعينيّبواسطةّمصنعّكبيرّيقدـّبعضّالخاماتّأوّالنقديةّلمشروعّصغيرّلصنعّبعضّأجزاءّماّالتّ ّ -
ّالمشروعّالصغيرّبدورّالصناعاتّالمغذية. ّينتجوّالمصنعّالكبير،ّوبذلؾّيقـو

  القرض الحسن: -4

ّمويؿّالستغبللوّيقدـّالبنؾّاإلسبلميّمبمغاّمفّالماؿّألحدّعمبلئوّالذيّىوّفيّأمسّالحاجةّإلىّالتّ 

ّالتّ  ّالنوعّمف ّوفيّىذا ّالبنؾ، ّوفؽّالشروطّالتيّيحددىا ّالعميؿّفيّالغالبّفيّمجاالتّمعينة ّيقدـ مويؿ

ّـ توّونيّ ضماناتّّتأكدّجديّ  بينوّوبيفّّتوّالسميمةّفيّسدادّمبمغّالقرضّكامبلّأوّجزئياّحسبّاالتفاؽّالذيّت

ةّفوائدّأوّمبمغّمقابؿّالتمويؿّأوّنسبةّاألرباح،ّويكتفيّترضّأيّ البنؾّاإلسبلمي،ّودوفّتحميؿّالعميؿّالمقّ 
2ّّّّالبنؾّباستردادّأموالوّفقط.

ّ

                                                           
ّالدوليةّحوؿ:-1ّ ّالتدريبية ّالدورة ّعمىّأسموبّالديفّالتجاريّواإلعانات، ّلممشروعاتّالصغيرة ّالتمويؿّاإلسبلمية ّصيغ ّعمر، ّالحميـ ّعبد تمويؿّّمحمد

ّ ّالجزائر، ّسطيؼ، ّفرحاتّعباس، ّجامعة ّالمغاربية، ّاالقتصادياتّ ّفي ّدورىا ّوتطوير ّوالمتوسطة ّّّّ ،0223ماي02ّّّ-09ّالمشروعاتّالصغيرة
 .00ص،ّ

 .50،ّص،0200ّارّالتمويميّواالستثماريّفيّالبنوؾّاإلسبلمية،ّدارّالنفائس،ّعمافّاألردف،ّّربفّإبراىيـّالغالي،ّأبعادّالقّ-2ّ



مويل مصادره ومشاكمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: الت    
 

~ 100 ~ 
 

1ّّومفّشروطّالقرضّالحسف:
 رض أفّيكوفّالماؿّممموؾّلممقّ ّ -
 قيمتو ّترضّمفّردّ راّأوّموصوفاّحتىّيتمكفّالمقّ أفّيكوفّمقدّ ّ -
ذاّعجزّالمقّ ّ - ترضّعفّردّالقرضّفيّاألجؿّالّتجوزّالزيادةّعمىّأصؿّالقرضّميماّكانتّقيمتو،ّوا 

ّف ّعميو ّّوإالمتفؽ ّميسرة، ّإلى ّإميالو ّوجب ّمعسرا ّكاف ّفاألفضؿّاّ ف ّشديدا ّاإلعسار ّكاف ّّّّّّّّّّف

ّومماطبلّوجبّعمىّالمقّ  ّكافّالمديفّميسرا ّإذا ّأما ّصدقة، ّيطالبّبالقرضّويعتبره إلزاموّرضّأال 
ّبالدفع.ّ

ّّمويل بالمرابحة:الت    -5

ياّ"بيعّبمثؿّالثمفّاألوؿّمعّزيادةّربحّمعيف،ّويكوفّالمشتريّعمىّعمـّبالثمفّرؼّالمرابحةّعمىّأنّ تعّ 

2ّوّجزءّمفّثمفّالبيعّسواءّكافّنسبةّمفّالثمفّأوّمقداراّمنو".األوؿّلمسمعةّوأفّيكوفّالربحّمعموماّألنّ 

 ما، جية أو لبنؾ موصوفة سمعة شراء يريد مف يتقدـ أفبةّأوّلآلمرّبالشراءّفييّاّالمرابحةّالمركّ أمّ 
ّّّّاالتفاؽ مع عمييا يتفؽ ربح بنسبة منو واعًداّبشرائيا المطموبة السمعة بشراء غيره أوّالبنؾ يقـو أف يطمب

3ّ.الثمفّبالتقسيط عمىّدفع 

ّفإفّ وبالتّ  ّّالي ّمرونة ّوالمتوسطة ّلممؤسساتّالصغيرة ّتتيح ّالمرابحة ّالتّ أصيغة ّفي ّفالسمعةّكبر مويؿ،
ّالمؤسسةّ المطموبّتمويمياّيشتريياّالبنؾّمفّالسوؽّبناءاّعمىّطمبّالمؤسسةّويضعياّتحتّتصرفياّوتقـو

4ّفؽّعميياّمعّالبنؾّأوّغيره.ةّالمتّ بالتسديدّحسبّالمدّ 
  ستصناع:المويل باالت    -6

ّن ّأستصناعّعمىّالؼّايعرّ ّ ّبيفّطرفيفّيقوـ ّالعقدّبصنعّشيءّأوّ"عقد ّبموجبّىذا ّ)الصانع( حدىما
ّالبل ّ ّالمواد ّتكوف ّأف ّعمى ّلمطرؼّاآلخر، ّالجنسّوالصفات ّعندّمحدد ّمف ّالخاـ( ّالمواد (ّ ّلمصنع زمة

 5اّحاالّأوّمقسطاّأوّمؤجبل".الصانع،ّوذلؾّمقابؿّثمفّمعيفّيدفعوّالمستصنعّلمصانعّإمّ 

                                                           
 .032ّ،030مرجعّسابؽ،ّص،ّص،ّّ،تطويرّصيغّالتمويؿّقصيرّاألجؿّلمبنوؾّاإلسبلميةّسميمافّناصر،ّ-1ّ
 .032ّ،030،ّص،ّص،0221ّمنشوراتّالحمبيّالحقوقية،ّبيروت،ّلبناف،ّّفاديّمحمدّالرفاعي،ّالمصارؼّاإلسبلمية،-2ّ
،0ّموسىّعمرّمبارؾّأبوّمحيميد،ّمخاطرّصيغّالتمويؿّاإلسبلميّوعبلقتياّبمعيارّكفايةّرأسّالماؿّلممصارؼّاإلسبلميةّمفّخبلؿّمعيارّبازؿّّ-3ّ

ّالماليةّوالمصرفية،ّاألأطروحةّدكتوراه،ّ)غيرّمنشورة(،ّ ّالماليةّوالمصرفية،ّاألردف،ّكميةّالعمـو ّ.00،ّص،0222ّكاديميةّالعربيةّلمعمـو
  www.kantakji.com/media/174894/file3057عمىّالموقع:ّ

 .02ص،ّ ،مرجعّسابؽرابحّخوني،ّرقيةّحساني،ّآفاؽّتمويؿّوترقيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالجزائر،ّّ-4ّ
 .050محمودّحسيفّالوادي،ّحسيفّمحمدّسمحاف،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-5ّ

http://www.kantakji.com/media/174894/file3057
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ّوالمتوسطةّفيّإمكانيةّتطويرّأشكاؿّإلمويؿّباوتظيرّأىميةّالتّ ّ ستصناعّبالنسبةّلممؤسساتّالصغيرة

مويؿّباإلنتاجّالحقيقي،ّوانسيابّعاقدّمفّالباطفّالذيّيضمفّحركيةّاقتصاديةّمتجددةّتؤديّإلىّارتباطّالتّ التّ 

ّتتطورّإلىّمصاالتّ  ّوالتيّقد ّالعادية ّوذلؾّلتعددّمويؿّمفّخبلؿّعممياتّالمصانعة ّأوّمركبة، نعةّمزدوجة
1ّستصناع.الاالحتياجاتّوالسمعّالتيّقدّتدخؿّفيّالسمعةّموضوعّا

 مويل باإلجارة:الت   -7

ّأنّ تعرّ ّ ّعمى ّلمدّ ؼّاإلجارة ّواإلباحة ّلمبذؿ ّقابمة ّمقصودة ّمنفعة ّعمى ّالـز ّ"عقد ّبعوضّيا ّمعمومة ة
ّ ّعقد ّفيّضوء ّالتمويؿ ّمفّصور ّمستحدثة ّوىيّصورة ّتسمحّمعموـ، ّتمويمية ّوفيّإطارّصيغة اإلجارة

ّكوسيمةّ ّاإلجارة ّوتستخدـ ،"ّ ّفورا ّالثمف ّمجمؿ ّيممؾ ّوال ّرأسمالي ّأصؿ ّاقتناء ّالراغبّفي ّعمى بالتيسير
وىيّالّتختمؼّكثيراّعفّاالئتماف2ّّتمويميةّوتكوفّعمىّشكؿّموجوداتّثابتةّتوضعّفيّتصرؼّالمستأجر.

ّمؤسساتّالمالية.الذيّتقدموّالبنوؾّاألخرىّوالّاإليجاري
3ّ ويوجدّنوعيفّمفّالعقودّفيّعمميةّاإلجارة:ّ

 إجارةّاألشخاصّأوّماّيطمؽّعميوّفيّالمصطمحاتّالحديثةّعقودّالعمؿ  -

ّإجارةّاألصوؿّمفّخبلؿّاإلجارةّالتشغيميةّأوّاإلجارةّالتمويمية. -

 آليات تمويل القطاع الزراعي: -8

 لمقطاعّالزراعي،ّوالتيّتتمثؿّفي:مويميةّاإلسبلميةّىناؾّمجموعةّمفّالصيغّالتّ 
 :التمويل بالمزارعة 

4ّالزرعّبينيما".إلىّمفّيزرعياّأوّيعمؿّعمييا،ّّوّياّ:ّ"دفعّاألرضؼّالمزارعةّعمىّأنّ تعرّ 

مويؿّعفّطريؽّالمزارعةّيتـّتقديـّاألرضّوالبذورّمفّقبؿّالبنؾّلمعامؿّالزراعي،ّفيّإطارّعمميةّالتّ 
ّبالعمؿّّ،الطرفيفّمالؾّاألرضّالذيّيقدـّاألرضّوالبذورويتـّاقتساـّاإلنتاجّبيفّ والعامؿّالزراعيّالذيّيقـو

                                                           
ّاّ-1ّ ّالمشاركة، ّنظاـ ّإطار ّفي ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالكفائية ّالمشاريع ّتمويؿ ّوأساليب ّمصادر ّصالحي، ّتمويؿّصالح ّحوؿ: ّالدولية ّالتدريبية لدورة

ّ ّالجزائر، ّسطيؼ، ّفرحاتّعباس، ّجامعة ّالمغاربية، ّاالقتصاديات ّفي ّدورىا ّوتطوير ّوالمتوسطة ّالصغيرة 02ّّّ-09ّالمشروعات ّّّّّ،0223ّماي
 .25ص،ّ

2
بنؾّالبركةّالجزائري،ّالممتقىّالدولي:ّاالقتصادّاإلسبلميّّبمقاسـّماضي،ّالتمويؿّباإلجارةّكأداةّمتميزةّلتنميةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّدراسةّحالة - 

 .23،ّص،0200ّفيفري01ّّ-03الواقعّورىوناتّالمستقبؿ،ّجامعةّغرداية،ّالجزائر،ّ
 .50،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّعبدّالعزيزحسنيّّيحيّ-3ّ
والمتوسطة،ّالدورةّالتدريبيةّالدوليةّحوؿ:ّتمويؿّالمشروعاتّالصغيرةّكماؿّرزيؽ،ّفارسّمسدور،ّصيغّالتمويؿّببلّفوائدّلممؤسساتّالفبلحيةّالصغيرةّّ-4ّ

 .20ص،ّّ،0223ماي02ّّّ-09ّوالمتوسطةّوتطويرّدورىاّفيّاالقتصادياتّالمغاربية،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،ّ
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،ّوتحددّمساىمةّكؿّطرؼّقبؿّالتوقيعّعمىّعقدّالمزارعةّالذيّيبيفّاستحقاقات1ّالزراعيّواإلنتاجّالفبلحي
شاركة،ّوالباقيّكبلّالطرفيفّمفّاألرباح،ّوعندّبيعّالمنتوجّتخصـّتكاليؼّالطرفيفّمفّالريعّالناتجّعفّالم

ّبينيما. ّيوزع ّربح ّالتّ ّوّيمثؿ ّىذه ّالتّ تعمؿ ّالصغيرةّقنية ّالمؤسسات ّفي ّمناصبّشغؿ ّتوفير ّعمى مويمية
ّتساعدّ ّكما ّوالتمويؿ، ّالعمؿ ّظروؼ ّتحسيف ّمع ّيتوافؽ ّبما ّالزراعي ّالنشاط ّتطور ّوتعكس ّّّوالمتوسطة

2ّةّإفّوقعت.ّعمىّتقاسـّالمؤسسةّلمخاطرّالعمؿّفييّتتحمؿّنسبةّفقطّمفّالخساّر

ّأفّ  ّمتخصصةّّكما ّمؤسسات ّإنشاء ّتشجيع ّتتطمب ّاإلسبلمية ّاالقتصاديات ّفي ّالمزارعة ّّّّّّعمميات
فيّالمزارعاتّالمتنوعةّالحجـّوالمدةّوالنوعيةّفيّإطارّقوانيفّواضحةّودقيقةّتستوعبّكافةّأطراؼّالعمميةّ

وآلياتّتنفيذىاّوضمافّحقوؽّأطرافياّوأشكاؿّالرقابةّوانعكاساتياّاالقتصاديةّواالجتماعية،ّبتحديدّإجراءاتياّ
ّالصغيرةّ ّالمؤسسات ّمنظومة ّتطوير ّفي ّسيساىـ ّذلؾ ّكؿ ّوضمانيا، ّومؤسساتّحمايتيا ّعممياتيا عمى

3ّوالمتوسطةّّالزراعيةّالتيّستؤديّإلىّتقميصّالبطالةّوزيادةّالمساحاتّالزراعيةّالمستغمة.
   4مويل بالمساقاة:الت 

التيّتقوـّعمىّأساسّبذؿّالجيدّمفّالعامؿّفيّرعايةّّالمؤسساتياّ"ذلؾّالنوعّمفّأنّ ؼّالمساقاةّبتعرّ 
بينيماّبحصةّنسبيةّمتفؽّّالثماراألشجارّالمثمرةّوتعيدهّبالسقيّوالرعاية،ّعمىّأساسّأفّيوزعّالناتجّمفّ

ّعمييا"

ّالمعطّ ّوتعدّ  ّالمالية ّالقوى ّفييا ّتمتقي ّتقنية ّتفاعميةّ مةالمساقاة ّحركة ّفي ّالعاطمة ّالبشرية ّالقوى ّّّّّمع
نميةّاالقتصاديةّاليّفييّتعمؿّعمىّتحقيؽّعمميةّالتّ التشجير،ّوبالتّ ّمفّأجؿّتنميةّالثروةّالزراعيةّفيّمجاؿ

ّالبنؾّبتوفيرّآالتّالريّواالكتفاءّالذّ  ّالتقنيةّيمكفّأفّيمتـز اتيّوتشغيؿّاأليديّالعاطمة،ّومفّخبلؿّىذه
ويقوـّبتركيبياّفيّالمزرعةّمعّالسماحّلممؤسسةّبتشغيميا،ّكماّيمكفّأفّتتضمفّتمويبلّإضافياّّوممحقاتيا،

ّبشأفّعمميةّالمساقاةّ لمدخبلتّأخرىّوذلؾّبالخضوعّالتفاؽّبيفّالبنؾّوصاحبّالمؤسسة،ّوالعقدّالمبـر
ّالبنؾّبمقابمةّكؿّال شغيؿ،ّفقاتّالمتعمقةّبالتّ نّ يمكفّأفّيشترطّأفّتدفعّالمؤسسةّجزءّمفّاإلنتاج،ّبينماّيمتـز

ّوالصيانةّوجمبّقطعّالغيار.
ّ

                                                           
 .02ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ،ـّالمشاركةمصادرّوأساليبّتمويؿّالمشاريعّالكفائيةّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّإطارّنظاّصالحّصالحي،ّّ-1ّ
 .20كماؿّرزيؽ،ّفارسّمسدور،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
ّ.90نواؿّبفّأعمارة،ّمرجعّسابؽ،ّصّّ-3ّ
 .23كماؿّرزيؽ،ّفارسّمسدور،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-4ّ
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   1مويل بالمغارسة:الت 

ّبأنّ تعرّ  ّفإذاّؼّالمغارسة ّمعموما، ّالثمار ّمف ّعددا ّيغرسّفييا ّأف ّعمى ّلرجؿ ّأرضو ّالرجؿ ّ"إعطاء يا
 استحؽّالثمرّكافّلمغارسّجزءّمفّاألرضّمتفؽّعميو"

ّ ّالتقنية ّىذه ّمؤسساتّفي ّمع ّباالتفاؽ ّبعدىا ّيقوـ ّثـ ّلمزراعة، ّالصالحة ّاألراضي ّبتممؾ ّالبنؾ يقوـ
ّجزءّ ّوكذلؾ ّإياىا، ّالبنؾ ّيمم كيـ ّاألرض ّمف ّجزء ّليـ ّويكوف ّيغرسوىا ّأف ّعمى ّوالمتوسطة ّّّّّّّّّالصغيرة

المتقاربةّّمفّالمحصوؿّالذيّينتجّمفّالعمميةّوالتيّيجبّأفّتقيدّبفترةّزمنيةّمحددةّحسبّنوعيةّاألشجار
 .سميـباجزءّمفّىذهّاألشجارّالتيّتكوفّّمفّحيثّوقتّإيتاءّثمرىا،ّباإلضافةّإلى

 رسمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةغير المويل الت   ثانيا:

"ذلؾّالتمويؿّالذيّيتـّمفّخبلؿّقنواتّتعمؿّغالباّخارجّإطارّالنظاـّّوبأنّ ّسميّرغيرّالمويؿّالتّ  ؼيعرّ 

2ّالدولة".سميّفيّالقانونيّالرّ 
ّ ّالسوؽ ّإلى ّوالمتوسطة ّأصحابّالمؤسساتّالصغيرة ّالويمجأ ّالنقديةّغير ّانخفاضّالسيولة رسميّعند

3ّلدييـّأوّعندّاستيداؼّالتوسعّفيّحجـّالنشاطّاإلنتاجي.

ّرسميّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّعمىّالمصادرّالتالية:غيرّالمويؿّويشمؿّالتّ 
 االقتراض من األىل واألقارب: -1

مساىماتّاألىؿّواألقاربّمصدرّميـّفيّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّخاصةّالتيّتبدأّّتعدّ ّ
ّألوؿّمرة ّنشاطيا ّمحدوديةّّ،بممارسة ّنتيجة ّأمواؿّالغير ّصاحبّالمشروعّعمىّاستخداـ ّقدرة وذلؾّلعدـ

فّليـّتقديـّالغير،ّويمكجاهّإمكانياتوّالماليةّوعدـّرغبةّالمالؾّأوّالمنظموفّبالدخوؿّفيّالتزاماتّماليةّاتّ 
األمواؿّبأسموبّامتبلؾّحصةّأوّنسبةّمفّاألرباح،ّوكذلؾّبأسموبّتقديـّالقروضّوالتيّفيّالعادةّتعتبرّ

مويؿّيبلحظّياّتخضعّإلىّجدوؿّمرفّلمتسديد،ّوفيّىذاّالنوعّمفّالتّ ميسرةّوذاتّنسبةّفائدةّضئيمةّأوّأنّ 

 4ياّتأتيّبشكؿّأسرع.تحميؿّالماليّالمعمؽّلذلؾّفإنّ وّيتـّاألخذّبالعبلقاتّالشخصيةّبدالّمفّالأنّ 

                                                           
 .21،ّصاؿّرزيؽ،ّفارسّمسدور،ّمرجعّسابؽكم1ّ
وسطةّوتطويرّمحمدّعبدّالحميـّعمر،ّالتمويؿّعفّطرؽّالقنواتّالتمويميةّغيّالرسمية،ّالدورةّالتدريبيةّالدوليةّحوؿ:ّتمويؿّالمشروعاتّالصغيرةّوالمتّ-2ّ

 .29،ّص،0223ّماي02ّّّ-09ّدورىاّفيّاالقتصادياتّّالمغاربية،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،ّ
 .12ّّّ،ّص،0552ّ،ّتنميةّالصناعاتّالصغيرةّومشكبلتّتمويميا،ّالدارّالجامعية،ّاإلسكندرية،ّعبدّالرحمافّيسرىّاحمدّ-3ّ
 .022ص،ّ،0225ّ،ّاألردفإدارةّاألعماؿّالمتوسطةّوالصغيرة،ّدارّوائؿّلمنشر،ّعماف،ّّواستراتيجيةطاىرّمنصورّمحسفّالغالبي،ّإدارةّّ-4
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 المرابون: -2
ّوالمتوسطةّبفائدةّمرتفعةّجدا،ّفيّالعادةّ ّالمرابوفّبتقديـّالقروضّألصحابّالمؤسساتّالصغيرة يقـو

لعمبلءّاستقرتّمنزلتيـّمنذّّوّالّيقرضّإالّ تكوفّىذهّالقروضّقصيرّاألجؿّحتىّولوّلمجردّيوـّواحد،ّكماّأنّ 

بشروطّغايةّّاليّالّيمكفّلمفّيريدّإنشاءّمشروعّجديدّالحصوؿّعمىّقرضّمفّالمرابيفّإالّ زمفّطويؿ،ّوبالتّ 
 1فيّالصعوبة.

 مدينو الرىونات: -3

مويميةّلمفّيممؾّأصوالّعينية،ّوالتيّيمكفّتداولياّفيّالسوؽّيقوـّمدينوّالرىوناتّبعرضّخدماتيـّالتّ 
رضيف،ّوتكوفّمويؿّعمىّقروضّقصيرةّاألجؿّمقابؿّرىفّأصوليـّحيازياّلدىّالمقّ طالبيّالتّ ّبحيثّيحصؿ

ذاّقاـّالمقّ  دةّةّالمحدّ ترضّبسدادّالقرضّخبلؿّالمدّ قيمةّىذهّالقروضّأقؿّنسبياّمفّقيمةّاألصوؿّالمرىونة،ّوا 

 2توليّعمىّاألصؿ.الدائفّيسّةّبدوفّالسدادّفإفّ يستردّاألصؿّالمرىوف،ّوبمجردّانتياءّىذهّالمدّ 
 جار لزبائنيم:إقراض الت   -4

ّالتّ ّ ّاألخيرّببيعّإنتاجوّاعّأوّالصنّ اجرّبتمويؿّأحدّالزرّ يقـو اعّبمبمغّمفّالماؿّوذلؾّمقابؿّالتزاـّىذا

مويؿّاجرّفائدةّصريحة،ّويمكفّأفّيتـّالتّ اجرّوقتّاالنتياءّمفّاإلنتاج،ّوقدّيتفؽّعمىّتقاضيّالتّ كامبلّلمتّ 
ّبتقديـّ ّمفّالتّ عينيا ّالحصادّمستمزماتّاإلنتاجّمقدما ّّّاجرّعمىّأفّيحصؿّعمىّكميةّأكبرّمفّالناتجّعند

3ّأوّإتماـّالصنع.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 .22محمدّعبدّالحميـّعمر،ّالتمويؿّعفّطرؽّالقنواتّالتمويميةّغيّالرسمية،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
 .22،ّص،ّالمرجعّنفسو-2ّ
 .22،ّص،ّالمرجعّنفسوّّ-3
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 مال المخاطر :ال: مؤسسات رأس ثالثا

ّسساتّالناشئةّوالمتعثرةّبماّفيياالمخاطرّمفّأحدّمصادرّتمويؿّالمّؤّؿماالمؤسساتّرأسّتعدّ
 . المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة

 المخاطر: لماالنشأة مؤسسات رأس  -1
 أنشأ الذي ،DORIOTاألصؿ الجنراؿّالفرنسي إلى لمؤسسةّرأسّماؿّالمخاطر الحديثة شأةالنّ  تنسبّ

 تخصصت التي العالـ، اؿّالمخاطرّفيالمرأسّ مؤسسات في متخصصة مؤسسة أوؿ1946ّّ سنة أمريكا في
 السوؽ في بطيئا ماؿّالمخاطرالرأسّ سوؽّمؤسسات نمو ذلؾ بعد ظؿ ابة،الشّ  االلكترونية الشركات تمويؿ في

ّّّ كبيرة عناية لقيت حيث أحدث، تاريخ المؤسسات ىذه عرفت فقد أوربا في اأمّ  ، 1977سنة حتى األمريكية
ماؿّالرأسّ مؤسسات لتطوير 1983 عاـ بروكسؿّفي أسست التي ماؿّالمخاطرالاألوروبيةّلرأسّ الجمعية مف

ّالمخاطرالرأسّ مؤسسات نشاط في ممحوظ تزايد فعبل حدث وقد أوربا، في المخاطر  ىذه إنشاء منذ ماؿ
 1الجمعية.

 المخاطر: المال رأس شركات طريق عن مويلالت   مفيوم -0
ّّ رفضا القت والتي المتعثرة، أو الناشئة لممشروعات تمويمية وسيمة ىي المخاطر الماؿ رأس شركات

ّلياّلتحسيفّتعمؿّعمىّتقديـّالعوفّالبل ّ عالية،ّبحيث مخاطرة بدرجة وتتميز قميدية،التّ  مويؿالتّ  طرؽ قبؿ مف ـز
 ياإليّ  جئيفلبل ّ الفنية فإنياّتقدـّخبراتيا المؤسسات ىذه تقدمو الذي المالي الدعـ جانب إلى وأنّ  فعاليتيا،ّكما

 وتعمؿ اإلقراض، ال المشاركة مبدأ عمى المخاطر الماؿ رأس شركات تقـو ثـ ومف ليا، شركاء يعتبروف والذيف
2ّلممؤسسة. المضافة والقيمة فيّاألجؿّالمتوسط، الرأسمالي الربح تحقيؽّعمى
 3ماؿّالمخاطرّإلىّتحقيقياّتتمثؿ:الىناؾّمجموعةّمفّاألىداؼّتسعىّمؤسساتّرأسّو

 االستثماري  مويؿبالتّ  الخاصة االحتياجات مواجية -

                                                           
يرةّوالمتوسطةّفيّعبدّهللاّإبراىيمي،ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّمواجيةّمشكمةّالتمويؿ،ّالممتقىّالدوليّحوؿ:ّمتطمباتّتأىيؿّالمؤسساتّالصغّ-1ّ

 .352،ّص،0222ّأفريؿ02-00ّالدوؿّالعربية،ّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ،ّالجزائر،ّ
،ّ-قراءاتّفيّالتجاربّالعالميةّالرائدة–أحمدّطرطار،ّشوقيّجباري،ّشركاتّرأسّماؿّالمخاطرّأداةّفعالةّلتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّ-2ّ

ّالثان ّالدولية ّالعممية ّحوؿاألياـ ّالجزائرّ:ية ّالمؤسساتّفي ّإنشاء ّومساعدة ّآلياتّدعـ ّبسكرة،ّ-فرصّوتحديات-المقاوالتية ّخيضر، ّمحمد ،جامعة
 .22،ّص،0200ّماي9ّ-1-3الجزائر،ّ

اتّعبدّالسميعّرونية،ّإسماعيؿّحجازيّ،ّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّعفّطريؽّشركاتّرأسّالماؿّالمخاطر،ّالممتقىّالدوليّحوؿ:ّمتطمبّ-3ّ
 .325،ّص،0222ّّأفريؿ02ّ-00ّتأىيؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالدوؿّالعربية،ّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ،ّالجزائر،
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 المالية المؤسسات مف مبلئمة بشروط األمواؿ رؤوس مف العرض كفاية عدـ عمى التغمب -
 القائمة 

 وعائد نمو إمكانيات لدييا فرتتّو والتي المخاطر عالية أو الجديدة لممؤسسات التمويؿ توفير -
 تدبير عمى القادرة غير المؤسسات لتمويؿ طريقة ىو المخاطرّالماؿ رأس فإفّ  مرتفع،ّوبذلؾ

 المرتبطة العاليةّالمخاطر بسبب عادة يفالدّ  أسواؽ أو العامة األسيـ إصدارات مف األمواؿ
ّبأعماليا.

ّمعادلةّ ّـ ّ–مخاطرّكبيرةّّ-رأسّالماؿّالمخاطرّعمىّ)أفكارّإبداعيةّّمؤسساتتقـو ّأرباحّواعدة(ّومفّث

ّلنجاحّىذهّالمؤسساتّالتّ  حميّبالصبرّلمدةّتتراوحّماّبيفّثبلثّوسبعّسنوات،ّوفيّبعضّالحاالتّعشرّيمـز
ّلضمافّأرباحّكبيرة،ّوالشكؿّالمواليّيوضحّمبدأّوأساسّشركاتّرأسّالماؿّالمخاطر:سنواتّ

 
 ( : مبدأ وأساس شركات رأس المال المخاطر1-2شكل رقم )

 
ّ

ّّّ

ّ 
ّّ

ّ
،ّالبدائؿّالتمويميةّالمتاحةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالجزائر،ّطبيبّ،ّسارةبريبشّالسعيدّ:المصدر

جامعةّالعربيّالممتقىّالوطنيّالثانيّحوؿ:ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالتنميةّالمستدامةّواقعّوآفاؽ،ّ
ّ.22،ّص،0200ّنوفمبر،01ّّ-03البواقي،ّالجزائر،ّّأـبفّمييديّ

 1مراحل تمويل المؤسسات من طرف مؤسسات رأس المال المخاطر: -3
ّبتمويؿّالمشروعّفيّالمراحؿّاألوليةّمفّإنشاءّالشركة  -  رأسّماؿّاإلنشاء:ّيقـو
ّالبل ّ - ّالموارد ّبجمع ّالمؤسسة ّتقوـ ّالمرحمة ّىذه ّفي ّرأسّالماؿ: ّالمنتجاتّخمؽ ّوتطوير ّلتمويؿ زمة

 وكذلؾّزيادةّالتسويؽ ّ

                                                           
1

 -  Eric STEPHANY, La relation capital-risque/PME, de boeck université, Bruxelles, Belgique, 2003, P, 90.    

 OCR يقدـّرؤوسّأمواؿّ المستثمرّ
متعاممون في 

 الماؿ رأس

 المخاطر

 يأخذون مساهمات 

 + متابعة
ّمؤسسات  

البحثّعفّ
مضافةّقيمة  

 األمؿّفيّ
ةمردّودي  
ّّّّعاليةّّّ  



مويل مصادره ومشاكمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: الت    
 

~ 107 ~ 
 

ّالتّ  - ّماؿ ّرأس ّعميو ّمحجوز ّتحقؽّّلممؤسساتنمية: ّالمرحمة ّىذه ّوفي ّفقط، ّربحيتيا ّحققت التي

ّالتّ  ّإلى ّإيراداتّوتمجأ ّالحاجاتّالتّ المؤسسة ّبسببّزيادة ّالخارجية ّالمصادر ّمف ّوذلؾّمويؿ مويمية

 فيّالمؤسسة ّّوسعبيدؼّتحقيؽّزيادةّفيّالنموّوالتّ 
ّمؤسساتّرأسّ - ّفيو ّوتقوـ ّالجوانب، ّمتعدد ّتعكسّواقع ّالمرحمة ّ)االسترداد(:ىذه ّرأسّالماؿ انتقاؿ

 الماؿّالمخاطرّبتمويؿّعمميةّانتقاؿّالسمطةّالماليةّوالصناعيةّإلىّمبلؾّجدد.
 مويل عن طريق مؤسسات رأس المال المخاطر:إجراءات الت   -4

ّاإلجراءاتّاّّّّّ ّمف ّمجموعة ّطريؽىناؾ ّعف ّالتمويمية ّالعممية ّبيا ّتمر مؤسساتّرأسّالماؿّ لتي
ّاألوؿّيتمثؿّفيّالقياـ ّفاإلجراء  ىذه في المساىميف قدرة تظير وىنا المالية الموارد بتجميع المخاطر

 إدارة ىدفوّفي يتمثؿ الذي البحث إجراء يأتي المستثمريف،ّثـ وجذب األمواؿ فيّتجميع ومياراتيـ الشركة
ّذلؾّيتـمفّالتّ  النوع ليذا الطالبة المؤسسات طرؼ مف ـتقدّ  التي الترشيحممفاتّ ّبعد  تصنيؼ مويؿ،
المؤسساتّالمستفيدة،ّ في تدخميا وكيفية مرحمة وتحديد ويؿليذاّالتمّ  األنسب المشروعات ختياراّوالممفاتّ

ّمؤسسات مويميالتّ  النشاط ىذا ممارسة إطار في آخر إجراء وفي  بيع بإعادة المخاطر رأسماؿ تقـو
 1 .الماليالسوؽّ في اشتراكاتيا طرح لتعيد الممولة، مفّالمؤسسات لمخروج االشتراكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 باجي الجزائر،ّمجمةّالباحث،ّالعددّالخامس،ّجامعة في الصغيرةّوالمتوسطة المؤسسات لتمويؿ مستحدث بديؿ المخاطر الماؿ السعيدّبريبش،ّرأس -1ّ

 .22ص،ّ،0220ّالجزائر،ّمختار،ّعنابة،ّ
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 المبحث الثالث: صعوبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ّالتّ  ّسواءّأمويؿّمفّتعتبرّمشكمة ّوالمتوسطة ّأصحابّالمؤسساتّالصغيرة ّكبرّالمشاكؿّالتيّيواجييا
مويؿّفيّىذهّالمؤسسات،ّومفّأبرزّمرحمةّانطبلؽّالمشروعّأوّالتوسعّفيوّعمىّالرغـّمفّتعددّمصادرّالتّ فيّّ

ّمويؿ:مشاكؿّالتّ 

ّ:أوال: عدم توفر أو كفاية الضمانات المطموبة

طمبّالبنوؾّلضماناتّعينيةّذاتّقيمةّعاليةّنادراّماّتتوفرّلدىّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّّإفّ 
ّـ ّ %22فقدّبي نتّدراسةّالبنؾّالعالميّخاصةّفيّالدوؿّالناميةّأفّ ّمفّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّقدّت

ّ ّبنسبة ّخاصة ّبأمواؿ ّالن022إنشاؤىا ّالحصوؿّعمىّقروضّمف ّيوضحّصعوبة ّما ّ%ّوىو ّالبنكيظاـ
 1ّوالماليّبسببّشروطّاالقتراضّالصعبةّومستوىّالضماناتّالممنوحة.

اّعمىّأصوؿّالمؤسسة،ّوفيّحالةّإعبلفّاإلفبلسّفيذهّالضماناتّالمفروضةّمفّقبؿّالبنؾّترتكزّإمّ 

مّ  ّوا  ّالقرضّمنيا، ّواستيفاءّقيمة ّالبنؾّببيعيا ّلممسيّ يقوـ ّالشخصية ّعمىّالثروة ّاالنتيازيّا ّسموكو ّّرّلكيّيقوـ
2ّّّّفيّتحويؿّثروةّالمؤسسة.

وّيراعيّفيّذلؾّدائماّأفّتكوفّقيمةّالضمافّالمطموبّن ّإمنحّالبنؾّقرضّمقابؿّضمافّعينيّفوعندماّي
ّتمؾّالضمانات،ّأ ّاليامشّالختبلؼّقيمة ّوتختمؼّنسبة ّاليامش، ّيمثؿ ّالقرضّوالفرؽّبينيما ّقيمة كبرّمف

المبمغّالمستحؽّلمبنؾّليسّقيمةّالقرضّّالقواعدّالتيّيضعياّالبنؾ،ّويبقىّاليامشّموجودّألفّ وذلؾّفيّظؿّ
ّاضطرّ ّما ّإذا ّالضمافّبمرورّالزمف، ّمعّاحتماؿّانخفاضّقيمة ّباإلضافة ّالقرضّوفوائده، ّقيمة نما فقطّوا 

 3البنؾّلبيعو.

ّأفّ  ّعقّ ّكما ّلضمانات ّالبنوؾ ّجميعّاشتراط ّمتناوؿ ّفي ّتكوف ّال ّقد ّالقروض ّعمى ّعينية ّأو ارية
ّ%092ّالمستثمريف،ّإذّتشترطّالعديدّمفّالبنوؾّالمانحةّلمقروضّفيّالجزائرّضماناتّعمىّقروضياّتتجاوزّ

4ّةّمبادرة.ترض،ّويعتبرّىذاّإجحافاّفيّحؽّالمستثمرّوعائقاّكبيراّأليّ مفّالمبمغّالمقّ 

                                                           
ّ.00األخضرّبفّعمر،ّعميّبالمموشي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
 .020،ّص،مرجعّسابؽياسيفّالعايب،ّّ-2ّ
 .003،ّص،ّمرجعّسابؽعبدّالمطمبّعبدّالحميد،ّّ-3ّ
ّاإلنسانية،ّجامعةّسطيؼ،ّالجزائر،ّفيفريّ-4ّ ّ.000ّص،ّ،0221جبارّمحفوظ،ّالمؤسساتّالمصغرة،ّالصغيرةّوالمتوسطةّومشاكؿّتمويميا،ّمجمةّالعمـو
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 الحصوؿ إلى مسجمةّلدىّالمؤسسة اراتعقّ  وجود عدـ لتفادي لماليةالبنوؾّوالمؤسساتّا جيتاتّ  وقد
 رواتبيـ تقؿ فّالأّو لممؤسسة الممنوح لمقرض ضمانا لمبنؾ رواتبّعددّالموظفيف تحويؿ في تتمثؿ ضمانات عمى
ّحصوؿ حاؿ أيضا الشرط ىذا أفّلوحظ ولكف لمقرض، الشيري القسط قيمة معا الصغيرةّ المؤسسات دوف

 فضبل براتبو، يضمنو مف عمى المؤسسةّصاحب حصوؿ لصعوبة وذلؾ التمويمية، تيااحتياجا عمى والمتوسطة
 ذلؾ سوءّاستخداـ ماّيعنى وىو ضمانو، مقابؿ الممنوح مويؿالتّ  مف مبمغا يطمب فقد يضمنو مف وجد إذا وأنّ  عف

1ّ.الّغير القروض عمى الحصوؿ بغرض الوىمية المؤسسات وظيور مويؿالتّ 

 الفائدة ومشكل سعر تكمفة القروض المرتفعةثانيا: 

ّنسبياّّإفّ   ّتكوفّمرتفعة ّوالمتوسطة ّفيّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرة تكاليؼّالخدماتّوالمعامبلتّالبنكية
ّ ّالصغيرّلمقرض، ّالنوعّمفّالمؤسساتّتكاليؼّالبنوؾّتتحمؿّجرّ ّحيثّأفّ ببسببّالمبمغ ّمعّىذا ّتعامميا اء

ّوالمتوسطة،ّىذهّأمختمفةّناجمةّعفّوجودّإجراءاتّإداريةّ كبرّمطموبةّفيّحالةّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرة
ّقرارّ ّاتخاذ ّيتـ ّأساسيا ّعمى ّالتي ّوالبيانات ّالمستنداتّالضرورية ّعمى ّبالحصوؿ ّتتعمؽ التكاليؼّالمرتفعة

 2ّمويؿّمفّطرؼّالبنؾ.التّ 

 عمييا واإلشراؼ القروض لتقييـ الثابتة كاليؼالتّ  يغطي الذي بالقدر تعتبر المرتفعة أسعارّالفائدةّكماّأفّ  
لطالبيّ بالنسبة الرئيسة المعوقات مف الفائدة سعر سياسة حيثّتعتبر البنوؾّوالمؤسساتّالمالية، قبؿ مف

3ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة. فيّتمويؿ القروض
ّوبالرّ ّ ّبالنسبة ّفييّتبقىّعالية ّمفّعمؿّالبنوؾّعمىّتخفيضّأسعارّالفائدة لمؤسساتّصحابّاألغـ

كمفةّالمتوسطةّلممواردّاالنخفاضّالمستمرّلنسبةّإعادةّالخصـّلبنؾّالجزائر،ّوالتّ ّالصغيرةّوالمتوسطة،ّفنجدّأفّ 
ضئيمةّجداّوذلؾّبسببّضعؼّّالبنكية،ّوانخفاضّاليوامشّأث رّإيجاباّعمىّسعرّالفائدةّالمدينة،ّولكفّبنسبة

ّ ّلممؤسسات ّالقروض ّمنح ّعف ّمعمف ّالغير ّواإلحجاـ ّالتسيير ّضعؼ ّنتيجة ّالقروض ّمنح الصغيرةّوتيرة
 4ّنتيجةّارتفاعّنسبةّالمخاطرةّبياّوفقدانياّالمصداقيةّفيّالتسديد.والمتوسطةّ

                                                           
رةّوالمتوسطةّأشرؼّمحمدّالدوابو،ّإشكاليةّتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالدوؿّالعربية،ّالممتقىّالدولي:ّمتطمباتّتأىيؿّالمؤسساتّالصغيّ-1ّ

 .332،ّص،0222ّأفريؿ02ّّّ–00ّفيّالدوؿّالعربية،ّجامعةّالشمؼ،ّ
 .92عبدّالرحمافّيسرىّأحمد،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
ّ.20ّعبدّالحؽّروابح،ّخالدّطالبي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّ-3ّ
ّ.020رابحّخوني،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-4ّ
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 وأخرىّدولية محمية جيات تحتّرعايةالصغيرةّوالمتوسطةّ لممؤسسات اإلقراض برامج مف الكثير وىناؾ
ّتقدـ ّفائدة قروضا والتي ّفي مف أقؿ بسعر ّالفائدة ّأنّ  السوؽ، سعر  جاذبة تعتبر األمر بداية في ياورغـ
 تتيحو الذي ـالمدعّ  مويؿالتّ ّيستنزؼ ما وسرعاف باالستمرارية، تتصؼ ال ياأنّ  إالّ الصغيرةّوالمتوسطةّ لممؤسسات

ّليا، ىذه ّبمنحيا وذلؾ رشيدة غير بصورة القروض تمؾ مويؿالتّ  مؤسسات استغبلؿ عف فضبل البرامج

 بالبعد تتعمؽ أخرى جوىرية قضية وىناؾ بو، الممنوحة الفائدة سعر مف بكثير أعمى فائدة بسعر ترضيفلممقّ 
 يرفضوف حيث المجتمعاتّاإلسبلمية، فيالصغيرةّوالمتوسطةّالمؤسساتّ أصحاب مف لمعديد والديني النفسي

، ربا لكونيا بالفائدة عامؿالتّ  1ّالقروض. تمؾ مف استفادتيـ دوف ماّحاؿ وىو محـر

 البنكو العالقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ىشاشةثالثا: 

 اتية،الماليةّالذّ  مواردىا بسببّنقص البنوؾ إلى لمجوء مجبرةالصغيرةّوالمتوسطةّ المؤسسات أصبحت 
 أصبحت ىشاشتيا،ّوقد المؤسساتّبسبب ىذه عامؿّمعاألحيافّالتّ  مف كثير تتجنبّفي البنوؾ ىذهّأفّ  غير
 مجبرة التيّأصبحت العالي، النمو نسب ذاتالصغيرةّوالمتوسطةّ لممؤسسات بالنسبة تطاؽ ال الوضعية ىذه

إلحدىّ مصدرا تعتبر البنوؾ فّ إوليذاّف التشغيؿّبيا، مستويات انخفاضاليّوبالتّ  استثماراتيا مف لمتخفيض
2ّالمؤسسات. ىذه منيا تعاني التي الصعوبات

ّمويل األخرى: رابعا: مشاكل الت  

ّأفّ مشاكل متعمقة بالحجم والمشروطية:  -1 ّالتجارية ّالبنوؾ ّمعظـ ّفي ّأكثرّالتّ ّنجد ّاألغنياء ّمع ّّّعامؿ

ّعامؿّمعّالفقراء،ّوخاصةّفيّالدوؿّالنامية،ّفالذيّيممؾّالثرواتّالتيّترصدّكضمافّيستطيعّأفّ مفّالتّ 
ّالقدرةّ ّليا ّالتي ّالفئات ّأصبحت ّفقد ّصحيح. ّوالعكس ّالمطموب، ّبالحجـ ّالقروض ّعمى ّّّّّّيحصؿ

ّالتّ  ّليا ُّيتاح ّال ّوالمؤىبلت ّالخبرة ّتممؾ ّوالتي ّاالستثمارية، ّالحركية ّضماناتّعمى ّوجود ّدوف ّّّّمويؿ
 3مفّالييئاتّالعامةّلمدولة.

ّفبلّتوجدّيتميزّالتّ ّمشاكل متعمقة بالصيغ واإلجراءات: -2 مويؿّالمعرفيّبمحدوديتوّالصيغيةّواإلجرائية،
صيغّمتنوعةّالّتتخذّمفّمعدالتّالفائدةّمؤشراّأساسياّليا،ّإضافةّإلىّاإلجراءاتّالوثائقيةّواإلداريةّ

                                                           
ّ.330محمدّالدوابة،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّأشرؼّّ-1ّ
 ّ.301بريبش،ّعبدّالمطيؼّبمغرسة،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّالسعيدّ-2ّ
ّ.20ّعبدّالحؽّروابح،ّخالدّطالبي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّ-3ّ
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ّمفّاإلتاحةّالتّ  ّأمورّتحد  مويميةّالمعرفيةّبالسيولةّوالسرعةّالتيّالتيّتستغرؽّوقتاّطويبلّنسبيا،ّكميا
 1ؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.تحتاجياّالم

2ّ:غياب األسواق المالية -3
ّجوءّإلىّتمؾّاألسواؽّلسببيفّرئيسييفّىما:المّ ّإلىغالبيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّغيرّقادرةّّإفّ ّ

ّعدـّتوفرّشروطّطرحّالسنداتّواألسيـّماُّيضيعّفرصةّكبيرةّلتمويؿّاستثماراتيا ّ-
ّالمؤسّ- ّلمعاييرّاالستثمارّالتقميديةّ)األماف،ّعدـّانجذابّالمستثمريفّليذه ساتّبسببّعدـّاستجابتيا

ّالسيولة،ّاإليرادّالجاري...(.
ياّمؤسساتّفّمفّالقوؿّبأنّ افتقارّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّإلىّوجودّسوؽّماليّيمكّ ّكماّأفّ ّّّّّ

فيّالدوؿّالمتقدمةّوالمتوفرةّسممةّمقارنةّبباقيّالمؤسساتّالكبيرة،ّوحتىّبالمقارنةّمعّنظيراتياّضعيفةّالرّ 
3ّعمىّاألسواؽّالمالية.

لئلشيار،ّ خاضع القرض في األصؿ أفّ  رغـ القروضّفيّالبنوؾ منح عممية تسيير في الشفافية ضعؼ -4
 معالجة تستغرؽ حيث االستثمارية المشاريع تمويؿ طمبات ممفات معالجة في الشديد البطء إلى إضافة
 المستوى عمى أشير 5 إلى 3 الجيوي،ّومف المستوى عمى شيريف إلى شير القرضّمف طمب ممؼ

4ّ المركزي.
 5غياب الفضاءات الوسيطة: -5
ّفإنّ ّإفّ ّالبورصة:  - ّتجارية ّأو ّكانتّمالية ّسواء ّلتطويرّالبورصة ّالدوراتّالناجعة ّمف ّواحدة ّتشكؿ يا

ّتشكؿّفضاءا ّأفّتعمؿّعمىّإحصاءّّالمؤسساتّباعتبارىا ّمفّشأنيا ّىاما ّوتشاوريا ّوتنشيطيا إعبلميا
 القدراتّالتقنيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمفّأجؿّتحسيفّاستعماؿّالطاقةّاإلنتاجية ّ

ّأساساّّغرف التجارة: - ّالمتمثؿ ّالدور ّتمعب ّال ّبحيث ّمحدود ّعمميا ّولكف ّإداريا ّالغرؼّموجودة ّّّّّىذه
 المتعامميفّلمتفرغّلعمميةّاإلنتاج فيّتخفيؼّالضغوطاتّعمىّ

                                                           
ّ.20ّعبدّالحؽّروابح،ّخالدّطالبي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّ-1ّ
ّ.012رابحّخوني،ّحسانيّرقية،ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّومشكبلتّتمويميا،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-2ّ
دراسةّتحميميةّلممنطؽّالماليّلنموّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالجزائريةّنحوّبناءّنموذجّلترشيدّالقراراتّالمالية،ّأطروحةّدكتوراهّّ،دادفعبدّالوىابّّ-3ّ

ّاالقتصاديةّوعموـّالتسيير،ّ)غيرّمنشورة(،ّجامعةّالجزائر،ّالجزائر،ّجوافّ  .002،ّص،0220ّفيّالعمـو
 .0230ص،ّعاشورّكتوش،ّمحمدّطرشي،ّمرجعّسابؽ،ّ-4ّ
ّ.03األخضرّبفّعمر،ّعميّبالمموشي،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-5ّ
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ظاىراتّاالقتصاديةّالمحميةّوالعالميةّباعتبارىاّتتمثؿّفيّتنظيـّوحضورّالتّ ّظاىرات المحمية والدولية:الت   -
 أوالّأسواقاّلتقسيـّالمنتجاتّوباعتبارىاّفضاءاّلممعموماتّاالقتصاديةّوالمالية.
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 خالصة الفصل: 
 

ّبياّاإلدارةّالماليةّفيّالمؤسسةّاالقتصادية،ّوذلؾّلماّيترتبّيعتبرّالتّ  مويؿّأحدّأىـّالوظائؼّالتيّتقـو

ّخاذّمجموعةّمفّالقراراتّأىمياّتمؾّالمتعمقةّباختيارّمصادرّالتّ مويؿّمفّاتّ عمىّعمميةّالتّ  مويؿّالمناسبة،ّوتقـو

رّىذهّالتيّتحددّالمصدرّالمناسبّليا،ّوّتعبّ مويؿّوفؽّمجموعةّمفّالعوامؿّاإلدارةّالماليةّباختيارّمصادرّالتّ 
العوامؿّبشكؿّأساسيّعفّإمكانياتّالمؤسسةّوعفّاحتياجاتياّوقدراتياّعمىّتسديدّالتزاماتيا،ّوفيّاختيارّطريقةّ

مويؿّالمباشرّوطريقةّالتمويؿّغيرّمويؿّالتيّتتناسبّمعّالظروؼّالماليةّلممؤسسةّواالختيارّبيفّطريقةّالتّ التّ 
اتيّوتموؿّمويؿّالذّ مويؿّالمتاحةّألصحابّالمؤسساتّمفّخبلؿّعمميةّالتّ وىناؾّالعديدّمفّمصادرّالتّ المباشر،ّ

ّفيياّالمؤسسةّنفسياّبنفسياّوتكوفّالسيولةّفيياّذاتّحجـّصغيرّوالّتولدّأيّالتزاماتّخارجيةّعمىّالمؤسسة،
ّ ّعممية ّإلى ّالتّ باإلضافة ّالخارجي ّمويؿ ّالحصوؿ ّالمؤسسة ّبإمكاف ّبشروطوالتي ّلجّوّعمييا ّخبلؿ ّّّّّّياّئمف

ّالتّ  ّطريقة ّوتتحقؽ ّكبير، ّحجـ ّذات ّفييا ّالسيولة ّوتكوف ّعمييا، ّلمحصوؿ ّالغير ّكؿّإلى ّمع ّالخارجي مويؿ
ّ ّكبيرة، ّأو ّمتوسطة ّأو ّكانتّصغيرة ّالتّ المؤسساتّسواء ّالبدائؿ ّمف ّمجموعة ّوجود ّوالتيّتتماشىّمع ّّّمويمية

وسطةّالحجـّفيّحالةّعدـّقدرتياّووجودّعوائؽّتمنعياّمفّالحصوؿّمعّخصوصيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمت
ّعمىّالتمويؿّمفّالمصادرّاألخرى.

وعمىّغرارّجميعّالمؤسسات،ّتتعرضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّإلىّمجموعةّمفّالمشاكؿّالتيّ
اّيتمثؿّفيّالمشكؿّتعرقؿّنشاطياّوتؤديّبياّإلىّالفشؿّوعدـّاالستمرار،ّولعمىّمفّأعظـّىذهّالمشاكؿّوأبرزى

ّالتّ التّ  ّوجذب ّالحصوؿ ّكيفية ّفي ّكبير ّعائؽ ّأماـ ّنفسيا ّالمؤسسة ّفيو ّتجد ّالذي ّإليّ مويمي ّلمواصمةّمويؿ يا
ّيا.اتنشاط

مويؿّفيّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمحدوداّبسببّعدـّوجودّبيئةّمواتيةّوأنظمةّكافيةّويظؿّالتّ 
التحتيةّلياّغيرّكافية،ّومعّمحدوديةّأدواتّاإلقراض،ّوبسببّعدـّتوافرّتعمؿّعمىّدعميا،ّوألفّالبنيةّالماليةّ

ّتحسيفّ ّإلى ّبحاجة ّىي ّالتي ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّإدارة ّميارات ّإلى ّباإلضافة ّالكافية، ضمانات

تّبنكيةّلتقديـّمنتجاّمستعد ةالعديدّمفّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّليستّّوتحتاجّإلىّمزيدّمفّالشفافية،ّكماّأفّ 
  .مربحةّومستدامةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة
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ولتجاوزّىذهّالعراقيؿّوالصعوباتّقامتّبعضّالدوؿّبتشجيعّإنشاءّآلياتّوبرامجّتمويميةّمتخصصةّ

ّوالتّ  ّالفنية ّاالستشارات ّتقديـ ّخبلؿ ّمف ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّوتمويؿ ّدعـ ّوالعمؿّفي ّليا، ّّّّّقنية
ّومتابع ّبعضّعمىّمرافقة ّقياـ ّمقابؿ ّوالمتوسطة ّالبنوؾّقروضّلممؤسساتّالصغيرة ّومنح ّالمشاريع، ّانجاز ة

البرامجّبضمافّنسبةّمفّالقرضّودفعّجزءّمفّالفوائد،ّووضعّمجموعةّمفّالسياساتّوالتدابيرّلمبنوؾّمفّأجؿّ
ّالقانونية،ّسواءّتعمؽّاألم ّكانتّطبيعتيا ّوالمتوسطةّميما ّّرّبإنشاءّمشروعّمساعدةّودعـّالمؤسساتّالصغيرة

 .أوّتوسيعو

 

   
 
 





        الفصل الثالث; واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ومساهمتها 
 قتصاد الوطنيفي اال

 

~ 116 ~ 
 

 ;تمهيــد

ر سوى االعتماد عمى بعض بعد االستقالؿ لـ يكف لمجزائر قاعدة اقتصادية تبني عمييا اقتصادىا المدم  
       اليياكؿ والوحدات الكبرى الموجود في قطاع الصناعة االستخراجية والتحويمية المتمركزة بالمدف الكبرى 

في معظميا تابعة لمشركات األجنبية الفترة  خالؿ ىذهفي البالد، وكانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 والمستوطنيف الفرنسييف مختصة في الصناعات االستيالكية والوسيطية.

وبناء قاعدة قانونية  الوطني يوض باالقتصادونظرا لمظروؼ والتحوالت التي شيدتيا البالد ومف أجؿ الن  
صالح الوضع االقتصادي       وعممت ،وتوفير حاجيات المجتمع تدخمت الحكومة الجزائرية بيدؼ حماية وا 

     ىذا النظاـ ييدؼ كاف و  ،اتي لممؤسسات االقتصادية وخمؽ مؤسسات وطنيةعمى تجسيد نظاـ التسيير الذ  
ميمشة تماما بعد فقد كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ىذه المرحمة  اأم  إلى تنظيـ النشاط االقتصادي، 

طيط جوء إلى عممية التخ  اتي، بعد ىذا عمدت الحكومة إلى الم  لجاف التسيير الذ   رحيؿ مالكييا وتسميميا إلى
والقياـ بتأميـ  حكـ في القوى العاممةمف خالؿ الت  نموية في استخداـ جميع ممتمكاتيا لتحقيؽ أىدافيا الت   الوطني 

ـ   والقياـ بعمميات التصنيع العمؿ عمى التفكير في إنشاء شركات وطنية  مختمؼ القطاعات االقتصادية، ومف ث
 .بيدؼ تطوير المؤسسات اإلنتاجية والنيوض باالقتصاد الوطني وتحقيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية

سنة  12-93رقـ  التنفيذيالمرسوـ وقد بدأ االىتماـ بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند صدور 
إنشاء وزارة  نمية االقتصادية، وتـ  خاص في تحقيؽ الت  والمتعمؽ بترقية االستثمار واالعتماد عمى القطاع ال 1993

    قطاع الخاص لالستثمار بيذا النوع منتدبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالؿ ىذه الفترة بيدؼ توجيو ال
 . مف المؤسسات

    عرؼ عمى واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمى ىذا األساس سيتـ مف خالؿ ىذا الفصؿ الت  
طرؽ إلى التطور التاريخي لألطر التشريعية والتنظيمية ومختمؼ القوانيف الصادرة جزائر مف خالؿ الت  في ال

لى نياية سنة ا  و  2004والمتعمقة بيا، ثـ معرفة حصيمة ىذه المؤسسات وتطورىا خالؿ الفترة الممتدة مف سنة 
مية االقتصاد الوطني مف حيت مختمؼ مناطؽ البالد، ومدى مساىمتيا في تن فيفي كافة القطاعات و  2014

تطور الناتج الداخمي الخاـ وتحقيؽ قيمة مضافة وتنمية حجـ الصادرات والعمؿ عمى توفير مناصب شغؿ 
 ؿ مف حدة البطالة في المجتمع.والتقمي
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 طور التاريخي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة;المبحث األول; الت  

كغيرىا مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في باقي عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
وذلؾ مف أجؿ تطوير وتنظيـ  ،شريعي مف قبؿ الحكومةنظيمي والت  ة تطورات في الجانب الت  عد  دوؿ العالـ 

 مف خالؿ المراحؿ التالية:  ىذا التطور فنبي  أف يمكف و  ،االستثمارعمميات 

 :2:9 -2:73أوال; المرحمة األولى; 

لة الجزائرية منذ االستقالؿ عمى سياسة اقتصادية مرتكزة عمى المؤسسات الكبيرة الحجـ و اعتمدت الد   
 إلى غاية فترة الثمانينيات، وخالؿ ىذه المرحمة يمكف التمييز بيف فترتيف:

بعد االستقالؿ بنمو  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المؤسسات تميزت; :2:8- 2:73الفترة األولى   -2
االعتماد  طريؽ عف االقتصادية نميةالت   تحقيؽ في االشتراكي لممنيج ولةالنتياج الد   ذلؾو  ،في عددىا بطيء
 الييكؿباإلضافة إلى  باعتبارىا رمز التصنيع والتطور التكنولوجي، الحجـ المؤسسات الكبيرةعمى 

 مختصة رةصغي وحدات مف مكوف أساسا والذي كاف ،المختؿ الذي ورثتو الجزائر بعد االستقالؿ االقتصادي
المؤسسات التي تعود  كما أف   ،صديرلمت   جيةالمو   الخاـ لممواد والتحويمية اإلستخراجية الصناعات في

فقد كانت معظـ المؤسسات ممؾ لممستوطنيف الفرنسييف، وبعد ىجرة  كانت محدودة العدد، لمجزائرييف
  اتي، إصدار قانوف التسيير الذ  الفرنسييف أصبحت أغمبية المؤسسات متوقفة عف العمؿ، فقامت الحكومة ب

المتعمؽ  1962 أوت 21المؤرخ في  20-62األمر رقـ  ر االشتراكي لممؤسسات وذلؾ بموجبثـ التسيي
والمتعمؽ بمجاف  1962أكتوبر  22المؤرخ في  02-62بتسيير وحماية األمالؾ الشاغرة والمرسوـ رقـ 

 فقد عةالمصن   الصناعات خيار ومع تبني وامر،اعية الشاغرة وغيرىا مف األالتسيير في المؤسسات الزر 
 الثقيمة بالصناعات أساسا تـتي كانت والتي االستثمارية المشاريع معظـ عمى الكبيرة المؤسسات استحوذت
 .1 والمحروقات اقةالط   البتروكيمياوية، صناعة الصناعة الميكانيؾ، صناعة والصمب، الحديد كصناعة

                                                           
الممتقى الدولي حوؿ: متطمبات تأىيؿ المؤسسات الصغيرة  ، في الجزائر طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعاشور كتوش، محمد طرشي، تنمية وت - 1

 .1039، ص، 2006أفريؿ   18-17،، الجزائروالمتوسطة  في الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ
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والذي يتضمف  1963جويمية  26والمؤرخ في  277-63ستثمار رقـ صدر قانوف اال 1963وفي سنة  
والمعنوييف األجانب حسب إجراءات النظاـ  يفيفي المادة الثالثة منو عمى حرية االستثمار لألشخاص الطبيع

العاـ، ولـ يكف ليذا القانوف األثر الواضح عمى القانوف الخاص ولـ يعط لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة األىمية 
 زمة لتطويرىا وتنميتيا.لال  ا

  رجة األولى والمو جو بالد   1966سبتمبر15المؤرخ في  284-66األمر رقـ صدر  1966وفي سنة 
  والذي يعتبر بياف لترقية مساىمة القطاع الخاص  إلى االستثمار الخاص دوف استبعاد االستثمارات األجنبية،

فيو ييدؼ إلى تحديد نظاـ يتكفؿ باالستثمار الوطني رية، ولة الجزائفي النشاط االقتصادي الذي تبنتو الد  
       نمية االقتصادية وتمويؿ االقتصاد الوطني عف طريؽ المؤسسات الوطنية والتحرر الخاص في إطار الت  

 و يعمؿ عمى سد  ف ىذا القانوف مختمؼ التدابير المتعمقة بجذب المستثمريف، كما أن  مف الييمنة األجنبية، وتضم  
وقد كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الخاصة منيا ممزمة ، 1963غرات التي ظيرت في قانوف الث

واعتبرت المؤسسات الصغيرة  ،جنة الوطنية لالستثمارات لبداية نشاطياتحصؿ عمى تصريح مف الم   أفعمى 
وكانت موجية  ،د الوطنيوالمتوسطة في ىذه الفترة قطاع انتيازي ال يستطيع خمؽ قيمة إضافية في االقتصا

 1.االقتصادية نميةحسب األىداؼ العامة لسياسة الت  
   اإلنتاج، لوسائؿ المنتجة الكبيرة الصناعات عمى 1967 عاـ منذ المنتيجة خطيطالت   سياسة زتورك  

 النسيج وتكثيؼ الشاممة صنيعالت   عمميات لتدعيـ كأداة الصغيرة والمتوسطة العامة ظر لممؤسساتني   كاف في حيف
التابعة،  بالصناعات المؤسسات ىذه عرفت لذلؾ الكبيرة، المؤسسات احتياجات بعض الموجود وتمبية الصناعي

 االستثمار قانوف بموجب مؤطرة فكانت الخاص لمقطاع ابعةالت   بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا فيما يتعمؽأم  
   .19662 لسنة 
 الطابع الجزائري يغمب عميو االقتصاد كاف "بومديف ىواري" يسالرئ وفاة وعند 1978 عاـ نياية فيو      

 االنفتاح بوادر بدأت د"جدي بف الشاذلي" الرئيس قدـو ومع االشتراكية، االقتصاديات كؿ مثؿ مثمو العمومي
 أواخر في المجتمعة الحاكـ لمحزب المركزية جنةالم   أف   درجة إلى ضئيؿ بشكؿ ولكف الخاص القطاع وتشجيع

                                                           
 .19، مرجع سابؽ، ص، خبابةعبد هللا  - 1
 .768، ص، مرجع سابؽعثماف بوزياف،  - 2
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 ذلؾ وكاف والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات النيائي تقريرىا في فقط سطريف خصصت 1979 يسمبرد شير
 1العاـ. لمقطاع التابعة والوالئية المحمية لممؤسسات مخصصا

و في ىذه الفترة لـ تكف ىناؾ سياسة واضحة ومخصصة مف طرؼ الدولة لقطاع ويمكف القوؿ أن  
، واعتبرت ىذه المؤسسات تابعة لمحدودية المؤسسات الخاصة منيا ، وذلؾ نظراالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .شة تقريبايا كانت ميم  أي أن   ،لمقطاع العاـ ومكممة لو
 :2:9 - 2:91الفترة الثانية;   -3

 اقتصادية سياسات في تطبيؽالجزائرية بدأت الحكومة مف القرف التاسع العشر  الثمانينيات بدايةمع 
المتنامية  األزمات حدة مف لمتخفيؼ الوطني االقتصاد في ىيكمية إصالحات داثإح تحاوؿ مف خالليا جديدة
عادة المؤسسات  حسابعمى  المصنعة الصناعات سياسات عف والتراجع الخاص، لمقطاع نسبيا االعتبار وا 

( يمثالف مرحمة 1989 -1985( و )1984 -1980وقد كاف المخططاف الخماسياف ) الصغيرة والمتوسطة،
     أثرت التي القوانيف مف العديد ت في ظؿ استمرار الخيار االشتراكي، وقامت الحكومة بإصداراإلصالحا

         باالستثمار  المتعمقة القوانيف مف حيث اسواء، والخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة منظومة عمى
   2.القتصاديةا لممؤسسات والمالية العضوية الييكمة بإعادة المتعمقة القوانيف أو
 : وأىـ القوانيف والمراسيـ التي تـ إصدارىا خالؿ ىذه المرحمة 
 والمتعمؽ  1980أكتوبر 04الموافؽ لػ  1400ذي القعدة  24 في المؤرخ ;353-91 المرسوم التنفيذي رقم

ف ميما كاف نوعيا أو قطاع نشاطيا، والتي كا لممؤسسات االقتصاديةبإعادة الييكمة العضوية والمالية 
اليدؼ منيا تحسيف ظروؼ سير الوضع االقتصادي والتحكـ في أجيزة اإلنتاج وتقويـ وتصحيح الوضعية 

 .التي كانت عمييا المؤسسات االقتصادية في الجزائر
 
 

                                                           
ثمارات العامة توفيؽ برياش، أنيس كشاط، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بيف الواقع والمأموؿ المؤتمر الدولي حوؿ:  تقييـ آثار برامج االست - 1

،  2013مارس  12-11، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر، 2014-2001وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خالؿ الفترة 
 .05ص، 

 .172مرجع سابؽ، ص،  أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، صالح صالحي، - 2
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   1الوطني: الخاص باالستثمار المتعمؽ 1982أوت  21في  : والمؤرخ22-93القانون رقم 
     مسيطرا كاف الذي العاـ لمقطاع ومكمال الوطني خاصال لمقطاع ومشجعا معززا جاء ىذا القانوف

 المؤسسات البيروقراطية في إنشاء اإلجراءات مف التخفيؼ وكذلؾ مف أجؿ الوطني، االقتصاد نشاط عمى
 تتطمب ال دج مميوف 30قيمتيا  تتجاوز ال التي االستثمارية المشاريع أف   عمى القانوف نص   حيث االقتصادية،

 والتييئة بالتخطيط ؼالمكم   يرأسيا الوزير التي لالعتماد الوطنية جنةالم   في ممثمة مركزية جية مف موافقة
 .الوالية مستوى عمى االعتماد لجنة في ممثمة المحمية السمطة واعتماد موافقة تتطمب بؿ العمرانية،
 يمي: افي م الخاص القطاع فييا يستثمر أف يمكف التي حددىا القانوف والتي المجاالت وتتمثؿ
 واإلصالح؛ بالصيانة الخاصة الخدمات تأدية نشاط -
 .الباطف مف المقاولة ونشاط العاـ لمقطاع مةوالمكم   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -

 نشاط بداية مف سنوات 10و 5بيف  تتراوح التي والجبائية الضريبة واإلعفاءات التخفيضات إلى باإلضافة
 منح في يرتبط باالستفادة ما في خاصة المالية االمتيازات مف العديد ةمر   ألوؿ ـقد   القانوف فيذا االستغالؿ،
والمواد األولية  اتوالمعد   بالوسائؿ والتمويف الصناعي ارالعق   عمى لمحصوؿ التسييالت مف والعديد القروض

 .واالستفادة مف الرخص اإلجمالية لالستيراد
 أف تنمو فييا يمكفالتي  القطاع الخاص الوطني مياديف أنشطةعف مف ىذا القانوف  11وأشارت المادة 

والمقاولة مف الباطف والصيد  كانت منحصرة في الصناعة والصيانةوالتي  ،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا
 البحري والنقؿ البري لممسافريف والبضائع، البناء واألشغاؿ العمومية والسياحة والفندقة.

  ـ   :2:94في سنة وذلؾ تحت وصاية وزارة  ومتابعة وتنسيؽ بيف االستثمارات الخاصةإنشاء ديواف توجيو  ت
 2ى القياـ بالمياـ التالية:التخطيط والتييئة العمرانية، والذي يتول  

الحتياجات التنمية وتأميف تكامميا  االستجابةنحو نشاطات ومناطؽ يمكنيا توجيو االستثمار الخاص   -
 ؛ مع القطاع العمومي

 اندماج لالستثمار الخاص في مسار التخطيط. أفضؿتثمارات الخاصة وضماف خمؽ التكامؿ بيف االس -

                                                           
 . 05ص،  توفيؽ برياش، أنيس كشاط، مرجع سابؽ،  - 1
 .20عبد هللا خبابة، مرجع سابؽ، ص،  - 2
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  ات في تنفيذ طولمواجية عمؽ األزمة االقتصادية التي تواجو البالد شرعت السم 1988ومع بداية سنة
ـ     إصدار العديد  العديد مف التدابير التي تيدؼ إلى تحقيؽ االستقرار الكمي واإلصالحات الييكمية، وقد ت

 ف التشريعات والقوانيف في ميداف االستثمار ومف أبرزىا:م
والذي يحدد كيفيات توجيو االستثمارات  1988جويمية  12والمؤرخ في  ;36 -99قانون رقم   -

بالنسبة لمبادئ وأىداؼ  االقتصادية الخاصة الوطنية المعترؼ بأولويتيا بموجب قانوف التخطيط
ـ ما جاء بو ىذا القانوف ىو إلغاء االعتماد وتحرير سقؼ ىأ ، و وبرامج  عمؿ القطاع الخاص الوطني

 1 االستثمار الخاص والسماح لممستثمر الخوض في مجاالت عديدة.
ـ   في ما يخص مساىمة النشاطات الصناعية والمتعمقة  جمياأإصدار ىذا القانوف مف  ومف األىداؼ التي ت
 :بالخدمات ذات األولوية

 إحداث بصفة معتبرة مناصب شغؿ؛ -
 والخدمات؛والمواد تحقيؽ التكامؿ االقتصادي الوطني عف طريؽ إنتاج التجييزات  -
 صدير؛إحداث وتطوير النشاطات المتعمقة بتحويؿ المواد أو تأدية الخدمات بيدؼ الت   -
 ؛ةترقية نشاطات المقاولة مف الباطف والصيانة قصد توسيع القدرات اإلنتاجية الوطني -
مة الصعبة، باستعماؿ التكنولوجيا والميارات التي تخدـ االقتصاد تحقيؽ اقتصاديات معتبرة بالعم -

 الوطني؛
 تعبئة الكفاءات الوطنية في مجاؿ التحكـ في التقنيات. -
 1988اكتوبر 4 الموافؽ لػ 1409صفر  23 والمؤرخ في ;2:3-99المرسوم التنفيذي رقم  -

 .قتصاديةالعمومية اال والمتضمف اإلجراءات المتعمقة باستقاللية المؤسسات
 ـ   ;1989 سنة في صدار بعض تطبيؽ ت  جو نحولمتو   بداية تعد   التي القوانيف مف العديد اإلصالحات وا 

 الخاص القطاع وتحفيز العامة المؤسسات لخوصصة العاـ اإلطار تييئ والتي ،انفتاح أكثر اقتصاد
 الوطني. لالقتصاد اإلداري التسيير مف والتقميص

                                                           
بتوجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة والمتعمؽ  1988جويمية  12الموافؽ لػ  1408ذي القعدة  28المؤرخ في  25-88نوف رقـ االرسمية، القالجريدة  - 1

 .1032، 1031، ص، ص، 28الوطنية، العدد 
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االستثمار الخاص شيد تطورا خاصة في نياية الثمانينيات وبروز دوره  قوؿ أف  وخالؿ ىذه الفترة يمكف ال
 في تنمية االقتصاد الوطني وا عطاء االعتبار لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولو بنسبة ضئيمة.

 3111 -1::2ثانيا;  المرحمة الثانية; 

ي أدت إلى خوصصة المؤسسات ظيرت مجموعة مف اإلصالحات والقوانيف الت 1990ابتداءا مف سنة 
الفترة  تطور في منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  العمومية وتحفيز القطاع الخاص، وقد شيدت ىذه

 ىذه المؤسسات رت نسبة ىامة مفة منيا في العديد مف األنشطة المترتبة باقتصاديات االنفتاح، وتأثالخاص  
جارة ، وتحرير الت  1990بعد صدور قانوف النقد والقرض سنة  ة تمؾ التي تمارس أنشطة إنتاجيةسمبا، وخاص  

      الخارجية واستقاللية المصارؼ التجارية وتحرير األسعار وخاصة أسعار الصرؼ وما رافقيا مف انخفاض
 1في قيمة العممة الوطنية وتزايد خسائر الصرؼ بالنسبة لممؤسسات اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

ـ  ىـ اأ و   إصدارىا خالؿ ىذه المرحمة: لقوانيف والمراسيـ التي ت
 :1990أفريؿ  14 وافؽ لػمال 1410رمضاف  19المؤرخ في ;المتعمق بالنقد والقرض 21- 1:قانون   -1

مع مطمع التسعينيات أظيرت الجزائر توجييا نحو اقتصاد السوؽ واالنفتاح عمى االستثمار األجنبي، 
 انيف المتعمقة بترقية االستثمار وتشجيع وتطوير االستثمارات المحمية واألجنبية.فقامت بإصدار مجموعة مف القو 

كما  ،جوانب عديدة مف اإلصالحات في مجاؿ التسيير المالي والقرض واالستثمار فقد شمؿ قانوف النقد والقرض
لوساطة المالية ز بإعادة تنشيط وظيفة االجزائري، وتمي   المصرفي لمقطاع التنظيمي اإلطار عمؿ عمى تحديد

براز دور النقد والسياسة النقدية، وأعيد لمبنؾ المركزي جميع الصالحيات في تسيير النقد واالئتماف في إطار  وا 
ى بنؾ ، وتول  يا أعواف اقتصادية مستقمةاستقاللية واسعة، وأعطيت لمبنوؾ التجارية وظائفيا التقميدية عمى أساس أن  

      االستثمار بتشجيع يتعمؽ جاء ما برزأو  قابة عمى الجياز المصرفي،والر   الجزائر مسؤولية السياسة النقدية
          الحصوؿ يخص فيما ةوالخاص   العامة المؤسسات بيف المعاممة توحيديتمثؿ في  القطاع الخاص في

 . ية الستثمارات المؤسسات العموميةالقروض، كما ألغى التمويؿ المباشر مف الخزينة العموم عمى

                                                           
، 03العموـ االقتصادية وعمـو التسيير، العدد الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، مجمةساليب تنمية المشروعات المصغرة و صالح صالحي، أ - 1

 .28، ص، 2004جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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األجنبي في كؿ القطاعات غير المخصصة  االستثمار حرية مبدأ 183 توماد   في القانوف ىذا سر  كو 
 ولة،لمد   المخصصة غير القطاعات كؿ في األجنبي الماؿ رأس يستثمر أف ةالماد   ىذه بموجب يمكف إذ ولة،لمد  
وف في سياؽ التوجو في تطبيؽ األجنبية، وقد جاء ىذا القان والبنوؾ الخاصة إنشاء البنوؾ حرية عمى نص   كما

 1 مبادئ اقتصاد السوؽ واالستعداد لالندماج في االقتصاد العالمي.
 2;4::2قانون ترقية االستثمار   -3

  الموافؽ  1414ربيع الثاني  19المؤرخ في  12-93رقـ  التنفيذيصدر ىذا القانوف بموجب المرسوـ 
  .1993أكتوبر  5لػ 

 :يمي ما فيو مضمون ويتمخص
 االستثمارات ىذه وتكوف نةالمقن   باألنشطة المتعمقيف والتنظيـ التشريع مراعاة مع حرية بكؿ االستثمارات تنجز -

 ؛االستثمار ترقية وكالة لدى تصريح موضوع إنجازىا قبؿ
ـ   التشريعي المرسـو مف ىذا 7 ةوبموجب الماد   -  لالستثمارات ومتابعتيا االستثمارات ودعـ ترقية وكالة إنشاء ت

 العادية اإلجراءات إتماـ عمى المتعامميف لمساعدة تنميتيا في ولةالد   تطمح التي المناطؽ تنشأ في التي
الذي يضـ  دموح   اؾشب   عبروذلؾ  ،استثماراتيـ إلنجاززمة استيفاء الشكميات الال   عمىومساعدة المستثمريف 

لى الوكالة الوطنية لمتطوير االستثمار إ 2001والتي تحولت بعد سنة  .اإلدارات والييئات المعنية باالستثمار
 يا المستثمروف؛اؾ وحيد يضـ كؿ الييئات التي يحتاج إلي  في شكؿ شب  

النزاعات  حكيـ الدولي في فض  تسييؿ اآلليات المتعمقة بعمميات االستثمار المحمي واألجنبي واإلقرار بمبدأ الت   -
 جانب؛وضماف تحويؿ األرباح ورأس الماؿ بالنسبة لممستثمريف األ

 حيث ،جبائية وشبو جبائية تخفيضات تقديـ عبر تحفيزاتتستفيد مجموعة مف االستثمارات مف امتيازات و  -
عفاءات وتشجيعات حوافز عمى القانوف ينص  ولة وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف الشروط؛مف قبؿ الد   عامة وا 

                                                           
المؤتمر الدولي حوؿ:  دراسة مقارنة،  :حورية باألطرش، تحميؿ المناخ االستثماري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثره عمى اإلبداع  والتنمية االقتصادية  - 1

، جامعة فرحات عباس، 2014-2001ثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خالؿ الفترة تقييـ آثار برامج االست
 .04، ص، 2013مارس  12-11سطيؼ، الجزائر، 

، 64بترقية االستثمار، العدد لمتعمؽ وا 1993أكتوبر 5الموافؽ لػ  1414الثاني  بيعر  12، المؤرخ في 12ػػػػ  93قـ الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي ر  - 2
 .                                                                10-04ص، -ص
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ى بيا األشخاص الطبيعيوف يستفيد األشخاص الطبيعيوف والمعنويوف األجانب بنفس المعاممة التي يحظ -
 بيف التمييز عدـوالمعنويوف الجزائريوف مف حيث الحقوؽ وااللتزامات فيما يخص عمميات االستثمار، أي 

             يطبؽ الوطنية استثمارات عمى يطبؽ ما بحيث ،القانوف أماـ جانبواأل وطنييفال المستثمريف
 .األجنبية االستثمارات عمى
 وفؽ وذلؾ الجزائر في لالستثمارات الحوافزو  االمتيازات واالعفاءات مف مجموعة انوفالق ىذا دحد   قد و

 : ىي أنظمة ثالثة
 عاـ؛ نظاـ -
 الخاصة؛ المناطؽ نظاـ  -
 الحرة. المناطؽ نظاـ  -

  تضمف والم 1994جويمية  06الموافؽ لػ  1415 محـر 26المؤرخ في  ;299-5:المرسوم التنفيذي رقم
 .صندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالةلء انشاإل األساسيالقانوف 

  والذي تـ   1994جويمية  18الموافؽ لػ 1415صفر  9المؤرخ في  ;322-5:المرسوم التنفيذي رقم     
والذي ييدؼ إلى ترقية وتطوير  ،مف خاللو إنشاء وزارة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

التعامؿ الثانوي والتكامؿ وتكثيؼ نسيج المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعيا وترقية
 1ار الصناعي.ولي في ىذا المجاؿ وترقية العق  والمتوسطة، باإلضافة إلى التعاوف الد  

  خوصصةوالمتعمؽ ب 1995أوت  26الموافؽ لػ  1416ربيع األوؿ  29المؤرخ في  ;33-6:صدور األمر 
 .صعمى القطاع الخاالمؤسسات  أماـ ىذه  ذي يفتح أعماؿوالبعض المؤسسات االقتصادية العمومية 

 1996سبتمبر  08 ػوالموافؽ ل 1417 اـربيع الثاني ع 24في  المؤرخ ;3:7-7:رقم  يالمرسوم التنفيذ 
عـ واالستشارة ألصحاب التي تعمؿ عمى تقديـ الد   والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لدعـ وتشغيؿ الشباب

 .متوسطةالمؤسسات الصغيرة وال
  والذي جاء في مضمونو اتفاقيات التعاوف والشراكة مع االتحاد األوروبي.; 9::2قانون الشراكة في 

                                                           
والمتعمؽ بػتحديد صالحيات وزير المؤسسات  1994جويمية  18الموافؽ لػ 1415صفر  9المؤرخ في  322-94الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي رقـ  - 1

 .15، ص، 47متوسطة، العدد، الصغيرة وال
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فخالؿ ىذه الفترة شيدت الجزائر تحوالت عميقة لالنتقاؿ مف اقتصاد إداري إلى اقتصاد انفتاح، وذلؾ 
 أفريؿ 01مف ولي )صندوؽ النقد الد   بالتزاميا تنفيذ برنامج االستقرار االقتصادي القصير المدى تحت مراقبة

    1995مارس 31مف  (، وتطبيؽ برنامج التصحيح الييكمي المتوسط المدى )1995ماي  31إلى  1994
تخفيؼ أزمة  لياأتاحت التي (، كما عقدت العديد مف االتفاقيات مع البنؾ الدولي و 1998 أفريؿ 01إلى 

 ى إلى تطبيؽ منظومة وىذا أد   ،يوف الخارجيةدة جدولة جزء مف الد  المديونية الخارجية لمجزائر بعد اتفاقية إعا
ت إلى خوصصة المؤسسات العامة وتطوير والتي أد   ،مف السياسات النقدية والمالية والتجارية واالقتصادية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض األنشطة والمجاالت المرتبطة باقتصاديات االنفتاح وىذا ما جعؿ 
  1لة تعمؿ عمى تفعيؿ الجوانب االيجابية التي تساعد عمى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.و الد  

عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  اىذه الفترة شيدت إقباال كبيرً  بأف  بصفة عامة ويمكف القوؿ 
    ني، ومثاؿ ت إلى ظيور نتائج سمبية عمى االقتصاد الوطبعض الممارسات أد   ، غير أف  إنشائياوتشجيع 
 2عمى ذلؾ:

    االستثمار في األنشطة األكثر ربحية  إلىفتح االستثمار بحرية دوف فرض شروط أو قيود أدى  -
       ة( دوف التركيز عمى المدى القصير فقط، أي التوجو إلى األنشطة التجارية ) االستيراد خاص  

 مثال؛ الزراعةكعمى األنشطة األساسية 
ة، فيي مثؿ ىذه المؤسسات تحتاج إلى الرعاية الخاص   ف  اف بالطريقة الخاطئة ألر الدولة كتقميص دو  -

سياسة الجزائر نحو فتح  ف  إلذا ف ز باليشاشة والضعؼ وقابميتيا لالنييار أماـ المتغيرات الخارجية،تتمي  
ت أدت إلى تقميص فرص االستمرار بالنسبة لممؤسسا خارجية بالطريقة التي كانت عمييااألسواؽ ال
 ؛ر الذي أدى إلى سقوط العديد منياالوطنية األم

 3125-3112ثالثا; المرحمة الثالثة; 

 وذلؾ لالىتماـ المتزايد  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عمى قطاع كبيرة تطورات المرحمة شيدت ىذه
 برامج تجسيد إطار وفي يذا القطاع،ل واالمتيازات والتحفيزات التي منحت مف طرؼ السمطات العمومية

                                                           
 .28الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، مرجع سابؽ، ص، ساليب تنمية المشروعات المصغرة و صالح صالحي، أ - 1
 .21عبد هللا خبابة، مرجع سابؽ، ص،  - 2
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 االقتصادي النمو معدالت رفع تستيدؼ والتي ، 2001 سنة تنفيذىا في ولةالد   شرعت التي العامة االستثمارات
 عبر والمتوسطة وذلؾ الصغيرة المؤسسات قطاع ةوخاص   اإلنتاجية القطاعات جميع بتنمية االىتماـ خالؿ مف

 .استثمارية برامج ثالثة

 1برامج االستثمارات العامة;  -2
عف السياسة المالية أو الميزانية التوسعية والتي تتمثؿ في صياغة تنفيذ االستثمارية ر ىذه البرامج تعب  

رامج باالعتماد عمى ىذه ال ، وتـ  حركية االستثمار والنمو مف جديد برامج استثمارات عمومية ضمف سياسة تحفيز
 معديد مف األزمات التي تسببت تعرضيا ليجة مف قبؿ الحكومة الجزائرية تداركا منيا لمتأخر التنموي الكبير نت

 في  حصوؿ الركود في مختمؼ قطاعات النشاط االقتصادي.
 525بقيمة  أولي مالي غالؼ ليذا البرنامج وخصص ;3115-3112االقتصادي  اإلنعاش دعم برنامج -

  ضعية الجزائر وتمثؿ ىذه االعتمادات مبمغ قياسي نظرا لو  ،أمريكي دوالر مميار7 أي حوالي دينار مميار
 وييدؼمميار دوالر أمريكي،  1112حوالي  2001في ىذه الفترة، حيث بمغ احتياطي الصرؼ األجنبي سنة 

ضرورة تنشيط الطمب الكمي مف خالؿ تعزيز دور اإلنفاؽ العاـ كآلية لدعـ النمو وخمؽ  إلى ىذا البرنامج
 الظروؼ إيجاد ، باإلضافة إلىلمضافةا لمقيمة المنتجة األنشطة دعـ عمى زكما يرك   مناصب الشغؿ،

 خاصة والمتوسطة الصغيرة المنتجة المؤسسات تشجيعو الوطني،  باالقتصاد النيوض أجؿ مف المناسبة
ـ   المحمية منيا، المؤسسات البرنامج لممؤسسات االقتصادية، مف قبؿ  دينار مميار 4بقيمة  مبمغ صيخصت وت

 لصندوؽ جيةمو   المتبقية دينار مميار 2مبمغ الصناعية، و  المناطؽ تأىيؿ إلعادة جومو   دينار مميار 2مبمغ 
 منيا االقتصادية المؤسسات تأىيؿبيدؼ التأىيؿ  برامج تمويؿ عف المسؤوؿ الصناعية التنافسية ترقيةال

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 ومف أىـ نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي ما يمي:

 % في المتوسط خالؿ ىذه الفترة؛318ر بػ تحقيؽ معدؿ نمو اقتصادي يقد   -
% في نياية 24 إلى % في بداية الفترة29ر مف زيادة في مناصب الشغؿ وتراجع في معدالت البطالة تقد   -

 الفترة؛
                                                           

، الممتقى العربي األوؿ حوؿ: العقود 2014- 2001عثماف عالـ، واقع المناخ االستثماري في الجزائر مع اإلشارة لبرامج اإلنعاش االقتصادي  - 1
 .07 -03ص،  -، ص2015جانفي  28-25االقتصادية الجديدة بيف المشروعية والثبات التشريعي، شـر الشيخ، مصر، 
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 نجاز العديد مف المشاريع القاعدية كالسكنات وتوسيع شبكة الطرقات والمستشفيات ...؛إ -
مميار دج سنة  911إلى  1999مميار دج سنة  1 059مف  ص حجـ المديونية العمومية الداخميةتقم   -

2003. 
 البرامج لمواصمة مةيعتبر انعكاس لسياسة اقتصادية مكم  والذي   :311-3115 النمو دعم برنامج -

 إنعاش مجيود إلى مواصمة االقتصادي، وييدؼ اإلنعاش برنامج في وتنفيذىا إقرارىا سبؽ التي والمشاريع
ووضع حجـ أكبر مف االستثمارات المحمية واألجنبية  النشاط قطاعات مجاالت جميع في وتكثيفو النمو

بيدؼ تسريع وتيرة النمو والحد مف البطالة مف خالؿ إحداث مناصب شغؿ في مختمؼ القطاعات 
ـ   ،اإلنتاجية اعتماد ىذا البرنامج نتيجة لالستقرار السياسي الذي عرفتو الجزائر بإعادة انتخاب رئيس  وقد ت

ر المناخ المالئـ لتعزيز االستثمار بشكؿ عاـ، ا وف  يورية "عبد العزيز بوتفميقة" لوالية رئاسية ثانية مم  الجم
، 2009 – 2004التنمية الشاممة مف خالؿ اعتماد برنامج تنموي ثاني خالؿ الفترة  حيث استكممت جيود

 فترة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وقد ساند كؿ ىذه التوجيات تحسف الوضعية المالية لمجزائر خالؿ ىذه ال
 في األسواؽ العالمية.

 55وىو ما يعادؿ  دينار مميار 41202 بػ لبرنامج دعـ النمو المخصصة المالية اتاالعتماد قدرتو  
توزعت بشكؿ أساسي عمى جانب تعزيز القدرات البشرية وتحسيف مستوى معيشة  ،مميار دوالر أمريكي
التقميدية،  والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية دينار يارمم 4 مبمغ منيا األفراد، وخصص

نشاء مشتمة، 14 إنشاء تستيدؼ والتي  نجاز دورا  و  والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات لتطوير مركز وا 
 .التقميدية لمصناعة ومتاحؼ

مقارنة  التي تعاني مف تخمؼ كبير ةوقد اىتمت السمطات العمومية بالمناطؽ الداخمية والصحراوي
ـ    بالمناطؽ الشمالية، وبيدؼ تعزيز العدالة والمساواة وتقميص الفوارؽ بيف األفراد في مختمؼ المناطؽ، ت

 اعتماد برنامجيف إضافييف أساسييف خالؿ ىذه الفترة مف أجؿ تسريع وتيرة التنمية بيذه المناطؽ:
 مميار دج؛ 377 لفائدة واليات الجنوب بمبمغ 2006اعتماد برنامج تكميمي في جانفي  -
 مميار دج. 693لفائدة مناطؽ اليضاب العميا بمبمغ  2006اعتماد برنامج تكميمي في فيفري  -

      مميار دينار وىو 91682القيمة اإلجمالية لمبرنامج التكميمي لدعـ النمو بمغت حوالي  ف  وبالتالي فإ
 .2009مميار دوالر أمريكي في نياية سنة  130ما يقدر بػ
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ـ   : 3125-3121  النمو طيدتو  برنامج - امية لتعزيز االعتماد عمى ىذا البرنامج في إطار الجيود الر   ت
 انطمقت التيالتنمية الشاممة، وىذا ما يعكس اإلرادة السياسية في مواصمة ديناميكية إعادة االعمار الوطني 

ميمي لدعـ النمو مثؿ نجازىا ضمف إطار البرنامج التكإمف خالؿ استكماؿ المشاريع الجاري  ،2001 سنة
طالؽ مشاريع جديدة،   برنامج توطيد النموالمخصص ل اإلجمالي المالي ر المبمغوقد  الطرقات والسكنات، وا 

وييدؼ البرنامج إلى استكماؿ جيود  ،أمريكي دوالر مميار 286 حوالي أي دينار مميار 211214بػػ 
الؿ الحد مف البطالة ودعـ التنمية البشرية التنمية الشاممة عف طريؽ عدد مف السياسات المعتمدة مف خ
ـ   ودعـ القطاع الفالحي وترقية السياحة والصناعات التقميدية،   ينار د مميار  150 حواليص يخصت وت

 عـوالد   صناعية، مناطؽ بإنشاء وذلؾ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية مف خالؿ ىذا البرنامج
 .كيةالبن القروض وتيسير لمتأىيؿ العمومي

 اإلجراءات القانونية;  -3
ـ   فيي تتمثؿ  2014إلى  2001مف  اتخاذىا خالؿ الفترة في ما يخص أىـ اإلجراءات القانونية التي ت

 في:
 ;1قانون تطوير االستثمار 

أوت  20 الموافؽ لػ 1422جمادي الثاني  01 في والمؤرخ 03-01األمر الرئاسي رقـ  مف خالؿ إصدار
بفكرة تطوير  93-12التي ارتكز عمييا المرسوـ التنفيذي  ترقية االستثمار والذي يستبدؿ فكرة 2001

مف أجؿ تحقيقيا في تعزيز االستثمارات المحمية  تو لـ يحقؽ األىداؼ التي وضعذلؾ ألن  و  ،االستثمار
يجابي مف خالؿ عمى العمؿ االستثماري الطابع اإل ، وقد أضاؼ ىذا القانوفوجذب االستثمارات األجنبية

ولة في مجاؿ االستثمار االقتصادي بحيث تتخمى كما يكرس انسحاب الد   ،ة في النشاطو الحرية التام  منح
 عف دور المنتج وتتفرغ لدور المحف ز بكؿ مف أجيزة وضمانات.

 عمى: ىذا األمر ينص  و    
 إلغاء التمييز بيف االستثمارات العمومية واالستثمارات الخاصة؛ -
مؿ االستثمارات المنجزة عف طريؽ االمتياز أو براءة االختراع وأخذ حصص توسيع مفيـو االستثمار ليش -

 في المؤسسات حيف تتوفر مساىمات عينية أو نقدية واستئناؼ النشاطات في إطار الخوصصة؛
                                                           

 .11، 10عثماف عالـ، مرجع سابؽ، ص، ص،  - 1
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 إلغاء التمييز بيف المستثمر األجنبي والمحمي؛ -
ستفادة مف اإلعفاء الجمركي ومنح مزايا وتسييالت ضمف إطار عاـ، كاال إلغاء منح المزايا بصفة آلية -

 لمتجييزات المستوردة التي تدخؿ مباشرة في دائرة اإلنتاج.
ـ    :الييئات التي تقوـ بتسيير ممؼ االستثمار والمتمثمة فيإنشاء  وبموجب ىذا القانوف ت

وتتمثؿ ميامو  ر،المتعمؽ باالستثماوييدؼ إلى كيفية توحيد مركز القرار  المجمس الوطني لالستثمار; -
الرئيسية في صياغة االستراتيجيات واآلليات المناسبة فيما يتعمؽ بترقية االستثمار وتوفير الوسائؿ 

دة في القانوف، كما ينظر المجمس في الشكاوى والطعوف الضرورية لتحقيؽ ذلؾ ضمف الشروط المحد  
 ؛مة مف المستثمريفالمقد  

التي أنشأت  ة الوطنية لترقية ودعـ االستثماروىي بديؿ عف الوكال الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار; -
    وىي مؤسسة عمومية تتمتع بالطابع المعنوي واالستقالؿ المالي، ومف مياميا العمؿ ، 1993سنة 

براز  عمى ضماف متابعة وترقية االستثمار ومرافقة المستثمريف في مشاريعيـ وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية وا 
مف أىـ الييئات التي تعمؿ عمى دعـ المؤسسات ىذه الوكالة وتعتبر لجزائر، المزايا والفرص المتاحة في ا

 ؛الصغيرة والمتوسطة
ـ  اك الموحد; الشب   - مركزي لموكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وذلؾ اؾ ضمف الييكؿ الال  إنشاء ىذا الشب   ت

مى مستوى الوالية، ويعد ىذا لمحد مف المظاىر البيروقراطية وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية، ويتـ إنشاؤه ع
اؾ آلية جديدة لتعزيز االستثمار بحيث يعالج مختمؼ العقبات اإلدارية التي تقؼ أماـ تجسيد المشاريع الشب  

 االستثمارية.
 1422رمضاف  27 والمؤرخ في 18-01 رقـ :الصغيرة والمتوسطة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون 

 1 :2001 ر ديسمب 12 الموافؽ لػ
 ىذا فمف خالؿ الجزائرية، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تاريخ في حاسما منعرجاىذا القانوف  يعد  

مف خالؿ ىذا  تحدد في الجزائر، كما والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات تعريؼ رسمي القانوف وضع أوؿ
  ترقيتيا في الجزائر. و  دعميا آليات وكذا المؤسسات ىذه فيو تنشط التي والتنظيمي القانوني اإلطار القانوف

                                                           
الصغيرة  المؤسسات لترقية يتضمف القانوف التوجييي 2001ديسمبر 12ػ الموافؽ ل 1422رمضاف  27والمؤرخ في  18-01 رقـ الجريدة الرسمية، قانوف - 1

 .09 - 05 ص، -، ص77والمتوسطة، العدد 
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     والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية عـوالد   المساعدة تدابير فالقانو  مف ىذا 11 المادة دتوحد  
 :يمي كما

 االقتصادي؛ النمو إنعاش -
 التكنولوجي؛ كيؼوالت   التطور حركية ضمف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطوير إدراج -
 نشاطيا؛ ميداف وتوسيع جديدة مؤسسات بروز تشجيع -
 والتكنولوجي المتعمقة والميني واالقتصادي والتجاري الصناعي الطابع ذات المعمومات توزيع ترقية -

 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات بقطاع
 الصغيرة المخصصة لممؤسسات االستقباؿ مواقع عدد مضاعفة إلى الرامية األعماؿ كؿ تشجيع -

 والمتوسطة؛
 أدائيا؛ وتحسيف والمتوسطة غيرةالص تنافسية المؤسسات تشجيع -
 والمتوسطة؛ الصغيرة لممؤسسات مكيفة جبائية أنظمة وضع عمى الحث   -
 والمتوسطة؛ الصغيرة والتنمية لممؤسسات قاوؿالت   روح لتكريس مالئـ وتنظيمي تشريعي إطار ترقية -
 البشرية لتشجيع اإلبداع والتطوير؛ الموارد وتسيير تكويف سياسة تبني -
 المالئمة الحتياجاتيا؛ المالية والخدمات األدوات عمى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حصوؿ تسييؿ -
 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات تمويؿ ممفات معالجة في البنكي األداء تحسيف -
 فعوالد   عـوالمتوسطة الد   الصغيرة لممؤسسات يضمف وعممي وتقني اقتصادي محيط بروز تشجيع -

 منسجـ؛ إطار في ىاوتطوير  لترقيتيا الضرورييف
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تنتجيا التي والخدمات السمع تصدير ترقية -

  2002نوفمبر  11 الموافؽ لػ 1423رمضاف  06المؤرخ في  ;484- 13المرسوم التنفيذي رقم 
وتحديد قانونو األساسي، والذي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قروضصندوؽ ضماف  والمتضمف إنشاء

بيدؼ  وذلؾ، البنوؾ طرؼ عمى ضماف القروض الممنوحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف يعمؿ
مويؿ مع ىذه المؤسسات مف خالؿ ، وتقسـ البنوؾ مخاطر الت  البنكيةعمى القروض  ياحصولتسييؿ 
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كما يعمؿ ىذا األخير عمى مرافقة أصحاب ىذه المؤسسات  ،الضمانات المالية الممنوحة مف قبؿ الصندوؽ
 1التجييزات. المشاريع وتجديد في وسعوالت   ي عممية اإلنشاءف

  2003فيفري  25 الموافؽ لػ 1423ذي الحجة  24 والمؤرخ في ;89 -14صدور المرسوم التنفيذي رقم 
ومرافقة  واحتضاف باستقباؿ تتكمؼ عمومية ىيئات والمتضمف القانوف األساسي لمشاتؿ المؤسسات، وىي

 2.االنطالؽ صعوبات لتخطي معينة ةلمد   النشأة الحديثة المؤسسات
   2003فيفري  25 الموافؽ لػ 1423ذي الحجة  24والمؤرخ في ;:8 -14صدور المرسوم التنفيذي رقم 

تنشأ حيث والذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز التسييؿ لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومياميا وتنظيميا، 
إجراءات إنشاء المؤسسات  بتبسيط تتكمؼطة مراكز التسييؿ والتي الصغيرة والمتوسلدى وزارة المؤسسات 

تأسيس  مرحمة أثناء تواجييـ التي العراقيؿ تخطي عمىالصغيرة والمتوسطة وكذا مساعدة حاممي المشاريع 
 3وا عالميـ وتوجيييـ ودعميـ ومرافقتيـ. اإلدارية اإلجراءات

   2003فيفري  25 الموافؽ لػ 1423ذي الحجة  24 والمؤرخ في ;91 -14صدور المرسوم التنفيذي رقم 
والذي يتضمف إنشاء المجمس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمو وعممو، 
والذي يسعى إلى ترقية الحوار والتشاور بيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والييئات العمومية مف جية 

 4والجمعيات المينية مف جية أخرى.
  2003أفريؿ  22 الموافؽ لػ 1424صفر  20 والمؤرخ في ;299-14صدور المرسوم التنفيذي رقم 

 المؤسسات تشجيع إلى وييدؼ المناولة وتنظيمو وعممو، بترقية ؼالمكم   الوطني المجمس والمتضمف إنشاء
 5لممناولة. العالمي التيار ضمف االندماج عمى والمتوسطة الصغيرة

                                                           
والمتضمف إنشاء صندوؽ ضماف  2002نوفمبر  11الموافؽ لػػػ  1423رمضاف  06المؤرخ في  373-02الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي رقـ  - 1

 .13، ص، 74سطة وتحديد قانونو األساسي، العدد القروض لممؤسسات الصغيرة والمتو 
والمتضمف القانوف األساسي لمشاتؿ  2003فيفري  25الموافؽ لػ  1423ذي الحجة  24والمؤرخ في 78 -03الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي رقـ  - 2

 .13، ص، 13المؤسسات، العدد 
، والذي يحدد الطبيعة 2003فيفري  25الموافؽ لػػ  1423ذي الحجة  24المؤرخ في  79ػػػػ03 ـمف المرسـو التنفيذي رق 02المادة  الجريدة الرسمية، -3

 .18، ص، 13القانونية لمراكز تسييؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومياميا وتنظيميا، العدد 
إنشاء المجمس الوطني  والمتضمف 2003فيفري  25ػ الموافؽ ل 1423ذي الحجة  24 والمؤرخ في 80 -03الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي رقـ   - 4

 .21ص، ، 13االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمو وعممو ، العدد 
 المكمؼ الوطني المجمس والمتضمف إنشاء 2003أفريؿ  22الموافؽ لػ  1424صفر  20والمؤرخ في  188-03المرسوـ التنفيذي رقـ الجريدة الرسمية،  - 5

 .08، ص، 29، العدد المناولة وتنظيمو وعممو ترقيةب
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  والمتضمف  2004أفريؿ  19 ػ الموافؽ ل 1425صفر عاـ  29 والمؤرخ في ;245ـــــ 15المرسوم التنفيذي
ييدؼ إلى دعـ والذي صندوؽ قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشاء إلالقانوف األساسي 

نشاء وتطوير ىذه المؤسسات مف خالؿ تسييؿ الحصوؿ عمى القروض البنكية، وتتمثؿ  األساسية ميمتو وا 
 . 1الصندوؽ في المنخرطة المالية والمؤسسات البنوؾ تمنحيا التي رةضماف مخاطر القروض المصغ   في

  2005ماي  03 الموافؽ لػ 1426ربيع األوؿ  24 المؤرخ في ;276-16المرسوم التنفيذي رقم 
ىذه  برتعت والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيميا وسيرىا، و

 2.والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأىيؿ الوطنية السياسة تنفيذ ولة فيالد   أداة الوكالة
  يعدؿ ويتمـ األمر  2006جويمية  15والموافؽ لػ  1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  ;19-17األمر

زالة حريبوالمتعمؽ بتطوير االستثمار، وييدؼ إلى تأكيد المبادئ األساسية المتعمقة  01-03 ة االستثمار وا 
     كافة القيود اإلدارية ومنح المزايا واإلعفاءات والحوافز الجبائية والجمركية المستحقة عمى االستثمار، 

 3مع ضماف تحويؿ رأس الماؿ والعوائد المترتبة عنو.
  والمتضمف  2011جانفي  25 الموافؽ لػ 1432صفر  20 المؤرخ في ;:2-22المرسوم التنفيذي رقم

اء مديرية الوالية لمصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ومياميا وتنظيميا، والذي إنش
يعمؿ عمى تحويؿ كؿ المستخدميف المرتبطيف بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى مستوى مديريات 

 يارية والمنقولة ومستخدممالؾ العقالوالية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية وكذا األ
ف عمى مستوى مديريات الوالية لمطاقة يف الممارسياعة وترقية االستثمار، والمستخدممديريات الوالية لمصن

 4.ناجـموال

                                                           
والمتضمف القانوف األساسي لصندوؽ قروض استثمارات المؤسسات  2004أفريؿ  19والمؤرخ في  134ػػػػػ 04الجريدة الرسمية، المرسوـ التنفيذي  - 1

 ،30، ص، 27الصغيرة والمتوسطة، العدد 
والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية  2005ماي  03الموافؽ لػ  1426ربيع األوؿ  24المؤرخ في  165-05الجريدة الرسمية، المرسوـ التنفيذي رقـ  - 2

 .28، ص، 32لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيميا وسيرىا، العدد 
-، ص47ؽ بتطوير االستثمار، العدد والمتعم 2006جويمية  15والموافؽ لػ  1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  08-06ألمر االجريدة الرسمية،  - 3

 .20-17ص، 
والمتضمف إنشاء مديرية الوالية لمصناعة  2011جانفي  25الموافؽ لػ  1432صفر  20: المؤرخ في 19-11الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي رقـ  - 4

 .23، ص، 05والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ومياميا وتنظيميا، العدد 
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  ؿ عد  يوالذي  2011 أوت 18 الموافؽ لػ 1432رمضاف  18 والمؤرخ في ;3:1-22المرسوم التنفيذي
د مستوى تخفيض نسبة والذي يحد   2006سبتمبر  18رخ في والمؤ  319-06ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 

ممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات لف البنوؾ والمؤسسات المالية الفائدة عمى القروض الممنوحة م
 1.الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طرؼـ مف ا، وذلؾ مف خالؿ شيادة تسم  منحي

  2012مارس  01الموافؽ لػ  1433ربيع الثاني  8: والمؤرخ في 9:-23المرسوم التنفيذي رقم 
نجاز الدراسات واالستشارات لممؤسسات إوالمتضمف إنشاء المركز التقني لمصناعات الغذائية والذي يقوـ ب

لتحسيف أدائيا، وتحديث طرؽ اإلنتاج ومرافقة المؤسسات في تسيير مشاريع التنمية واالبتكار وتحسيف 
 األداء.

 والذي  2014جانفي  23 الموافؽ لػ 1435ربيع األوؿ  21 المؤرخ في ;32-25رسوم التنفيذي رقم الم
والمتضمف إنشاء مديرية الوالية  2011جانفي  25والمؤرخ في  19-11ؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ يعد  

ؿ تسمية "مديرية وتستبدلمصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ومياميا وتنظيميا، 
الوالية لمصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار" "بمديرية الوالية لمتنمية الصناعية وترقية 

 2.االستثمار"
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
والذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة  2011 أوت 18الموافؽ لػ  1432رمضاف  18: والمؤرخ في 290-11الجريدة الرسمية، المرسـو التنفيذي  - 1

 .30، ص، 47عمى القروض الممنوحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد 
والمتضمف إنشاء مديرية الوالية  2014جانفي  23الموافؽ لػ  1435ربيع األوؿ  21: المؤرخ في 21-14المرسـو التنفيذي رقـ الجريدة الرسمية،  - 2

 .08، ص، 05لمصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ومياميا وتنظيميا، العدد 
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 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثاني; 

ع بداية مطمع وكاف ىذا مأعطت الجزائر أولوية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
شريعية مف خالؿ إصدار العديد مف القوانيف التالتسعينيات، ليزداد االىتماـ بيا أكثر خالؿ السنوات األخيرة 

والذي يعتبر نقطة  ،التوجييي المتعمؽ بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنظيمية وخاصة القانوف
      فقد شيدت ىذه المؤسسات تطورا سريعا وممحوظااالنطالؽ لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 

 .  السمطات الجزائريةقبؿ عـ الذي تمقتو مف أة والد  وذلؾ نتيجة الظروؼ الميي   في عددىا خالؿ السنوات األخيرة

 القانونية أوال; تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الطبيعة

اعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار نجد مف خالؿ المعطيات التي تقدميا وزارة الصن
حيث تغمب تشكيمة  ،مف سنة إلى أخرى الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في تعداد المؤسسات تغيراتىناؾ  أف  

الصغيرة  نسبة ضئيمة مف إجمالي المؤسسات األخيرة ىذه ة عمى المؤسسات العامة والتي تمثؿالمؤسسات الخاص  
 ، وذلؾ نتيجة زيادة مؤسسات القطاع الخاص وخوصصة مؤسسات القطاع العاـ.والمتوسطة

    والجدوؿ الموالي بيف تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالؿ الفترة الممتدة 
 ة وعامة(:ليذه المؤسسات )خاص   يوذلؾ حسب الطابع القانون 2014إلى  2004مف 

 (3125 – 3115)اد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الطبيعة تطور تعد(;  2-4جدول رقم )
المؤسسات                   طبيعة      

 الصغيرة                   
 والمتوسطة                 

 السنوات

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة الخاصة

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة العامة

الصناعات 
 التقميدية

 المجموع

3115 449 225 778 732 86 959 312 
3116 842 245 874 072 96 788 342 
3117 806 269 739 222 106 767 376 
3118 946 293 666 347 116 959 410 
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3119 013 392 626 887 126 526 519 
311: 398 455 591 080 169 069 625 
3121 515 618 557 - 072 619 
3122 737 658 572 - 309 659 
3123 275 711 557 - 832 711 
3124 259 777 557 - 816 777 
3125 511 851 542 - 053 852 

، 18، 16، 14، 12 ،10، 8، 6 ، رقـلممؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلحصائيةالمعمومات  ةنشري :المصدر
 .2014-2004، الجزائر، 26، 24، 22، 20

         يتضح مف خالؿ المعطيات بأف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تمثؿ حصة األسد 
شكؿ نسبة والتي تات القطاع العاـ والصناعات التقميدية مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع مؤسس

المؤسسات الصغيرة  حصيمةمع تراجع ة خالؿ السنوات األخيرة، و ات وخاص  % مف إجمالي المؤسس99
، وفيما يخص الصناعات التقميدية فيي أيضا تشيد تيجة مساىمة عممية الخوصصةوالمتوسطة العامة وذلؾ ن

فتعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بصفة عامة  ،نة إلى أخرىزيادة مستمرة في عددىا مف س
مؤسسة صغيرة  312 959يقدر بػ  2004في تزايد مستمر مف سنة إلى أخرى فقد كاف عددىا في سنة 

   مؤسسة مقارنة  5 997بػ  2010ومتوسطة، ليستمر ىذا العدد في الزيادة إلى أف يشيد انخفاض في سنة 
مؤسسة، وىذا االنخفاض نتيجة  625 069والتي كاف عدد المؤسسات حينيا يقدر بػ  2009مع سنة 

وفصؿ قطاع الصناعات التقميدية عف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمج ىذه  السياسات التي تتبعيا الدولة
مف جديد  2010ليستمر عدد المؤسسات في الزيادة بعد سنة  ،األخيرة مع وزارة الصناعة وترقية االستثمار

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر. 852 053إلى  2014لتصؿ في سنة 
الخاصة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحاصؿ التطوريوضح   المواليوالمنحنى البياني 

 :2014لى نياية سنة ا  و  2004مف بداية سنة 
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 (3125 – 3115) الخاصةتطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (; 2-4شكل رقم )

 
 ( 1-3رقـ ) مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدوؿالمصدر; 

في الجزائر تطورا ممحوظا مف سنة إلى أخرى وىذا  الخاصة يشيد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
      وىذا ما نالحظو ، عـ أصحاب مشاريع ىذا القطاعفي دنتيجة اإلجراءات التي اتبعتيا الحكومة الجزائرية 

ليزداد مؤسسة  225 449يقدر بػ  2004مف خالؿ المنحنى أعاله، فقد كاف عدد ىذه المؤسسات في نياية سنة 
    إلى ما يقدر  2014عددىا مف سنة إلى أخرى لكف بنسب متفاوتة وغير ثابتة ليصؿ عددىا في نياية سنة 

 صغيرة ومتوسطة خاصة.مؤسسة  851 511بػ 
    العامة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحاصمة التغيرات يبيف المواليوالمنحنى البياني 

 :2014لى نياية سنة ا  و  2004مف بداية سنة 
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 (3125 – 3115) العامةتطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (; 3-4شكل رقم )

 
 ( 1-3رقـ ) لبة باالعتماد عمى معطيات الجدوؿمف إعداد الطاالمصدر; 

        تشكؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة نسبة ضئيمة مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ىذه المؤسسات تشيد عمى العموـ انخفاض في عددىا  ف  %، ونالحظ بأ1لنسبة تقدر بأقؿ مف في الجزائر وىذه ا

كاف عددىا يقدر  2005تحويميا إلى مؤسسات خاصة، ففي سنة مف سنة إلى أخرى نتيجة شطب العديد منيا و 
 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عامة فقط. 542إلى  2014مؤسسة ليصؿ في سنة  874بػ
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 ثانيا; حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عادة إنشاء سواء      يشيد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حركية متواصمة مف إنشاء وشطب وا 
 القطاع الخاص أو العاـ، وىذا وما يوضحو الجدوؿ الموالي:في 

 (3125-3121) حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (; 3-4جدول رقم )
طبيعة المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة الخاصة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 العمومية
2010 515 618 557 
لمؤسسات حركية ا
الصغيرة 

والمتوسطة 
2011 

 15 44 375 إنشاء
 - 5 392 إعادة إنشاء

 - 9 545 شطب
 15 40 222 الزيادة

2011 737 658 572 
حركية المؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة 

2012 

 - 55 144 إنشاء
 - 5 876 إعادة إنشاء

 15 8 482 شطب
 - 52 538 الزيادة

2012 275 711 557 
المؤسسات حركية 

الصغيرة 
والمتوسطة 

2013 

 - 66 584 إنشاء
 - 8 791 إعادة إنشاء

 - 8 191 شطب
 - 65 984 الزيادة

2013 259 777 557 
 - 76 551 إنشاءحركية المؤسسات 
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الصغيرة 
والمتوسطة 

2014 

 - 9 585 إعادة إنشاء
 15 7 286 شطب
 - 74 252 الزيادة

2014 511 851 542 
الجزائر،  ،26، 24، 22، 20، لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقـ اإلحصائيةالمعمومات  ةنشري :المصدر
2011- 2014. 

ة التابعة لمقطاع الخاص، ويمكف ىناؾ حركية مستمرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاص  
عادة إنشاءالمتوسطة مف أف نوضح معطيات الجدوؿ أعاله مف حيث حركية المؤسسات الصغيرة و  بعد  إنشاء وا 

 التالية: ةمف خالؿ األعمدة البياني 2014لى سنة ا  و  2011عممية اإللغاء وعمميات الشطب مف سنة 
 (3125-3122) (; حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة4-4شكل رقم )

 
 ( 2-3رقـ ) مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدوؿالمصدر; 

    ة في زيادة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص  حركة  نجد أف   ةاألعمدة البيانيمف خالؿ 
عمميات إعادة اإلنشاء تتسـ أيضا بالزيادة خالؿ ىذه السنوات األربعة  ، كما أف   2014إلى سنة  2011مف سنة 
 9 585بػ 2014ت عمميات شطبيا لتبدأ في النشاط مف جديد وقدر عدد ىذه المؤسسات في سنة بعد ما تم  
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أف  تناقص مستمر مف سنة إلى أخرى بعديخص عمميات الشطب فيي في  ا مامؤسسة صغيرة ومتوسطة، أم  
 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 7 286إلى  2014مؤسسة لتصؿ في سنة  9 545تقدر بػ  2011كانت في 

 ثالثا; تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط

فروع  النشاط االقتصادي، ويختمؼ ىذا ة عمى مختمؼ والمتوسطة الخاص  تتوزع المؤسسات الصغيرة 
ولة والمجتمع، والجدوؿ الموالي التوزيع مف قطاع إلى آخر وذلؾ حسب النشاط األكثر ممارسة وأىمية بالنسبة لمد  

ترة الفة عمى قطاعات النشاط االقتصادي وتطورىا خالؿ يبيف توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص  
2004-2014: 

النشاط  اتحسب قطاعالخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعداد تطور  (; 4-4جدول رقم )
(3115-3125) 

 القطاعات   
 

 السنة

الفالحة 
والصيد 
 البحري

المحروقات 
الطاقة 

 والمناجم

البناء واألشغال 
 العمومية

الصناعات 
 التحويمية

 المجموع الخدمات

 225 499 841 102 278 46 869 72 713 2 748 العدد 2004
% 1121 0131 32132 20152 45161 100 

 245 842 644112 785 48 716 80 750 2 947 العدد 2005
% 1119 0130 32183 19184 45181 100 

 269 806 782 123 343 51 702 90 793 3 186 العدد 2006
% 1,18 0,29 33,62 19,03 45,88 100 

 293 946 151 135 301 54 250 100 843 3 401 العدد 2007
% 1,16 0,29 34,10 18,47 45,98 100 

 321 387 582 147 352 57 978 111 876 3 599 العدد 2008
% 1,12 0,27 34,84 17,84 45,92 100 

 345 902 159 444 58 803 122 238 1 775 3 642 العدد 2009
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% 1,05 0,51 35,34 17,00 46,10 100 
 369 319 172 653 61 228 129 762 1 870 3 806 العدد 2010

% 1103 0,51 35,14 16,58 46,75 100 
2011 

 
 391 761 186 157 63 890 135 752 1 956 4 006 العدد

% 1102 0,50 34,65 16,31 47,51 100 
 420 117 204 049 67 517 142 222 2 052 4 277 العدد 2012

% 1102 0149 33185 16107 48157 100 
 459 414 228 592 37 037 150 910 2 259 4 616 العدد 2013

% 1100 0149 32185 15190 49176 100 
 496 989 251 629 78 108 159 775 2 439 5 038 العدد 2014

% 1101 0149 32115 15172 50163 100 
، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6 ،سطة، رقـلممؤسسات الصغيرة والمتو  اإلحصائيةالمعمومات  ةنشريالمصدر; 

 .2014-2004، الجزائر، 26، 24، 22، 20
تمارس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاتيا في جميع قطاعات النشاط االقتصادي، بحيث تتمركز 

أي ما يقارب  ،% خالؿ جميع السنوات50و % 45بيف  ح ماالقطاع الخدماتي وذلؾ بنسبة تتراو غالبيتيا في 
%،  34شغاؿ العمومية بحوالي واألثـ يميو قطاع البناء  ،العدد اإلجمالي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةنصؼ 

والصيد البحري وقطاع المحروقات  وفي األخير نجد قطاع الفالحة ،%20% إلى 15ثـ قطاع الصناعة 
 % .1 إلى% 015ة تتراوح مف بالطاقة والمناجـ بنسو 

ف تطور نسبة تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات األساسية تبي المنحنى البياني المواليو 
( مف إجمالي قيمة المؤسسات العمومية، الصناعات التحويمية شغاؿواألالتي تتمركز بيا )الخدمات، البناء 

 :2014إلى سنة  2004الصغيرة والمتوسطة مف سنة 
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لمتوسطة الخاصة حسب قطاع الخدمات، (;  تطور تعداد المؤسسات الصغيرة وا5-4شكل رقم )
 (3125-3115الصناعة، البناء واألشغال العمومية )

 
 ( 3-3رقـ ) معطيات الجدوؿ عمىمف إعداد الطالبة باالعتماد المصدر; 

في زيادة مستمرة  وىيفي قطاع الخدمات بنسبة كبيرة ة تتمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص  
لتصؿ  2004% مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنة 45سبة مف سنة إلى أخرى، فقد كانت تمثؿ ن

ا قطاع البناء ، وىذا نتيجة زيادة إقباؿ المستثمريف لمعمؿ في ىذا القطاع، أم  2014% في سنة 50النسبة إلى 
     %( لتبدأ ىذه النسبة 35) 2010%( إلى سنة 32) 2004ز بالزيادة مف سنة واألشغاؿ العمومية فقد تمي  

ا قطاع الصناعات التحويمية فيو يشيد انخفاض مستمر ، أم  2014% في سنة 32نخفاض لتصؿ إلى في اال
بيذا  2014مف سنة إلى أخرى في نسبة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث وصمت نسبتيا في سنة 

الشباب  % ، وىذا االنخفاض راجع إلى عزوؼ2015تقدر بػ  2004% بعد أف كانت في سنة 16القطاع إلى 
وجو نحو المشاريع الصناعية، نظرا لكثرة المشاكؿ التي يواجيونيا في ىذا القطاع )مف حيث اإلمكانيات عف الت  

ولة في سبيؿ توفير المناخ الكبيرة التي يحتاجيا القطاع الصناعي(، وىذا عمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا الد  
مة لذلؾ، واعتماد الدولة عمى الصناعة كآلية في سبيؿ دعـ وتنمية ز المالئـ لممستثمريف وتوفير اإلمكانيات الال  

الي وجب عمى الحكومة الجزائرية الصادرات وزيادة الناتج الداخمي الخاـ وتحقيؽ زيادة في القيمة المضافة، وبالت  
  صادية، وذلؾ نمية االقتإعادة النظر في توجيو االستثمارات ليذا القطاع لما لو مف أىمية كبيرة في عممية الت  
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    ولة مف خالؿ العمؿ عمى منح امتيازات وتشجيعات أخرى لممستثمريف لتجسيد البرامج المعتمدة مف قبؿ الد  
 في ىذا القطاع.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب جهات الوطنتعداد رابعا; تطور 

     تيا مف منطقة ولكف تختمؼ كثاف ،الوطف جيات جميعتنتشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 أماـوذلؾ حسب الطبيعة المناخية ليذه المناطؽ والكثافة السكانية ليا واإلمكانيات المتاحة  ،إلى أخرى

قامة المشاريع    ، والجدوؿ الموالي يبيف توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بياالمستثمريف إلنشاء وا 
 :2014لى نياية سنة ا  و  2004ة مختمؼ جيات الوطف مف بداية سنبفي الجزائر 

           حسب جهات الوطنالخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعداد (; تطور  5-4جدول رقم; )
 (3125-3115)من 

 المجموع الجنوب  الهضاب العميا الشمال الجهة
2004 035 138 563 65 851 21 449 225 
2005 964 149 076 72 802 23 842 245 
2006 492 163 072 80 242 26 806 269 
2007 730 177 666 87 550 28 946 293 
2008 483 193 345 96 550 31 378 321 
2009 857 205 105085 960 34 902 345 
2010 270 219 335 112 714 37 319 369 
2011 644 232 146 119 951 39 761 391 
2012 985 248 316 128 816 42 517 419 
2013 364 316 533 102 517 40 414 459 
2014 405 344 912 108 672 43 989 496 

، 16، 14، 12 ،10، 8، 6  لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقـ اإلحصائيةالمعمومات  ةنشري المصدر;
 .2014-2004، الجزائر، 26، 24، 22، 20، 18
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ر بأكثر تقد   سبة كبيرةفي المنطقة الشمالية مف الوطف بنة الخاص  تتمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ة، وىذا نظرا% مف إجمالي المؤسسات الصغ60مف  لتوفر الشروط المناسبة لمعمؿ  يرة والمتوسطة الخاص 

المتاحة بيذه المنطقة والقرب مف الييئات اإلدارية، في حيف  دة ووفرة جميع اإلمكانياتوالظروؼ المناخية الجي  
% مف إجمالي المؤسسات أي نصؼ قيمة 30ميا بحوالي تقدر نسبة ىذه المؤسسات بمنطقة اليضاب الع

% مف المؤسسات الصغيرة 10ا المنطقة الجنوبية مف البالد فتتمركز بيا حوالي مؤسسات المنطقة الشمالية، أم  
ة اإلمكانيات عمى خالؼ المناطؽ الشمالية ة فقط وىذا نظرا لمظروؼ المناخية والطبيعية وقم  والمتوسطة الخاص  

 مف البالد.
 2014لى سنة ا  و  2004والمنحنى البياني الموالي يبيف تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف سنة 

 في جيات الوطف الثالث:
 حسب جهات الوطن الخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعداد تطور  (; 6-4شكل رقم )

(3115 – 3125) 

 
 ( 4-3رقـ: ) الجدوؿمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المصدر; 

       ة في المناطؽ الشمالية مف الوطف بزيادة مستمرة تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص  
 وىي تتراوح ما 2012 سنة وتعتبر ىذه الزيادة ثابتة إلى غاية 2014لى نياية ا  و  2004في  عددىا مف بداية 

عمى خالؼ باقي السنوات  التي شيدت زيادة معتبرة 2013مؤسسة، باستثناء سنة  30 000و  10 000بيف  
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اب العميا تشيد زيادة مستمرة وثابتة ىي أيضا منطقة اليض ، كما أف  مؤسسة 67 379ر قيمة ىذه الزيادة بػ وتقد  
 2004مف  مؤسسة وذلؾ  9 000و  6 000وتتراوح ىذه الزيادة ما بيفقؿ مف المنطقة الشمالية أبنسبة  ولكف
، مؤسسة 25 783بقيمة تقدر بػ  2012ت انخفاض مقارنة بسنة التي شيد 2013، باستثناء سنة 2014إلى 

 ةالخاص   قؿ عدد مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأالمنطقة الجنوبية مف الوطف فيي تحوي عمى  وفيما يخص
، وتشيد مؤسسات ىذه المنطقة زيادة مستمرة وثابتة ولكف بنسب مقارنة بمنطقة الشماؿ ومنطقة اليضاب العميا

ة، مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاص   3 000و  1 000تتراوح قيمة الزيادة ما بيف  2014إلى  2004ضئيمة مف 
 .2013مؤسسة في سنة  2 299باستثناء انخفاض يقدر بػ 
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 المبحث الثالث; مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني

امية عمى حد سواء وذلؾ وؿ المتقدمة والن  طة في الد  تزايد االىتماـ بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوس
 يااىتماموؿ جيودىا و لتحسيف ظروفيا االقتصادية واالجتماعية، وقد ركزت الحكومة الجزائرية كغيرىا مف الد  

ة بيا وتوفير مجموعة مف الييئات واليياكؿ التي مف خالؿ استحداث وزارة خاص  بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
نمية االقتصادية الدور الكبير الذي تساىـ بو في تحقيؽ الت   إلىدعـ وتمويؿ ىذا القطاع، وىذا يعود تعمؿ عمى 

، وتنمية قيمة الصادرات خارج توفير فرص العمؿ واستيعاب نسبة كبيرة مف القوة العاممةواالجتماعية مف خالؿ 
 .لمضافةودعـ القيمة ا الداخمي الخاـقطاع المحروقات  والمساىمة في الناتج 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب شغل أوال;

العمؿ تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف أىـ القطاعات االقتصادية الموفرة لمناصب الشغؿ و 
لؾ وذ التي تعد مف أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا الكثير مف دوؿ العالـ بما فييا الجزائر، الحد مف البطالةعمى 

تعمؿ عمى دمج الشباب العاطؿ عف العمؿ وتوفير فرص عمؿ  مف خالؿ خمؽ استثمارات ومشاريع جديدة ناجحة
الخاصة والعامة وقطاع  ف نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوالجدوؿ الموالي يبي   لجميع شرائح المجتمع،

ة خالؿ الفترة الممتد   الجزائربتشغيؿ في ال الصناعات التقميدية قبؿ فصميا عف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 :2014إلى  2004مف سنة 

 (3125-3115)تطور مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ;(6-4) جدول رقم

المؤسسات الصغيرة  
 والمتوسطة الخاصة

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة العامة

الصناعات 
 التقميدية

 المجموع

2004 592758 71826 173920 838504 
2005 888829 76283 192744 1157856 
2006 977942 61661 213044 1252647 
2007 1064983 57146 233270 1355399 
2008 1233073 52786 254350 1540209 
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2009 1494949 51635 341885 1888469 
2010 1577030 48656 - 1625686 
2011 1676111 48086 - 1724197 
2012 1800742 47375 - 1848117 
2013 1953636 48256 - 2001892 
2014 2110665 46567 - 2157232 

، 26، 24، 20، 16، 12، 08، لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقـ اإلحصائيةالمعمومات  ةنشري المصدر;
 .2014-2005الجزائر، 

مة مشاريع استثمارية ليف والشباب الراغب في إقاالصغيرة والمتوسطة فرص عمؿ لمبط ا توفر المؤسسات
ىناؾ زيادة في مناصب  يا مف أىـ القطاعات الموفرة لمعمؿ، ومف خالؿ المعطيات نجد بأف  وعمى اعتبار أن  

منصب ليصؿ  838 504يقدر بػ  2004الشغؿ في ىذا القطاع مف سنة إلى أخرى، فقد كاف عددىا في سنة 
وكاف  2010ثناء االنخفاض الذي شيدتو سنة باست، 2014منصب شغؿ في سنة  2 157 232إلى ما يقدر بػ 

. وىذه الزيادة تعود إلى ارتفاع نتيجة فصؿ قطاع الصناعات التقميدية عف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةذلؾ 
عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالؿ ىذه السنوات والدعـ الذي تتمقاه ىذه المؤسسات مف قبؿ الييئات 

ا مف قبؿ الحكومة في سبيؿ إنشاء مشاريع تعمؿ عمى امتصاص البطالة واستحداث إنشاؤى واليياكؿ التي تـ  
 مناصب شغؿ.

وقد ساىـ قطاع الصناعات التقميدية في تطوير ىذه الحصيمة خالؿ السنوات األولى، فمناصب الشغؿ 
 .2009منصب في نياية  341 885ر بػ فقد وصمت إلى ما يقد   2009إلى  2004بيا في زيادة مستمرة مف 

 2004ة مف سنة يبيف تطور مناصب الشغؿ في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص   الموالي والشكؿ
 :2014إلى 
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 (3125-3115الخاصة )تطور مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (;7-4شكل رقم; )

 
 (5-3) رقـ لبة باالعتماد عمى معطيات الجدوؿالطا إعدادمف  المصدر;

ة وىذه الزيادة غير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص  في مناصب العمؿ  ةمر مست ةىناؾ زياد
ثابتة وىي متناسبة طرديا مع زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالؿ ىذه الفترة، حيث كانت حصيمة 

ة منصب لتستمر بالزيادة  إلى أف تصؿ تقريبا إلى أربع 595 758تقدر بػ  2004مناصب الشغؿ في سنة 
 منصب شغؿ. 2 110 665أي ما يقدر بػ  2014أضعاؼ ىذه القيمة في سنة 

     2004ا فيما يخص تطور مناصب الشغؿ في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة مف سنة أم  
 :فيمكف أف نوضحو مف خالؿ المنحنى البياني الموالي 2014إلى 
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 (3125-3115العامة )ت الصغيرة والمتوسطة تطور مناصب الشغل في المؤسسا (;8-4شكل رقم; )

 
 (5-3) رقـ لبة باالعتماد عمى معطيات الجدوؿالطا إعدادمف  المصدر;

       عدد مناصب الشغؿ في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة عمى العمـو  مف المالحظ أف  
ىذه المؤسسات وىذا راجع بطبيعة الحاؿ إلى نقص عدد  2014سنة  إلى 2005في انخفاض مستمر مف سنة 

، فقد وصؿ عدد 22-95خالؿ ىذه الفترة نتيجة خوصصة المؤسسات العمومية بعد صدور المرسوـ التنفيذي 
 76 283يقدر بػ  2005منصب بعد أف كاف في سنة  46 567إلى  2014مناصب الشغؿ بيا في سنة 

        % 3الي حو ر سنوات، وىذه المؤسسات تساىـ بػمنصب شغؿ خالؿ عش 29 716منصب أي بفارؽ 
ة التي تفوؽ مف مناصب الشغؿ فقط مقارنة مع المناصب التي توفرىا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص  

 % وخاصة في السنوات األخيرة.97نسبة مساىمتيا في التشغيؿ 
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 (PIB) الخام الداخميثانيا; مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج 

اؿ في الناتج يا تساىـ بشكؿ فع  ساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيؿ فإن  باإلضافة إلى م
ـ   الخاـ، ألف   الداخمي استثناء قطاع المحروقات وىذا ما  االقتصاد الجزائري يرتكز عمييا بشكؿ أساسي إذا ما ت

 يوضحو الجدوؿ التالي:

 (PIB) لناتج الداخمي الخاممساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ا ;(7-4) جدول رقم
(3115-3124) 

 الوحدة; مميار دج                                                                                   
  اإلجمالي % القطاع الخاص %  القطاع العام السنوات
2004 65,598 2118 75,146 2 7812 4, 745 2 
2005 0,651 21159 5, 364 2 78141 5, 015 3 
2006 05,704 20144 06, 740 2 79156 11, 444 3 
2007 86,749 19120 77, 153 3 80180 63, 903 4 
2008 59,686 16120 33, 551 3 83180 92, 237 4 
2009 80,816 16141 02, 162 4 83159 82, 978 4 
2010 53,827 15102 68, 681 4 84198 21, 509 5 
2011 923134 15123 137146 5 84177 06018 6  
2012 793183 12101 813102 5 87199 606185 6 
2013 893124 1117 741119 6 8813 634143 7 
الجزائر،  ،24، 20، 16، 12، 08 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقـ اإلحصائيةالمعمومات  ةنشريالمصدر; 

2005-2012.  
ور الناتج الداخمي الخاـ المحقؽ مف طرؼ المؤسسات الصغيرة والمنحنى البياني الموالي يبي ف أكثر تط

ة والعامة مف سنة   : 2013إلى  2004والمتوسطة الخاص 
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( PIB) الخام في الناتج الداخمي الخاصة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (; 9-4شكل رقم )
 (3124-3115خالل الفترة )

 

 (6-3) رقـ معطيات الجدوؿ مف إعداد الطالبة باالعتماد عمىالمصدر; 

يساىـ القطاع الخاص مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسب عالية في الناتج الداخمي الخاـ مقارنة 
، ويساىـ 2013إلى غاية  2004يشيد زيادة مستمرة مف سنة  فالناتج الداخمي الخاـ ،مع القطاع العاـ منيا

% مف قيمة الناتج الداخمي 85نسبتو حوالي  القطاع الخاص مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيؽ ما
% 20 إلى 15مف في الناتج الداخمي الخاـ  توع العاـ والتي تتراوح نسبة مساىمالخاـ مقارنة بمؤسسات القطا

ويعود سبب ىذا االرتفاع إلى توجو الدولة الجزائرية نحو اقتصاد السوؽ  ،مف القيمة اإلجمالية في جميع السنوات
 تثمار أماـ الخواص وزيادة اىتماميا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وفتح أبواب االس
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 (VA) مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق قيمة مضافةثالثا; 

ر القيمة المضافة عف ذلؾ المؤشر الذي يقيس المساىمة اإلنتاجية في االقتصاد الوطني، ولتوضيح تعب  
نعرض  ،2014إلى  2004ة مف خالؿ الفترة الممتد   لمتوسطة في ذلؾمساىمة المؤسسات الصغيرة واتطور 

 :الموالي الشكؿ البياني

 (3125-3115السنوات )حسب  (VA)تطور القيمة المضافة (; :-4شكل رقم )

الوحدة; مميار دج                                                                                 

 

يرة والمتوسطة، العدد نشرية المعمومات اإلحصائية لممؤسسات الصغعداد الطالبة انطالقا مف مف إ  المصدر;
 .2015، 2012، 2009، الجزائر، 27، 22، 16

قيمة المضافة مف سنة الىناؾ زيادة مستمرة في مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  نالحظ بأف  
لى غاية سنة  2004     مميار دج، لتستمر  2 383172تقد ر بػ  2004ي سنة ، فقد كانت قيمتيا ف2014وا 

 .2014دج في سنة  7 327122في الزيادة بشكؿ تدريجي إلى أف تصؿ ىذه القيمة إلى ما يقد ر بػ 
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في تحقيؽ قيمة مضافة ف تطور حصيمة مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجدوؿ الموالي يبي  
 :2014سنة  إلى 2004مف سنة  حسب مختمؼ قطاعات النشاط االقتصادي

 (3125-3115)ط حسب قطاع النشا (VA)تطور القيمة المضافة (; 8-4جدول رقم )
 الوحدة; مميار دج

قطاعات 
 النشاط

 واألشغالالبناء  الزراعة
 العمومية

النقل  الخدمات الصناعة
 والمواصالت

 المجموع التجارة

2004 578188 458167 121192 113133 503187 607105 2383,72 
2005 579172 505142 12912 126185 597178 668113 2607,1 
2006 639163 610107 137145 137121 765123 717196 3007,55 
2007 70419 732171 154151 152146 830107 833 3407,65 
2008 711175 869199 164127 175122 863157 100312 3788 
2009 926137 1000105 19011 204103 914136 1151162 4386,53 
2010 1015119 1071175 200112 236176 988103 1279147 4791,32 
2011 1173171 1262157 234145 259102 1049177 1444163 5424,15 
2012 1421169 1411115 268179 293131 1095127 1651155 6141,76 
2013 1627167 156211 288113 346157 1443112 187016 7138,19 
2014 1771149 156211 333134 346157 1443112 187016 7327,22 
، 2009، الجزائر، 27، 22، 16يرة والمتوسطة، العدد : نشرية المعمومات اإلحصائية لممؤسسات الصغالمصدر
2012 ،2015.  

سنة مف االقتصادي ىناؾ زيادة مستمر في حصيمة القيمة المضافة عمى مستوى جميع قطاعات النشاط 
مميار  1771149 إلىالقطاع الزراعي ووصمت  عمى مستوى، فقد تطورت ىذه القيمة 2014لى سنة ا  و  2004

ووصمت حصيمة البناء واألشغاؿ ، 2004في سنة  مميار دج 578188بعد أف كانت تقد ر بػ  2014في سنة  دج
  مميار دج 1 103143ر بػ بزيادة تقد   2014مميار دج في سنة  156211إلى القيمة المضافة  مفالعمومية 
مميار دج في سنة  1443112 ما يقد ر بػ إلىرت حصيمة قطاع النقؿ والمواصالت وتطو  ، 2004عف سنة 
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، في حيف كانت حصيمة التطور في القيمة 2004مميار دج مقارنة بسنة  939125بفارؽ يصؿ إلى  2004
 وكذلؾ  قطاع الصناعةمميار دج،  1 263155تقدر بػ  2014إلى  2004المضافة لقطاع التجارة مف سنة 

إال  أنيا بمغت ما زيادة في ىذه الحصيمة عمى الر غـ مف أن يا ضئيمة مقارنة بباقي القطاعات  اشيد والخدمات
 .2014مميار دج عمى الت والي في سنة  346157دج  و  مميار 333134 بػ يقد ر 

ة والمتوسطة في تحقيؽ قيمة مضافة حسب والشكؿ الموالي يبي ف تطور مساىمة المؤسسات الصغير 
 :2014قطاعات النشاط االقتصادي في سنة 

 3125ط لسنة حسب قطاع النشا (VA)تطور القيمة المضافة (; 21-4شكل رقم )

 

 (7-3رقـ ) الجدوؿمف إعداد الطالبة انطالقا مف معطيات  المصدر;

لصغيرة والمتوسطة في سنة مقيمة المضافة المحق قة مف طرؼ المؤسسات ااإلجمالية لحصيمة الوصمت 
% مف ىذه القيمة وتقد ر 25يساىـ قطاع التجارة بنسبة مميار دج، و 7327,22 ما يقد ر بػ إلى 2014

ـ  قطاع البناء واألشغاؿ العمومية دج، 1771149% بقيمة 24مميار دج، يمييا قطاع الزراعة بنسبة  187016بػ  ث
مميار دج عمى التوالي،  1443112مميار دج و 156211 % بقيمة20و %21بنسبة  وقطاع النقؿ والمواصالت
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% فقط مف إجمالي القيمة المضافة 5أم ا حصيمة كؿ مف قطاع الصناعة وقطاع الخدمات فيي ضئيمة وتقدر بػ 
 المحق قة.

والجدوؿ الموالي يبي ف تطور حصيمة مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيؽ قيمة مضافة 
 :2014إلى سنة  2004وني مف سنة حسب الطابع القان

 (3125-3115)حسب الطابع القانوني  (VA) تطور القيمة المضافة(; 9-4جدول رقم )

 ار دجالوحدة; ممي                                                                                       
    القطاع      

 السنوات
القطاع 
 الخاص

 المجموع % امالقطاع الع %

2004 2047183 85190 335189 14110 2383,72 
2005 2239156 85190 367154 14110 2607,1 
2006 26051239 86162 4011861 13138 3007,55 
2007 2986179 87164 420186 12136 3407,65 
2008 3381116 89125 406184 10175 3788 
2009 3954148 90115 432105 9185 4386,53 
2010 4450176 92189 340156 7111 4791,32 
2011 4895164 90125 528151 9175 5424,15 
2012 555319 90142 587186 9158 6141,76 
2013 6463113 90154 675106 9146 7138,19 
2014 6540175 89126 786147 10174 7327,22 

، الجزائر،  27، 22، 16توسطة، العدد يرة والم: نشرية المعمومات اإلحصائية لممؤسسات الصغالمصدر
2009 ،2012 ،2015. 

ؽ قيمة مضافة في االقتصاد تساىـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاعييا العاـ والخاص في خم
بيف   عمى النسبة األكبر والتي تتراوح قيمتيا ماة فييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص   تستحوذ ،الوطني
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لى غاية سنة  2004لي القيمة المضافة وىذه القيمة في زيادة مستمرة مف سنة % مف إجما92% و  85 وا 
     ،تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالؿ ىذه الفترة وتطور يداتز  إلىوىذا راجع بطبيعة الحاؿ  ،2014

% 14% و7 بيف في إجمالي القيمة المضافة المحققة ما مؤسسات القطاع العاـ حيف تتراوح حصيمة مساىمة في
 .2014والى سنة  2004وقيمتيا أيضا تشيد زيادة مستمرة مف سنة 

 رابعا; مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات

 السمعيد مف العدبفي دعـ وتنمية الصادرات وفع اال تمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا  
ا أكثر عمى الميارات اليدوية والفنية في صنع منتجاتيا وىذا ما يساىـ ويعود ذلؾ العتمادى، والمنتجات والمعدات

في القبوؿ عمى شراء مثؿ ىذا النوع مف السمع، باإلضافة إلى نشاطيا الكثيؼ والواسع في إنتاج المواد والمعدات 
 المكممة لنشاط المؤسسات الكبيرة.

    خالؿ الفترة الممتدة  وواردات تصادرامف الخارجية لمجزائر والجدوؿ الموالي يبيف حصيمة التجارة 
 : 2014إلى  2005مف 

 3125-3116(; حصيمة التجارة الخارجية في الجزائر:-4جدول رقم )
 دوالرالوحدة; مميون                                                                           

الصادرات خارج  
 المحروقات

الصادرات من 
 تالمحروقا

 الميزان التجاري الواردات إجمالي الصادرات

2005 099 1 937 43 036 45 048 20 989 24 
2006 185 1 456 53 641 54 456 21 185 33 
2007 332 1 831 58 163 60 631 27 532 32 
2008 937 1 361 77 298 79 479 39 819 39 
2009 066 1 128 44 194 45 294 39 900 5 
2010 526 1 527 55 053 57 473 40 580 16 
2011 062 2 427 71 489 73 247 47 242 26 
2012 062 2 804 69 866 71 376 50 490 21 
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2013 165 2 752 63 917 65 852 54 065 11 
2014 582 2 304 60 886 62 580 58 306 4 

Source: http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 2014/04/12    

    سجمت التجارة الجزائرية فائضا في الميزاف التجاري في السنوات األخيرة، وىذا الفائض في تذبذب 
مف سنة إلى أخرى بالزيادة والنقصاف، وتستحوذ المحروقات ومشتقاتيا عمى معظـ مبيعات الجزائر نحو الخارج 

  وقد شيدت تراجع في السنوات األخيرة بداية  ،% مف إجمالي الصادرات97و  95 تتراوح ما بيفبة وذلؾ بنس
مميوف دوالر في سنة  60 304مميوف دوالر لتنخفض إلى   71 427وكانت قيمتيا حينيا  2011مف سنة 
     ات بشكؿ مستمر زيادة الوارد وىذا ناتج عف تراجع قيمة المحروقات في األسواؽ العالمية، كما أف   2014

 4 306ى إلى تراجع في قيمة الفائض في الميزاف التجاري ليصؿ إلى أد   2014لى نياية ا  و  2004مف بداية 
 .مميوف دوالر

 :ف تطور صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقاتبي  والشكؿ الموالي ي

 (3125 – 3116 )(; الصادرات خارج قطاع المحروقات  22-4شكل رقم )

 
 (9-3رقـ ) مف إعداد الطالبة انطالقا مف معطيات الجدوؿ ر;المصد
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قيمتيا  الصادرات خارج قطاع المحروقات نجد أف   البياني والمنحنىباالعتماد عمى معطيات الجدوؿ 
    تشيد تذبذب  % تقريبا مف إجمالي صادرات الجزائر، وقيمتيا5و  2بيف  ىامشية إذ تساىـ بنسبة تتراوح ما

       لتصؿ إلى ما يقدر 2008إلى غاية سنة  2005مرت قيمتيا في الزيادة مف سنة مف فترة إلى أخرى فقد است
   لتبدأ دوالر، مميوف  871يقدر بػ  2009ممحوظ في سنة بعد ذلؾ انخفاض لتشيد مميوف دوالر،  1 937بػ 

ميوف م 2 582إلى أف تصؿ إلى ما يقدر بػ  2012و 2011في سنتي  ثبات قيمتيامع  مف جديدفي الزيادة 
 .2014دوالر في سنة 

 التي تصدرىا الجزائر نحو الخارج: الصادرات خارج المحروقاتوالجدوؿ الموالي يبيف مختمؼ 
 (3125-3116) الصادرات خارج المحروقات(; 21-4جدول رقم )

 ردوال الوحدة; مميون                                                                                   
المواد  

 الغذائية
المواد 
 الخاـ

منتجات 
 شبو مصنعة

معدات التجييز 
 الفالحية

معدات التجييز 
 الصناعية

السمع 
 االستيالكية

 المجموع

2005 67 134 828 - 36 34 099 1 
2006 73 195 829 1 44 43 185 1 
2007 88 169 993 1 46 35 332 1 
2008 119 334 384 1 1 67 32 937 1 
2009 113 170 692 - 42 49 066 1 
2010 315 94 056 1 1 30 30 526 1 
2011 355 161 496 1 - 35 15 062 2 
2012 315 168 528 1 1 32 19 062 2 
2013 413 129 578 1 - 28 17 165 2 
2014 343 118 550 1 2 15 10 582 2 

Source: http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 2014/04/12  

المنتجات شبو المصنعة تشكؿ نسبة كبيرة مف قيمة الصادرات خارج  ف  أنجد بالسابؽ مف خالؿ الجدوؿ 
     2014وقدرت قيمتيا في سنة  % مف سنة إلى أخرى75% إلى 45قطاع المحروقات بنسب تتراوح ما بيف 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
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 %15% إلى 5، في حيف تشكؿ كؿ مف المواد الخاـ والمواد الغذائية نسبة تتراوح مف ف دوالرمميو  1 550بػ 
  ة بقيالنسبة المتغير الغذائية ، وتساىـ معدات التجييز الصناعية والسمع االستيالكية مف قيمة ىذه الصادرات

 مف قيمة الصادرات.
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 خالصة الفصل; 
 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع بمداف العالـ تأتي مف خالؿ دورىا  األىمية التي تكتسبيا إف  
االيجابي في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية، فالجزائر لـ تعط اىتماما ليذا القطاع بعد استقالليا وعند 

وذلؾ بعد التحوالت  في اآلونة األخيرة مع مطمع التسعينيات، نمية إال  انتياج النيج االشتراكي في عممية الت  
وجو نحو اقتصاد السوؽ، واإلصالحات التي قامت بيا الحكومة في سبيؿ خوصصة المؤسسات العمومية والت  

وجو نحو شريعية ليذه المؤسسات في بادئ األمر ثـ الت  نظيمية والت  وذلؾ مف خالؿ إصدار العديد مف األنظمة الت  
 مى تطوير وترقية ىذا القطاع.خمؽ برامج تمويمية وسياسات استثمارية تعمؿ ع

فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليا أىمية كبيرة في توفير مناصب التشغيؿ، وخمؽ قيمة مضافة 
يا لالقتصاد الوطني، والعمؿ عمى زيادة قيمة الناتج الداخمي الخاـ، وزيادة حجـ االستثمارات باإلضافة إلى أن  

      د تراجع قيمة الصادرات مف المحروقات وىذا ما يؤكد تساىـ في دعـ وتنمية صادرات البالد خاصة بع
عمى ضرورة االعتماد عمى منتوجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيمة ىامة في دعـ وتنمية صادرات 

 البالد وتحقيؽ عممة صعبة.

حؿ مشاكؿ وعراقيؿ قطاع  والعمؿ عمىوىذا ما يستوجب مف السمطات العمومية تسميط الضوء 
 ات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمنع مف تحقيؽ أىدافيا المسطرة والنتائج المرجوة منيا مف قبؿ الحكومة،المؤسس

  والعمؿ عمى ترقيتيا وتطويرىا مف خالؿ منح تحفيزات وامتيازات لممستثمريف واعفاءات جبائية وجمركية والتي 
ب ىذا القطاع، وتوفير الدعـ الضروري ليـ مف شأنيا تنمية ىذه المؤسسات، وتحسيف المناخ االستثماري ألصحا

ومتابعة ومرافقة مشاريعيـ وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف اآلليات والبرامج التي تعمؿ عمى ترقية وتطوير ىذه 
نجاز إالمؤسسات، وتيدؼ إلى استمرار نموىا والقضاء عمى مشاكميا سواء ما تعمؽ بمرحمة االنطالؽ أو مرحمة 

 مشاريعيا التوسعية.





 الرابع: هيئات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالفصل 
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  تمهيد:
 
دعـّالمؤسساتّّوترقيةّالتيّمفّشأنياّّاالستراتيجياتّوّالسياساتّخذتّالحكومةّالجزائريةّالعديدّمفت ّا

ّوالمتوسطة ّوذلؾّبتبنيّّ،الصغيرة صالحّالمشاكؿّوالعقباتّبرامجّتطويرية ّىذهّتعمؿّعمىّحؿّوا  التيّتواجو
ّوتحقيؽّأىدافياّ،المؤسسات ّبمنحّ،وتعيؽّتنميتيا ّاإلنشاءّوالتوسمجموعةّمفّالّوتقوـ ّ،عتسييالتّفيّمرحمة

ّالمؤسسات ّاحتياجات ّوفؽ ّتكوف ّوجمركية ّضريبية ّوالمتوسطةّوسياسات ّلضمافّّالصغيرة ّأدائيا وتحسيف
ّفيّظؿّالتحوالتّاإلقميميةّوالدولية ّلّ،استمرارىا ّالمؤسساتّوذلؾّنظرا ّىذه ّّمدورّالكبيرّالذيّيمكفّأفّتؤديو

ّ.المنشودةاالقتصاديةّالنموّوتحقيؽّالتنميةّعجمةّفيّدفعّ

دراكاّمنياّبأىميةّالدورّالمرتقبّمفّىذاّالقّ ةّقامتّالحكومةّبعدّ ّي،الوطنفيّتطويرّاالقتصادّاعّطوا 
ّ ّتيدؼ ّمبادرات ّإلى ّآليات ّّوّوبرامجإنشاء ّالمؤسساتّتمويؿدعـ ّوخصائص ّطبيعة ّمع الصغيرةّّتتالءـ

ّوتمويميا ّدعميا ّعمى ّتعمؿ ّوالتي ّالنشاّوالمتوسطة، ّقطاعات ّمختمؼ ّطفي ّتكوفّّبذلؾّوتيدؼ، ّأف إلى
ّ.إحدىّأىـّالركائزّاألساسيةّفيّاالقتصادّالوطنيّفيّالجزائرّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة

ّ ّأقامتيا ّالتي ّالتنموية ّالبرامج ّتعددت ّالمؤسساتّوقد ّالنيوضّبقطاع ّسبيؿ ّفي ّالعمومية السمطات
الصغيرةّوالمتوسطةّوتطويرهّوترقيتوّوذلؾّمفّخالؿّعدةّجوانبّتتمثؿّفيّالتمويؿ،ّالتأىيؿ،ّالقدرةّالتنافسية،ّ
ّالبحثّعمىّالييئاتّالتيّ ّالتركيزّمفّخالؿّىذا ّوسوؼّيتـ ّمفّالجوانب، ّالمعموماتّوغيرىا ّنظاـ التكويف،

ّدعـّوتمويؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.ّتعمؿّفيّجانب

وبذلؾّسيتـّمفّخالؿّىذاّالفصؿّتسميطّالضوءّعمىّأىـّالييئاتّالداعمةّوالممولةّلممؤسساتّالصغيرةّ
فيّالجزائرّوالييئاتّّممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةلوزارةّإلىّإقامةّّأوالّبالتطرؽّ،ّوذلؾفيّالجزائروالمتوسطةّ

ّالحكومةّبيدؼّصناديؽّوالوكاالتّالّأىـثـّإلىّّ،المتخصصةّالتابعةّليا دعـّوترقيةّالمؤسساتّالتيّأقامتيا
ّوميامياّومصادرّتمويمياّوكيفيةّعممياّواالمتيازاتّالتيّتقدميا.ّالصغيرةّوالمتوسطة

ّ
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 المبحث األول: وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بإنشاءّوزارةّمنتدبةّمكمفةّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،1991ّّّقامتّالحكومةّالجزائريةّفيّسنةّّّ
ّ ّالتنفيذيّرقـ ّبموجبّالمرسـو ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّوالصناعاتّالصغيرة ّتحولتّإلىّوزارة 211ّ _ 94ثـ

ّوالمتوسطة19941ّجويمية18ّّالمؤرخّفيّ ّالمؤسساتّالصغيرة ّإلىّوزارة ّثـ ّ والصناعاتّالتقميديةّفيّسنةّ،
ّوفيّسنة2003ّ ّوالمتوسطة2010ّّ، ّالمؤسساتّالصغيرة ّاالستثمارّمعّوزارة ّوترقية ّالصناعة ّدمجّوزارة تـ

باسـّوزارةّالصناعةّوالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوترقيةّاالستثمارّوذلؾّّفيّوزارةّواحدةّوالصناعاتّالتقميدية
ّ،ّوتّـ 2010ماي28ّّالموافؽّلػ1431ّّجماديّالثاني14ّّالمؤرخّفي149ّّ-10بموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّ

ّ.فصؿّقطاعّالصناعاتّالتقميديةّعفّىذهّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة

2ّوتنظـّىياكؿّالمديريةّالعامةّلترقيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّمكاتبّكاآلتي:
 مديريةّترقيةّاالستثمار؛ -
 واالبتكارّالتكنولوجي؛ّمديريةّالدراساتّاالستشرافية -
 مديريةّالتنافسيةّوالتنميةّالمستدامةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ -
 مديريةّتطويرّالصناعةّالتقميدية؛ -
 مديريةّتنظيـّالميفّالحرة؛ -
 مديريةّالصناعةّالتقميدية. -

 أوال: مهام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المياـّالتي2000ّّجويمية11ّّالمؤرخّفي190ّّػػػػػػ2000ّحددتّالمادةّالثانيةّمفّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّ
3ّتتولىّوزارةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالقياـّبياّفيّمجاؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّكاآلتي:

 ؛حمايةّطاقاتّالمؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطةّالموجودةّوتطويرىا -

                                                           
 .31صالحّصالحي،ّأساليبّتنميةّّالمشرعاتّالمصغرةّوالصغيرةّوالمتوسطةّفيّاالقتصادّالجزائري،ّمرجعّسابؽ،ّص،ّّ-1ّ
،ّوالمتضمفّتنظيـّاإلدارةّالمركزيةّلوزارة2004ّّجانفي24ّالموافؽّلػ1424ّّذيّالحجة2ّّ،ّقرارّوزاريّمشترؾّمؤرخّفي2ّالجريدةّالرسمية،ّالمادةّّ-2ّ

 .30ّ،31ّ،ّص،ّص،14ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالصناعةّالتقميديةّفيّمكاتب،ّالعددّ
ّالتنفيذيّرقـّّ-3ّ ّالمرسوـ ّالرسمية، 2000ّّالجريدة ّالمؤرخّفي190ّػػػػ 1421ّّريبعّالثاني09ّّ، يرّ،ّيحددّصالحياتّوّز2000جويمية11ّّالموافؽّلػ

 .02ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ،ّص42المؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّالعددّ



 الرابع: هيئات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالفصل 
 

~ 275 ~ 
 

ّوتحويمياّ - ّوتوسيعيا ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّوالصناعاتّالصغيرة ّاالستثماراتّفيّمجاؿّإنشاء ترقية
 وتطويرىا؛

 إعدادّاستراتيجياتّتطويرّقطاعّالمؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ -
 ترقيةّوسائؿّتمويؿّالمؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطة، -
 ترقيةّالمناولة؛ -
 والجيويّفيّمجاؿّالمؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطة،التعاوفّالدوليّ -
 ارّالموجيةّإلىّنشاطاتّاإلنتاجّوالخدمات؛تحسيفّفرصّالحصوؿّعمىّالعقّ  -
 إعدادّالدراساتّالقانونيةّلتنظيـّىذاّالقطاع؛ -
 ؛المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةقةّبترقيةّالدراساتّاالقتصاديةّالمتعمّإعداد -
 لممؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ّتحسيفّالقدرةّالتنافسية -
 ترقيةّالتشاورّمعّالحركةّالجمعويةّلممؤسساتّوالصناعاتّالصغيرةّوالمتوسطة، -
 تنسيؽّالنشاطاتّمعّالوالياتّوالفضاءاتّالوسيطية؛ -
ّوالمتوسطةّ - ّالصغيرة ّوالصناعات ّالمؤسسات ّقطاع ّنشاطات ّلمتابعة ّاإلعالمية ّالمنظومات تجييز

 القتصاديةّالخاصةّبيا.ونشرّالمعموماتّا
 لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة ثانيا: الهيئات المتخصصة

ّـ  وزارةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالتابعةّليا،ّوتتمثؿّلإنشاءّمجموعةّمفّالييئاتّالمتخصصةّّت
ّفي:

ّالمشاتل:  -1 ّلممادة 12ّّتطبيقا ّالتوجييي ّالقانوف 01ّّمف ّالمؤسسات18ّػػػػػ ّوزارة ّلدى ّتنشأ الصغيرةّ،
ّوالمتوسطةّ ّالصغيرة ّالمؤسسات ّبمساعدة ّتتكفؿ ّالمؤسسات" ّ"مشاتؿ ّتسمى ّمؤسسات والمتوسطة

ّودعميا.

1ّّيا:ؼّعمىّأنّ حيثّتعرّ 
 ."واالستقالؿّالماليمؤسساتّعموميةّذاتّطابعّصناعيّوتجاري،ّتتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّ"ّ

ّوتأخذّمشاتؿّالمؤسساتّثالثةّأشكاؿ:
 ؛يتكفؿّبحامميّالمشاريعّفيّقطاعّالخدمات ىيكؿّدعـالمحضنة:   -  

                                                           
ّالتنفيذي02ّّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .14ص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،78-03رقـّمفّالمرسـو
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 ؛ دعـّيتكفؿّبحامميّالمشاريعّفيّقطاعّالصناعةّالصغيرةّوالميفّالحرة ىيكؿالورشة:  - 
ّإلىّميدافّالبحث.بحامميّالمشاريعّالمنتميفّ يتكفؿ دعـ ىيكؿنزل المؤسسات:  - 

ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّودعـ ّمساعدة ّإلى ّإنشائيا ّعند ّأساسا ّالمؤسسات ّمشاتؿ ّّّّّّوتيدؼ
التيّتسعىّالمشاتؿّّاألىداؼ78ّ-03مفّالمرسوـّالتنفيذيّرقـ03ّّالمادةّّتبيففيّمراحؿّاإلنشاءّوالتأسيس،ّّو

 1:إلىّتحقيقياّوالتيّتتمثؿّفي
ّالمؤسساتي؛تطويرّالتعاوفّمعّالمحيطّ -
ّاستراتيجياتّ - ّعامال ّالمتوسط ّالمدى ّفي ّتصبح ّأف ّعمى ّوالعمؿ ّاالقتصادية، ّالحركة ّفي ّّّّالمشاركة

 فيّالتطورّفيّأماكفّتواجدىا؛
 تشجيعّبروزّالمشاريعّالمبتكرة؛ -
 جديدة؛سساتّمّؤّلألشخاصّالذيفّيقوموفّبإنشاءعـّتقديـّالدّ  -
 ضمافّديمومةّالمؤسساتّالمرافقة؛ -
 .فضؿاألتنظيـّالاتّعمىّتشجيعّالمؤسس -

 2القياـّبالمياـّالتالية:78ّّ-03رقـّالتنفيذيّّؼّالمشاتؿّطبقاّألحكاـّالمرسوـتكمّو
ّ؛حديثةّالنشأةّلمدةّمعينةاستقباؿّواحتضافّومرافقةّالمشاريعّ -
تتناسبّمساحتياّوالتيّتتولىّالمشاتؿّعمميةّتسييرّالمحالتّووضعياّتحتّتصرؼّأصحابّالمشاريعّ -

 المشتمةّواحتياجاتّنشاطاتّالمشروع؛معّطبيعةّ
ّولممتعيديفّ - ّالنشأة ّحديثة ّلممؤسسات ّوالتجاري ّاإلداري ّبالتوطيف ّالمتعمقة ّالخدمات ّالمشاتؿ تقدـ

 بالمشاريع؛
 تضعّتحتّتصرؼّالمؤسساتّالمحتضنةّتجييزاتّالمكتبّووسائؿّاإلعالـّاآللي؛ -
 ؛والماليّخاصةتقديـّإرشاداتّفيّالميدافّالقانونيّوالمحاسبيّوالتجاريّ -
 ةّإنضاجّالمشروع.متمقيفّأصحابّالمشاريعّمبادئّتقنياتّالتسييرّخالؿّمرح -

 توفرّالمشتمةّبناءاّعمىّطمبّالمؤسساتّالمحتضنةّالخدماتّالتالية:
 استيالؾّالكيرباءّوالغاز؛ -
ّاستقباؿّالمكالماتّالياتفيةّوالفاكس؛ -

                                                           
ّالتنفيذي03ّّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .14،ّص،ّمرجعّسابؽّ،78-03ّرقـمفّالمرسـو
 .14ّ،15ص،ّص،ّ(،08ّّ-04ّالمادةّ)،ّالمرجعّنفسوّ-2ّ
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رساؿّالبريدّوكذاّطبعّالوثائؽ. -  توزيعّوا 
ّ ّمجمس ّطرؼ ّمف ّالمؤسسات ّمشاتؿ ّتسيير ّإدارةويتـ ّأداءّّيديره، ّفي ّالمشاريع ّاعتماد ّلجنة ّتساعده مدير

1ّميامو.
ّالمدفوعةّ ّواألتاوى ّعائداتّاإليجار ّمساىماتّالدولة، ّمف ّتمويميا ّالمؤسساتّعمى ّمشاتؿ وتتحصؿ

 2مقابؿّالخدماتّالمقدمةّمفّطرؼّالمشتمة،ّاليباتّوالوصايا.
 مراكز التسهيل: -2

ّ ّلممادة ّالتوجييي13ّّتطبيقا ّالقانوف 01ّّمف ّالمؤسسات18ّػػػػػ ّلدىّوزارة ّتنشأ ّوالمتوسطةّ، الصغيرة
ّبإجراءاتّإنشاءّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوكذاّمساعدةّحامميّ ىيئاتّتسمىّ"مراكزّالتسييؿ"ّوالتيّتقـو

 المشاريعّوا عالميـّوتوجيييـّودعميـّومرافقتيـ.
3ّذاتّطابعّإداريّتتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّواالستقالؿّالمالي".وىيّ"مؤسساتّعموميةّ

 4األىداؼ: تحقيؽّمجموعةّمف إلى تسعىّمراكزّالتسييؿو
 ّوالمقاوليف؛ المؤسسات منشئي احتياجات مع ؼيتكيّ  شباؾ وضع -
 المقاولةّفيّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ ثقافة تطوير -
 المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ وزارة لدى المنشأة الصناديؽ بدعـ تحظى التي الممفات تسيير -
 تقميصّآجاؿّإنشاءّالمؤسساتّوتوسيعيا؛ -
 ؛تشجيعّتطويرّالتكنولوجياّالجديدةّلدىّأصحابّالمشاريعّ -
 ؛إنشاءّمكافّالتقاءّبيفّعالـّاألعماؿّوالمؤسساتّواإلداراتّالمركزيةّوالمحمية -
 تشجيعّتطويرّالنسيجّاالقتصاديّالمحمي؛ -
 ولي؛المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّلالندماجّفيّاالقتصادّالوطنيّوالدّ مرافقةّ -
 توفيرّالمعموماتّالضروريةّعفّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالجزائرية؛ -
عمىّتثميفّالبحثّعفّطريؽّتوفيرّجوّلمتبادؿّبيفّحامميّالمشاريعّومراكزّالبحثّوشركاتّّالحثّ  -

 نولوجيةّوالصناعيةّوالمالية؛االستشارةّومؤسساتّالتكويفّواألقطابّالتك
 ترقيةّالميارةّوتشجيعيا، -

                                                           
ّالتنفيذي09ّّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .15،ّص،ّمرجعّسابؽّ،78-03رقـّمفّالمرسـو
 .16،ّص،22ّالمادةّّالمرجعّنفسو،ّ-2ّ
ّالتنفيذيّرقـ02ّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-3ّ  .18ص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،79ػػػػ03رقـّّمفّالمرسـو
 .18ّ،19،ّص،ّص،03المادةّّالمرجعّنفسو،ّ-4ّ
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 تثميفّالكفاءاتّالبشريةّوعقمنةّاستعماؿّالمواردّالمالية؛ -
- ّ ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّلنسيج ّالمكانية ّالكثافة ّمعطياتّحوؿ ّقاعدة ّعمىإنشاء ترقبّّتعمؿ

 التكنولوجيات؛
 والمتوسطةّودعميا.يةّلمساعدةّالمؤسساتّالصغيرةّجالموّ ّنشرّاألجيزة -

1ّّىّالقياـّبالمياـّالتالية:مراكزّالتسييؿّتتولّ ّفّ إطرةّفجؿّتطبيؽّاألىداؼّالمسّ أومفّ
ّوالعمؿّعمىّتجاوزّالعراقيؿّالتيّتواجوّأصحابّالمؤسسات متابعتيا، عمى واإلشراؼ الممفات تقوـّبدراسة -

 التأسيس؛ مرحمة أثناءالصغيرةّوالمتوسطةّ
ّبفرص المتعمقة المعمومات وتشجيعّنشر والتسيير التكويف ميدانيّ  في والمقاوليفّالمشاريع أصحاب مرافقة -

 ؛االستثمار
ّنشر القدرات وتطوير دعـ - ّعمى ّوالمساعدة ّّّّّّّاالستشارات وتقديـ الحديثة التكنولوجيات التنافسية،

 .والمتوسطةالمؤسساتّالصغيرةّوكؿّماّيدخؿّضمفّدعـّ والتسويؽ البشرية المواردّتسيير مجاؿ في
ّوفيّىذاّاإلطارّتتدخؿّمراكزّالتسييؿّلمساعدةّحامميّالمشاريعّوالمقاوليفّعفّطريؽ:

 ؛قطاعّالنشاطّالمعنيمراقبةّحسفّالتكامؿّبيفّالمشروعّّو -
 إعدادّمخططّالتطويرّومخططّاألعماؿّعندّاالقتضاء؛ -
 اقتراحّبرنامجّتكويفّأوّاستشارةّيتكيؼّمعّاحتياجاتيـّالخاصة؛ -
 عمىّىيكمةّاستثماراتيـّعمىّأحسفّوجو؛مساعدتيـّ -
 مساعدتيـّفيّمساعييـّالراميةّإلىّتحويؿّالتكنولوجيا؛ -
 مرافقتيـّلدىّاإلداراتّوالييئاتّالمعنيةّمفّأجؿّتجسيدّمشاريعيـ؛ -

2ّىّإدارةّمراكزّالتسييؿّمجمسّتوجيوّومراقبة،ّويسيرهّمدير.ويتولّ 
ّإعان ّطريؽ ّعف ّتمويميا ّعمى ّالتسييؿ ّمراكز ّالدولةّوتتحصؿ ّتمنحيا ّالتي ّوالتجييز ّالتسيير ات

ّبعدّ ّالدولية ّالييئات ّإعانات ّإلى ّباإلضافة ّالوطنية، ّالعمومية ّوالييئات ّالمؤسسات ّأو ّالمحمية والجماعات
3ّترخيصّمفّالسمطاتّالمعنيةّواليباتّوالوصايا.

ّ

                                                           
ّالتنفيذيّرقـ04ّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .19،ّص،ّمرجعّسابؽّ،79ػػػػ03ّمفّالمرسـو
 .19ص،ّّ،07المادةّّ،المرجعّنفسوّ-2ّ
 .21ص،ّ،18ّّالمادةّّ،المرجعّنفسوّ-3ّ
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 المجمس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3
ّ ّلممادة ّالتوجييي25ّّتطبيقا ّالقانوف 01ّّمف ّالمؤسسات18ّػػػػػ ّلدىّوزارة ّتنشأ ّوالمتوسطةّ، الصغيرة

 مجمسّاستشاري.

شاورّبيفّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوجمعياتيـّالمينيةّ"ىوّجيازّاستشاريّيسعىّلترقيةّالحوارّوالتّ 
1ّبالشخصيةّالمعنويةّواالستقالؿّالمالي.يتمتعّّومفّجية،ّوالييئاتّوالسمطاتّالعموميةّمفّجيةّأخرى،ّ

2ّويتولىّالمجمسّاالستشاريّلدىّالوزارةّالتكفؿّبالمياـّالتالية:
ّوالتّ  - ّالدائـ ّالحوار ّوىذاّيضمف ّواالقتصادييف، ّاالجتماعييف ّوالشركاء ّالسمطاتّالعمومية ّبيف شاور

 سطة؛يسمحّبإعدادّسياساتّواستراتيجياتّلتطويرّقطاعّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتّو
وجمعّالمعموماتّالمتعمقةّبمنظماتّأربابّّالجديدة،ّيعمؿّعمىّتشجيعّوترقيةّإنشاءّالجمعياتّالمينية -

 العمؿّوالجمعياتّالمينية.
ّالهيئات المشكمة لممجمس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3-1

ّسطةّمفّالييئاتّالتالية:يتشكؿّالمجمسّالوطنيّاالستشاريّلترقيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتّو
   :3الجمعية العامة 

عضواّيوزعوفّعمىّالجمعياتّالوطنيةّوالمنظماتّالنقابيةّإضافةّإلىّخبراء100ّّتضـّعمىّاألكثرّ
ّوالمتوسطة.ّ ّالصغيرة ّبالمؤسسات ّالمكمؼ ّالوزير ّيختارىـ ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّميداف في

ّوتكمؼّالجمعيةّّالعامةّبماّيمي:
ّالنظاـّالداخميّلممجمسّوالمصادقةّعميو؛دراسةّ -
ّدراسةّبرنامجّعمؿّالمجمسّوالمصادقةّعميو؛ -
ّيمياّوالمصادقةّعمييا؛يدراسةّحصيمةّنشاطّالمجمسّوتق -
رسالوّإلىّالوزيرّالمكمّ  - ّؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛دراسةّالتقريرّالسنويّوا 
 فييا.دراسةّكؿّمسألةّيعرضياّعميوّرئيسّالمجمسّوا عطاءّرأيوّ -

ّ
ّ

                                                           
ّالتنفيذيّرقـ02ّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .22ص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،80-03ّمفّالمرسـو
 .22المرجعّنفسو،ّص،ّّ-2ّ
 .22،ّص،05ّ،07ّالمادةّّالمرجعّنفسو،ّ-3ّ
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  :1الرئيس 

تياّينتخبّالمكتبّرئيسّالمجمسّالوطنيّاالستشاريّلترقيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّلعيدةّمدّ 
ّسنواتّويساعدهّمكتب.3ّ
 ؼّالرئيسّلمقياـّبماّيمي:ويكمّ ّّ

 ذافّيترأسيما؛إدارةّأشغاؿّالجمعيةّالعامةّوالمكتبّالمّ  -
 توزيعّالمياـّبيفّأعضائو؛رئاسةّالمكتبّّو -
 جدوؿّأعماؿّاجتماعاتّالجمعيةّالعامةّوالمكتب؛ّضبط -
 نشاطاتّالمجمسّإلىّالجمعيةّالعامةّلممصادقةّعمييا؛ّصيمةتقديـّمشاريعّالبرامجّوح -
ؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّبعدّمصادقةّالجمعيةّالعامةّإرساؿّالتقريرّالسنويّإلىّالوزيرّالمكمّ  -

 عميو.
  :2المكتب 

ّسنوات.3ّةّأعضاءّمنتخبيفّمفّطرؼّالجمعيةّالعامةّلعيدةّمدتياّلممجمسّمكتبّيتكوفّمفّعشّر
ّويكمؼّالمكتبّبماّيمي:

ّإعدادّمشروعّالنظاـّالداخميّلممجمس؛ -
ّتحضيرّمشروعّبرنامجّالنشاطّومتابعةّتنفيذه؛ -
ّالمختصة - ّالسمطة ّعمى ّعرضو ّقبؿ ّعميو ّوالمصادقة ّالميزانية ّدراسة ّمشروع ّالحصيمةّّ،دراسة وكذا

ّالماليةّلممجمس؛
ّإعدادّالتقريرّالسنوي؛ -
ّجافّالخاصةّومتابعتيا.ائمةّوالمّ جافّالدّ تنسيؽّنشاطاتّالمّ  -
    3جان الدائمة:الم 
ّائمةّالتالية:جافّالدّ يضـّالمجمسّالمّ ّّّّّ
 جنةّالماليةّاالقتصادية؛المّ  -
 لجنةّاالتصاؿّوتحسيفّالمنظومةّاإلعالميةّاالقتصادية؛ -

                                                           
ّالتنفيذيّرقـ08ّ،10ّالمادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .22ّ،23ص،ّص،ّّ،مرجعّسابؽّ،80-03ّمفّالمرسـو
 .23،ّص،12ّ،15ّالمادةّّالمرجعّنفسو،ّ-2
 .23ص،ّّ،16ّ،17المادةّّالمرجعّنفسو،ّ-3ّ
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 الشراكةّوترقيةّالصادرات؛لجنةّ -
ّوالدراسةّوتطويرّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ّاالستراتيجيةلجنةّ -

األعماؿّالمتصمةّبتنظيـّوبرمجةّالممفاتّوالتقاريرّالتيّتخصّمجاؿّنشاطياّبائمةّجافّالدّ ؼّالمّ وتكمّ 
ّالمجمس، ّعمؿ ّبرنامج ّإطار ّالمتّفي ّواالقتراحات ّاآلراء ّبذلؾوتقديـ ّنتّ،صمة ّأعمالياّوتعرض ّّّّّائج

ّعمىّالجمعيةّالعامةّلتدرسياّوتصادؽّعمييا.

ّويزوّ  ّبأمانة ّالمجمس ّالمكمّ ّإداريةد ّالوزير ّسمطة ّتحت ّوالمتوسطة،ّوتقنية ّالصغيرة ّبالمؤسسات ؼ
1ّىّأمانةّاجتماعاتّمكتبّالمجمس.فّبموجبّقرارّمفّالوزيرّوالذيّيتولّ يّ يعّويديرىاّأميفّعاـ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّ،20المادةّّالجريدةّالرسمية،ّ-1ّ  .23،ّص،ّمرجعّسابؽّ،80-03ّمفّالمرسـو
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مويلالثاني: وكاالت دعم وتالمبحث 

ّـ  ّوالمتوسطةّّت ّالمؤسساتّالصغيرة ّإنشاءّمجموعةّمفّاليياكؿّواآللياتّالتيّتعمؿّعمىّدعـّوترقية
ّالقطاعّوالقضاءّعمىّالمشاكؿّالتيّيواجيونياّفيّىذاّّوفيّالجزائرّبيدؼّت ّألصحابّىذا فيرّالتمويؿّالالـز
ّأبرز ّومف ّالقرضّّالمجاؿ، ّلتسيير ّالوطنية ّوالوكالة ّالشباب ّوتشغيؿ ّلدعـ ّالوطنية ّالوكالة ّالوكاالت: ىذه

ّالمصغرّوالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمار.

  ANSAJأوال: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

ّ ّتشغيؿّالشبابّسنة ّلدعـ ّالوطنية 1996ّّأنشأتّالوكالة ّالتنفيذيّرقـ 296ّّ-96ّبموجبّالمرسوـ
ّّالمؤرخ 24ّّفي ّالثاني ّل1417ّربيع 08ّّّػوالموافؽ ّـ ّ،1996سبتمبر ّوتعرّ ّوت ّاألساسي، ّقانونيا ّّّؼّتحديد

ّىيئةع ّأنيا ّّمى ّبالشخصية ّتتمتع ّخاص، ّطابع ّمقرّ ذات ّالمالي، ّواالستقالؿ ّالعاصمة،ّالمعنوية ّالجزائر ىا
ؼّبالتشغيؿّالمتابعةّالعمميةّلجميعّنشاطاتّىّالوزيرّالمكمّ وتوضعّالوكالةّتحتّسمطةّرئيسّالحكومة،ّويتولّ 

1ّالوكالة،ّويمكفّأفّتحدثّالوكالةّأيّفرعّجيويّأوّمحميّبناءاّعمىّقرارّمفّمجمسياّالتوجييي.
2ّالتالية:ّاألىداؼتحقيؽّّإلىتشغيؿّالشبابّالوطنيةّلدعـّّالوكالةوتسعىّ

- ّ ّالمبادرات ّأصحاب ّالشباب ّطرؼ ّمف ّالنشاطات ّخمؽ ّتشجيع ّإلنشاءّوتحسيف ّالالزمة الظروؼ
 المشاريع؛

 وخمؽّفرصّعمؿّمستدامة؛ّاميةّإلىّترقيةّتشغيؿّالشبابتشجيعّكؿّاألشكاؿّواإلجراءاتّالرّ  -
 تنميةّروحّالمبادرةّالفرديةّواإلبداعيةّلدىّالشباب. -

 :ANSEJ تشغيل الشبابمهام الوكالة الوطنية لدعم  -1
ّبماّيمي:فيّإطارّقياـّالوكالةّالوطنيةّلدعـّتشغيؿّّّّ  3الشبابّبوظيفتياّتقـو

ّابّفيّإطارّتطبيقيـّلمشاريعيـّاالستثمارية؛بتدعيـّوتقديـّاالستشارةّلمش -

                                                           
والمتضمف1996ّّسبتمبر08ّّالموافؽّلػ1417ّّالثانيّّبيعّر24ّالمؤرخّفي296ّّ-96ّ(،ّالمرسوـّالتنفيذيّرقـ05ّّ-01ّالجريدةّالرسمية،ّالموادّ)ّ-1ّ

ّ.12،ّص،52ّ،ّالعدداألساسيإنشاءّالوكالةّالوطنيةّلدعـّتشغيؿّالشبابّوتحديدّقانونياّ
2 ّ-ّ http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#5 59/48ّ/2016ّ:  

ّ.12ّ،13ص،ّص،ّّ،ّمرجعّسابؽ،296-96ّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّ،06ّالمادةّّ،الجريدةّالرسميةّ-3
ّ
 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#5
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#5
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ّلدىّ - ّالحاجة ّعند ّومساعدتيـ ّالمشاريع، ّالشبابّذوي ّينجزىا ّالتي ّاالستثمارات ّبمتابعة تقوـ
 المؤسساتّوالييئاتّالمعنيةّبإنجازّاالستثمارات؛

ّّو - ّوالتنظيـتسي ر ّلمتشريع ّبوّفقا ّالشبابّّالمعموؿ ّتشغيؿ تخصيصاتّالصندوؽّالوطنيّلدعـ
 خاصةّمنياّاإلعاناتّوتخفيضّالفوائدّفيّحدودّالغالفاتّالتيّتوضعّتحتّتصرفيا؛

ّالشبابّالمتّ  - ّبمختمؼّاإلعاناتّتبميغ ّقروضّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية ّمف ّلالستفادة رشحيف
 وباالمتيازاتّاألخرىّالتيّيحصموفّعمييا؛التيّيمنحياّالصندوؽّالوطنيّلدعـّتشغيؿّالشبابّ

ّوالتّ  - ّاالقتصادي ّالطابع ّذات ّالمعمومات ّكؿ ّالمشاريع ّذوي ّالشباب ّتصرؼ ّتحت قنيّتضع
 والتشريعيّوالتنظيميّالمتعمقةّبممارسةّنشاطيـ؛

ّوتعبئةّ - ّالمالي ّالتركيب ّمسار ّفي ّالمشاريع ّذوي ّلمشباب ّالمالية ّوالمساعدة ّاالستشارة تقديـ
 القروض؛

التركيبّالماليّلممشاريعّوتطبيؽّّإطارعالقاتّمتواصمةّمعّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّفيّّتقيـ -
 خطةّالتمويؿّومتابعةّانجازّالمشاريعّواستغالليا؛

 تحدثّبنكاّلممشاريعّالمفيدةّاقتصادياّواجتماعيا؛ -
ّدوراتّتكمّ  - ّوتنظيـ ّلمتجييزات ّنموذجية ّوقوائـ ّالجدوى ّدراسات ّبإعداد ّمتخصصة ّجيات ؼ

ّىيئاتّتد ّبواسطة ّالتسيير ّمجاؿ ّفي ّمعارفيـ ّوتجديد ّلتكوينيـ ّالمشاريع ّألصحاب ريبية
 متخصصة؛

 فيفّبدراسةّالمشاريعّومعالجتيا؛تستعيفّالوكالةّبخبراءّمكمّ  -
نشاطاتّّإحداثؽّكؿّتدبيرّمفّشأنوّأفّيسمحّبتعبئةّالمواردّالخارجيةّالمخصصةّلتمويؿّتطبّ  -

 المحددة؛ّلصالحّالشبابّواستعمالياّفيّاآلجاؿ
 والتدابيرّاألخرىّالتيّتيدؼّإلىّترقيةّتشغيؿّالشباب.ّعماؿاألتشجيعّكؿّأشكاؿّ -

ّدّبمجمسّلممراقبة:ويسيرّالوكالةّمجمسّتوجيو،ّويديرىاّمديرّعاـّوتزوّ 
ؼّبالتشغيؿّأعضاءّمجمسّالتوجيو،ّوتتخذّقراراتوّبأغمبيةّأصواتّفّالوزيرّالمكمّ بقرارّيعيّ ّمجمس التوجيه: -

 1الحاضريف؛

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّ،10ّالمادةّّ،الجريدةّالرسميةّ-1ّ  .14ص،ّ،ّ،ّمرجعّسابؽ296-96ّالمرسـو
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ّالمكمّ يعيّ ّالمدير العام: - ّعمىّاقتراحّالوزير ّتنفيذيّبناءا ّالمديرّبمرسوـ ّويحرصّالمديرّف ّّؼّبالتشغيؿ،

 1وجيو؛عمىّانجازّاألىداؼّالمسندةّلموكالةّوتنفيذّقراراتّمجمسّالتّ 
جنةّؼّالمّ وتكمّ وجيو،ّأعضاءّيتـّتعيينيـّمفّقبؿّمجمسّالتّ 03ّتتكوفّلجنةّالمراقبةّمفّّلجنة المراقبة: -

2ّوجيو.حقةّلتطبيؽّقراراتياّلحسابّمجمسّالتّ بممارسةّالرقابةّالال ّ
 3مصادر الموارد المالية لموكالة: -2
 تخصيصاتّالصندوؽّالوطنيّلدعـّتشغيؿّالشباب؛ -
 المحتممة؛ّاألمواؿحاصؿّاستثماراتّ -
 اليباتّوالوصايا؛ -
 والدوليةّبعدّترخيصّالسمطاتّالمعنية؛المساىماتّالمحتممةّالتيّتقدمياّالييئاتّالوطنيةّ -
 كؿّحاصؿّآخرّيرتبطّبنشاطيا. -
 عمىّتركيبتيفّماليتيف:الوطنيةّلدعـّتشغيؿّالشبابّتستندّالوكالةّّ:التركيبة التمويمية -3
يتكوفّرأسّالماؿّفيّىذهّالتركيبةّمفّالمساىمةّالماليةّالشخصيةّلصاحبّالمشروع،ّ: لتمويل الثنائيا -

 :مقدـّمفّالوكالة،ّوتنقسـّىذهّالتركيبةّإلىّمستوييفّكاآلتيوقرضّبدوفّفائدةّ
 ANSEJ صيغة التمويل الثنائي في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(: 1-4جدول رقم )

المساهمة     قيمة االستثمار
 الشخصية

 القرض بدون فائدة     
 )الوكالة(

 %29 %71ّدج000ّ000ّ5ّّأوّيساويّأقؿّمف
 %28 %72ّدج000ّ000ّ10و001ّ000ّ5ّبيفّّما

Source:  http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2 15/4/2016ّ  
ّّّّّّّ ّقرض ّفي ّمتمثمة ّمالية ّإعانات ّمف ّالمشروع ّصاحب ّيستفيد ّاألوؿ ّالمستوى ّمقدّ في ّفوائد ّّّّّّّّـّبدوف

،ّدج000ّ000ّ5ّّأوّيساويّأقؿّمفّ%ّبالنسبةّلالستثمارّالذيّتكوفّقيمتوّالمالية29ّنسبةّبمفّالوكالةّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.دج000ّ000ّ10ودج001ّ000ّ5ّّبيفّّماستثمارّالذيّتتراوحّقيمتوّسبةّلالن%ّبال28و

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّّ،21ّ،22ّالمادةّ،ّالجريدةّالرسمية1ّ  .15ص،ّ،ّ،ّمرجعّسابؽ296-96ّالمرسـو
 .15ص،ّ،23ّ،24ّ،ّالمادةّالمرجعّنفسوّ-2ّ
 .16ص،ّ،27ّ،ّالمادةّالمرجعّنفسوّ-3ّ

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
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التركيبةّالثالثيةّمفّالمساىمةّالماليةّالشخصيةّلصاحبّالمشروع،ّيتكوفّرأسّالماؿّفيّّمويل الثالثي:الت  ّ -

ـّمفّالوكالة،ّوقرضّبنكيّتتحمؿّالوكالةّتغطيةّجزءّمفّفوائده،ّوترتبطّىذهّالتغطيةّوقرضّبدوفّفائدةّمقدّ 
ّلضمافّأخطارّ ّالمشتركة ّويتـّضمافّالقرضّالبنكيّمفّطرؼّصندوؽّالكفالة ّالنشاطّوموقعو، بطبيعة

 :منوحة،ّوتنقسـّىذهّالتركيبةّإلىّمستوييفّكاآلتيالقروضّالم
ANSEJّ في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الثالثيصيغة التمويل :ّ(2-4جدول رقم ) -

Source:  http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2 15/4/2016ّ  
فيّىذهّالحالةّيستفيدّصاحبّالمشروعّمفّنوعيفّمفّاإلعاناتّوالتيّيمكفّأفّتعتبرّإعاناتّماليةّ

ّ%ّبالنسبةّلالستثمارّالذيّتكوفّقيمتوّالماليةّ 29والمتمثمةّفيّالقروضّبدوفّفوائدّوالتيّتقدرّقيمتياّبػّمباشرةّ
دج001ّ000ّ5ّّّبيفّّماستثمارّالذيّتتراوحّقيمتوّسبةّلالن%ّبال28ّ،ّوّدج000ّ000ّ5ّّأوّيساويّأقؿّمف

ّتتمثؿّفيّدج000ّ000ّ10و تخفيضّنسبّالفائدةّعمىّالقروضّ،ّباإلضافةّإلىّإعاناتّماليةّغيرّمباشرة
ّالوكالةّبالمساىمةّفيّدفعّجزءّمفّىذهّالفوائد.ّ،%70البنكيةّالتيّتقدرّبػّ ّبحيثّتقـو

1ّالتالية:مساعدةّالوكالةّالوطنيةّلدعـّتشغيؿّالشبابّفيّحالةّتوفرّالشروطّويتحصؿّالشابّعمىّ
ّشرطّبموغّسف35ّّّو 19ّبيفّالشابّيتراوحّسفّّأف - ّالمؤسسة ّلمسير ّبالنسبة ّويمدد ّّّّسنة40ّّسنة

 ؛فيّالحالةّالتيّيخمؽّفيياّاالستثمارّثالثةّمناصبّشغؿ
 ؛شيادةّتكويفّأواكتسابّكفاءةّمعترؼّبياّومبررةّبشيادةّعمؿّالتمتعّبتأىيؿّمينيّّو -
 ؛الدولةّإعانةيفةّمأجورةّعندّتقديـّطمبّظعدـّشغؿّأيّّو -
 ؛يكوفّمسجالّلدىّمصالحّالوكالةّالوطنيةّلمتشغيؿّكطالبّعمؿّأف  -
ّّ.حيازةّمساىمةّشخصيةّعمىّشكؿّمبمغّماليّصافي -

الّتسددّفوائدّّو،ّسنواتّمؤجمةّالتسديدّلمقرضّالرئيسي3ّسنواتّمنياّّ 8مدةّالقرضّالبنكيّوتكوفّ
ّ ّنفسياّاألولىالسنة ّالسنة ّّوّ،خالؿ ّالمتبقية ّالمدة ّعمى ّتوزيعيا ّيتـ ّّوسنوات7ّلمقرضّأي ّالسنتيفّ، فوائد
 2.أشيرستةّّ(06) يطمبّدفعياّكؿّفالمؤجمتي

                                                           
1
 - http://www.bdl.dz/arabe/ansej-arabe.html645: /40 /74    

2
 المرجع نفسه.  - 

 القرض البنكي قرض بدون فائدة   المساهمة الشخصية قيمة االستثمار
 %70 %29 %01ّدج000ّ000ّ5ّأقؿّمفّ

 %70 %28 %02ّدج000ّ000ّ10و001ّ000ّ5ّبيفّّما

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
http://www.bdl.dz/arabe/ansej-arabe.html%2030/%2008/%202016
http://www.bdl.dz/arabe/ansej-arabe.html%2030/%2008/%202016
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ّيتـّمنحّالمساعداتّالماليةّفيّمرحمتيف::ّاإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية -4
 :تقدـّالوكالةّفيّىذهّالمرحمةّنوعيفّمفّالمساعدات:ّمرحمة االنجاز 

 1االمتيازات المالية: -
 .ّالبنكيةوالقروضّّالمقدمةّمفّالوكالةقروضّبدوفّفائدةّودعـّأسعارّالفائدةّعمىّالقروضّ -
- ّ دجّموجيةّلخريجيّالتكويفّالمينيّالقتناءّورشاتّلممارسة000ّ500ّّقروضّبدوفّفائدةّبػ

ّوالتبريد،ّّاألنشطة ّالتدفئة ّالكيرباء، ّالبناء، ّالسباكة، ّتخصصات ّفي ّالحرفي ّالقطاع وخدمات
 الزجاج،ّدىفّالعمارات،ّميكانيؾّالسيارات؛

- ّ ّبػ ّفائدة ّبدوف 000ّ500ّّقروض ّبخمؽ ّالمتعمقة ّالمباني ّإليجار ّمخصصة ّاألنشطةدج
 المستقرة؛

ّالّ - ّالشبابّحامم000ّ000ّ1ّّتجاوزتقرضّبدوفّفائدة ّالعاليّدجّلفائدة يّشياداتّالتعميـ
الشركاتّالعنقوديةّلممارسةّالنشاطاتّالمتعمقةّبالتخصصاتّّبإنشاءإليجارّالمحالتّالمتعمقةّ

الطبية،ّالمساعديفّالقانونييف،ّالخبراءّوالمحاسبيف،ّمحافظيّالحساباتّوالمحاسبيفّالمعتمديف،ّ
 موميةّوالري؛مكاتبّالدراسات،ّالمتابعةّالخاصةّبقطاعاتّالبناءّواألشغاؿّالع

قطاعاتّالزراعة،ّاقترحتوّميزانيةّالدولةّلجميعّّزيادةّعمىّالمنحّمفّخالؿّالتمويؿّالثالثيّالذي -
ّ ّالبناء ّالبحري، ّالصيد ّالتحولية، ّالكامؿّّواألشغاؿالصناعة ّبالدعـ ّوذلؾ ّالمياه، العمومية،

 البنكية؛مفّمعدالتّالفائدةّّالوكالةّالوطنيةّلدعـّتشغيؿّالشباب%ّمف100ّ
رفعّمستوىّالتخفيضّفيّنسبّفوائدّقروضّاالستثماراتّالخاصةّبإحداثّأوّتوسيعّاألنشطةّ -

 يحددّىذاّالتخفيضّعمىّالنحوّالتالي:ّّوالتيّتمنحياّإياىـّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية،ّ
ؿّالمديفّالذيّتطبقوّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّبعنوافّاالستثماراتّالمنجزةّمفّالمعدّ 80ّ%ّّ -

 ؛ةّوالريّوكذاّالصناعاتّالتحويميةقطاعاتّالفالحةّوالصيدّالبحريّوالبناءّواألشغاؿّالعموميفيّ
نجزةّؿّالمديفّالذيّتطبقوّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّبعنوافّاالستثماراتّالممفّالمعدّ 60ّ%ّّ -

 ؛األخرىّاتفيّكؿّقطاعاتّالنشاط
ّاستثماراتّ - ّتكوف ّمعدالتّفيّوالياتّاليضابّّأصحابّالمشاريععندما ّوالجنوبّترفع العميا

ّؿّالمديفّالذيّتطبقوّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية.مفّالمعدّ %80ّوّّ%95ّاّإلىّعالتخفيضّتب

                                                           
1 -ّ  http://www.ansej.org.dz ّ30ّ/12/ّ2015ّ  

http://www.ansej.org.dz/
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1ّاالمتيازات الجبائية: -
اتّالمستوردةّالتيّتدخؿّمباشرةّ%ّعمىّالحقوؽّالجمركيةّعمىّالمعدّ 5ضّقدرهّؿّمخفّ تطبيؽّمعدّ  -

ّمستثمروفّمستفيدوفّمفّالصندوؽّ ّبيا ّيقوـ ّالنشاطّعندما فيّانجازّاستثمارّأوّخمؽّأوّتمديد
إذاّكانتّّستفادةّمفّىذاّاإلعفاءّإالّ االاحيةّيمكفّلمسياراتّالسيّ الوطنيّلدعـّتشغيؿّالشباب،ّوالّ

 وسيمةّضروريةّلمنشاط؛
ّالتسجيؿ - ّحقوؽ ّجميع ّمف ّطرؼّّاإلعفاء ّمف ّالمنشأة ّلمشركات ّالتأسيسية ّالعقود ّيخص فيما

 الصندوؽّالوطنيّلدعـّتشغيؿّالشباب؛ّإعانةالمستثمريفّالمؤىميفّلالستفادةّمفّ
ّالرّ ّاإلعفاء - ّالمضافةمف ّعمىّالقيمة ّوالخدماتّالمنّ ّ(TVA)ّسـ ّالسمع ّالقتناء ّمحمياّبالنسبة تجة

والتيّتدخؿّمباشرةّفيّانجازّاستثمارّأوّخمؽّأوّتمديدّالنشاطّعندماّيقوـّبياّمستثمروفّمؤىموفّ
ّ ّمف ّاّإعانةلالستفادة ّتشغيؿ ّالوطنيّلدعـ ّالصندوؽ ّلمسياراتّالسياحية ّويمكف ّالستفادةّالشباب،

 عندماّتكوفّوسيمةّأساسيةّلمنشاط؛ّاإلعفاءمفّىذاّ
اريةّالعقّ ّلالقتناءاتمفّقانوفّالتسجيؿ252ّّةّالمنصوصّعميياّفيّالمادةّاإلعفاءّمفّحقوؽّالممكي -

ّ ّمف ّطرؼّالمستفيديف ّمف ّخمؽّّإعانةالمحققة ّأجؿ ّالشبابّمف ّتشغيؿ ّلدعـ ّالوطني الصندوؽ
 نشاطاتّصناعية.

  :2مرحمة االستغالل  
ّامتيازاتّجبائيةّتتمثؿّفي:اتّالصغيرةّوالمتوسطةّتمنحّلممؤسسخالؿّىذهّالمرحمةّ

سنوات03ّّّالضريبةّعمىّأرباحّالشركاتّلمدةّأوّاإلجماليالكميّمفّالضريبةّعمىّالدخؿّّاإلعفاء -
عندماّتكوفّىذهّالنشاطاتّقائمةّفيّمناطؽّيجبّترقيتياّوالموجودةّّوابتداءاّمفّتاريخّبدءّالنشاط،ّ

ةّمفّتاريخّاالستغالؿّولمدّ ّابتداءاسنوات06ّّّاإلعفاءفيّقائمةّمحددةّعفّطريؽّالتنظيـّتحددّمدةّ
ّ،المناطؽّالجنوبيةسنواتّبالنسبةّلتمؾّالقائمةّفي10ّّ

ّالعقّ  - ّالضريبة ّمف ّاإلعفاء ّلمدة ّوالمنشآت ّالمباني ّعمى ّو03ّارية ّبالنسبة06ّّسنوات، سنوات
 سنواتّلمناطؽّالجنوب؛10ّلممرتفعات،ّو

                                                           
1 -ّ http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-

09-09-09-12-51 ّ30/12/ّ2015ّ:  
 المرجعّنفسوّ-2ّ

http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-09-09-09-12-51
http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-09-09-09-12-51
http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-09-09-09-12-51


 الرابع: هيئات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالفصل 
 

~ 288 ~ 
 

ّعمىّالنشاطّالمينياإلعفاءّاإلجماليّمفّ - ّّالرسـ ّلمدة ّالبدءّفيّالنشاطّ ّو03ّعند 06ّسنوات،
 سنواتّلمناطؽّالجنوب؛10ّسنواتّبالنسبةّلممرتفعات،ّو

ّوافؽّصاحبّالمشروعّلتوظيؼّ - ّإذا ّاإلعفاء ّفترة ّسنتيفّمف ّلمدة سنواتّعمىّاألقؿ03ّّالتمديد
 موظفاّلفترةّغيرّمحددة؛

 1ّفي نهاية فترة اإلعفاء: -
ّ ّمف ّلالستفادة ّالمؤىموف ّالمشاريع ّذوو ّالشباب ّيمارسيا ّالتي ّالنشاطات الصندوؽّّإعانةتستفيد

ّأرباحّ ّعمى ّالضريبة ّأو ّاإلجمالي ّالدخؿ ّعمى ّتخفيضّالضريبة ّمف ّالشباب ّتشغيؿ ّلدعـ الوطني
الشركاتّحسبّالحالة،ّوكذاّالرسـّعمىّالنشاطّالمينيّالمستحؽّعندّنيايةّفترةّاإلعفاءاتّالمنصوصّ

خضاعّالضريبيّسنواتّاألولىّمفّاإلّ(03الثالثّ)عميياّفيّالتشريعّالجبائيّالمعموؿ،ّوذلؾّخالؿّ
 ويكوفّىذاّالتخفيضّكماّيمي:ّ

 %ّمفّالضريبة؛70ّاألولىّسنةال -
ّ%ّمفّالضريبة؛50السنةّالثانيةّ -
ّ%ّمفّالضريبة.25السنةّالثالثةّّ -

ّالموادّ ّإدماج ّنسبة ّحسب ّاالستثمار ّدعـ ّجياز ّإطار ّفي ّالشباب ّلممستثمريف ّالجبائية ّالمزايا وتمنح

ّالمصنّ  ّ)المادة ّمحميا 74ّّعة ّقانوف ّمف ّأجيزة2014ّالمالية ّإطار ّفي ّالممنوحة ّالمزايا ّبتراكـ ّيسمح ّوال ،)

إذاّكافّاألمرّيتعمؽّبتمديدّالنشاطاتّاإلنتاجية،ّولقدّبمغتّنسبةّّرّإالّ الصندوؽّالوطنيّلدعـّالقرضّالمصغّ 
 %.100تخفيضّالفائدةّبالنسبةّلمقروضّالممنوحةّمفّطرؼّالبنوؾّإلىّ

 ANSEJ ية لدعم تشغيل الشبابالصناديق التابعة لموكالة الوطن  -5
 :الوطنيةّلدعـّتشغيؿّالشبابّالصناديؽّالتابعةّلموكالةّأىـمفّ

ّصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لمشباب أصحاب المشاريع - ّـ : إنشاءّّت
ّبموجبّ ّوذلؾ ّالمشاريع ّذوي ّلمشباب ّالقروضّالممنوحة ّأخطار ّلضماف ّالمشتركة ّالكفالة صندوؽ

1419ّّصفر14ّّّفيّالمؤرخالصادرّّ-98ّ200المرسوـّالتنفيذيّرقـّ 1998ّجواف09ّّالموافؽّلػ
ّاالجتماعي، ّوالضماف ّوالتشغيؿ ّالعمؿ ّوزير ّتحتّوصاية ّبالشخصيةّن ّأحيثّّوالذيّوضع ّيتمتع و

                                                           
1 ّ-ّ http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-

09-09-09-12-51 ّ30ّ/12/ّ2015ّ:  
 

http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-09-09-09-12-51
http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-09-09-09-12-51
http://www.mfdgi.gov.dz/portail/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar-138-2014-07-02-09-39-41-/422014-09-09-09-12-51
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ضحّدورهّمفّخالؿّمساعدةّالمنخرطوفّفيوّمفّخالؿّضمافّالقروضّويتّ ّمعنويةّواالستقالؿّالمالي.ال
الوطنيةّّالوكالةّإطارفيّّالصغيرةّوالمتوسطةالتيّتمنحياّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّإلنشاءّالمؤسساتّ

 1صيغّالتمويؿّالثالثي.ّمفّخالؿوذلؾّّلدعـّتشغيؿّالشباب،
ّـ FNSEJ تشغيل الشبابالصندوق الوطني لدعم  - إنشاءّىذاّالصندوؽّبموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّّ:ّت

ّالثاني24ّّالمؤرخّفي96-295ّّ 1417ّّربيع ّلػ ّيعمؿّعمىّدعـّّ،1996ّسبتمبر8ّالموافؽ ّوىو
ّرأسّو ّإلتماـ ّوذلؾ ّفائدة ّبدوف ّقروض ّمنحيـ ّطريؽ ّعف ّالشباب ّّتشغيؿ ّالخاص ّإنجازبماليـ

 2باإلضافةّإلىّالقروضّالممنوحةّليـّمفّقبؿّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية.ّ،مشاريعيـ
ّ

 ANGEM رالمصغ   القرض لتسيير الوطنية ثانيا: الوكالة
بظيورّبرنامجّيتمـ1999ّّّرّفيّجويميةصيغةّالقرضّالمصغّ بوادرّاىتماـّالدولةّالجزائريةّكانتّأوؿّب

فئاتّمتنوعةّمفّطالبيّالشغؿّّإلىوالموجو1996ّّويدعـّمسارّمكافحةّالبطالةّلمبرنامجّالذيّظيرّفيّسنةّ
فائدةّّبمعدؿرّوالمخصصّالقتناءّعتادّبسيطّبجيازّالقرضّالمصغّ ّاألمرويتعمؽّّ،معالجةّالبطالةّإطارفيّ
عبرّكامؿ1999ّّميةّفيّجويّىذاّالبرنامجّشرعتّالدولةّفيّتطبيؽّوقدّ.%ّويتـّتسديدهّعمىّمرحمةّقصيرة2

 3،ّوبذلؾّّيعتبرّالقرضّالمصغرّوسيمةّلمكافحةّالبطالةّوالفقرّفيّالمجتمع.الترابّالوطني
2004ّجانفي22ّّالموافؽّلػ1424ّّذيّالحجة29ّّالمؤرخّفي14ّ-04ّوبموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّ

ؼّعمىّأنياّىيئةّذاتّطابعّخاصّتتمتعّبالشخصيةّر،ّوتعرّ إنشاءّالوكالةّالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ ّتّـ 

ّمقرّ  ّويكوف ّالمالي، ّواالستقالؿ ّالحكومةّالمعنوية ّرئيس ّسمطة ّتحت ّالوكالة ّوتوضع ّالعاصمة، ّبالجزائر ىا
4ّؼّبالتشغيؿّالمتابعةّالعمميةّلنشاطاتّالوكالة.ىّالوزيرّالمكمّ ويتولّ 

                                                           
1
ّالتنفيذيّرقـّالجريدةّالرسمية،ّّ-  صندوؽّالكفالةّالمشتركةّّإحداثالمتضمف1998ّّجواف09ّّالموافؽّلػ1419ّّصفر14ّّالمؤرخّّ-98ّ200المرسـو

 ّ.07ّ،08،ّص،ّص،42ّ،ّالعددّاألساسيلضمافّأخطارّالقروضّالممنوحةّلمشبابّأصحابّالمشاريعّوتحديدّقانونوّ
ّالتنفيذيّرقـّالجريدةّالرسمية،ّّ-2 الصندوؽّالوطنيّّإحداثالمتضمف1996ّّسبتمبر08ّّالموافؽّلػ1417ّّربيعّالثاني24ّّالمؤرخّّ-96ّ295المرسـو

ّ.10ّ،11ّ،ّص،ّص،52،ّالعددّلدعـّتشغيؿّالشباب
3
ّاألياـّالعمميةّالدوليةّالثانيةّحوؿ، المساعدةّعمىّإنشاءّالمؤسساتّةتمويؿّضمفّالبرامجّالوطنيسعادّعوفّهللا،ّراشدةّعزيرو،ّالقرضّالمصغرّكآليةّ - 

ص،ّ، 2011ماي5ّّ-4-3،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّالجزائر،ّ"المقاولتية:ّآلياتّدعـّومساعدةّإنشاءّالمؤسساتّفيّالجزائر"ّفرصّوتحديات
02. 

ّالم4ّ- ّالرسمية، ّالتنفيذيّرقـّ،04ّ-01ّادةالجريدة 1424ّّّالقعدةذي29ّّالمؤرخّفي14ّّ-04المرسـو ّإنشاءتضمفّوالم2004ّجانفي22ّّالموافؽّلػ
ّ.08،ّص،06ّالعددّ،ّالمصغرّوتحديدّقانونياّاألساسيّالوكالةّالوطنيةّلتسييرّالقرض
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ّموجّ القرضّالمصغّ  ّخمسّسنوات ّإلى ّسنة ّمف ّتسديدىا ّيتـ ّالحجـ ّصغيرة ّسمفة ّىو ّلممشاريعّر و
دج،ّتمكفّمفّاقتناءّعتادّصغير000ّ000ّ1ّاإلنتاجيةّوالخدماتيةّأوّالنشاطاتّالتجاريةّالتيّالّتتعدىّكمفتياّ

ّمي ّأو ّنشاط ّلممارسة ّاألولية ّالمصاريؼ ّوتغطية ّالنشاط ّفي ّلالنطالؽ ّأولية ّالقرضّومواد ّوييدؼ ّما، نة

رّإلىّتحقيؽّاالندماجّاالقتصاديّواالجتماعيّلمفئاتّالمستيدفةّمفّخالؿّإنشاءّأنشطةّمنتجةّلمسمعّّالمصغّ 

ّالنّ  ّإلى ّإضافة ّمنتظـ ّوغير ّمستقر ّغير ّذويّدخؿ ّأو ّدخؿ ّدوف ّالمواطنيف ّلفئة ّموجية ساءّوالخدماتّفيو
1ّالماكثاتّبالبيت.ّ

2ّّدّالوكالةّبػ:وتزوّ 
ّالمكمّ ّتوجيه:مجمس  - ّالوزير ّطرؼ ّمف ّأعضائو ّتعييف ّويـ ّالممثميف، ّمف ّمجموعة ّمف ؼّويتكوف

 بالتشغيؿ؛
ّالمكمّ ّمدير عام: - ّالوزير ّاقتراح ّعمى ّبناءا ّبمرسوـ ّأىداؼّويعيف ّتحقيؽ ّعمى ّويسير ؼّبالتشغيؿ،

 ىّأمانةّمجمسّالتوجيو؛كماّيتولّ ّ،ومياـّالوكالة
ّالال ّتتكوفّمفّثالثةّأعضاءّيّلجنة المراقبة: - ّالرقابة ّلتنفيذحقةّعينيـّمجمسّالتوجيوّوتقوـّبممارسة

ّقراراتياّلحسابّمجمسّالتوجيو.
ىّالوكالةّالقياـّبياّتتمثؿّأىـّالمياـّالتيّتتولّ ّ:ANGEM مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -1

 3ّفي:
ّرّوفقاّلمتنظيـّوالتشريعّالمعموؿّبو؛تسييرّجيازّالقرضّالمصغّ  -
- ّ ّورصدّتدعيـ ّالمالي ّالتركيب ّمسار ّوفي ّمشاريعيـ ّتنفيذ ّفي ّومرافقتيـ ّاالستشارة ّوتقديـ المستفيديف

 القروض؛
 منحّقروضّبدوفّفائدة؛ -
 تبميغّالمستفيديفّأصحابّالمشاريعّالمؤىمةّبمختمؼّاإلعاناتّالتيّتمنحّليـ؛ -
ّالحا - ّعند ّومساعدتيـ ّالمستفيدوف ّينجزىا ّالتي ّلألنشطة ّالدائمة ّالمتابعة ّالمؤسساتّتضمف ّلدى جة

 والييئاتّالمعنيةّبتنفيذّمشاريعيـ؛

                                                           
1 ّ-ّ http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/component/k2/item/232-         ّ07/06/2016ّ  

ّالتنفيذيّرقـ23ّّ-8الجريدةّالرسمية،ّالمادةّّ-2ّ  .11ّ-09،ّص-صّمرجعّسابؽ،ّ،14ّ-04،ّالمرسـو
 ّ.08ّّ،09،ّص،5ّ،ّالمادةّالمرجعّنفسو3ّّ-

http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/component/k2/item/232-
http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/component/k2/item/232-
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ّواستغاللياّ - ّلممشاريع ّالمالي ّالتركيب ّإطار ّفي ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوؾ ّمع ّعالقاتّمتواصمة تقيـ
 والمشاركةّفيّتحصيؿّالديوفّغيرّالمسددةّفيّآجاليا؛

 لحسابّالوكالة؛مرافقةّالمستفيديفّمفّجيازّالقرضّالمصغرّفيّإطارّانجازّأنشطتيـّوذلؾّ -
فّيسمحّبرصدّالمواردّالخارجيةّالمخصصةّلدعـّتحقيؽّأىداؼّجيازّالقرضّأتنفذّكؿّتدبيرّمفّشأنوّ -

 ر.المصغّ 
 ANGEM:1 رأهداف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   -2
ّوالري - ّالحضرية ّالمناطؽ ّفي ّوالفقر ّالبطالة ّمكافحة ّفي ّالحر،ّالمساىمة ّالعمؿ ّتشجيع ّخالؿ ّمف فية

 ؛سوية،ّوالّسيماّالفئاتّالنّ العمؿّفيّالبيتّوالحرؼّوالميفّو
- ّ ّسكاف ّبيف ّالوعي ّإبراالرفع ّخالؿ ّمف ّاألصمية ّمناطقيـ ّوالثقافيةريؼّفي ّالمنتجاتّاالقتصادية ّّّّ،ّز

 ؛والعمالةّت،ّالمولدةّلممداخيؿمفّالسمعّوالخدما
ّّو - ّلتحؿّمحؿّاإلتكالية، ّروحّالمقاولتية ّيتنمية ّما ّعمىّىذا ّالفرديةّاالّدماجناالساعد جتماعيّوالتنمية

 لألشخاص؛
ومرحمةّّتمويؿّمشاريعيـمرحمةّفيماّيتعمؽّبّخاصةالمستفيديفّفيّتنفيذّأنشطتيـ،ّّفقةومراتوجيوّّّدعـ -

 ؛االستغالؿ
االتفاقياتّوالعقودّّاحتراـّعمىّيـمعّحرصّمفّالقرضّالمستفيديفّّمفّطرؼالمنجزةّّّمتابعةّاألنشطة -

 ؛لوكالةربطيـّمعّاالتيّت
وتسييرّاألنشطةّّتقنياتّتمويؿّفيّمجاؿّّفّمفّالقروضّالمصغرةفّحامميّالمشاريعّوالمستفيدييتكّو -

 ؛ةّلممداخيؿالمدرّ 
- ّ ّمنتجات ّتسويؽ ّدعـ ّمف ّالمستفادة ّالمصغّ المشاريع ّالمعارضّالقروض ّتنظيـ ّطريؽ ّعف رة

 .(عرض/بيع)
 ANGEM:2ر الوطنية لتسيير القرض المصغ   مصادر الموارد المالية لموكالة -3

 ر؛تخصيصاتّالصندوؽّالوطنيّلدعـّالقرضّالمصغّ  -
 ؛حصائؿّالودائعّالماليةّالمحتممة -
 اليباتّوالوصاياّواإلعانات؛ -

                                                           
1ّ-ّhttp://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missions/20/07/2016ّّّّ 

 .11ص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،14-04،ّالمرسوـّالتنفيذيّرقـ26ّالجريدةّالرسمية،ّالمادة2ّّ-

http://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missions:%202016/07/20/
http://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missions:%202016/07/20/
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 المساىماتّالمحتممةّالتيّتقدمياّالييئاتّالوطنيةّوالدوليةّبعدّترخيصّمفّالسمطاتّالمعنية؛ -
 .ةّالوكالةمرتبطةّبأنشطحصيمةّكؿّ -

 1ر: شروط االستفادة من القرض المصغ   -4
حتىّيتحصؿّصاحبّالمشروعّعمىّاإلعانةّالمنصوصّعميياّفيّإطارّالقرضّالمصغر،ّيجبّأفّ

 تتوفرّفيوّالشروطّالتالية:ّ
 سنةّفماّفوؽ؛18ّبموغّسفّ -
 منتظـ؛المستقرّوغيرّالأوّذويّالدخؿّالضعيؼّغيرّّ،أفّيكونواّبدوفّدخؿ -
 ة؛مستقرّ ّإقامةيتوفرواّعمىّّأف -
 أفّيكونواّذويّمياراتّلياّعالقةّبالنشاطّالمرتقب؛ّ -
 عدـّاالستفادةّمفّمساعدةّأخرىّإلنشاءّالنشاطات؛ّ -
 ّالقدرةّعمىّدفعّالمساىمةّالشخصيةّحسبّصيغّالتمويؿّالمتبعة؛ّ -
 تقدـّالمساىماتّالشخصيةّنقدا؛ -
ّوفيرّمحؿّذيّاستعماؿّتجاريّرّبالضرورةّتالّتشترطّاألنشطةّالمؤىمةّلالستفادةّمفّالقرضّالمصغّ  -

 ؛أوّميني
- ّ ّبػ ّالمستوىّاألدنىّلممساىماتّالشخصية ّويخفضّإلى5ّيحدد ّلمنشاط، ّاإلجمالية %3ّ%ّمفّالكمفة

 ضمفّالشروطّغيرّالمجتمعةّالتالية:
 شيادةّأوّوثيقةّمعادلةّمعترؼّبيا؛عمىّإذاّكافّالمستفيدّحائزاّ -
 مستوىّالجنوبّأوّاليضابّالعميا؛إذاّأنجزّالنشاطّفيّمنطقةّخاصة،ّأوّعمىّ -
- ّ ّكانت ّالمواد10ّإذا ّشراء ّبعنواف ّدينار ّألؼ ّثالثيف ّتفوؽ ّأف ّيمكف ّال ّاإلجمالية ّالكمفة %مف

 األولية.
2ّ مويالت:نوعيفّمفّالتّ ّرالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ ّتقدـّالوكالةّ:التركيبة التمويمية   -5
- ّ ّتكمفتيا ّتتجاوز ّال ّالتي ّلممشاريع 000ّ000ّ1ّّالقروضّالمقدمة ّبعنواف ّتكوف ّوالتي ّ ّإنشاءدج

الرسوـّالضروريةّالنطالؽّلالنطالؽّفيّالمشروعّودفعّّاألوليالعتادّّوالمشاريعّالقتناءّالعتادّالبسيط،ّ
 ؛المشروع

                                                           
1ّ- www.engem.dz   9/8/2015 ّّّّ.  
2 ّ-  http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2 ّّّّ15/04/2016ّّّ  

http://www.engem.dz/
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
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ّ.دج000ّ30ّّلممشاريعّالتيّالّتتجاوزّتكمفتياّّاألوليقروضّبدوفّفائدةّبعنوافّشراءّالعتادّ -
 ثنائيالمويل ت  ال: 

ّ،ّتكوف:دج 000ّ30 قيمتياّالّتتجاوزّالمشاريعّالتي -
ّ؛%ّبدوفّفوائد90مساىمةّالوكالة:ّ -
ّ.%10:ّصاحبّالمشروعمساىمةّ -

ّ،ّتكوف:دج000ّ100ّو000ّ50ّّمشاريعّالتيّتتراوحّقيمتياّماّبيفّال -
ّ؛%90%ّإلى80ّبفوائدّمخفضةّبنسبةّ%97ّ%ّأو95ّمساىمةّالبنؾ:ّ -
ّّ. %03%ّأو05ّ:ّصاحبّالمشروعمساىمةّ -

 ثالثي المويل ت  ال: 
ّتكوف:ّدج000ّ400ّدجّحتى001ّ100ّّلمشاريعّالتيّتتراوحّقيمتياّماّبيفّا -

ّ؛90%ّإلىّ%80%ّبفوائدّمخفضةّبنسبة70ّمساىمةّالبنؾ:ّ -
ّ؛%05%ّأو03ّ:ّصاحبّالمشروعمساىمةّ -
ّ.%ّبدوفّفوائد25ّأوّ%27ّمساىمةّالوكالة:ّ -

ّإلىّأنّ ّو ّكافّالمستفيدتجدرّاإلشارة ّإذا ّأوّوثيقةّمعادلةّّصاحبّالمشروعّوّفيّحالةّما حامالّلشيادة

%25ّ%ّوترتفعّمساىمةّالوكالةّمف03ّّ%ّإلى05نسبةّمساىمتوّالشخصيةّستنخفضّمفّّمعترؼّبياّفإفّ 
ّ.بالنسبةّلمبنؾّفيّحالةّالتمويؿّالثنائي%97ّإلىّ ّ%95ّمفّ%ّفيّحالةّالتمويؿّالثالثي،ّّو27ّإلى

ّتصؿّإلىّخمسّسنوات،ّّو ّإلىّالبنؾّفيّمدة ّمبمغّالقرضّوالفوائد ّتمويموّبتسديد ّبعد ّالمستفيد يمتـز
بالوكالةّفيّمدةّأقصاىاّّبدوفّفائدةّالخاصّالقرضحسبّالجدوؿّالزمنيّالذيّيحددهّالبنؾ،ّويسددّبعدّذلؾّ

ّ ّأقصاىا ّفيّمدة ّفتسدد ّاألولية ّالمواد ّلشراء ّالموجية ّفائدة ّبدوف ّلمسمفة ّبالنسبة ّأما ّّشيرا15ّّثالثّسنوات.
ّ.عمىّأربعةّمراحؿ

رّلممستفيديفّالمساعداتّالماليةّفقط،ّبؿّيتعدىّذلؾّوالّتمنحّالوكالةّالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ ّ
ّإ ّّولىّمساعداتّغير ّكالتوجيو ّلممشروع،مالية ّواالقتصادية ّالتقنية ّالدراسة ّالعمـوالتكويفّفيّّالمرافقة، ّمجاؿ

صالوناتّأيفّيتـّالتفيديفّمفّالمشاركةّفيّالمعارضّّوكذاّإعطاءّالفرصةّليؤالءّالمسالماليةّوتسييرّالمؤسسة،ّّو
ّّ.جاتيـكذاّخمؽّفضاءاتّجديدةّلتسويؽّمنتّوّ،التعارؼّبينيـّواكتسابّخبراتّمختمفة
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 1القرض: تسديد كيفية -6
دج000ّ30ّّالتيّالّتتعدىّمبمغّالموجيةّلشراءّالموادّاألوليةّّوّتمنحّلممستفيدّمفّالسمفةّبدوفّفائدة -

ّعمىّّ ّالسمفة ّأشيرّعمىّأفّتسدد ّتقدرّبثالثة ّمفّالتسديد ّإعفاء وفؽّجدوؿّزمنيّّ،أقساط04ّفترة
 ؛شيرا12ّمحددّعمىّمدةّ

ّ(ّفتمنحّلممستفيدّفترةّإعفاءّأقصاىاّستةّأشيرّبعدىاصاحبّالمشروع،ّالوكالةبالنسبةّلمتمويؿّالثنائي) -
 ؛سنواتّوّحسبّجدوؿّزمنيّيحددهّالبنؾ5ّتسددّالسمفةّالبنكيةّعمىّأقساطّفيّمدةّأقصاىاّ

ّ:تيكاآل(ّفتسددّالسمفةّ،ّصاحبّالمشروعوكالة،ّالبنؾالبالنسبةّلمتمويؿّالثالثيّ) -
- ّ 70ّنسبة ّالخاصة %ّ ّالبنكي ّبالقرض ّأقصاىا ّإعفاء ّمدة ّبعد ّأقساط، ّعمى شيرا12ّّتسدد

ّ؛سنوات5ّجدوؿّزمنيّمحددّفيّمدةّأقصاىاّ حسب
- ّ ّبالوكالة3ّّبعد ّالخاصة ّفائدة ّبدوف ّالسمفة ّبتسديد ّالمستفيد ّيقوـ ّالبنؾ ّسمفة ّتسديد ّمف أشير
ّ.سنواتّوّحسبّجدوؿّزمنيّمحدد3ّقسطّفيّمدة12ّّ%ّعمى27ّ%ّأو25ّّػبّالمقدرةّّو 

 :ANGEM رالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   واالمتيازات التي تقدمها اإلعانات -7
ّالتنفيذيّرقـ07ّحسبّالمادةّّّ  2االمتيازاتّالتالية:ّتقدـّالوكالة13ّػػػػ04ّمفّالمرسـو

دج(ّيخصصّلتكممةّمستوى000ّ100ّالمشروعّمائةّألؼّدينارّ)قرضّبدوفّفوائدّعندماّتفوؽّكمفةّ -
 المساىماتّالشخصيةّالمطموبةّّلالستفادةّمفّالقرضّالبنكي؛

 تخفيضّنسبّالفائدةّبالنسبةّلمقروضّالبنكيةّالمتحصؿّعمييا؛ -
 دج.000ّ30ّزّكمفتياّقرضّبدوفّفوائدّبعنوافّاقتناءّالموادّالتيّتتجاّو -

3ّحةّمفّقبؿّالوكالةّوتتمثؿّفي:وىناؾّعدةّإعاناتّأخرىّممنّو
رّدوفّمقابؿ،ّمفّالمساعدةّالتقنيةّلموكالةّالوطنيةّجيازّالقرضّالمصغّ ّإلعانةيستفيدّالمواطفّالمؤىؿّ -

 لتسييرّالقرضّالمصغرّواستشارتياّومرافقتياّومتابعتيا؛
السابقةّالذكرّوالمتعمؽ07ّّيتجاوزّمبمغّالقرضّبدوفّفوائدّالمنصوصّعميوّفيّالمادةّّأفالّيمكفّ -

 بجيازّالقرضّالمصغر:ّ

                                                           
1 ّ-  http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2 ّ 15/4/2016ّ:  

2ّ-ّ ّالرسمية، ّالجريدة ّالتنفيذيّرقـ07المادة ّالمرسـو ،04ّ 1424ّّّالقعدةذي29ّّالمؤرخّفي13ّػػػػ ّالقرض2004ّّجانفي22ّّالموافؽّلػ يتعمؽّبجياز
 .03ّ،04،ّص،6ّالمصغر،ّالعددّ

ّالتنفيذيّرقـالفصؿّالثاني،ّالجريدةّالرسمية،ّّ-3ّ  .13ّ،14ص،ّص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،13ػػػػ04ّالمرسـو
 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
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 ر(: مبمغ القرض بدون فائدة المقدم من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ  1-4شكل رقم )
ّ
ّ
ّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
                              

 
ّّ
ّ
ّ
ّ

ّ.13ّ،14ص،ّص،ّمرجعّسابؽ،ّ،13ّػػػػ04ّالمرسوـّالتنفيذيّرقـ،11ّ:ّالجريدةّالرسمية،ّالمادةّالمصدر
ّالقرضّبػػ - ّمستوى 70ّيحدد ّالكمفة ّمف ّّاإلجمالية% ّالكمفة ّىذه ّتفوؽ ّعندما دج000ّ100ّّلمنشاط

ّمستوىّالقرضّبػ000ّ400ّوتساويّ ّيحدد ّكما ّتقؿّعنيا. ّالنشاط95ّدجّأو كانتّّإذا%ّمفّكمفة
ّإذا%97ّّإلىالقرضّمستوىّرفعّويتـّّ،دجّأوّأقؿ000ّ100ّدجّوتساوي000ّ50ّّالكمفةّتقدرّبػ

ّ ّخاصّ المكاف ّمنطقة ّفي ّنشاطو ّانجاز ّتـ ّأو ّبيا ّمعترؼ ّمعادلة ّوثيقة ّأو ّشيادة ّيحمؿ ّّّّّّّّةّستفيد
 أوّعمىّمستوىّالجنوبّأوّاليضاب.

ّاألنشطةيتـّتحديدّمعدؿّالفائدةّالمخفضّلممستفيدّمفّقبؿّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية،ّوفيّحالةّانجازّ -
ؿّ%ّمفّالمعدّ 90ّإلىمنطقةّخاصةّأوّعمىّمستوىّالجنوبّأوّاليضابّترفعّمعدالتّالتخفيضّفيّ

والّيتحمؿّالمستفيدّمفّالقرضّسوىّفارؽّنسبةّالفائدةّّ،البنوؾّوالمؤسساتّالماليةالمديفّالذيّتطبقوّ
 ّغيرّالمخفض.

 
 

%ّمفّالكمفةّاإلجماليةّلمنشاطّعندما25ّ
دج000ّ100ّتفوؽّىذهّالكمفةّمبمغّ

ّقؿأدجّأو000ّ400ّّوتساويّ

 

 %27ّّإلىويرفعّمستوىّكمفةّالنشاطّ

يحمؿّّالمستفيد
ّ ّأو وثيقةّشيادة

ّمعترؼ ّمعادلة
 ّبيا

انجازّالنشاطّفيّمنطقةّ
خاصةّأوّعمىّمستوىّ

 شراءّالموادّاألولية الجنوبّأوّاليضابّالعميا

ّدج.000ّ30ّيمكفّأفّتفوؽّّ%ّمفّالكمفةّاإلجماليةّوالتيّال90ّ

 

 وليةحالةّإحداثّأنشطةّاقتناءّالعتادّالصغيرّوالموادّاأل
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 :باإلضافة إلى
1 

 مفّنسبةّالفوائدّالمطبقةّمفّطرؼّالبنؾّلمنشاطاتّالمنجزة؛ّ%80تخفيضّ -
مفّنسبةّالفوائدّالمطبقةّمفّطرؼّالبنؾّعندماّتكوفّالنشاطاتّمقامةّفيّمناطؽّّ%95تخفيضّ  -

  .الجنوبّواليضابّالعميا

 ADSوكالة التنمية االجتماعية  :ثالثا

والذي1996ّّجواف29ّّالموافؽّلػ1417ّّصفر3ّّالمؤرخّفي232ّّ-96بموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّ
وىيّىيئةّذاتّطابعّخاصّتتمتعّبالشخصيةّ،ّاألساسيوكالةّالتنميةّاالجتماعيةّويحددّقانونياّّإنشاءيتضمفّ

ّ ّالمالية ّوباالستقاللية ّالجزائرواإلداريةالمعنوية ّفيّمدينة ّمقرىا ّويكوف ّّّأيّفرعّجيويّبقرارّّإنشاءويمكفّّ،،
ّالمكمؼّبالتشغيؿّ ّالوزير ّنشاطيا ّويتابع ّرئيسّالحكومة ّتحتّسمطة ّالوكالة ّوتوضع ّالتوجييي، ّمجمسيا مف

2ّوالحمايةّاالجتماعية.
 3تعمؿّالوكالةّعمىّالقياـّبماّيمي: :ADS وكالة التنمية االجتماعيةمهام  -1

المساعداتّأوّأيةّوسيمةّلفائدةّالفئاتّالترقيةّواالنتقاءّواالختيارّوالتمويؿّالجزئيّأوّالكميّعفّطريؽّ -
ّواّ،المحتاجة ّاقتصادية ّعاممةّوكؿّمشروعّأشغاؿّأوّخدماتّذاتّمنفعة ّتستعمؿّيد ّأكيدة جتماعية
 تنميةّالمؤسساتّالصغرى؛تعمؿّعمىّكثيفة،ّّو

البحثّوجمعّالمساعداتّالماليةّوالتبرعاتّواليباتّواإلعاناتّمفّأيّنوعّ)وطنيةّأوّدوليةّأوّمتعددةّ -
 .الجوانب(ّألداءّموضوعياّاالجتماعي

ويشمؿّتنظيـّالوكالةّمديريةّعامةّتتفرعّعنياّعدةّمديرياتّمركزية،ّوكذاّأجيزةّاتخاذّالقرارّوالتنفيذّ
ّوالمراقبةّاآلتية:

ّ؛أربعةّأعضاءّمفّالحركةّالجمعويةّ:ّمكوفّمفّعشرةّأعضاءّمنيــــ مجمس توجيهي
ةّلتوجيو،ّمكونةّمفّثالثةّأعضاءّمفّبينيـّعضوّواحدّمفّالحرك:ّمنبثقةّمفّمجمسّاـــ لجنة المراقبة

ّ؛الجمعوية

                                                           
1 ّ-ّ http://www.bdl.dz/arabe/angem-arabe.html ّ30ّ/08ّ/2016ّ:  

ّالتن،5ّ-1المادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-2ّ وكالةّالتنميةّّإنشاءتضمفّوالم1996ّجواف29ّّالموافؽّلػ1417ّّصفر3ّّالمؤرخّفي232ّّ-96فيذيّرقـّالمرسـو
 .18،ّص،40ّ،ّالعددّاألساسياالجتماعيةّويحددّقانونياّ

 .19ص،ّّ،6ّ،7المادةّ،ّالمرجعّنفسوّ-3ّ

http://www.bdl.dz/arabe/angem-arabe.html
http://www.bdl.dz/arabe/angem-arabe.html
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يتمتعّبالسمطاتّالضروريةّلمتصرؼّفيّكؿّالظروؼّباسـّولحسابّالوكالةّفيّإطارّقانونياّّـــ مدير عام:
ّاألساسي.

مادىاّإضافةّإلىّاعتّ،وكاالتّجيوية07ّبميامياّفإنياّتعتمدّعمىّشبكةّتتكوفّمفّالوكالةّوحتىّتقوـّ
ّعمىّمديرياتّالتشغيؿّومديرياتّالنشاطّاالجتماعيّبالوالياتّوكذاّالبمديات.

 1مصادر الموارد المالية لموكالة: -2
ّالجماعاتّالوطنيةّ - ّأوّالقروضّالتيّتمنحيا ّّإعاناتّالصندوؽّاالجتماعيّلمتنميةّواليباتّوالوصايا

 أوّالمحميةّالعموميةّأوّالخاصة،ّاألجنبية؛
 الخزينة؛نتائجّتوظيؼّ -
 النتائجّالمختمفةّوالقيـّالمضافةّالتابعةّلنشاطيا. -

 
ّ ANDI االستثمار لتطويرالوكالة الوطنية و  APSI: وكالة ترقية ودعم االستثماررابعا

APSIوكالة ترقية ودعم االستثمار -1
2 

ّـ  ّاالستثمارّّت ّإنشاءّوكالةّترقيةّودعـ 07ّّبموجبّالمادة ّالتنفيذيّرقـ ّّّالمؤرخ12ّّ-93مفّالمرسوـ
ّالثاني19ّّفيّ 1414ّّربيع ّاالستثمار1993ّأكتوبر5ّّالموافؽّلػ ّعفّّ،المتعمؽّبترقية مؤسسةّ"وىيّعبارة

ّ."فيّشكؿّشباؾّوحيدّيضـّاإلداراتّوالييئاتّالمعنيةّباالستثمارّإداريعموميةّذاتّطابعّ
ّتكفؿّالوكالةّالقياـّبالمياـّالتالية:تّو

 استثماراتيـ؛ّإلنجازمساعدةّالمستثمريفّفيّاستيفاءّالشكمياتّالالزمةّ -
 متابعةّاالستثماراتّوترقيتيا؛ -
 تقييـّاالستثماراتّوتقديـّالقراراتّالمتعمقةّبمنحّأوّرفضّمنحّاالمتيازات؛ -
 االستثمارات؛ّبإنجازبعضّالنفقاتّالمتعمقةّّأوالتكفؿّبكؿّ -
 تثمارات؛منحّاالمتيازاتّالمتعمقةّبترقيةّاالس -
 مراقبةّومتابعةّاالستثماراتّلتتـّفيّإطارّالشروطّوالمواصفاتّالمحددة؛ -
 تقديـّالتسييالتّالجمركيةّالخاصةّبوسائؿّاإلنتاجّوالموادّاألوليةّالمعدةّلمتصدير. -

ّ
                                                           

ّالتنفيذيّرقـّ،24ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-1ّ  .21ّ،22ص،ّص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،232-96المرسـو
ّالتنفيذيّرقـّالجريدةّالرسمية،ّّ-2ّ  .10ّ-03ّّ،صّ-صّمرجعّسابؽ،ّ،12_93المرسـو
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ّ ANDI االستثمار لتطويرالوكالة الوطنية  -2

ّـ  ّّإنشاءّت ّلتنميةالوكالة ّاالستثمارّّاالستثمارّوتطويرّالوطنية ّومتابعة ّوترقية ّدعـ ّلوكالة كبديؿ
(APSIّّالثالثة ّالمادة ّجاءتّبو ّلما ّوالتيّلـّتتمكفّمفّتحقيؽّاألىداؼّالتيّأنشأتّمفّأجميا،ّوذلؾّوفقا )ّّ

ّ ّّالتنفيذيمفّالمرسوـ والمتعمؽ1993ّّأكتوبر5ّّّالموافؽّلػ1414ّربيعّالثاني19ّّّالمؤرخّفي12ّ-93رقـ
تكوفّىذهّالوكالةّمفّمجموعةّمفّاإلداراتّوالييئاتّالتيّتعمؿّعمىّمساعدةّالمستثمريفّبترقيةّاالستثمار،ّوت

ّـ  ّومفّث ّالمشاريعّودراستيا ّسواءّبالقبوؿّاتّ ّفيّتحقيؽّاستثماراتيـ،ّحيثّتركزّعمىّتقييـ ّالقراراتّبشأنيا ّّخاذ
ّالرفض ّـ ّ،أو ّت ّحكّوّؿتعديّإلىّأف ّىيئة ّيتعمؽّبإنشاء ّأمر ّبإصدار ّالمرسوـ ّبيفّمياـّىذا ّتجمع ّجديدة مية

ّ ّاالستثمار ّودعـ ّترقية ّوكالة ّّ(APSI)ووسائؿ ّالشباب ّتشغيؿ ّلدعـ ّالوطنية ّّّّّمتمثمةANSEJّّ))والوكالة
ّّ.(ANDIفيّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّ)

أوت20ّّالموافؽّلػّّاألوؿجمادي01ّّالمؤرخّفي03ّّ-01مفّاألمرّالرئاسيّرقـ06ّّبموجبّالمادةّ
2001ّّ ّباألمرّرقـ ّوالمتمـ ّاالستثمارّوالمعدؿ 15ّّالمؤرخّفي08ّّ-06المتعمؽّبتطوير ّتعدّ 2006ّجويمية

ّ ّاالستثمار ّلتطوير ّالوطنية ّواالستقالؿّ"الوكالة ّالمعنوية ّبالشخصية ّتتمتع ّإداري ّذاتّطابع ّعمومية مؤسسة
1ّ."عمىّمستوىّكؿّواليةالماليّمقرىاّمدينةّالجزائرّولياّىياكؿّالمركزيةّ

ّ:ANDI االستثمار لتطويرالوكالة الوطنية ّمهام -2-1
2ّىّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّالقياـّبالمياـّالتالية:تتولّ 
 ضمافّترقيةّاالستثماراتّوتطويرىاّومتابعتيا؛ّ -
 األجنبية،ّواالستقباؿّوالتوجيوّوالمساعدةّألصحابّالمشاريعّالوطنيةّ -
 مركزي؛اؾّالوحيدّالال ّاإلجراءاتّالمتعمقةّبإقامةّالمشاريعّوتجسيدىاّبواسطةّالشبّ تسييؿّكؿّ -
 الترتيبّالمعموؿّبو؛ّإطارتقديـّاالمتيازاتّالمرتبطةّباالستثماراتّفيّ -
 تسييرّصندوؽّدعـّاالستثمارات؛ -
 ةّاإلعفاء.ضمافّاحتراـّااللتزاماتّالتيّتعيدّبياّالمستثمروفّخالؿّمدّ  -

 :ANDI االستثمار لتطويرلموكالة الوطنية مة الهيئات المكم   -2-2

ّوتتمثؿّفي:ّ،ىناؾّىيئاتّمكممةّلموكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّأنشأتياّلغرضّتسييؿّميامياّ

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّّ،21ّ،22ادةّالمالجريدةّالرسمية،ّّ-1ّ  .07ّ،08ص،ّص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،12-93المرسـو
 .07،ّص،21ّالمرجعّنفسو،ّالمادةّّ-2ّ
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 1:ّويكمؼّالمجمسّلمقياـّبالمياـّالتالية:المجمس الوطني لالستثمار 
 تطويرّاالستثمارّوأولوياتيا؛ّاستراتيجيةاقتراحّ -
 زةّلالستثمارّلمسايرةّالتطوراتّالممحوظة؛محفّ اقتراحّتدابيرّ -
 يفصؿّفيّالمزاياّالممنوحةّلالستثمارات؛ -
 يشجعّعمىّاستحداثّمؤسساتّوأدواتّماليةّلتمويؿّاالستثمارّوتطويرىا؛ -
 يقترحّعمىّالحكومةّكؿّالقراراتّوالتدابيرّالضروريةّلتنفيذّوترتيبّدعـّاالستثمارّوتشجيعو. -

   مستوىّالييكؿّالالمركزيّلموكالةّويضـّاإلداراتّوالييئاتّالمعنيةّباالستثمار،ّّينشأّعمىاك الوحيد: الشب
وىوّيأىؿّقانونياّلتوفيرّالخدماتّاإلداريةّالضروريةّلتحقيؽّاالستثمارات،ّويتأكدّباالتصاؿّمعّالييئاتّ

نجازّالمشاريعّويّ،واإلداراتّالمعنيةّمفّتخفيؼّوتبسيطّإجراءاتّوشكمياتّتأسيسّالمؤسسات سيرّوا 

 2ّّخذة.عمىّتنفيذّاإلجراءاتّالمتّ 
 ّكمفةّّدعم االستثمار: صندوق ّفي ّالدولة ّبمساىمة ّالتكفؿ ّلتمويؿ ّتخصيصّخاصّموجو ّعف عبارة

ّلالستثمارات ّّ،االمتيازاتّالممنوحة ّالضرورية ّالمنشآتّاألساسية ّأشغاؿ ّالنفقاتّبعنواف ّإلنجازالسيما
 3االستثمار.

 : ANDIالوطنية لتطوير االستثمار  امتيازات الوكالة -2-3
  :4النظام العام 

 مرحمة اإلنجــاز : -
- ّّ ّلمدة 03ّّإعفاء ّعمى ّالضريبة ّمف ّّوسنػوات ّالسمع ّيخص ّفيما ّالمضافة ّغيرّالقيمة الخدمات

 المستثناة؛
 سنػواتّمفّالحقوؽّالجمركيةّفيماّيخصّالتجييزاتّالمستوردةّغيرّالمستثناة؛03ّإعفاءّلمدةّ -
 سنػواتّمفّدفعّحؽّنقؿّالممكيةّعمىّالمقتنياتّالعقارية؛03ّإعفاءّلمدةّّ -
ّاإلشياريّوالعالواتّّمفمفّحقوؽّالتسجيؿّّو  اإلعفاء - ّّفيماّّالوطنية  الخاصةّمصاريؼّالرسـ

 مشاريعّاالستثمار؛ّلمممتمكاتّالعقاريةّالمبنيةّوغيرّالمبنيةّالموجيةّلتحقيؽّّزيخصّحقوؽّاالمتيا
 

                                                           
ّالتنفيذيّّ،19ادةّالمالجريدةّالرسمية،ّّ-1ّ  .07ص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،12-93رقـّالمرسـو
 .08ص،ّّ،25ّ–23ّالمادةّّالمرجعّنفسو،ّ-2ّ
 .08،ّّص،28ّالمادةّّ،المرجعّنفسوّ-3ّ

4 ّ-ّ http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2 ّّ 15/4/2016ّّّ:  

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
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 ّاالستغالل:مرحمة  -
 ؛الضريبةّعمىّأرباحّالشركاتسنػواتّمف03ّّإعفاءّلمدةّّ -
ّ؛الرسـّعمىّالنشاطّالمينيّسنػواتّمف03ّإعفاءّلمدةّ -
منصب100ّّالتيّتخمؽّأكثرّمفّّاالستثماريةسنواتّبالنسبةّلممشاريع5ّّىذهّالمدةّيمكفّأفّتمتدّإلىّّوّّّ

ّشغؿ.
 1:ّدج000ّ000ّ500ّ1ّّّيفوؽّمبمغياّأوّيساويّّفيّحالةّاالستثماراتّالتي

ّعمىّمشاريعّّّالذيّكافّّالشرط2014ّّألغىّقانوفّالماليةّلسنةّّفقدّ ّّيفوؽّمبمغياّّّالتيّاالستثماريمـز
ّمفّطرؼّالمجمسّالوطنيّّّدج000ّ000ّ500ّ1ّ ّّّّّتتمكفّّحتىّّلالستثمارأفّتكوفّمصادؽّعمييا
ّالعاـ.ّالقانوفّّمفّالمزاياّالممنوحةّفيّإطارّّاالستفادةمفّ

يخصّالضريبةّعمىّأرباحّالشركاتّتوفيرّمناصبّعمؿ،ّفيماّّّشرطّّسنواتّبدوف05ّّيمنحّاإلعفاءّمدة
ّعمىّو ّّّالمينيّّالنشاطّّالرسـ ّلمقطاعات ّقائمةّّاالستراتيجيةبالنسبة ّفي ّالمجمسّّالمحددة ّّيضعيا

 .لالستثمارالوطنيّ
 :2ـّلياّاالمتيازاتّالتالية:تقدّ ّوّ،مناطؽّالتيّتستدعيّالتنميةلاالنظاـّىذاّيخصّ النظام االستثنائي 

 :مرحمة اإلنجــاز  -
 ؛الخدماتّالغيرّالمستثناةالقيمةّالمضافةّبالنسبةّلمسمعّّوّعمىّالرسـمفّسنػوات03ّّإعفاءّلمدةّّ -
 ؛اإلعفاءّمفّالحقوؽّالجمركيةّعمىّالسمعّالمستوردةّالغيرّالمستثناةّ -
 ؛‰2حقوؽّالتسجيؿّّ -
 ؛اريةاإلعفاءّمفّدفعّحقوؽّنقؿّالممكيةّبعوضّعمىّالمقتنياتّالعقّ ّ -

 :مرحمة االستغالل  -
 ؛الضريبةّعمىّأرباحّالشركاتمفّسنػوات10ّّإعفاءّلمدةّّ -
 .النشاطّالمينيالرسـّعمىّمفّسنػوات10ّّإعفاءّلمدةّّ -
ّّالممكياتّّاالقتناء،ّمفّالرسـّالعقاريّعمىّّسنواتّإبتداءاّمفّتاريخ10ّّإلعفاءّلمدةّعشرّا -

 العقاريةّالتيّتدخؿّفيّإطارّاالستثمار؛ّ

                                                           
1-http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-

09-07-01  ّ15/4/2016ّّ  
2

  -ّ http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2   15/4/2016ّّ  

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-09-07-01%20/
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-09-07-01%20/
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-09-07-01%20/
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
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طنيةّالعالواتّالخاصةّباألمالؾّالّوّّوكذاّّ،اريالعقّ ّإلعفاءّمفّحقوؽّالتسجيؿ،ّمصاريؼّاإلشيارا -
ّ.إنجازّاالستثمارّبيدؼّّالممنوحة  العقاريةّمتضمنةّاألصوؿفيماّيخصّعقودّاالمتيازّال

 1المشاريعّذاتّاألىميةّبالنسبةّلالقتصادّالوطػػنيّ:ّّوفيماّيخصّالنظاـّاالستثنائيّالمطبؽّعمى
 مرحمة اإلنجاز :  -

ّمف - ّوغيرىاّاإلعػػفاء ّوالضرائب ّالرسوـ ّالجبائيمّالحقوؽ، ّالطابع ّذات ّاالقتطاعات ّّّّّطبقةّالمّف
ّمستوردةّعمى ّكانت ّسواء ّمقتّاإلقتناءات ّالخاصةنأو ّالمحمية ّالسوؽ ّمف ّوالخدماتّّاة بالسمع

 ؛االستثمارالضروريةّإلنجازّ
ّيخصّاإلعفاءّمفّحقوؽّالتسجيؿ - ّبالنسبةّلإلّنقؿّالممكيةّالعقاريةّفيما شيارّالموجيةّلإلنتاجّوكذا

 ؛القانونيّالذيّكانتّموضوعة
 ماليا؛ّرأسّصّعقودّتأسيسّالشركاتّوالزياداتّفيؿّفيماّيخحقوؽّالتسجيّاإلعفاءّمف -
ّالممتمكاتّالعقاريةّالموجيةّلإلنتاج.ّالرسـّالعقاريّعمىّاإلعفاءّمف -

 مـرحمة االستغالل : -
ّالمّز ّبيذهّّاياتمنح ّلمدةّّالخاصة ّّالمرحمة 10ّأقصاىا ّّّّّّّّّالشروعّمعاينةّمفّإبتداءاّّسنواتّ

ّ:المزاياّّتخصّىذهّوّّ،المستثمرّبطمبّمفّّالجبائيةّّالمصالحّّهدّ تعّّالذيّّالنشاطّفي
ّ؛الشركاتّاإلعفاءّمفّالضريبةّعمىّأرباح -
ّالضريبةّعمىّالنشاطّالميني؛ّاإلعفاءّمف -
كذاّالعالواتّالخاصةّباألمالؾّالوطنيةّّوّاإلعفاءّمفّحقوؽّالتسجيؿ،ّمفّمصاريؼّالرسـّاإلشياري -

 .االستثماريةالموجيةّإلنجازّالمشاريعّّّفيماّيخصّحقوؽّاالمتيازّالمتعمقةّبالممتمكاتّالعقارية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
1

 - http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-
09-09-07-012016/4/15ّّ 

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-09-07-01%2015/4/2016
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-09-07-01%2015/4/2016
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/138-2014-07-02-09-39-41/420-2014-09-09-09-07-01%2015/4/2016
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 ANDPMI : الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةخامسا

ّـ  ّلتّإنشاءّت ّالوطنية ّوالمتوسطةالوكالة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّرقـّّطوير ّالتنفيذي ّالمرسوـ ّّّّبموجب
ّ،،ّتنظيمياّوسيرىاإنشاؤىاوالمتضمفّّ،2005ماي03ّّّالموافؽّلػ1426ّربيعّاألوؿ24ّّّالمؤرخّفي05-165ّ

تتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّواالستقالؿّالماليّموضوعةّتحتّّإداريمؤسسةّعموميةّذاتّطابعّ"وىيّعبارةّعفّ
1ّ."ىاّالجزائرّالعاصمةرةّوالمتوسطةّمقرّ وصايةّالوزيرّالمكمؼّبالمؤسساتّالصغي

 :ANDPMI مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1
2ّىّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالقياـّبياّفيماّيمي:تتمثؿّالمياـّالتيّتتولّ 

ّالدولةّفيّتنفيذّالسياسةّالوطنيةّلتطويرّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛ّأداةتعتبرّ -
 القطاعيةّفيّمجاؿّترقيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّوتطويرىا؛ّاالستراتيجيةتنفيذّ -
 تنفيذّالبرنامجّالوطنيّلتأىيؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّوضمافّمتابعتو؛ -
 ممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛لرقيةّالخبرةّواالستشارةّالموجيةّت -
 زمة؛تقييـّفعاليةّتطبيؽّالبرامجّالقطاعيةّونجاعتيا،ّواقتراحّالتصحيحاتّالال ّ -
 متابعةّديمغرافيةّالمؤسساتّفيّمجاؿّإنشاءّالنشاط،ّتوقيفوّوتغييره؛ -
انجازّدراساتّحوؿّالفروعّوكذاّالمذكراتّالظرفيةّالدوريةّحوؿّالتوجياتّالعامةّلممؤسساتّالصغيرةّ -

 والمتوسطة؛
- ّ ّلتكنولوجيا ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّواستعماؿ ّالتكنولوجي ّاالبتكار واالتصاؿّّاإلعالـترقية

 الحديثةّبالتعاوفّمعّالييئاتّوالمؤسساتّالمعنية؛
 جمعّالمعموماتّالمتعمقةّبميدافّنشاطّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّواستغاللياّونشرىا؛ -
 .توسطةمختمؼّبرامجّالتأىيؿّالموجيةّلقطاعّالمؤسساتّالصغيرةّوالمبالتنسيؽّمعّاليياكؿّالمعنيةّ -

دّالوكالةّبمجمسّتوجيوّومراقبةّيرأسوّالوزيرّالمكمؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالذيّزوّ وت
ّرئاسي،ّويساعدهّأميّأعضاءيقوـّبتعييفّ ّّفّعاـ،ّالمجمس،ّومديرّعاـّيتـّتعيينوّبموجبّمرسـو

3ّأحكاـّىذاّالمرسوـ.ّإطاروىوّمسؤوؿّعفّسيرّالوكالةّفيّّ
ّ

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّّ،01ّ،02ادةّيدةّالرسمية،ّالمالجّرّ-1ّ  .28،ّص،ّمرجعّسابؽّ،165-05ّالمرسـو

2 ّ-ّ www.mdippi.gov.dz: 09/08/2015 
 .29ص،ّمرجعّسابؽ،ّّ،165-05ّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّّ،6الجريدةّالرسمية،ّالمادةّّ-3ّ

http://www.mdippi.gov.dz/
http://www.mdippi.gov.dz/
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 مصادر الموارد المالية لموكالة: -2
1ّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمف:ّإيراداتتتكوفّّّّّّّ

 التجييزّوالتسييرّالممنوحةّمفّالدولة؛ّإعانات -
 والدولية؛المساىماتّالماليةّوىباتّالييئاتّالوطنيةّ -
 اليباتّوالوصاياّوالتبرعاتّمفّأيّنوعّكانت؛ -
 المتأتيةّمفّالخدماتّالمقدمةّبدوفّمقابؿّوالمتصؿّبيدفيا؛ّاإليرادات -
 مختمفة.ّأخرىّإيرادات -

 2ستفادة من البرنامج الوطني لمتأهيل:القطاعات المؤهمة لال -3
المؤسساتّالمعنيةّبالصندوؽّالوطنيّلتأىيؿّّفّ إ،ّف2010جويمية11ّّطبقاّلقراراتّمجمسّالوزراءّالمنعقدّفيّ

 : اآلتيةالقطاعاتّّإلىالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّىيّالتيّتنتميّ
 ؛الصناعة -
 ؛العموميةّواألشغاؿقطاعّالبناءّ -
 ؛الصيد -
 ؛فندقةالسياحةّّوال -
 ؛الخدمات -
 ؛النقؿ -
 .واالتصاؿّاإلعالـتكنولوجياتّ -

ّأكثرّأوّيفؿّدائمماع10ّّإلىّساتّالتيّتشغؿّمفّعامؿاألىميةّتعنيّالمؤسّفّ إتبعاّلحجـّالمؤسسةّفّو
 .األقؿمىّعامؿّع20ّّيكوفّعددّعمالوّفأيّيجبّذالعموميةّالّشغاؿواألقطاعّالبناءّّباستثناء
 فيّالبرنامجّالوطنيّلمتأىيؿ:ّشروطّقبوؿّالمؤسسةّوتتمثؿ

 ؛تكوفّمؤسسةّجزائريةّأف -
 ؛سنتيفتكوفّفيّالنشاطّمنذّّأف -
ّ.ماليةّمتوازنةّأليّنشاطّإعادةّالتييئةتممؾّىيكمةّأفّ -

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّّ،25المادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-1ّ  .29ص،ّمرجعّسابؽ،ّّ،165-05ّالمرسـو

2ّ-ّhttp://www.elmouwatin.dz2016/4/15ّ 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مويل: صناديق دعم وتلثالمبحث الثا

ّأصحابّالمشاريعّ ّعمىّتسييؿّحصوؿ ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّوتمويؿ تعمؿّصناديؽّدعـ
ّإلقامةّمشاريعيـّومحاولةّالتغمبّعمىّالمشاكؿّالتي ّ،تواجيياّفيّىذاّالمجاؿّاالستثماريةّعمىّالتمويؿّالالـز

وذلؾّمفّخالؿّتوفيرّالضماناتّالكافيةّلمحصوؿّعمىّالقروضّالبنكية،ّويكوفّىذاّعفّطريؽّصندوؽّضمافّ
قروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوصندوؽّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوصندوؽّالضمافّ

فيرّقروضّبدوفّفائدةّالمشترؾّلمقروضّالمصغرة،ّباإلضافةّإلىّبعضّالصناديؽّاألخرىّالتيّتعمؿّعمىّتّو
ّنشاءّأوّإتماـّىذهّالمشاريعّكصندوؽّالتأميفّعفّالبطالة.إجؿّأمفّ

 FGARأوال: صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

373ّ-02صندوؽّضمافّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّبموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّ  أنشئ
ّ ّفي 06ّّالمؤرخ ّلػػػ1423ّرمضاف 11ّّالموافؽ ّلممؤسسات2002ّّنوفمبر ّالتوجييي ّالقانوف ّبتطبيؽ المتعمؽ

ّ ّالمتضمف ّوالمتوسطة ّوالمتّواالصغيرة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّقروض ّضماف ّلصندوؽ ّاألساسي سطة،ّلقانوف

الوزيرّمؤسسةّعموميةّتتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّواالستقالؿّالمالي،ّوتوضعّتحتّوصايةّ"ّون ّأؼّعمىّويعرّ 

1ّ."هّبالجزائرّالعاصمةالمكمؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّويكوفّمقرّ 

بالمقرّاالجتماعيّالوحيدّالمتواجد2004ّّمارس14ّّبدأّصندوؽّضمافّالقروضّنشاطوّالفعميّفيّ
ّ ّأبـربالقبة ّوقد ّالعاصمة، ّالجزائر ّشراكةّفي ّاتفاقية ّعشرة ّستة ّالنّ ّالصندوؽ ّالبنوؾ ّمختمؼ ّّّّّّّّاشطةّمع

ّ ّوالييئات ّالتجارية ّالبنوؾ ّلكافة ّشريكا ّالصندوؽ ّيعتبر ّإذ ّالجزائرية، ّالمالية ّالساحة ّّّّّّاشطةّالنّ ّالبنكيةعمى
ّ ّحصوؿ ّىو ّالوضع ّىذا ّعزز ّوما ّالجزائر، ّوالمتوسطةّفي ّالصغيرة ّالقروضّلممؤسسات ّضماف ّّّّصندوؽ

كميميّعمىّامتيازّصفةّضمافّالدولةّالتيّأطمقوّعمىّالضماناتّالتيّيقدميا،ّوىذاّمفّخالؿّقانوفّالماليةّالتّ 
 2009.2لسنةّ

ّالقروضّلممؤسساتّويسعىّ ّصندوؽّضماف ّوالمتوسطة ّفعّ الصغيرة ّحموؿ ّإيجاد ّيخصّإلى ّفيما الة
ّ ّتعترضّالمؤسسات ّالتي ّالتمويؿ ّوالمتوسطةإشكاليات ّتقدمياّّالصغيرة ّالتي ّالحقيقية ّالضمانات ّكفاية وعدـ

فّاّ حتىّّوّ،الصغيرةّوالمتوسطةلمبنوؾ،ّوىذاّماّيساىـّفيّزعزعةّثقةّالبنوؾّبالمشاريعّالتيّتعرضياّالمؤسساتّ
                                                           

ّػػ1 ّالمادة ّالرسمية، ّالجريدة ّالتنفيذيّرقـ02ّ،04ّػػ ّالمرسـو 1423ّّرمضاف06ّّالمؤرخّفي02-373ّّ، والمتضمفّإنشاء2002ّّنوفمبر11ّّالموافؽّلػػػ
 .13،ّص،74ّوتحديدّقانونوّاألساسي،ّالعددّالصغيرةّوالمتوسطةّصندوؽّضمافّالقروضّلممؤسساتّ

2
,Le Garant, Bulletin d’informations édité par le fonds garantie des crédits aux pme- fgar, N°1, Avril 2011, p  ـــ  .61  
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ّلنموّاالقتصاد ّىاما ّالبنوؾ،ّّكانتّىذهّالمشاريعّتشكؿّموردا الوطني.ّوبالمقابؿّتظيرّالتحفظاتّالتيّتبدييا
فزيادةّعمىّغيابّأوّضعؼّضماناتّطالبّالقرضّيمكفّمالحظةّارتفاعّنسبةّالخسائرّوالمخاطرّالخاصةّ

خصوصاّفيماّيرتبطّبخمؽّمؤسساتّجديدةّأوّخالؿّالسنواتّّ%30وّ%25بيذهّالقروض،ّإذّتمثؿّماّبيفّ
ناىيؾّعفّضعؼّنسبةّاسترجاعّالضماناتّالعينيةّالمقدمة،ّالصغيرةّوالمتوسطةّّالثالثّاألولىّلعمؿّالمؤسسة

1ّ.فيّالضماناتّالضروريةّلمحصوؿّعمىّالقروضّالبنكية المتمثمةّوالتكمفةّالباىظةّلتسييرّالقيـّالماليةّالصغيرة

ّ:2ةّاعتباراتويعتبرّىذاّاالنجازّانطالقةّحقيقيةّلترقيةّقطاعّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوذلؾّلعد
ّأوّ ّ-ّّّ ّمشكؿّتعانيّمنوّيعتبر ّأىـ ّفيوّيعمؿّعمىّمعالجة ّالمؤسسات، ّىذه ّلفائدة ّماليةّمتخصصة ؿّأداة

ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالمتمثؿّفيّنقصّالضمانات؛
يندرجّضمفّالفعاليةّاالقتصاديةّواالستخداـّاألمثؿّلممواردّالعموميةّوذلؾّبتحويؿّدورّالدولةّمفّمانحةّّ-ّّّ

ّلألمواؿّإلىّضامنةّلمقروضّالمقدمةّلقطاعّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّ؛
عدّؿّمرسوـّتنفيذيّيصدرّفيّظرؼّأقؿّمفّسنةّبكوفّالمرسوـّالتنفيذيّلصندوؽّضمافّالقروضّأوّ ّّّ-

ّ.الصغيرةّوالمتوسطةصدورّالقانوفّالتوجيييّلترقيةّالمؤسساتّ
ّيتكوف ّوالذي ّمفّطرؼّمجمسّاإلدارة ّالصندوؽ ّتسيير ّتعيينيـّّمفّويتـ ّيتـ ّاألعضاء ّمف ّّّمجموعة

دارتوّمفّطرؼّالمديرّالعاـّالذيّيتولّ مفّطرؼّالوزيرّالمكمّ  ىّأمرّؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّوا 
3ّمةّلمصندوؽ.األىداؼّالموكّ ّالتسييرّوتحقيؽ

 FGAR:4المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  قروضمهام صندوق ضمان  -1
ّالمؤسساتّالتّ  - ّوالمتوسطةّدخؿّفيّمنحّالضماناتّلفائدة التيّتنجزّاستثماراتّفيّمجاؿّالصغيرة

 إنشاءّالمؤسسات،ّتجديدّالتجييزات،ّتوسيعّالمؤسسات؛
 تسييرّالموادّالموضوعةّتحتّتصرفوّوفقاّلمتشريعّوالتنظيـّالمعموؿّبيما؛ّ -
 إقرارّأىميةّالمشاريعّوالضماناتّالمطموبة؛ّ -
 التكفؿّبمتابعةّعممياتّتحصيؿّالمستحقاتّالمتنازعّعمييا؛ّ -
 المتابعةّالناجمةّعفّمنحّضمافّالصندوؽ؛ -

                                                           
1
 -  Le Garant, op cit, p, 07. 

ّباللطةّ- 2 ّّمبارؾ ّالمشروعات ّتمويؿ ّفي ّالجزائر ّطرؼ ّمف ّالمعتمدة ّاآلليات ّوالمتوسطةوآخروف، ّتمويؿّالصغيرة ّحوؿ: ّالدولية ّالتدريبية ّالدورة ،
ّ.4،ّص،2003ّماي28ّّّ-25ّوتطويرّدورىاّفيّاالقتصادياتّّالمغاربية،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّسطيؼ،ّالجزائر،الصغيرةّوالمتوسطةّالمشروعاتّ

ّالتنفيذيّرقـّ،10ّّ،21ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-3ّ  .16،ّمرجعّسابؽ،ّص،373ّ-02المرسـو
ّالتنفيذيّرقـّ،05ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-4ّ  .13ّ،14،ّص،ّصّ،ّمرجعّسابؽ،373-02المرسـو
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 ؛الصغيرةّوالمتوسطةّضمافّالبرامجّالتيّتتضمنياّالييئاتّالدوليةّلفائدةّالمؤسساتّ -
ّاالستشا - ّّوضماف ّرة ّالمؤسسات ّلفائدة ّالتقنية ّالمساعدة ّوالمتوسطة ّضمافّالصغيرة ّمف المستفيدة

الصندوؽ،ّإذّيوفرّىذاّالدورّلمصندوؽّميزةّتنافسيةّفيّبيئةّأعمالو،ّويضفيّعميوّأفضميةّالتقربّ
 ؛ّالصغيرةّوالمتوسطةلمؤسساتّمفّا
ّالقياـّبالمياـّالتالية:6ّؼّالصندوؽّحسبّالمادةّكماّكمّ  1ّمفّنفسّالمرسـو

ّاالتفاقيا - ّترقية ّبالمخاطر ّتتكفؿ ّالتي ّالمتخصصة ّّبيفت ّوالمتوسطةالمؤسسات والبنوؾّّالصغيرة
ّ؛والمؤسساتّالمالية

 التقييـّالمستمرّألنظمةّالضمافّالموضوعةّمفّقبؿّالصندوؽ؛ -
 ؛الصغيرةّوالمتوسطةإعدادّاتفاقياتّمعّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّلصالحّالمؤسساتّّ -
الصغيرةّوالمتوسطةّالقياـّبكؿّعمؿّييدؼّإلىّالمصادقةّعمىّالتدابيرّالمتعمقةّبترقيةّالمؤسساتّ -

وتدعيمياّفيّإطارّضمافّاالستثمارات،ّحيثّيحؿّالصندوؽّمحؿّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّفيماّ
 آجاؿّتسديدّالمستحقاتّوفيّحدودّتغطيةّالمخاطرّطبقاّلمتشريعّالمعموؿّبو؛ّيخص

ضمافّمتابعةّالمخاطرّالناجمةّعفّضمافّالصندوؽّوتسميـّشياداتّالضمافّالخاصةّبكؿّصيغّ -
ّالتمويؿ.

 مصادر الموارد المالية لمصندوق: -2
2ّّتتكوفّمخصصاتّىذاّالصندوؽّمف:

 وا عاناتّالدولة؛ّمخصصاتّأوليةّفيّشكؿّرؤوسّأمواؿّخاصة -
 إيراداتّالنشاط؛ -
 اإليراداتّالماليةّالناجمةّعفّعممياتّتوظيؼّاألمواؿ؛ -
 اليباتّوالوصاياّالوطنيةّوالدولية؛ -
 القروضّالممنوحةّلمصندوؽ؛ -
 كؿّمواردّأخرىّمرتبطةّبتسييرّالصندوؽ. -

ّ

                                                           
1
 .14،ّصّ،ّمرجعّسابؽ،373-02المرسوـّالتنفيذيّرقـّ،05ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّ - 
ّ.15ّ،16ص،ّص،ّ،23ّّالمادةّّنفسو،ّالمرجعػػػ2ّ
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 :FGAR أهداف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3
ّ ّالييدؼ ّيجبّإلىصندوؽ ّالتي ّلالستثمارات ّالقروضّالضرورية ّالصغيرةّّضماف ّالمؤسسات عمى

تسييؿّاستفادةّالمستثمريفّمفّالتمويؿّالبنكيّعمىّالمدىّالقصيرّّ،ّأيّأنوّيعمؿّعمىأفّتنجزىاّوالمتوسطة
ّالصغيرةّ ّالمؤسسات ّنشاط ّدعـ ّأجؿ ّمف ّوالخدمات ّلمسمع ّالمنتجة ّاالستثمارات ّتمويؿ ّبعنواف والمتوسط

1ّوسطة.والمت
 2باإلضافةّإلىّالسعيّإلىّتحقيؽّاألىداؼّالتالية:

ّالحصوؿّّ - ّفي ّاليياكؿ ّتجديد ّأو ّالتوسيع ّاإلنشاء، ّعند ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّّّّّّمساعدة

 قي؛عمىّالقروضّالبنكية،ّوبالتاليّالدفعّبعجمةّاالستثمارّإلىّالنموّوالرّ 
 الصغيرةّوالمتوسطةّمفّخالؿّتقديـّالضماناتّالماليةّليا؛ممؤسساتّلتحفيزّالبنوؾّعمىّتقديـّقروضّّ -
تقديـّخدماتّلصغارّالمستثمريفّوذلؾّمفّخالؿّتوجيييـّوتقديـّالنصحّليـّواطالعيـّعمىّمعموماتّّ -

 اقتصاديةّحوؿّمشروعّاستثمارىـ؛
 ياّمحميا؛ّالتيّتنافسّالمنتجاتّالمستوردةّوذلؾّعفّطريقةّإنتاجالصغيرةّوالمتوسطةّتأىيؿّالمؤسساتّّ -
ّبتصديرّمنتجاتّخارجّقطاعّالمحروقاتّمفّخالؿّتقديـّضماناتّوأولياتّّ - تشجيعّالمؤسساتّالتيّتقـو

 ليا،ّمماّيسمحّبتحقيؽّتوازفّفيّاالقتصادّالوطنيّالذيّيعتمدّعمىّىذاّالقطاعّبشكؿّكبير؛
 تشجيعّالعممياتّالتحوليةّمفّخالؿّتحويؿّالموادّاألولية؛ّ -
 ستثماريةّالتيّتخدـّاالقتصادّالوطني،ّوذلؾّمفّخالؿّالتقميصّمفّاالستيراد؛تشجيعّالعممياتّاالّ -
 إلىّالسوؽّالمنافسة؛ّوتشجيعّاإلنتاجّودعموّوتوجيي -
- ّ ّالمؤسسات ّإنشاء ّزيادة ّخالؿ ّمف ّشغؿ ّمناصب ّإحداث ّعمى ّالعمؿ ّوالمتوسطة، اليّوبالتّ الصغيرة

 تخفيضّنسبةّالبطالة؛
لؾّمفّخالؿّمنحّأولويةّالضمافّلممؤسساتّالمتواجدةّفيّالمناطؽّوذّ،تحقيؽّنوعّمفّالتوازفّالجيويّ -

 خاصةّفيّالمناطؽّالجنوبية.ّ،النائية
ّ
ّ
 

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّ،03ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّّػػػػ 1 ّ.13ص،ّّ،ّمرجعّسابؽ،373-02المرسـو

2
 - Le Garant, Op cit, p, .61  
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 :FGARضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  صندوقنواع الضمانات الممنوحة من قبل أ -4
ّوتتمثؿّفي:ّ،يوجدّنوعيفّمفّالضماناتّالتيّيمنحياّىذاّالصندوؽ

 ضمان القروض الضمان العادي لصندوق FGAR:ّ
ّصندوؽّّّّّّ ّيقدميا ّالتي ّالضمانات ّمف ّلالستفادة ّمؤىمة ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّتكوف حتى

والتيّّ،البدّأفّتتجاوبّمعّإحدىّالمعاييرّوالتيّتتناسبّمعّالسياسةّالعامةّلمصندوؽّ،ضمافّالقروض
1ّتتمثؿّفي:

ّموجودةّفيّالجزائر؛المؤسساتّالتيّتساىـّباإلنتاجّأوّتقدـّخدماتّغيرّ -
ّالمؤسساتّالتيّتعطيّقيمةّمضافةّمعتبرةّلممنتجاتّالمصنعة؛ -
ّالمؤسساتّالتيّتساىـّفيّتخفيضّالواردات؛ -
ّالمؤسساتّالتيّتساىـّفيّرفعّالصادرات؛ -
ّالمشاريعّالتيّتسمحّباستخداـّالموادّاألوليةّالموجودةّفيّالجزائر؛ -
ّبالمقارنةّبعددّمناصبّالشغؿّالتيّستخمقيا؛المشاريعّالتيّتحتاجّإلىّتمويؿّقميؿّ -
ّالمشاريعّالتيّتوظؼّيدّعاممةّمؤىمة؛ -
ّالمشاريعّالتيّتنشأّفيّمناطؽّبياّنسبةّبطالةّكبيرة؛ -
 المشاريعّالتيّتسمحّبتطويرّالتكنولوجيةّالحديثة. -

2ّ:وىناؾّمجموعةّمفّالمؤسساتّالتيّالّيمكنياّاالستفادةّمفّضماناتّالصندوؽّىيّّ
ّ 2001نوفمبر12ّّالمؤرخّفي18ّ-01ساتّالتيّالّتستجيبّلمشروطّالمنصوصّعميياّفيّالقانوفّالمؤسّ -

ّوشروطّتأسيسيا؛الصغيرةّوالمتوسطةّوالمتعمؽّبتعريؼّالمؤسساتّ
ّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية؛ّ-
ّالمؤسساتّالتيّاستفادتّمفّدعـّماليّمفّالدولة؛ّ-
ّالقيـّالمنقولة؛المؤسساتّالتيّيتـّتداوؿّأسيمياّفيّسوؽّّّ-
ّشركاتّالتصديرّواالستيرادّ)تستثنىّمنياّالمؤسساتّاإلنتاجية(؛ّ-
ّشركاتّالتأميف؛ّّّ-

                                                           
ّفيّتمويؿّالمؤسسات1ّ ّالداعمة ّواآللياتّالجديدة ّاليياكؿ ّدريسّرشيد، ّزيداف، ّمحمد ّوالمتوسطةػػػ متطمباتّّّالممتقىّالدوليّحوؿ:ّفيّالجزائر،ّالصغيرة

ّ.513،ّص،2006ّأفريؿ18ّّ-17الجزائر،ّّ،تأىيؿّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالدوؿّالعربية،ّجامعةّحسيبةّبفّبوعمي،ّالشمؼ
جامعةّحسيبةّّريقيا،ّالعددّالسابع،فيّالجزائر،ّمجمةّاقتصادياتّشماؿّإفالصغيرةّوالمتوسطةّػػػّمحمدّزيداف،ّاليياكؿّواآللياتّالداعمةّلتمويؿّالمؤسساتّ 2

ّ.128ص،ّّ،2009بفّبوعمي،ّالشمؼ،ّالجزائر،ّ
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ّالوكاالتّالعقارية؛ّّ-
ّالشركاتّالتجارية؛ّّ-
ّالقروضّالتيّتيدؼّإلىّإعادةّتمويؿّقروضّقديمة؛ّّ-
ّالمشاريعّالتيّتحدثّتموثّكبيرّلمبيئة.ّّ-

1ّيمي:وتكوفّتغطيةّىذهّالقروضّكماّ
ّ:اّالبنؾّفيّحالةّعدـّتسديدّالقرضيتعمؽّاألمرّبضمافّتسديدّجزءّمفّالخسارةّالتيّيتحممي -
ّلمبنؾ80وّ%10تتراوحّنسبةّالضمافّبيفّ - ّالصافية ّالمتعمّ ،ّ%ّمفّالخسارة ّالنسبة قةّبكؿّممؼّوتحدد

ّحسبّتكمفةّالقرضّودرجةّالمخاطرة؛
ّيساوي - ّلمضماف ّاألدنى ّوالم4ّّالمبمغ ّدينار ّيساويمالييف ّاألقصى 50ّّّبمغ ّدينار، وفيّبعضّمميوف

 ّ؛مميوفّدجّوفيّىذهّالحالةّيوجدّتبريرات150ّالحاالتّيمكفّأفّيصؿّالضمافّإلىّ
ّ؛يدّمبمغّالقروضّوالّكمفةّالمشروع:ّتحديدّمبمغّالضمافّالّيعنيّتحدمالحظةّّّ

ّ؛اتالمدةّالقصوىّلمضمافّىيّسبعّسنّو -
2ّالمؤسسةّكاآلتي:وتتمثؿّتكمفةّمنحّالضمافّلصاحبّ

ّسـّ؛دجّخارجّالرّ 000ّ20ّيدفعّالمستثمرّرسـّدراسةّالممؼّعندّإيداعوّوقدرهّ -
ّبػ - ّتقدر ّالقرض، ّمفّمبمغ ّالتزاـ ّالصندوؽّعالوة ّيأخذ ّلمقروضّالعادية ّّ%ّلمسنةّعمىّالباقي1ّّبالنسبة

 ؛مفّالقرضّالمضموف
فيّمرةّواحدةّعندّمنحّالضماف،ّيمكفّأفّ%ّ،ّتسددّىذهّالعالوة0.5ّّبالنسبةّلمقرضّباإليجارّتحددّبػّ -

 يدخؿّمبمغّىذهّالعالوةّفيّتكمفةّالمشروع.
  األوروبي  االتحادضمان القروض في إطار برنامج االتحاد األوروبي )صندوق ضمان القروض/برنامج

 3(:ميدا
ّتنميةّ ّفيّمجاؿ ّالييئاتّالناشطة ّمع ّالقروضّبالعمؿّعمىّأيّمشروعّشراكة ّصندوؽّضماف يمتـز

ّبضمافّمواصمةّالبرامجّالموجّ الصغيرةّوالمتوسطةوتطويرّالمؤسساتّ يةّلصالحّىذهّالمؤسساتّ،ّكماّأنوّيمتـز
ّيقوـّصندوؽّضمافّالقروضّلممؤسساتّ ّالصدد ّوفيّىذا ّالييئاتّالدولية، ّوالمتوسطةّالتيّتطمقيا الصغيرة

                                                           
 منشوراتّصندوؽّضمافّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.ّ-1ّ

ّ.08ّ،ص،2007ّ،الجزائرّ،تبسةّ،دليؿّالشابّالمستثمرّ،مديريةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالصناعاتّالتقميديةّػػػ 2
3
 .Le Garant, Op cit, p,16 ـ 
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ّوالموجّ  ّاألورومتوسطية ّالشراكة ّبرنامج ّإطار ّفي ّاألوروبي ّاالتحاد ّالمخصصّمف ّالغالؼّالمالي يةّبتسيير
ّ ّالمؤسسات ّلتأىيؿ ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّبقيمة ّالصندوؽ15ّّالجزائرية ّتصرؼ ّتحت ّوضعت ّأورو ّّّّّّمميوف

حيثّّّاالتحادّاألوروبيّماّيسمىّبإعادةّالضماف،ّمفّخالؿّالوزارةّالوصية،ّويشكؿّالضمافّفيّإطارّبرنامج
ّإلىّدوؿّجنوبّالمتوسطّموافقةّ ّوتقنية ّمساعداتّمالية ّاألوروبيّوالمعنيّبتقديـ ّلالتحاد ّأعطىّبرنامجّميدا
ّاألمرّ ّويتعمؽ ،ّ ّوالمتوسطة ّلممؤسساتّالصغيرة ّالجزائرية ّالحكومة ّتمنحيا ّالقروضّالتي ّضماف ّإعادة عمى

ّبخصوصّ ّسنوات،بالتحديد ّثالث ّتدـو ّالقروضّوالتي ّضماف ّصندوؽ ّيضمنيا ّيعمؿّّالقروضّالتي ّّّفيو
ّالمؤسساتّ ّأخطارّالقروضّلفائدة ّفيّمجاؿّتغطية ّآلياتّالضمافّالعاممة الصغيرةّعمىّتعزيزّقدراتّالتزاـ

ّبالجزائر.والمتوسطةّ
ّالتموي ّمعاىدة ّإبراـ ّخالؿ ّمف ّاألورومتوسطية ّالشراكة ّبرنامج ّتجسيد ّتـ ّاألوروبيّوقد ّاالتحاد ّمع ّّّؿ

ّ ّسبتمبر 1999ّّفي ّبقيمة ّوىذا ّبالجزائر، ّالقطاعات ّمختمؼ ّفي ّالمشاريع ّتّـ 63ّلصالح ّوقد ّأورو، ّّّّّّمميوف
مميوفّأوروّمفّإجماليّالغالؼّالماليّبغرضّتغطيةّضماناتّقروض20ّّتخصيصّماّقيمتو2005ّّفيّسنةّ

مفّىذهّالمخصصاتّأيّّّ%75استفادّالصندوؽّمفّّوا،ّوالمساىمةّفيّتأىيميالصغيرةّوالمتوسطةّالمؤسساتّ
ّمميوفّأورو.15ّحواليّ

1ّ:وتتمثؿّالقروضّالمؤىمةّلالستفادةّمفّضماناتّبرنامجّاالتحادّاألوروبيّفي
ّسنواتّتتحقؽّفيّصورتياّالكالسيكية؛7ّىاّالمتوسطّقروضّاالستثمارّالعاديةّحدّ  -
 سنوات؛10ّىاّاألقصىّاراتّحدّ العقّ ّقروضّإيجارّ -
 قروضّتطويرّالنشاطّوالموادّاألوليةّالجديدة؛ -
 قروضّتجديدّموادّاإلنتاج؛ -
 قروضّتوسيعّالممتمكاتّالصناعية؛ -
 قروضّاالستغالؿّالمتعمقةّبقروضّاالستثمار؛ -
 قروضّاالستغالؿّالموافقةّلمتطمباتّرأسّالماؿ؛ -
 القروضّالمرتبطةّبإعادةّىيكمةّالديوفّالسابقة،ّفيّحاؿّوجودّاستثمارّجديد. -

                                                           
لقروضّبنؾّاالستثمارّّ-دراسةّقياسية–2ّ-1وبرنامجّميداّّالصغيرةّوالمتوسطةعبدّالقادرّبريش،ّزىيرّغراية،ّصندوؽّضمافّالقروضّلممؤسساتّّ- 1

ّ،-فرصّوتحديات-آلياتّدعـّومساعدةّإنشاءّالمؤسساتّفيّالجزائرّ:األوروبيّوعالقتياّبتحقيؽّالتنمية،ّاألياـّالعمميةّالدوليةّالثانيةّحوؿّالمقاوالتية
ّ.08،ّص،2011ّماي5-4-3جامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّالجزائر،ّ
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ّفّّ ّالضماف ّمف ّلالستفادة ّمؤىمة ّالغير ّالقروض ّالقروض/وتتمثؿ ّضماف ّصندوؽ ّبرنامج ّإطار االتحادّي
 األوروبيّفي:

 إنشاءّمؤسسة؛ -
 نقؿّالمؤسسة. -

 :ّميدا أماّالمؤسساتّالمؤىمةّلضماناتّبرنامجّاالتحادّاألوروبي
باشرةّبالصناعةّوالتيّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالخاصةّبالقطاعّالصناعيّوالخدماتّالمتعمقةّم -

ّحققتّثالثّسنواتّمفّالنشاطّعمىّاألقؿّوتحمؿّمشاريعّاستثمارية؛
ّالتأىيؿّ - ّإعادة ّبرنامج ّمف ّواحدة ّلمرة ّاألقؿ ّعمى ّاستفادت ّالتي ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّّّّّّالمؤسسات

أوّالبرنامجّالخاصّبوزارةّّ،الصغيرةّوالمتوسطةاالتحادّاألوروبيّلتطويرّالمؤسساتّمفّخالؿّبرنامجّ
 أوّبرنامجّالتأىيؿّالخاصّبوزارةّالصناعة؛ّ،والصناعةّالتقميديةالصغيرةّوالمتوسطةّالمؤسساتّ

ّبالقياـّبعمميةّإعادةّالتأىيؿ. -  المؤسساتّالتيّتمتـز
 1ويتكوفّمبمغّالضمافّمف:

ّمميوفّدينار؛50ّمفّمجموعّالقرضّالبنكيّالمحددّلممؤسسةّبدوفّتجاوزّّّ%80يغطيّالصندوؽّ -
 مميوفّدينار؛150ّمبمغّالتغطيةّيصؿّفيّبعضّالحاالتّإلىّ -
 سنواتّلمقروضّعفّطريؽّاإليجار.10ّسنواتّلقروضّاالستثمارّالعادية،ّو7ّالمدةّالقصوىّ -

ّويسددّالمستفيدّعالوةّلمصندوؽّتحددّكماّيمي:
 مفّقيمةّالقرضّالمتبقيّبالنسبةّلقروضّاالستثمار؛ّفيّالسنة0,60%ّ -
 فيّالسنةّبالنسبةّلقروضّاالستغالؿ.0,30%ّ -

 PME – CGCIثانيا: صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ّـ  ّوالمتوسطةّبموجبّالمرسوـّالرئاسيّّضمافّصندوؽّإنشاءّت قروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرة
29ّّوالمؤرخّفي134ّّػػػػػ04ّّرقـ ّالقانوفّاألساسي2004ّّأفريؿ19ّّالموافؽّلػ1425ّصفرّعاـ والمتضمف

نشاءّوتطويرّىذهّالمؤسساتّضمافّلصندوؽّ قروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّوذلؾّلدعـّوا 
،ّوحسبّالمادة2006ّالفعميّفيّسنةّمفّخالؿّتسييؿّالحصوؿّعمىّالقروضّالبنكية،ّوكانتّبدايةّنشاطوّ

ّف ىاّفيّالجزائرّالعاصمة،ّفّالصندوؽّعبارةّعفّمؤسسةّذاتّأسيـّيحددّمقرّ إالثانيةّوالثالثةّمفّىذاّالمرسـو
                                                           

ّمنشوراتّصندوؽّضمافّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.ّ-1
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ّ ّبػػالّرأسرّدمميارّدينارّجزائريّويق30مفّويتكوفّرأسماليا ّنسبة20ّّماؿّالمكتتبّ %60ّمميارّدينارّمنيا
ّ ّونسبة ّالخزينة ّالبنوؾ40عمى ّعمى ّالّ،% ّرأسويتكوف ّبيف ّالّفرؽ ّبو ّالمسموح ّماؿ ّالمكتتبّالورأس ّّّّّّماؿ

ّالصندوؽّعمىّذمةّالخزينة ّيحوزىا ّالبنوؾّوالخزينةّالرأسّ،مفّسنداتّغيرّمكافأة ماؿّالمكتتبّكمياّّوتسدد
1ّّالقانوفّالتجاري.ّألحكاـطبقاّ

 PME – CGCI صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأهداف  -1
ّوالمتوسطةّييدؼّ ّالقروضّّإلىصندوؽّضمافّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرة ضمافّتسديد

ّوالخدماتّ ّلمسمع ّاالستثماراتّالمنتجة ّتمويؿ ّبعنواف ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّمنيا ّالتيّتستفيد البنكية
50ّويكوفّالمستوىّاألقصىّلمقروضّّ،اإلنتاجالمتعمقةّبإنشاءّتجييزاتّالمؤسسةّوتوسيعياّوتجديدّتجييزاتّ

2ّمميوفّدينار.
ّتحقيؽّاألىداؼّالتالية:لباإلضافةّإلىّالسعيّ

تقديـّالمساعدةّألصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمفّأجؿّتحقيؽّأىدافيـّواستمرارّمؤسساتيـّ -
 وبقائيا؛

- ّ ّمف ّالبنكي ّالتمويؿ ّعمى ّالمستثمريف ّحصوؿ ّصغيرةأتسييؿ ّمؤسسات ّإنشاء ّدعـ ومتوسطةّّجؿ
ّالمؤسسات ؽّ،ّسواءّتعمّ واستمرارىا،ّوّذلؾّبالموافقةّعمىّضمافّقروضّالبنوؾّالتجاريةّلتمويؿّىذه

 أوّالتوسيعّوكذاّالتجديد؛ّاألمرّباإلنشاء
ّالحفاظّ - ّتستطيع ّحتى ّاإلنتاجية ّكفاءتيا ّمف ّلمرفع ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّتأىيؿ ّإلى ّّالسعي

ّ ّالمحمي ّالسوؽ ّفي ّحصتيا ّالمرحمةّعمى ّفي ّالخارجية ّاألسواؽ ّعف ّوالبحث ّاألولى ّالمرحمة في
ّالموالية)االنفتاحّاالقتصادي(.

ّ ّلسنة ّالتكميمي ّالمالية ّقانوف 2009ّوحسب ّالمستوى ّيرفع ّالممنوحّّاألقصى، ّالمالي ّّّّّّّّّلمضماف
،ّلتغطيةّالقروضّشركةّذاتّأسيـّإلىاالستثمارّبالنسبةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّاتاعتمادمفّصندوؽّ

ّمفّ ّاستثماراتيا ّبعنوافّتمويؿ ّوالمتوسطة ّمفّطرؼّالمؤسساتّالصغيرة ّدينار50ّّالمبرمة 250ّّإلىمميوف
ّمميوفّدينار.

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّ،6ّ،7ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-1ّ  .30ّ،31ص،ّص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،134-04المرسـو
 .31ص،ّّ،4المادةّالمرجعّنفسو،ّّ-2ّ
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%ّبالنسبةّلمقروضّالممنوحةّلتمويؿّإنشاء80ّمميوفّدينار،ّأي250ّّلمضمافّبػّاألقصىوحددّالسقؼّ
ّلممّؤ60وّالمشاريع ّيتعمؽّبالقروضّالممنوحة ّالنموّ)توسيعّ%ّفيما ّالتيّفيّحالة ّوالمتوسطة ّّسساتّالصغيرة

 1أوّتجديدّالتجييزات(.
صندوؽّضمافّالقروضّّأولياسيكوفّّأخرىؼّالصندوؽّبميمةّتسييرّصناديؽّضمافّقطاعاتّكماّكمّ 

وسيغطيّالقروضّليذاّالقطاعّبنسبّّ،مميارّدينار20ّالبنكيةّالممنوحةّلمفالحيفّوالمخصصّلوّميزانيةّقيمتياّ
2ّ%.80%ّو50ّبيفّّتتراوحّما
ّرأسّ ّفي ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوؾ ّتساىـ ّأف ّتحددىاّّويمكف ّالتي ّالشروط ّحسب ّالصندوؽ ماؿ

ماؿّالصندوؽّبواسطةّّالجمعيةّالعامةّلمصندوؽ،ّبحيثّتقدـّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّمساىمتياّفيّرأس
3ّيّتحوزىاّفيّشركةّالتأميفّوضمافّقروضّاالستثمار.الحقوؽّوالممتمكاتّالت

عّاتفاقيةّإطاريةّبيفّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّوالصندوؽّلتحديدّمجموعّالنمطّالعمميّوالقواعدّكماّتوقّ 
 4المنظمةّلمنحّالضمافّوتطبيقو،ّوترتبطّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّبالصندوؽّبموجبّاتفاقياتّالشراكة.

 :PME – CGCIلمصندوق ضمان استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهيئات المكونة -2
5ّيتشكؿّالصندوؽّمف:

 :ّوتتشكؿّمف:ّ،تتحددّصالحياتياّبموجبّالقانوفّالجمعية العامة
 ؼّبالمالية؛الوزيرّالمكمّ  -
 ؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛الوزيرّالمكمّ  -
 الصندوؽ،ّفيّممثؿّعفّكؿّبنؾّأوّمؤسسةّماليةّمساىمةّ -
 رئيسّالمجمسّالوطنيّاالستشاريّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة. -

 :ّويتشكؿّمف:ّمجمس اإلدارة
 ؼّبالمالية؛الوزيرّالمكمّ  -
 ؼّبالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة؛الوزيرّالمكمّ  -
 المديرّالعاـّلمخزينة؛ -

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّّ،13الجريدةّالرسمية،ّالمادةّّ-1ّ  .31ص،ّّمرجعّسابؽ،ّ،134-04المرسـو

2 ّ-ّ www.cgci.dz//ar/?action=rubrique&service_id=3&rube=4<=ar  21/08/2015 
ّالتنفيذيّرقـّّ،8ّ،9المادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-3ّ  .31ص،ّ،ّمرجعّسابؽ،134ّ-04المرسـو
 .31ص،ّ،12ّالمادةّالمرجعّنفسو،ّّ-4ّ
 .32،ّص،21ّ،22ّالمادةّالمرجعّنفسو،ّّ-5ّ

http://www.cgci.dz/ar/?action=rubrique&service_id=3&rube=4%3c=ar
http://www.cgci.dz/ar/?action=rubrique&service_id=3&rube=4%3c=ar
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ّممثميفّتنتخبيماّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّالمساىمةّفيّالصندوؽ. -
الضمافّالمنشأةّعمىّمستوىّالصندوؽّممفاتّطمباتّالضمافّويحددّمجمسّإدارةّالصندوؽّتدرسّلجنةّ

نّ ّالشروطّالعامةّلمنحّالضماف، ماّوالّيكتسيّإخضاعّممفاتّضمافّالقروضّلمصندوؽّالطابعّاإللزاميّوا 
1ّّيرجعّذلؾّإلىّتقديرّالبنؾّدوفّسواه،ّوذلؾّعمىّأساسّتقييموّالخاص.

 2ّفيّالحاالتّالتالية:ّوتكوفّتغطيةّىذهّالقروض
ّعدـّتسديدّالقروضّالممنوحة؛ -
 التسويةّأوّالتصفيةّالقضائيةّلممقترض. -

ماؿّوكذاّالفوائدّالمستحقةّطبقاّلمنسبّالمغطاة،ّالّرأسةّالمخاطرّعمىّآجاؿّاالستحقاؽّبوتكوفّتغطي
ّبنسبةّ ّيتعمؽ80ّويحددّمستوىّتغطيةّالخسارة ّّمؤسسةّصغيرةّّإنشاءبقروضّممنوحةّعندّّاألمر%ّعندما

ّ ّونسبة ّمتوسطة 60ّأو ّاالستثمارات ّبتمويؿ ّوالخاصة ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّلممؤسسات ّلمسمعّ% المنتجة
ّ.وىذاّبصفوّعامةّوالخدماتّالمتعمقةّبإنشاءّتجييزاتّالمؤسسةّوتوسيعياّوتجديدىا

ّتغطيةّالخطرّبطريقّإعدادويتـّ تسمحّضمافّمستوىّتوازفّاستغالؿّالصندوؽ،ّوتحددّّةمبمغّعالوة
ّ ّأقصاىا ّبنسبة ّالخطر ّتغطية ّبعنواف ّالمستحقة ّويسددىا0,5ّالعالوة ّالمتبقي، ّالمضموف ّالقرض ّمف %

ويتـّتحصيؿّىذهّالعالوةّمفّقبؿّالبنؾّلفائدةّالصندوؽ،ّويتـّتسديدّمبمغّّة،المتبقيالقيمةّالمستثمرّسنوياّمفّ
الذيّيعدّطبقاّلتنظيـّالبنؾّالجزائريّوبنودّاتفاقيةّّاألضرار(ّيوماّمفّالتصريحّبيذه30ّ)بعدّثالثيفّّاألضرار
3ّالشراكة.

ّالضمان ّالعناصرّالمكوتؤخذ ّفيّحدود ّالتعويضّيتولىونةّاتّالعينية ّوفيّحالة الصندوؽّّلممشروع،
حقيؽّىذهّالضماناتّمؼّالصندوؽّالبنوؾّبتويمكفّأفّيكتحصيؿّقيمةّالضماناتّوالمصاريؼّالمتعمقةّبيا،ّ

ّحسبّنسبةّالمخاطرّوالمصاريؼّالتيّيتحممياّكؿّمفّالبنؾّوالصندوؽ.ّقيمتياوتوزيعّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّالتنفيذيّرقـّ،17ّّ،11ّلمادةّالجريدةّالرسمية،ّاّ-1ّ  .31،ّص،ّ،ّمرجعّسابؽ134-04المرسـو
 .31،ّص،13ّالمادةّالمرجعّنفسو،ّّ-2ّ
 .31ّص،ّّ،15ّ،14ّّ،المادةالمرجعّنفسو،ّّ-3ّ
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:PME – CGCIاستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشروط العامة  لصندوق ضمان قروض  -3
1 

 :شروط خاصة بالمؤسسة 
ّالصندوؽ ّضماف ّمف ّّوّيستفيد ّقرضّاالستثمار ّلممؤسساتّاإليجارياالعتماد الصغيرةّّالممنوح

18ّ-01ـالمتوسطةّرقييّحوؿّترقيةّالمؤسساتّالصغيرةّّوفيّالقانوفّالتوجيّمحددّووالمتوسطةّكماّى
 التيّتتوفرّفيياّبالخصوصّالمعاييرّاآلتية:ّوّ،2001ديسمبر12ّالمؤرخّفيّ

سبيةّأوّجبائيةّمؤسسةّحديثةّالنشأةّفيّمجاؿّاإلنشاءّأوّمؤسسةّتتوفرّعمىّاألقؿّعمىّميزانيةّمحا -
ّ؛مصادؽّعميياّفيّمجاؿّتطويرّالنشاطّأوّالتوسع

ّنظاـّ - ّمف ّالمالية ّتركيباتيا ّالتيّتستفيد ّالمشاريع ّباستثناء ّقطاعاتّالنشاط ّإلىّجميع ّتنتمي ّّمؤسسة
 ؛لةّوّتشجيعيامفّأنظمةّدعـّالدّو

والّيتعدىّالمجموعّالسنويّلميزانياتياّّ،مميارّدينار2ّمؤسسةّالّيفوؽّرقـّأعمالياّالسنويّخارجّالرسوـّ -
 عامال.250ّكماّالّيتعدىّعددّالعامميفّبياّّمبمغّمميارّدينار،

ّال - ّالتيّال ّرأسّمالياتمؤسسة ّنسبة ّّةممموكّكوف ّّ%25بنسبة ّمف ّفأكثر ّأو ّمؤسساتّمؤسسة ّّّّّعدة
 ؛المتوسطةؽّعميياّتعريؼّالمؤسسةّالصغيرةّّوالّينطب

 وضّالموجيةّلالستيالؾ.الّتستفيدّمفّالضمافّالقّر -
 :شروط خاصة بالقرض 

 التيّتتمثؿّفي:ّوّ،رىاّأفّتستفيدّمفّضمافّالصندوؽبإمكافّالقروضّالمستوفيةّلمشروطّالتيّسيتـّذك
ةّتسديدهّاألصميةّمساويةّلسبعّسنواتّتجييز(ّالذيّتكوفّمدّ ّار،عقّ ّ)منقوؿ،ّقرضّاالستثمارّالمادي -

ّ؛قؿّعنياّبماّفيّذلؾّميمةّالتأجيؿأوّت
- ّ ّالمبمغّاألقصىّلمقرضّالقابؿّلمضمافّالماليّبػػػ ّبموجبّالئحةّلمجمسّّمميوفّدج،350ّيحدد وىذا

 ؛2012جانفي12ةّالصندوؽّالمؤرخّفيّإداّر
 ؛سنوات10ّمدةّتسديدهّاألصميةّإلىّالذيّيمكفّأفّتصؿّالمنقوؿّوالعقاريّّوّاإليجارياالعتمادّ -
ذلؾّوفقاّمميوفّدجّّو250روضّاالستثمارّبػػّطيةّلقيحددّالسقؼّاألقصىّلمضمافّالماليّلمصندوؽّكتغ -

ّ ّالتكميميّلسنة2009ّّجويمية22ّّالمؤرخّفي09/01ّّمفّاألمر103ّّلممادة المتعمؽّبقانوفّالمالية
2009. 

                                                           
 ستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.صندوؽّضمافّقروضّاّمنشوراتّ-1
ّ
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ّاالعتماداتّدوؽّإالّعممياتّقروضّاالستثمارّّوضمافّالصنيستفيدّمفّّال - التيّتنصّّةيجارياإلكذا
 عمىّتقديـّتأميناتّعينيةّأوّشخصية.

فيفّ)مؤسسة/صندوؽ(ّإمضاءّشراكةّحتىّتستفيدّمؤسسةّالقرضّمفّضمافّالصندوؽّعمىّكالّالطّر
ةّعالوةّالشروطّالمتعمقةّبالعمميةّكقيممفّخاللياّتحديدّشروطّاالكتتابّّويتـّوىيّلمدةّسنةّقابمةّلمتجديدّّو

  التوسيع(.بؽّعمىّكمتاّالحالتيفّ)اإلنشاءّّوإلجراءّينطوىذاّا،ّعمولةّااللتزاـالضمافّّو

ّ:القروض المؤهمة لالستفادة من ضمانات هذا الصندوق -4
ّالمساىمةّ ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوؾ ّقبؿ ّمف ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّلممؤسسات ّالممنوحة ّالقروض ّّّّّّّّتستفيد

ّالصندوؽ ّالممنوحةّفي ّالضمانات ّالمساىمةّمف ّغير ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوؾ ّتستفيد ّأف ّيمكف ّكما ،ّّّّّّّ
ّمجمسّاإلدارة ّيحددىا ّالتي ّالصندوؽّحسبّالشروط ّمفّضماف ّالصندّو، ّالمؤسساتّيمنح ؽّضماناتّلكؿ

ّتوسيعّمؤسسةّقائمة،ّالمتوسطةّلتمويؿّالمشاريعّاالستثماريةّسواءّتعمؽّاألمرّبػػػػإنشاءّمؤسسةّجديدةالصغيرةّّو
والّتستفيدّمفّضمافّالصندوؽّالقروضّالمنجزةّفيّقطاعّالفالحةّوالقروضّالخاصةّّ.تجديدّتجييزاتّمؤسسةّو

1ّّيةّلالستيالؾ.بالنشاطاتّالتجاريةّوكذاّالقروضّالموجّ 
2ّويتعيفّعمىّالصندوؽّفيّإطارّعمموّاحتراـّاألحكاـّاآلتية:ّ

ّمجمسّإدارةّالصندوؽ؛عدـّتجاوزّمبمغّأعباءّالتسييرّالمستوىّالذيّيحددهّ -
 ـّالصادرةّعفّالدولة.بالقيّ ّإالعدـّتوظيؼّسيوالتّالصندوؽّ -

 ة الممنوحة من طرف بنك الفالحة و القروض المؤهم( التنمية الريفيةBADR)ّ:3ىي 
 "؛التحدي"ّروضّاالستثمارّالمسماةق -
ّ."قرضّفدرالي"وّّ"قرضّرفيؽ"قروضّاالستغالؿّالمسماةّ -

  المستفيدين من صندوق الضمان الفالحيFGA: 4 
ّ ّالفالحيانشأ ّالريفيةّصندوؽّالضماف ّوالتنمية ّبنؾّالفالحة ّبيف صندوؽّضمافّقروضّ باتفاقية

بيفّمديرّالصندوؽّوالمديرّالعاـّلمبنؾّبرأسّ  2011ديسمبر08ّاالستثمارّوالمديريةّالعامةّلمخزينةّفيّ

                                                           
ّالتنفيذيّرقـ5ّّ،10ّالمادةّالجريدةّالرسمية،ّّ-1ّ  .31ص،ّ،ّمرجعّسابؽ،134ّ-04،ّالمرسـو
 .32،ّص،20ّالمادةّالمرجعّنفسو،ّّ-2ّ
3
 منشوراتّصندوؽّضمافّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.ّ- 
 المرجعّنفسو.ّ-4ّ
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ّ ّفي20ّماؿ ّميمتو ّوتتمثؿ ّدينار، ّالعممياتّّمميار ّإنشاء ّوالحثّعمى ّالزراعية ّاألنشطة ضمافّتمويؿ
 الزراعيةّوبناءّقدراتّإنتاجيةّزراعيةّقيدّالتطوير.

ّتغطيّّوتتمثؿ ّالفالحي ّالضماف ّصندوؽ ّإطار ّفي ّالصندوؽ ّطرؼ ّمف ّالممنوحة الضمانات
 التنميةّالريفيةّلػػ:التيّيمنحياّبنؾّالفالحةّّوّالقروض

ّ؛طارّشخصيّأوّمنظـالفالحيفّالذيفّينشطوفّفيّإ -
ّخدماتّقطاعّالتغذيةّالفالحية.التحويؿّّوّشركاتّاإلنتاج،ّمربيّالماشية، -

  نسبة التغطية لصندوق الضمان الفالحيFGA:1 
ّ؛فالحيةّفيّطريؽّاإلنشاءّستثمارّالممنوحّلمستثمرةّاالمفّمبمغّقرضّّ 80% -
 ؛مومفّمبمغّقرضّاالستثمارّالممنوحّلمستثمرةّفالحيةّفيّطريؽّالنّ 60%ّ -
 ".رفيؽّأوّفدراليّ"مفّمبمغّقرضّاالستغالؿّّ% 50 -

 :المبمغ األقصى لمقروض المؤهمة لمضمان 
ّ؛مميوفّدجّلقروضّاالستثمار100ّ -
 .االستغالؿقروضّمالييفّدجّلقروضّالريؼّّو10ّ -
 

 ةثالثا: صندوق الضمان المشترك لمقروض المصغر  
ّالتنفيذيّرقـّ 2004ّجانفي22ّّالموافؽّلػ1424ّّالقعدةّذي29ّّالمؤرخّفي16ّّ-04ّبموجبّالمرسـو

يتمتعّبالشخصيةّ وىوّجياز رةّوتحديدّقانونوّاألساسي،صندوؽّالضمافّالمشترؾّلمقروضّالمصغّ ّإحداثّتّـ 

ّمقرّ  ّويكوف ّالمالي، ّواالستقالؿ ّالقرضّالمصغّ المعنوية ّلتسيير ّالوطنية ّالوكالة ّلدى ّيتولّ ّ،ره ّإدارتوّوالذي ى
الوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغرّبمساعدةّمجمسّاإلدارةّالذيّيتكوفّمفّممثميفّعفّالوزيرّالمديرّالعاـّلموكالةّ

ر،ّوممثؿّعفّكؿّبنؾّومؤسسةّماليةّمنخرطةّؼّبالمالية،ّوالمديرّالعاـّلموكالةّالوطنيةّلمقرضّالمصغّ المكمّ 
ّوممثؿّعفّ ّّ،المستفيديفّالمنخرطيفّفيّالصندوؽفيّالصندوؽ، ّممثميّالبنوؾّصندوؽّأحالويتولىّرئاسة د

وقدّحؿّىذاّالصندوؽّمحؿّصندوؽ2ّّوالمؤسساتّالماليةّوالذيّيتـّانتخابوّمفّطرؼّأعضاءّمجمسّاإلدارة.

شواؿ27ّّالمؤرخّفي44ّ-99ّرةّبموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّضمافّاألخطارّالناجمةّعفّالقروضّالمصغّ 
ّ.1999فيفري13ّّالموافؽّلػ1419ّّ

                                                           
 منشوراتّصندوؽّضمافّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة.ّ-1ّ

 .15ّ،16،ّص،ّص،ّ،ّمرجعّسابؽ16ػػػػ04ّ(،ّالمرسوـّالتنفيذيّرقـ12ّ–08ّّ–02ّالمادةّ)الجريدةّالرسمية،ّّ-2ّ
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 1ىّالصندوؽّالقياـّبالمياـّالتالية:يتولّ ّ:رةلمقروض المصغ  صندوق الضمان المشترك  مهام -1
ّالمستفيديفّ - ّالمشاريع ّألصحاب ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوؾ ّتمنحيا ّالتي ّالمصغرة ّالقروض ّّّّّّضماف

 ر؛الوكالةّالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ مفّتبميغّباإلعاناتّالممنوحةّمفّ
ةّوالفوائدّفيّحالةّعمىّتعجيؿّمفّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّباقيّالديوفّالمستحقّ ّيغطيّالصندوؽّبناءا -

 %ّمفّقيمةّالقرض؛85فشؿّالمشاريعّفيّحدودّ
 رّوالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية.يؤسسّدفعّاالشتراكاتّإلىّالصندوؽّمفّالمستفيديفّمفّالقرضّالمصغّ  -

 2مصادر الموارد المالية لمصندوق: -2
ّلتسييرّالقرضّالمصغّ تخصيصّأوليّمفّأمواؿّخاصةّتتكوفّمفّمساىمةّ - ّالوطنية ّرّبرأسالوكالة

ّبرأس ّالمنخرطة ّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية ّمساىمة ّالعمومية، ّالخزينة ّمساىمة ّوالرصيدّّماؿ، ماؿ،

 رة؛غيرّالمستعمؿّمفّصندوؽّضمافّاألخطارّالناجمةّعفّالقروضّالمصغّ 
ر،ّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّلمصندوؽّمفّطرؼّالمستفيديفّمفّالقرضّالمصغّ االشتراكاتّالمدفوعةّ -

 المنخرطة؛
 مة؛الماليةّمفّاألمواؿّالخاصةّواالشتراكاتّالمحصّ ّاتالتوظيفعوائدّّ -
 اليباتّوالوصاياّواإلعاناتّالمخصصةّلمصندوؽ؛ -
ّاألوليماؿّالّفيّالرأسيةّمفّالمشاركيفّالتخصيصاتّالتكميميةّمفّأمواؿّخاصةّعندّالحاجة،ّالمتأتّ  -

 ومفّالبنوؾّأوّمؤسساتّماليةّمنخرطة.
ّ

CNACّالبطالة  عن لمتأمين الوطني : الصندوقرابعا
ّ ّفي ّالبطالة ّلمكافحة ّالوطنية ّالسياسة ّإطار ّفي ّشغؿ ّمناصب ّـ توفير ّت ّالنشاطات إنشاءّّوترقية

1415ّّمحـر26ّالمؤرخّفي188ّّ-94البطالةّبموجبّالمرسوـّالتنفيذيّرقـّّعفالصندوؽّالوطنيّلمتأميفّ
ّ ّلػ 06ّّالموافؽ 1994ّّجويمية ّالقانوف ّالبطالةلمّاألساسييتضمف ّعف ّلمتأميف ّالوطني ّوبموجبّصندوؽ ّ ،

ّ ّرقـ ّالرئاسي 156ّّ-10ّالمرسوـ ّفي 1431ّّرجب7ّّالمؤرخ ّلػ 20ّّالموافؽ ّوالمتمـّالمعدّ 2010ّجواف ؿ
خذتّالسمطاتّاتّ ،2003ّديسمبر30ّّالموافؽّلػ1424ّّذيّالقعدة6ّّالمؤرخّفي514ّّ-03ّلممرسوـّالرئاسيّ

ّالعموميةّإجراءاتّجديدةّلتمبيةّطموحاتّىذهّالفئةّمفّالمجتمعّوالتيّتيدؼّأساساّإلىّتطويرّثقافةّالمقاولة.ّ
                                                           

ّالتنفيذيّرقـّ(،10ّ–04ّ–03الجريدةّالرسمية،ّالمادةّ)ّّ-1ّ  .15ّ،16ّص،ّص،ّ،،ّمرجعّسابؽ16ػػػػ04ّالمرسـو
 .16ص،ّّ،11المادةّ،ّالمرجعّنفسوّ-2ّ
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ّف ّلمتأميف ّالوطني ّّعفالصندوؽ ّعف ّعبارة ّىو ّالمعنويةّ"البطالة ّبالشخصية ّتتمتع ّعمومية مؤسسة
1ّ."تّوصايةّالوزيرّالمكمؼّبالضمافّاالجتماعي،ّويكوفّمقرهّبالجزائرّالعاصمةواالستقالؿّالماليّموضوعةّتح

2ّةّمياـّتتمثؿّفي:يقوـّالصندوؽّبعدّ :  CNAC البطالة عنمهام الصندوق الوطني لمتأمين  -1
- ّ ّلتمويؿ ّالمخصصة ّاالشتراكات ّتحصيؿ ّوضماف ّالمنخرطيف، ّلبطاقة ّباستمرار ّّالتأميفّّأداةالضبط

 عفّالبطالة؛
 مةّبعنوافّالخطرّالذيّيغطيو؛دآءاتّالمقدّ رّاأليسيّ  -
ّانخراطّ - ّإلعادة ّوالوالية ّالبمدية دارتي ّوا  ّلمتشغيؿ ّالعمومية ّالمصالح ّمع ّباالتصاؿ ّوالدعـ المساعدة

 ميفّعفّالبطالة؛أدآءاتّالتأتفيديفّقانونياّمفّالبطاليفّالمس
 التأميفّعفّالبطالة؛ينظـّالرقابةّالتيّينصّعميياّالتشريعّالمعموؿّبوّفيّمجاؿّ -
 مفّمواجيةّالتزاماتوّإزاءّالمستفيديفّفيّجميعّالظروؼ؛ّيتمكفيؤسسّويحفظّصندوؽّاالحتياطّحتىّ -
التمويؿّالجزئيّلمدراساتّالمتعمقةّباألشكاؿّغيرّالنموذجيةّلمعمؿّواألجورّوتشخيصّمجاالتّالتشغيؿّ -

 ومكامنو؛
ّإحد - ّلمشاريع ّاالقتصادية ّالتقنية ّبالدراسات ّذلؾّالتكفؿ ّويتـ ّالبطاليف ّلفائدة ّالجديدة ّاألعماؿ اث

 باالتصاؿّمعّالمصالحّالعموميةّلمتشغيؿ؛
 جؿّالمحافظةّعمىّمناصبّالشغؿ؛أتقديـّالمساعداتّلممؤسساتّالتيّتواجوّصعوباتّفيّأعمالياّمفّ -
نة،ّس50ّو30ّبيفّّإمكانيةّالمساىمةّفيّتمويؿّإحداثّمشاريعّلصالحّالبطاليفّالبالغيفّمفّالعمرّما -

 ّ.صندوؽّبعشرةّمالييفّدينارّجزائريوقدّحددّسقؼّتمويؿّال
 CNAC:3 شروط االستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة -2

 سنة؛50ّو30ّالعمرّيتراوحّماّبيفّ -
 الجنسيةّالجزائرية؛ -
االستفادةّعدـّاالشتغاؿّفيّمنصبّعمؿّأوّممارسةّنشاطّلمحسابّالشخصيّخالؿّمرحمةّإيداعّطمبّ -

 مفّإعانةّالصندوؽ؛
 أفّيكوفّطالبّاإلعانةّمسجالّفيّالفروعّالتابعةّلموكالةّالوطنيةّلمتشغيؿّبصفةّطالبّلمشغؿ؛ -

                                                           
1ّ-ّّ ّالمادة ّالرسمية، 3ّ-1الجريدة ،ّ ّّالتنفيذيالمرسـو 1415ّّّمحـر26ّالمؤرخّفي188ّّّ-94رقـ 06ّّالموافؽّلػ ّالقانوفّوالمت1994ّجويمية ضمف

 .6،ّص،44ّلمصندوؽّالوطنيّلمتأميفّعفّالبطالة،ّالعددّاألساسي
 .6ص،ّّ،4ّ،5المادةّ،ّمرجعّنفسوالّ-2ّ

3 ّ-ّ www.elmountin.dz 9/8/2015 ّّ  

http://www.elmountin.dz/
http://www.elmountin.dz/
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 معرفةّلياّعالقةّبالمشروعّالمرادّمزاولتو؛ّمتالؾاالتأىيؿّالمينيّأوّ -
 القدرةّعمىّتجنيدّالقدراتّالماليةّالكافيةّلممساىمةّفيّتمويؿّالمشروع؛ -
 االستفادةّمسبقاّمفّإجراءاتّالمساعدةّفيّإطارّإنشاءّالمشروع.عدـّ -

 1الوطني لمتأمين عمى البطالة: قركيبة التمويمية لمصندوالت -3
مفّصاحبّالبطالةّصيغةّالتمويؿّالثالثي،ّحيثّيشترؾّفيوّكؿّّعفميفّألمتّيطبؽّالصندوؽّالوطني

اقتناءّالتجييزاتّّاألكبر،ّويغطيّالتمويؿّفيّجزئوّاإلنتاجيةالمشاريعّّإالّ ،ّوالّتموؿّالمشروعّوالبنؾّوالصندوؽ
ّبالشكؿّالتالي:ّالماليةّلمصندوؽّوالتركيبةّ،الجديدة

 CNAC الوطني لمتأمين عمى البطالة  لمصندوق(: التركيبة المالية 3-4جدول رقم )
 القرض البنكي الصندوق المساهمة الشخصيةّ

ّ%70ّ%29ّ%01ّدج5.000.000ّأقؿّمفّأوّيساويّّاالستثمار
ّ%70ّ%28ّ%02ّدج10.000.000ّّو5.000.001ّبيفّّماّاالستثمار

Source:  http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2 15/4/2016ّ  
ّّّ
ّعشرةّمالييفّدينارّويتـّتحديدهّعمىّالمستوييفّالتالييف:الستثماراتّاّتتجاوزّقيمةالّ

%ّمفّالتكمفةّاإلجماليةّعندماّيقؿّىذاّاألخيرّعفّخمسةّمالييفّدينارّأوّيساوييا1ّالمستوىّاألوؿ:ّ -
 مالييفّدينار؛10ّأوّيقؿّأوّيساويّ

 ىذاّاألخيرّعفّخمسةّمالييفّدينار؛%ّمفّالتكمفةّاإلجماليةّعندماّيزيد2ّالمستوىّالثاني:ّ -

ّاألدنىّمفّالمستوىّالثانيّبػويقدّ  ّتنجزّاالست8رّالحد ماراتّفيّمناطؽّخاصةّفيّوالياتّث%عندما
ّالجنوبّواليضابّالعميا.ّوتقدـّاألمواؿّالخاصةّنقدا.

ّبدوفّفائدة:ّالمقدمةّمفّالصندوؽّقروضوال
- 29ّ ّالتكمفة ّمف ّتّاإلجمالية% ّعندما ّوذلؾ ّتقؿّلالستثمار ّأو ّاالستثمار ّقيمة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّساوي

 ؛دج000ّ5000ّّّعف
ّّاإلجمالية%ّمفّالتكمفة28ّ - ّاالستثمارّبػ ّتقدرّقيمة ّّّدجّأوّأقؿ000ّ5000ّلالستثمارّوذلؾّعندما

 دج.000ّ000ّ10مفّأوّتساويّ

                                                           
 1 ّ-ّ https://www.cnac.dz/default.aspx?id=111 ّّ2014/04/14ّّ  

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
https://www.cnac.dz/default.aspx?id=111
https://www.cnac.dz/default.aspx?id=111
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ّوتمنحّىذهّالسمفةّمرةّواحدةّفقط.
 تتمثؿّفي:ّمقابؿّفائدةوالقروضّالبنكيةّ

ّالقروضّالممنوحةّمفّطرؼّالبنتخفضّّ - ّفوائد ّبنؾّالجزائرّقيمة ّالريفية، ّوالتنمية وؾ)بنؾّالفالحة
 الخارجي،ّالبنؾّالوطنيّالجزائري،ّبنؾّالتنميةّالمحمية،ّالقرضّالشعبيّالجزائري(ّعمىّالنحوّالتالي:

 ؛ريالبحّ%ّبالنسبةّلالستثماراتّالمنجزةّفيّقطاعاتّالفالحة،ّالمواردّالمائيةّوالصيد80ّ -
ّ؛باقيّالقطاعاتبالنسبةّلالستثماراتّالمنجزةّفي60ّ%ّ -

النسبةّلالستثماراتّالمنجزةّفيّالمناطؽّالخاصةّووالياتّالجنوبّواليضابّالعميا)االستثماراتّالمنجزةّب -
ّ ّالتوالي ّالتخفيضّعمى ّمعدالت ّوترفع ّالقطاعات( ّمختمؼ ّيتحمؿ95ّ%ّو80ّإلىفي ّال %ّحيث

ّالفائدةّغيرّالمخفض؛المستفيدّسوىّفارؽّنسبّ
ّممفاتّ ّومعالجة ّبدراسة ّتقوـ ّالتي ّاالختيار ّلجنة ّطرؼ ّمف ّعميو ّوالمصادقة ّالمشروع ّدراسة بعد

ّالتدابير ّمف ّلالستفادة ّاالستثمارية ّلمتّالمشاريع ّالوطني ّالصندوؽ ّيوفرىا ّأالتي ّّعفميف ّلدعـ ّإنشاءالبطالة
ّوتوسيعّالنشاطاتّتمنحّشيادةّالتأىيؿّأوّاالستفادةّمفّالتدابيرّلصاحبّالمشروع.

 : CNACالوطني لمتأمين عن البطالة  اإلعانات واالمتيازات المقدمة من طرف الصندوق -4
1ّتتمثؿّفي:ّ،البطالةّعفىناؾّعدةّامتيازاتّيقدمياّالصندوؽّالوطنيّلمتأميفّ

 :مرحمة تنفيذ المشروع 
 البطالة؛ّعفالقروضّغيرّالمدعمةّيتكفؿّبياّالصندوؽّالوطنيّلمتأميفّ -
التكفؿّبالنفقاتّالمحتممةّالمتعمقةّبالدراساتّوالخبرةّالمنجزةّأوّالتيّطالبتّبياّالوكالةّلفائدةّصاحبّ -

 المشروع؛
ّالجمركيةّ -  %؛5نسبةّالرسـو
 اإلعفاءّمفّحقوؽّالتسجيؿّلمعقودّالتأسيسية؛ -
 عمىّالقيمةّالمضافة؛ّاإلعفاءّمفّالضريبة -
 ارّعمىّالممتمكاتّالمبنية.اإلعفاءّمفّالضريبةّعمىّالعقّ  -
ّاالمتيازاتّالتالية:ّإلىّباإلضافة
 دج؛000ّ500تقدرّقيمةّالقرضّبػّ،البطاؿّالحامؿّلشيادةّالتكويفّالميني:ّالقتناءّسيارة،ّورشة -

                                                           
1 -ّ www.elmountin.dz 9/8/2015 

http://www.elmountin.dz/
http://www.elmountin.dz/
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- ّ ّخاص ّمحؿ ّلكراء ّجامعية: ّلشيادة ّالحامؿ ّالقرضّّإلنشاءالبطاؿ ّقيمة ّتقدر ّّّّّّّّّّّّّّّّمؤسسة
ّدج؛000ّ000ّ1ّبػّ

- ّ ّالموجية ّالمحالت ّلكراء ّالبطاؿ: ّّإلنشاءالمقاوؿ ّالقرضّّ،وخدماتيّإنتاجيمشروع ّقيمة تقدر
 دج.000ّ500ّبػ

ّ ّالتدابير ّّاإلضافيةأما ّسنة ّفي ّالحكومة ّقبؿ ّمف ّالنمو2011ّّالمتخذة ّاالستثمار، ّالشغؿ، لصالح
ّ(ّتتمثؿّفيّمنحّقروضّمفّطرؼّالصندوؽّالوطنيّلمتأميفّعمىّالبطالة:2012االقتصاديّ)وثيقةّجانفيّ

 ؛رمالييفّدينا5ّ%ّلالستثماراتّالتيّالّتتعدى25ّفيّحدودّّ -
 مالييفّدينار؛10ّقيمتياّّ%ّبالنسبةّلالستثماراتّالتيّالّتتعدى20فيّحدودّ -
 %ّبالنسبةّلالستثماراتّالمنجزةّفيّالوالياتّالجنوبيةّواليضابّالعميا؛22فيّحدودّ -

 :مرحمة االستغالل 
 ؛اإلعفاءّمفّالضريبةّعمىّالدخؿّاإلجمالي -
 ؛الضريبةّعمىّأرباحّالشركةّاإلعفاءّمف -
 سنواتّحسبّمرحمةّاالنجاز؛06ّأو03ّّالضريبةّعمىّالنشاطّالمينيّخالؿّاإلعفاءّمفّ -
 يدة.اإلعفاءّمفّالضريبةّالعقاريةّعمىّالممكياتّالمشّ  -

 1متمثمةّفي:ّامتيازاتصّلصالحّذويّالمشاريعّالمؤىميفّعالوةّعمىّذلؾ،ّخص
ّ؛تخفيضّنسبّفوائدّالقروضّالبنكيةّّّ -
ّالجمركيةّّّ - ّ؛تخفيضّنسبّالرسـو
ّ؛شبوّالضريبياإلعفاءّالضريبيّّوّّ -
ّممنوحّمفّطرؼّالصندوؽّالوطنيّلمتأميفّعفّالبطالة.ّدوفّفائدةقرضّبّاالستفادةّمفّّ -

ّيتعم ّتّـ ؽّبمخاطرّقروضّاالستثماراتفيما ّاستيفاءّوبنوؾّالشريكةّإنشاءّصندوؽّالضمافّلمرافقةّالّ،
ّ%.70والفوائدّالمترتبةّفيّحدودّّالديوف

ّ
ّ
ّ

                                                           
1 ّ-ّ https://www.cnac.dz/default.aspx?id=136 ّ2014/04/14ّ  

https://www.cnac.dz/default.aspx?id=136
https://www.cnac.dz/default.aspx?id=136
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 1ذوي المشاريع:صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض االستثمار لمبطالين  -5
03ّ-04ّنظراّلمخاطرّقروضّاالستثماراتّتـّإنشاءّصندوؽّالضمافّوذلؾّبموجبّالمرسوـّالتنفيذيّ

صندوؽّالكفالةّالمشتركةّّإحداثيتضمفّّوالذي2004ّجانفي03ّّالموافؽّلػ1424ّذيّالقعدة10ّّالمؤرخّفيّ
ّلمبطّ  ّاالستثمار ّقروض ّأخطار ّالمشاريعلضماف ّذوي ّّاليف ّبيف ّما ّقانونو50ّّو35ّالبالغيف ّوتحديد سنة

البطالةّّعففّلدىّالصندوؽّالوطنيّلمتأميفّطّ ّو،ّفيوّيتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّواالستقالؿّالماليّوياألساسي

هّبالجزائرّالعاصمة،ّوتتـّإدارةّالصندوؽّمفّقبؿّمجمسّاإلدارة،ّوتعتمدّمواردهّأساساّعمىّتخصيصّأوليّومقرّ 
ّالخاصةّ ّلألمواؿ ّالمالية ّالتوظيفات ّعائد ّلمصندوؽ، ّالمدفوعة ّالمنح ّأو ّاالشتراكات ّخاصة، ّأمواؿ مف

ّلمصند ّواإلعاناتّالمخصصة ّواليباتّوالوصايا مة ّالمحص  ّالمنح ّوالتخصيصاتّالتكميميةّواالشتراكاتّأو ّوؽ،
مفّاألمواؿّالخاصةّوالتيّتكوفّمفّالمشاركيفّفيّرأسّالماؿّاألوليّومفّالبنوؾّوالمؤسساتّالمالية،ّوييدؼّ

اليفّذويّالمشاريعّوتتراوحّىذاّالصندوؽّأساساّإلىّضمافّالقروضّالتيّتمنحياّالبنوؾّوالمؤسساتّالماليةّلمبطّ 
ّ ّمابيف 35ّّأعمارىـ ّوال50ّو ّ ّالمنخرطّسنة ّالذيّيقدمو ّالصندوؽّالضماف ّويكمؿ منخرطيفّفيّالصندوؽ،

%ّمفّقيمة70ّويغطيّالصندوؽّّ،المقترضّلمبنؾّأوّالمؤسساتّالماليةّفيّشكؿّتأميناتّعينيةّأوّشخصية

حقةّعمىّأصحابّالمشاريعّفيّحالةّالعجزّعفّالسداد،ّوبيذاّيكوفّالصندوؽّآليةّأخرىّتسعىّالديوفّالمستّ 
ّالمشاكؿّالمتعمقةّبالضماناتّالمشروطةّمفّقبؿّالبنوؾّوالتيّغالباّالّتتوفرّعندّأصحابّالمشاريع.ّلمتقميؿّمف

ّفيّّضافةإلاب ّالمساِىمة ّوالمتوسطةأصحابّّدعـإلىّبعضّالصناديؽّالثانوية ،ّالمؤسساتّالصغيرة
ّالفالحيك ّلمتنمية ّالوطني ّالصندوؽ ّالتصديرFNRDA ة ّتدعيـ ّصندوؽ ، FPE،ّّ ّلترقيةّالصندوؽ الوطني

 ّ.FCMGR ّ،ّصندوؽّالكفالةّالمشتركةّلضمافّأخطارّالقروضFNPAATّنشاطاتّالصناعةّالتقميدية

 خالصة الفصل:
 

ّالييئاتكرّ  ّمف ّمجموعة ّإنشاء ّفي ّمجيوداتيا ّالجزائرية ّالحكومة ّلممؤسساتّّواليياكؿّست الداعمة
1991ّسنةّّبيدؼّتطويرىاّوترقيتياّوالتقميؿّمفّمشاكمياّوخاصةّالمشاكؿّالتمويمية،ّففيّالصغيرةّوالمتوسطة

ّ لتّتحوّ 1994ّوبموجبّمرسوـّتنفيذيّفيّسنةّ،ّوالمتوسطةّةفةّبالمؤسساتّالصغيّروضعّوزارةّمنتدبةّمكمّ تـ 

                                                           
ّالتنفيذيّ،13ّّ-1الجريدةّالرسمية،ّالمادةّّ-1ّ صندوؽّّإحداثتضمفّوالم2004ّجانفي03ّّالموافؽّلػ1424ّةّذيّالقعد10ّالمؤرخّفي03ّّ-04ّالمرسـو

ّ ّبيف ّما ّالبالغيف ّالمشاريع ّذوي ّلمبطاليف ّقروضّاالستثمار ّأخطار ّلضماف ّالمشتركة 50ّّو35ّالكفالة ّقانونو ّوتحديد ّاألساسيسنة ّالعدد ،03،ّّّّّّ
 .9ّ،10ص،ّص،ّ
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ّفيّّإلى ّقامتّالدولة ّثـ ّوالمتوسطة، ّلممؤسساتّالصغيرة ّالصندّوّنفسّالسنةوزارة ّلمتأميفّبإنشاء ّالوطني ّّؽ
الذيفّتتراوحّأعمارىـّماّّىّميمةّتوفيرّالقروضّألصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةالبطالةّالذيّيتولّ عفّ
ومنحّمجموعةّمفّاالمتيازاتّبيدؼّتنميةّروحّالمقاولةّوالتقميؿّمفّحدةّالبطالة،ّوفيّسنةّّّسنة50ّو35ّبيفّ

ّودعّتّـ 1996ّ ّمساعدة ّعمى ّيعمؿ ّجياز ّاستثماريةإنشاء ّمشاريع ّإنشاء ّالشبابّفي ّتشغيؿّّـ وييدؼّإلى
ّّوالذيّاليفالبطّ  ّلدعـ ّالوطنية ّالوكالة ّفي ّروحّيتمثؿ ّوتنمية ّوالبطالة ّالفقر ّوبغرضّمكافحة ّالشباب، تشغيؿ

ّـ  ّوالريفيةّوتحقيؽّاالندماجّاالجتماعيّت ّفيّالمناطؽّالحضرية ّلتسييرّالقرضّّالمقاولة ّالوطنية ّالوكالة إنشاء
ّ.2003رّوذلؾّفيّسنةّغّ المص

ّأجؿّ ّوعدـّّومف ّوالمتوسطة ّأصحابّالمؤسساتّالصغيرة ّيواجييا ّالتي ّالتمويؿ ّمشاكؿ ّمف التقميؿ
ّّو ّلمبنوؾ ّالمقدمة ّالحقيقة ّالضمانات ّـ كفاية ّت ّالقروضّالبنكية ّعمى ّالحصوؿ ّضمافّّإنشاءّتسييؿ صندوؽ

،ّوصندوؽ2004ّوالذيّانطمؽّفيّنشاطوّالفعميّسنة2002ّّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّسنةّ
ّ ّفيّسنة ّنشاطو ّالذيّبدأ ّوالمتوسطة ّوبيدؼ2006ّضمافّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرة ضمافّ،

كانتّفيّالبدايةّ–2001ّستثمارّفيّسنةّاالإنشاءّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّّترقيةّاالستثمارّوتطويرهّومتابعتوّتّـ 

ّـ  ّوت ّاالستثمار ّودعـ ّترقية ّبوكالة ّّتسمى ّسنة ّفي ّاإلجراءاتّّ-1993إنشاؤىا ّاستكماؿ ّبيدؼّتسييؿ وىذا
ّفيّاإلداريةّالمتعمقةّبخمؽّالمؤسسات،ّ إنشاءّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّالمؤسساتّالصغيرةّّتّـ 2005ّسنةّأما

ّ ّوتطويرىا،تعمؿّعمىّوالتيّوالمتوسطة ّالشبّ ّتأىيميا ّالموحّ مفّخالؿ ّداؾ ّاآللياتّ، ّمف ّالعديد ّإلى باإلضافة
ّوالبرامجّالتيّاعتمدتّعميياّالحكومةّفيّتمويؿّودعـّىذاّالقطاع.
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 تمهيد:

وجوّالذيّاعتمدتوّالحكومةّالجزائريةّفيّخمقّأجيزةّوبرامجّداعمةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالتّ ّإنّ 

ّبالدّ ومدّ  ّودمجّالشبابّالعاطلّعنّالعملّىا ّالبطالة ّييدفّباألساسّإلىّمواجية ّالماليّوالفنيّومتابعتيا عم
ّوالنيوضّ ّاالستثمارات ّتطوير ّخالل ّمن ّمستدامة ّاقتصادية ّتنمية ّوتحقيق ّالمشاريع، ّىذه ّعمى باالعتماد

ةّوالوكالةّالوطنيةّلدعمّباالقتصادّالوطني،ّويأتيّفيّمقدمةّىذهّاألجيزةّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطال
ّوالتيّساىمتّ ّلتطويرّاالستثمار، ّالوطنية ّالقرضّالمصغرّوالوكالة ّلتسيير ّالوطنية ّوتشغيلّالشبابّوالوكالة

قامةّعددّكبيرّمنّالمشاريعّاالستثمارية. ّفيّمجممياّبحلّمشاكلّتمويلّالعديدّمنّالمستثمرينّوا 

ّالييّ ّأىم ّحصيمة ّدراسة ّسيتم ّالفصل ّىذا ّخالل ّالدّ ومن ّوالمتوسطةّئات ّالصغيرة ّلممؤسسات اعمة
مّوعددّمويلّالمقدّ ،ّوذلكّمنّخاللّحجمّالتّ 4002لىّنيايةّسنةّا ّّو4002ّوتقييمياّخاللّالفترةّالممتدةّمنّسنةّ

العوائقّطرقّإلىّالصعوباتّّوالمشاريعّالتيّاستفادتّمنياّومناصبّالشغلّالمستحدثةّمنّقبلّكلّىيئة،ّوالتّ 
ّالم ّالمقبمّوستثمّرالتيّيتعرضّليا ّواقتراحّّون ّالييئات، ّوتمويلّىذه ّالحاصمينّعمىّدعم ّأو نّعمىّاالستفادة

ّوىيئاتّالدّ  ّالحكومة ّتتخذىا ّأن ّالممكن ّمن ّالتي ّوالتّ بعضّالحمول ّأصحابّعم ّمشاكل ّحل ّفيّسبيل مويل

ّمويمية.المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوخاصةّالمشاكلّالتّ 
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 وكاالت دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث األول: تقييم حصيمة

رّالعديدّمنّالمساعداتّألصحابّتقدمّوكاالتّدعمّوتمويلّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالجزائ
ّتطبيقّاىذ ّفي ّومعمومات ّاستشارات ّتقديم ّخالل ّمن ّوتطويرىا، ّوتنميتيا ّإنشائيا ّبيدف المشاريعّّالقطاع

ّاإل ّفيّمراحل ّومتابعتيا ّقروضّبمعدّ نجاز ّوتقديم ّوبشروطّميسّ واالستثمار، ّمنخفضة ّوبتركيباتّالتّفائدة رة

ّاتّواألدواتّالمختمفةّوذلكّحسبّطبيعةّبرنامجّكلّوكالة.ّماليةّمتنوعة،ّوتقديمّالمعدّ 

 أوال: حصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

بيدفّالعملّعمىّنجاحّميمةّالتشغيل0441ّّإنشاءّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّّفيّسنةّّتمّ 
العاملّالبشريّأداةّّعتبارباتقديمّالعملّلطالبيو،ّوذلكّلدىّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوتوفيرّالمساعدةّفيّ

ّفيّتحقيقّالتّ  ّنميةّوالتّ ميمة ّالوطنية ّوتعملّالوكالة ّالدّ طورّاالقتصادي، عمّلدعمّوتشغيلّالشبابّعمىّتقديم
لمشبابّالعاطلّعنّالعملّوتمكينوّمنّإنشاءّوتوسيعّمشاريعوّوتقديمّالمساعداتّواالستشاراتّومرافقتوّومتابعتوّ

ّفيّمراحلّاالنجاز.

 ANSEJحصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -1

4002ّّّيمكنّتوضيحّتطورّحصيمةّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّخاللّالفترةّالممتدةّمنّ
 فيّالجدولّالموالي4002ّ5إلىّ

 ANSEJ (2004 - 2014) حصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابّ(:1-5جدول رقم )
 السنة عدد المؤسسات الممولة القيمة المالية )مميون دج( مناصب الشغل

19 077 432ّ02 6 691 2004 
30 376 434ّ42 10 549 2005ّ
24 501 332ّ42 8 645 2006 
22 685 431ّ43 8 102 2007 
31 418 113ّ30 10 634 2008 
57 812 422ّ14 20 848 2009 
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60 132 340ّ14 22 641 2010 
92 682 431ّ032 42 832 2011 
129 203 224ّ403 65 812 2012 
96 233 004ّ043 43 039 2013 
93 140 443ّ042 40 856 2014 
 المجموع 649 280 443ّ440 259 657

  ds.ansej@gmail.comعبر:  ANSEJ 5ّّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابالمصدر  

ّ(.5ّ00ممحقّرقمالأنظرّ)
ّوتشغيلّ ّلدعم ّالوطنية ّالوكالة ّدعم ّمن ّالمستفادة ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّلممؤسسات ّعدد ّأكبر وصل

مميونّدج224ّ403ّّمؤسسةّصغيرةّومتوسطة،ّبقيمةّماليةّتقدرّبـ812ّّ 65وذلكّبـ4004ّّفيّسنةّالشبابّ
ّمنّمناصبّالشغل.203ّّ 129وتمّمنّخاللّىذهّالمؤسساتّاستحداثّماّعددهّ

4002ّليّيوضحّتطورّالقيمةّالماليةّالمقدمةّمنّقبلّالوكالةّألصحابّالمؤسساتّمنّوالمخططّالموا
 40025إلىّ

  ANSEJحصيمة القيمة المالية المقدمة من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  (:1-5شكل رقم )
(2004 – 2014)ّ

ّ
ّ(0-4رقمّ)ّالجدولّمعطيات5ّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىالمصدر
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مةّألصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمنّقبلّالوكالةّالوطنيةّىناكّتذبذبّفيّالقيمةّالماليةّالمقدّ 
ّ ّسنة ّمن ّوالنقصان ّبالزيادة ّالشباب ّوتشغيل 432ّ04ّّ)4002ّلدعم ّسنة ّإلى ّدج( 4003ّّّّّّّّّّّّمميون

ّالمقدّ 113ّ30ّ) ّالمالية ّالحصيمة ّلتشيد ّذلكّّزمميونّدج(، ّإلىّأنّتصلّإلىّذروتياّمةّمنّالوكالةّبعد ّّّّيادة
ّ 4004ّّفيّسنة 224ّ403ّّبقيمة ّالمتّ إمميونّدجّوىذا ّتطبيقّاإلجراءاتّالجديدة ّالمجمسّثر ّقبل ّمن خذة

عمّالمقدمّلمشبابّوتعديلّالمرسومّالتنفيذيّالمحددّلشروطّومستوىّالدّ 4000ّفيفري44ّّالوزاريّالمشتركّفيّ

ّثمّ  ّانخفاضّكبيّالمقاول، ّالحصيمة ّذلكّفيّسنتيّتشيد ّبعد 4002ّّو4003ّر ّدج243ّ44ّّبقيمة مميون
ّمميونّدجّعمىّالتواليّوىذاّراجعّإلىّنتيجةّالظروفّاالقتصاديةّخاللّىذهّالفترة.222ّ41ّو

والمخططّالمواليّيبينّتطورّمناصبّالشغلّالمستحدثةّمنّقبلّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّ
40025ّإلىّسنة4002ّّمنّسنةّ

 ANSEJ(: مناصب الشغل المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 2-5شكل رقم )
(2004 -2014) 

ّ
ّ(0-4رقمّ)5ّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر

ّالدّ  ّعمى ّالمتحصمة ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّساىمت ّلدعمّلقد ّالوطنية ّالوكالة ّمن ّالمالي عم
توفيرّالكثيرّمنّمناصبّالعملّعبرّكافةّأنحاءّالوطن،ّحيثّوصلّأكبرّعددّلمعمالّّعمىوتشغيلّالشبابّ

ّسالمشغّ  ّالمؤسساتّخالل ّىذه ّفي ّمين 4004ّّنة ّمساىمة403ّ044ّإلى ّحدّ ّعامل ّمن ّالتقميل ّفي ةّبذلك
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ّونالحظّبأنّ  ّالوكالةّّمناصبّالشغلّالمستحدثةّالبطالة. ّمنّدعم ّالمشاريعّالمستفادة ّمعّعدد ّمتناسبةّطرديا
 منّحيثّالزيادةّوالنقصان.

 حصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب حسب التركيبة التمويمية -2
ّوالمتوسطةّ تقدمّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّاإلعاناتّالماليةّألصحابّالمؤسساتّالصغيرة

ّ ّماليتفي ّالمساعداتّالماليةّتركيبتين ّحصيمة ّيوضح ّالموالي ّوالجدول ّالثالثية، ّوالتركيبة ّالثنائية ّالتركيبة ين5

مةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمنّقبلّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّحسبّىاتينّالتركيبتينّالمقدّ 
 40025إلى4002ّّمنّ

 الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(: حصيمة المؤسسات المستفادة من دعم الوك2-5جدول رقم )
ANSEJ ( 2014 – 2004حسب التركيبة التمويمية) 

 المجموع الثالثي المختمط السنة
4002ّ645ّ6 046ّ6 691ّ
4004ّ849ّ9 700ّ10 549ّ
4001ّ1 090ّ7 555ّ8 645ّ
4002ّ1 006ّ7 096ّ8 102ّ
4003ّ423ّ0ّ331ّ4ّ132ّ00ّ
4004ّ144ّ0ّ043ّ04ّ323ّ40ّ
4000ّ000ّ0ّ120ّ40ّ120ّ44ّ
4000ّ000ّ0ّ244ّّ20ّ334ّ24ّ
4004ّ332ّ424ّ12ّ304ّ14ّ
4003ّ143ّ201ّ24ّ034ّ23ّ
4002ّ279ّ40 577ّ40 856ّ
 649 280 412ّ420 334ّ00ّالمجموع

   ds.ansej@gmail.comعبر:   ANSEJالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشباب 5المصدر    

ّ(.5ّ04ممحقّرقمالأنظرّ)
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 ويمكنّتوضيحّمعطياتّالجدولّأكثرّباألعمدةّالبيانيةّالتالية5ّ
 حسب التركيبة التمويمية  ANSEJ حصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب5ّ(3-5شكل رقم )

(2004 – 2014) 

ّ
ّ(4-4)رقمّّالجدول5ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالمصدر

مةّمنّقبلّترتكزّمعظمّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّاعتمادىاّعمىّالتركيبةّالماليةّالثالثيةّالمقدّ 
الوكالةّ)المساىمةّالشخصيةّلصاحبّالمشروعّوقرضّمنّالوكالةّباإلضافةّإلىّالقرضّالبنكي(،ّونالحظّذلكّ

ساتّفيّالتركيبةّالتمويميةّالثنائيةّضئيلّمقارنةّبقرينتيا،ّتعدادّالمؤسّمنّخاللّاألعمدةّالبيانيةّحيثّنجدّأنّ 
ّ ّإلى ّعددىا ّوصل ّأن ّإلى ّاألولى ّالسنوات ّفي ّمستمرة ّزيادة ّشيدت ّتعدادىا144ّ0ّّفيي ّبدأ ّثم ّّّّّّمؤسسة

اّفيماّيخصّتعدادّمؤسسةّفقط.ّأمّ 424ّإلى4002ّّفيّالتناقصّبحيثّوصلّعددّالمؤسساتّالممولةّفيّسنةّ
ّوالمتحصمالمؤسساتّالصغ ّوالمتوسطة ّفييّتشيدّّةيرة ّالثالثية ّالتمويمية ّالتركيبة ّفيّإطار ّالوكالة عمىّدعم

عتبرةّإلىّغايةّسنةّزيادةّمب4002ّنقصانّإلىّغايةّسنةّالتذبذبّمستمرّوذلكّبالزيادةّفيّالسنةّاألولىّثمّ
جعّبطبيعةّالحالّ،ّوىذاّرا4004مؤسسةّفيّسنة424ّ12ّّعددّالمؤسساتّالمستفادةّإلىّّأينّوصل4000ّ

وبعدّّمةحصولّعمىّاإلعاناتّواالمتيازاتّالمقدّ لمبعةّتعديلّالشروطّالمتّ لبعةّمنّقبلّالوكالةّإلىّالسياسةّالمتّ 
ّوالتعديالت ّتمّ ّاإلجراءات ّّالتي ّلسنة ّبيا ّّ،4000العمل ّما ّالمؤسساتّّأد ىوىذا ّأصحاب ّإقبال ّزيادة إلى
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ّ ّلمحصولّعمىّالدعم ّوالمتوسطة ّذلكّالصغيرة ّلتعرفّبعد ّلدعمّوتشغيلّالشباب، ّالوطنية الماليّمنّالوكالة
ّ.4002و4003ّانخفاضّمعتبرّفيّسنتيّ

  حسب جهات الوطن ANSEJحصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -3
ّ ّسنة ّمن ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّتعداد ّالموالي ّالجدول ّّإلى4002ّيبين 4002ّسنة

 مةّلياّحسبّكلّجيةّمنّجياتّالوطن5ّالمستفادةّمنّالدعمّالمقدمّمنّالوكالةّوالقيمةّالماليةّالمقدّ 
 حسب جهات الوطن  ANSEJحصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  (:3-5جدول رقم )

(2004 – 2014) 
 اليد العاممة قيمة المالية )مميون دج(ال عدد المؤسسات  الجهات
230ّ20ّ041ّ434ّ233ّ12ّّالوسط
324ّ44ّ324ّ333ّ200ّ342ّّالشرق
431ّ30ّ022ّ440ّ242ّ023ّّالغربّ
233ّ33ّ424ّ44ّ300ّ43ّّالجنوب
124ّ430ّ443ّ440ّ444ّ142ّّالمجموع

أنظرّ) ds.ansej@gmail.comعبر:  5ّANSEJّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابالمصدر
ّ(.5ّ03ممحقّرقمال

يونّدجّمنّالوكالةّالوطنيةّلدعمّمم324ّ333ّاستفادتّالمنطقةّالشرقيةّمنّالوطنّبقيمةّماليةّتقدرّبـّ
ّ ّمن ّالممتدة ّالفترة ّالشبابّخالل 4002ّّتشغيل 4002ّّإلى ّبنسبة ّالمالية32ّأي ّالحصيمة ّإجمالي %ّمن

ّمةّمنّالوكالة،ّفيّحينّالمقدّ  %،ّوكانتّالحصيمة42ّمميونّدجّبنسبة022ّ440ّّاستفادتّمنطقةّالغربّبـ
%،ّفيّحينّكانتّاستفادة41ّمميونّدجّبنسبة041ّ434ّّتقدرّبـّّطوسلاّةيجالماليةّلممؤسساتّالمستفادةّفيّ

ّ%ّفقط.00ّمميونّدجّنسبة424ّ44ّالمنطقةّالجنوبيةّضئيمةّمقارنةّبباقيّالمناطقّوذلكّبـّ
دةّمنّدعمّالوكالةّالوطنيةّةّالنسبيةّالمواليةّتوضحّتمركزّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالمستفاوالدائّر

 تشغيلّالشبابّعبرّجياتّالوطن5لدعمّ
 

ّ
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(:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 4-5شكل رقم )
ANSEJ ( 2014 – 2004حسب جهات الوطن)ّ

ّ
ّ(3-4رقمّ)ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:

ترتكزّمعظمّالمؤسساتّالمتحصمةّعمىّاإلعاناتّوالتسييالتّالماليةّفيّالمنطقةّالشرقيةّمنّالوطنّ
مميون324ّ333ّّمؤسسة(ّوباستفادةّماليةّتصلّإلى230ّ20ّّ%ّمنّإجماليّالمؤسساتّ)32بنسبةّتقدرّبـّ
اتّواألدواتّإلىّالطبيعةّالمناخيةّلممنطقةّالشرقيةّوتمركزّالمشاريعّاالقتصاديةّبياّوتوفرّالمعدّ دجّوىذاّراجعّ

ّأنّ  ّنجد ّحين ّفي ّالمنطقة، ّبيذه ّومتوسطة ّصغيرة ّمؤسسات ّإقامة ّفي ّالمساعدة ّّوالشروط ّّّّّّ%44ّّنسبتو
ّمؤسسة(ّبقيمةّماليةّتقدر431ّ30ّّ)ّالمنطقةّالغربيةمنّالمشاريعّمتمركزةّفيّ اّمميونّدج،ّأمّ 022ّ440ّبـ
ّّةمنطقةّالوسطّفتقدرّنسب ّبـ ّأمّ 022ّ440ّ%ّبقيمةّماليةّوصمتّإلى44ّتمركزّالمشاريعّبيا اّمميونّدج،
ّمن ّالجنوبية ّّالمنطقة ّاحتوائيا ّفي ّحظا ّأقل ّفيي ّاالوطن ّالمستفادةّعمى ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّّّّّّّلمؤسسات

لدعمّوتشغيلّالشبابّوذلكّبنسبةّمنخفضةّمقارنةّبباقيّالمناطقّّمنّإعاناتّوتسييالتّودعمّالوكالةّالوطنية
ّ ّبقيمةّمالية233ّ33ّّ%ّمنّالنسبةّاإلجماليةّ)04وتقدرّبـ ّاالنخفاض424ّ44ّّمؤسسة( مميونّدج،ّوىذا

ّونقصّ ّالوطن ّمن ّالشمالية ّبالمناطق ّاالقتصادية ّالمشاريع ّوارتكاز ّالصحراوية ّالمناخية ّالظروف ّإلى راجع

 ألدواتّوالشروطّالمناسبةّإلنشاءّالمشاريعّاالستثماريةّبيذهّالمناطق.اتّواالمعدّ 
 
ّ
ّ

 الوسط
25% 

 الشرق
34% 

 الغرب 
29% 

 الجنوب
12% 
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 حسب قطاعات النشاط  ANSEJحصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -4

مّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّاإلعاناتّوالمساىماتّالماليةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّتقدّ 
االقتصادي،ّوالجدولّالمواليّيوضحّتوزيعّىذهّالمؤسساتّحسبّكلّنشاطّوالقيمةّفيّجميعّفروعّالنشاطّ

إلىّسنة4002ّّالماليةّالمقدمة،ّومناصبّالشغلّالمستحدثةّفيّكلّقطاعّوذلكّفيّقيمةّمجممةّمنّسنةّ
4002ّ5 

حسب قطاعات النشاط  ANSEJحصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  (:4-5جدول رقم )
 (2014 – 2004)دي االقتصا

عدد المؤسسات  قطاع النشاط
 الصغيرة والمتوسطة

 القيمة المالية
 )مميون دج(

 مناصب الشغل

214ّ32ّ443ّ020ّ404ّ43ّّالفالحةّوالصيدّالبحري
303ّ33ّ022ّ40ّ403ّ42ّّالصناعةّالحرفية

242ّ44ّ304ّ44ّ202ّ22ّّالبناءّواألشغالّالعمومية
331ّ01ّ023ّ23ّ304ّ23ّّالصناعة
342ّ1ّ424ّ01ّ344ّ01ّّالصيانة

203ّ1ّ001ّ02ّ242ّ1ّّالمينّالحرة
414ّ31ّ422ّ443ّ442ّ041ّّالخدمات

111ّ12ّ012ّ032ّ404ّ002ّّالنقل
124ّ430ّ444ّ142ّ124ّ430ّّالمجموع
أنظرّ)  ds.ansej@gmail.comعبر:  ANSEJ  5ّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابالمصدر

ّ.(5ّ02ممحقّرقمال
ويمكنّتوضيحّمعطياتّالجدولّبالدائرةّالنسبيةّالتاليةّوالتيّتبينّتعدادّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّ
والمستفادةّمنّالدعمّالماليّمنّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّحسبّكلّقطاعّبقيمةّإجماليةّمنّّسنةّ

40025ّإلىّسنة4002ّّ
ّ

mailto:ds.ansej@gmail.com
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  (:5-5شكل رقم )
ANSEJ ( 2014_  2004حسب قطاعات النشاط من)ّ

ّ
ّ(2-4رقمّ)5ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر

جيةّلقطاعّالخدماتّبنسبةّوتشغلّالشبابّموّ مةّمنّالوكالةّالوطنيةّلدعمّمعظمّاإلعاناتّالماليةّالمقدّ 
30(ّ ّلممشاريع ّاإلجمالية ّالقيمة ّمن ّتقدر%414ّ31ّّ ّمالية ّوبقيمة ّومتوسطة( ّصغيرة ّّّّّّّّّمؤسسة
%ّمنّالمؤسساتّمتمركزةّبـقطاعّالنقل42ّ،ّونسبة4002ّإلىّسنة4002ّّمميونّدجّمنّسنة422ّ443ّّبـ
اّالفالحةّوالصيدّالبحريّمميونّدج،ّأمّ 012ّ032ّّإلىةّتصلّمؤسسةّصغيرةّومتوسطة(ّبقيمةّمالي111ّ12ّ)

اّباقيّالقطاعاتّمنّالصناعةّمؤسسة(،ّأمّ 214ّ32ّ%ّ)02عمّوصمتّإلىّفنسبةّالمؤسساتّالمستفادةّمنّالدّ 
الحرفيةّوالبناءّواألشغالّالعموميةّوالصناعةّوالصيانةّوالمينّالحرةّفنسبةّالمؤسساتّالمستفادةّمنّالدعمّالماليّ

ّ%.4%،4ّ%،1ّ%،4ّ%،04ّمنّالوكالةّكانتّضئيمةّونسبياّعمىّالتواليّ
 ANSEJ تقييم حصيمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -5

ّساىمتّالوكالةّالوطنيةّلدعمّ مؤسسةّصغيرة124ّ430ّّتشغيلّالشبابّفيّمساندةّودعمّماّيقدرّبـ
ّ،4002إلىّسنة4002ّّالفترةّالممتدةّمنّمميونّدجّوذلكّخالل444ّ142ّّومتوسطةّبقيمةّماليةّتصلّإلىّ

ّرّىذهّالمناصبّوتقدّ وتوفيرّمناصبّشغلّوىذاّماّساىمّفيّتراجعّنسبّالبطالةّوتحقيقّمستوىّمنّالتشغيلّ
ىذهّّأنّ ّمنصبّشغل،ّوىذهّالحصيمةّموزعةّعمىّكافةّالقطاعاتّوعمىّمختمفّجياتّالوطن،ّإالّ 124ّ430ّبـ

 الفالحة والصيد البحري
14% 

 الصناعة الحرفية
12% 

 البناء واالشغال العمومية
9% 

 الصناعة
6% 

 الصيانة
 المهن الحرة 2%

2% 

 الخدمات
31% 

 النقل
24% 
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غمّيفةّمقارنةّبماّىوّمخططّلوّمسبقاّمنّقبلّالسمطاتّالعمومية،ّوعمىّالرّ ضعّمحدّمنّالبطالةّّتعدّ لالنسبةّ
عمّوالمساعدةّلمشبابّالمتخرجّمنّالجامعاتّوالمعاىدّتشغيلّالشبابّتقديمّالدّ الوطنيةّلدعمّمنّمحاولةّالوكالةّ
بيدفّامتصاصّالبطالةّوتنميةّاالقتصادّالوطنيّواالىتمامّأكثرّبقطاعّالمؤسساتّالصغيرةّّوالذيّلمّيجدّعمال

ّإالّ  ّومشكلّّوالمتوسطة، ّالمشاريع ّتمويل ّفيّعممية ّالشروطّواإلجراءاتّالبنكية ّبواقع ّاصطدم ّاألمر ّىذا أن
ّال ّوالمعدالت ّالبنوك ّتفرضيا ّالتي ّفايّذيفائدة ّالجزائري، ّالمجتمع ّمقومات ّمع ّىذهّتنافى ّمع ّتتعامل لبنوك

ّوالمّ  ّمنّالمؤسساتّوبنفسّالمعاييرّوالشروط، ّالمشاريعّكغيرىا مشاريعّذاتّالمردوديةّلمجوءّأكثرّفيّتمويميا
العبءّاألكبرّفيّعمميةّتمويلّّنّ ستحقاقو،ّوذلكّنظراّألالسريعةّوالربحّالكبيرّوضمانّالوفاءّبالد ينّعندّتاريخّا

درجةّاألولىّ)وعمىّىذاّاألساسّغالباّماّيتمّرفضّتمويلّالمشاريعّمنّقبلّالمشروعّيقعّعمىّعاتقّالبنكّبال
البنوك(،ّباإلضافةّإلىّعاملّبيروقراطيةّاإلجراءاتّاإلداريةّالذيّيواجيوّالشبابّالحاملّلممشاريعّوذلكّقبلّ

ّّوالحصولّعمىّالقرضّوطولّمدّ  ّليا، ّالتيّالّحدود ّومشكلّالممفاتّوالوثائقّالمطموبة ّدراستيا، ّقيامّة عدم

ّالتّ  ّعممية ّنجاح ّلضمان ّالضرورية ّواالقتصادية ّالتقنية ّبالدراسات ّالمرافقةّالوكالة ّعنصر ّغياب ّمع مويل،
نجازىاّفيّالوقتّالمحدد،ّونقصّالخبرةّفيّإدارةّإوالمتابعةّفيّالمؤسساتّالمستحدثةّمنّقبلّالوكالةّلضمانّ

عاقتّحصولّالشبابّعمىّّالدعمّمنّالوكالةّوفشلّالمشاريعّمنّقبلّالمستثمرينّوغيرىاّمنّالعراقيلّالتيّّأ

ةّطويمةّمةّمنّالوكالةّالوطنيةّلدعمّتشغيلّالشبابّرغمّعممياّلمدّ عمّالمقدّ مشاريعيم،ّوىذاّماّجعلّحصيمةّالدّ 
ّ ّفي ّنشاطيا ّ)بداية ّالمدروسة ّاألخرى ّالييئات ّبباقي ّمقارنة ّالمجال ّىذا ّواإلعانات0442ّفي ّواالمتيازات )

ّاالمقدّ  ّمن ّالشغلّمة ّمناصب ّعدد ّحيث ّمن ّوال ّالمدعمة ّالمؤسسات ّعدد ّناحية ّمن ّال ّكافية ّغير لوكالة
 رةّمنّقبلّىذاّالبرنامج.المستحدثةّوالّمنّحيثّتحقيقّأىدافّالحكومةّالمسطّ 

 
 
 
 
 
ّ
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 : ANGEM رالمصغ   القرض لتسيير الوطنية ثانيا: حصيمة الوكالة

رّوسيمةّلمكافحةّالبطالةّوالفقرّفيّالمجتمعّوذلكّمنّخاللّمنحّسمفّبدونّفائدةّيعتبرّالقرضّالمصغّ 
ّ ّبغية ّوالمتوسطة ّلالنطالقّفيّالنشاطّوتغطيةّألصحابّالمؤسساتّالصغيرة ّأولية ّعتادّصغيرّومواد اقتناء

ّ ّإطار ّفي ّالقرضّالمصغر ّجياز ّمن ّالمستفيدين ّومرافقة ّلحسإالمصاريفّاألولية، ّوذلك ّأنشطتيم ابّنجاز
ّتقديمّ ّفي ّالقرضّالمصغر ّلتسيير ّالوطنية ّالوكالة ّساىمت ّوقد ّالمؤسسات، ّاالستشاراتّليذه ّوتقديم الوكالة

ّكاآلتي4002ّ5اإلعاناتّبمختمفّأشكالياّمنذّنشأتيا،ّوكانتّحصيمةّالوكالةّإلىّغايةّنيايةّسنةّ

 حسب نمط التمويل  ANGEMالمصغر  القرض لتسيير الوطنية توزيع القروض الممنوحة من الوكالة -1
المصغرّألصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّسمفّبدونّفوائدّ القرض لتسيير الوطنية تقدمّالوكالة

نشاءّمشاريعّ منياّماّىوّموجوّلعمميةّشراءّالموادّاألوليةّومعداتّالتجييزّومنياّماّىمّموجوّلعمميةّانطالقّوا 
ّالسمفّحس ّىذه ّتوزيع ّيبين ّالموالي ّوالجدول ّالوكالةّجديدة، ّنشاط ّبداية ّمنذ ّإليو ّالموجو ّالتمويل ّّّبّبرنامج

 40025لىّنيايةّسنةّا ّّو

 القروض الممنوحة حسب نمط التمويل من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (:6-5جدول رقم )
ANGEM (2005- 2014) 

 مناصب الشغل النسبة عدد القروض الممنوحة مويلبرامج الت  
030ّ432ّّّ%240ّ144ّ40,10ّّلشراءّالموادّاألوليةالسمفّبدونّفوائدّ

142ّ34ّّ%030ّ42ّ3,20ّّالسمفّبدونّفوائدّإلنشاءّمشروع
223ّ004ّ0ّّ%344ّ124ّ000ّّالمجموع
ّ.4002ّالجزائر،ّ،541ّّنشريةّالمعموماتّاإلحصائيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّرقمّالمصدر

لىّنيايةّاّ دايةّنشاطياّّورّمنذّبالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ يقدرّعددّالقروضّالممنوحةّمنّالوكالةّ
دينار،ّومعظمّىذهّالقروض233,34ّ343ّ324ّ32ّّقرضّووصمتّقيمتياّالمالية344ّ124ّّبـ4002ّّسنةّ

روضّالممنوحةّ%ّمنّإجماليّالق44جوّنحوّشراءّالعتادّوالموادّاألوليةّوذلكّبحواليّمةّلممستثمرينّتوّ مقدّ ال
رّبحواليّتقدّ ّيةّإلنشاءّالمؤسساتّواالستثماراتجقرض،ّفيّحينّكانتّنسبةّالقروضّالموّ 240ّ144ّّوعددىا

 قرض(.030ّ42ّ%ّفقطّ)3ّ
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 حسب الجنس  ANGEMمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر توزيع القروض الممنوحة  -2
رّموزعةّالقرضّالمصغّ ّيوضحّالجدولّالمواليّحصيمةّالقروضّالممنوحةّمنّالوكالةّالوطنيةّلتسيير

 40025إلى4004ّّحسبّالجنسّمنّ
حسب  ANGEMالقروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  (:7-5جدول رقم )

 (2014 -2005الجنس )
 % عدد القروض الجنس
420ّ240ّ10,44ّّنساء
330ّ443ّ33,03ّّرجال

344ّ124ّ000ّّالمجموع
ّ.4002ّالجزائر،ّ،41المعموماتّاإلحصائيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّرقم5ّّّّنشريةالمصدر

ّالجزءّاألكبرّمنّالقروضّالمقدّ  ّلتسييرّالقرضّالمصغّ يوجو ّالوطنية ّالنساءّرّإمةّمنّالوكالة لىّفئة
ّ ّرّمنّأوليةّلمنساءّالماكثاتّقرض(ّوذلكّلماّيعطيوّبرنامجّالقرضّالمصغّ 420ّ240ّ)ّ%14بنسبةّتقدرّبـ

ّالبيت ّأمّ في ،ّ ّبـ ّعمييا ّتحصموا ّالقروضّالتي ّنسبة ّوصمت ّفقد ّالرجال ّفئة ّ)33ا ّّّّّّقرض(%330ّ443ّّ
 منّالقيمةّاإلجماليةّلمسمف.ّويمكنّتوضيحّىذاّأكثرّمنّخاللّالدائرةّالنسبيةّالتالية5

 ANGEM رنية لتسيير القرض المصغ  القروض الممنوحة حسب الجنس من الوكالة الوط(:6-5شكل رقم )
(2005- 2014)ّ

ّ
ّ(2-4رقمّ)ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:     

 نساء
62% 

 رجال
38% 
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 حسب قطاعات النشاط  ANGEMر القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   -3
ّ ّمن ّالممنوحة ّفوائد ّبدون ّلمقروضّ)السمف( ّاإلجمالي ّالعدد ّالقرضّوصل ّلتسيير ّالوطنية الوكالة

لىّنيايةّسنة4004ّّرّمنّالمصغّ  زعةّعمىّقطاعاتّالنشاطّالتاليةّقرضّوىيّموّ 344ّ124ّإلى4002ّّوا 
 كماّيمي5

حسب  ANGEMر القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   (:8-5جدول رقم )
 (2014 -2005قطاعات النشاط )

القروض عدد  قطاعات النشاط
 الممنوحة

 % القيمة المالية )دج( %

322ّ004ّ04,04ّ020,32ّ243ّ222ّ4ّ02,42ّّالفالحةّوالصيدّالبحري
204ّ443ّ33,00ّ013,42ّ034ّ303ّ00ّ30,44ّّالصناعاتّالصغيرة

414ّ42ّ3,24ّ344,30ّ242ّ220ّ3ّ00,00ّّالبناءّواألشغالّالعمومية
000ّ024ّ40,34ّ444,22ّ121ّ440ّ00ّ44,24ّّالخدمات
202ّ0ّ0,40ّ004,42ّ442ّ331ّ0,40ّّالتجارة

200ّ003ّ02,24ّ042,40ّ404ّ434ّ4ّ02,30ّّالصناعاتّالتقميدية
344ّ124ّ000ّ233,34ّ343ّ324ّ32ّ000ّّالمجموع

ّ.4002ّالجزائر،ّ،41نشريةّالمعموماتّاإلحصائيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّرقمّّّالمصدر:
رّرّيقدّ لّتمويلّمنّالوكالةّالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ الصغيرةّعمىّأعمىّمعدّ تتحصلّالصناعاتّ

اّمالييرّدينار،ّأمّ 00ّ%ّوتفوقّماّقيمتو44ّ%ّمنّالقيمةّالماليةّاإلجمالية،ّيميياّقطاعّالخدماتّبنسبة30ّبـّ
يلّقطاعّالتجارةّ%،ّفيّحينّنسبةّتمّو02كلّمنّقطاعّالفالحةّوالصيدّالبحريّفنسبةّالتمويلّفيّكلّمنيماّ

 %.00وصمتّإلىّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّوتوضحّالدائرةّالنسبيةّالتاليةّتوزيعّالقروضّعمىّمختمفّالقطاعاتّحسبّمعطياتّالجدولّأعاله5ّ
حسب  ANGEMالقروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ّ(:7-5شكل رقم )

 (2014 -2005قطاعات النشاط )

ّ
ّ(3-4رقمّ)ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:

القطاعّالصناعيّوالخدماتيّوالّسيماّالصناعةّالغذائيةّوالفالحةّوالصيدّالبحريّمنّالقطاعاتّذاتّّيعدّ 

ّلتسييرّالقرضّالمصغّ  ّالوطنية ّالوكالة ّمنّدعم ّأنّ األولويةّلالستفادة القروضّّر،ّومنّخاللّالمعطياتّنجد

ّتوّ  ّالوكالة ّقبل ّمن ّّجوالممنوحة ّالصناعاتّالصغيرة44بنسبة ّ)والصناعاتّالّ%ّإلى %(02ّ%+33تقميدية

ّتقدّ  ّبـبقيمة ّاإل344ّ321ّّر ّالعدد ّمن ّأنّ قرضّلكمييما ّكما ّيستفّجمالي، ّالخدمات ّبنسبيقطاع ّد ّّّّ%40ّة
%،3ّ%ّوالبناءّواألشغالّالعموميةّبـ04ّةّيميوّقطاعّالفالحةّوالصيدّالبحريّبنسبمنّمساعداتّودعمّالوكالة،ّ

ّاستفادتوأمّ  ّفنسبة ّالتجارة ّقطاع ّأقلّّا ّبنسبة ّالقطاعات ّبباقي ّمقارنة ّجدا ّضئيمة ّالقروضّكانت ّىذه ّّّّّّمن
ّ%.0منّ

 حسب الشريحة العمرية  ANGEMر توزيع القروض من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   -4
سنةّدون03ّّرّكافةّالشرائحّالعمريةّاألكبرّمنّلتسييرّالقرضّالمصغّ دّمنّدعمّالوكالةّالوطنيةّييستف

مةّمنّالوكالةّعمىّالشرائحّالعمريةّمنّبدايةّنشاطياّاستثناء،ّوالجدولّالمواليّيوضحّتوزيعّالقروضّالمقدّ 
 40025لىّنيايةّسنةّا ّّو

 الفالحة والصيد البحري
15% 

 الصناعة الصغيرة
38% 

 البناء واالشغال العمومية
9% 

 الخدمات
21% 

 التجارة
0% 

 الصناعة التقليدية
17% 
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حسب  ANGEMر (:القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ  9-5جدول رقم )
 (2014 -2005الشريحة العمرية  )

 العدد الشريحة العمرية
040ّ444ّّسنة03-44ّ
333ّ402ّّسنة30-34ّ
300ّ040ّّسنة20-24ّ
344ّ11ّّسنة40-44ّ
440ّ44ّّسنةّفماّفوق10ّ

344ّ124ّّالمجموع
        sourceّّ5http://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes  01ّّ4001جوان  
ويمكنّتوضيحّمعطياتّالجدولّوتوزيعّالقروضّالبنكيةّعمىّمختمفّالشرائحّالعمريةّأكثرّمنّخاللّ

5ّاألعمدةّالبيانيةّالتالية
حسب  ANGEMر القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   (:8-5شكل رقم )

ّ(2014 -2005الشريحة العمرية)

ّ
ّ(4-4رقمّ)ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:
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الفئةّالمقبمةّّنّأنّ رّلفئةّالشبابّالعاطلّعنّالعمل،ّويتبيّ تعطىّاألولويةّحسبّبرنامجّالقرضّالمصغّ 

44ّو03ّّيتراوحّعمرىاّماّبينّّرّىيّالتيعمىّاالستفادةّمنّإعاناتّالوكالةّالوطنيةّلمتسييرّالقرضّالمصغّ 
قرضّوىيّالفئةّالشبابيةّالمقبمةّأكثرّعمىّالعمل،ّوبازديادّشريحة040ّ444ّّ%ّبقيمة32ّسنةّوذلكّبنسبةّ

ّبينّ ّوالمتراوحة ّالثانية ّفالشريحة ّاألشخاص، ّىؤالء ّمنيا ّالقروضّواإلعاناتّالمستفاد ّينقصّعدد 30ّالعمر
ّ%.02ّسنةّاستفادتّبحوالي24ّّو20ّبينّّالثةّالمتراوحةّما%ّوالفئةّالث30سنةّاستفادتّبنسبة34ّّو
حسب مستوى  ANGEMتوزيع القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  -5

 :التعميم

ّالقرضّالمصغّ  ّلتسيير ّالوطنية ّالوكالة ّدعم ّمن ّأيضا ّاألشخاصّباختالفّمستوياتّيستفيد ّكافة ر
ينتمونّإلىّاألسرّالفقيرةّوسكانّاألرياف،ّوالدائرةّالنسبيةّالمواليةّتوضحّّالتعميمّدونّاستثناءّوخاصةّالذين

ّالمقدّ  ّالقروض ّالوكالةّتوزيع ّنشاط ّبداية ّمن ّتعميميم ّمستويات ّاألشخاصّحسب ّعمى ّالوكالة ّمن ّّّّّمة
 40025لىّنيايةّسنةّا ّّو

حسب  ANGEMر القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ   (:9-5شكل رقم )
 (2014 -2005مستوى التعميم )

ّ
Source: http://www.angem.dz/ar/article/emplois-crees 18/07/2016 

مستوىّرّلدىّاألشخاصّالذينّليمّجوّمنّقبلّالوكالةّالوطنيةّلتسييرّالقرضّالمصغّ عمّالموّ يتمركزّالدّ 

ّالدّ  ّنصف ّمن ّباستفادتيم ّوذلك ّمتوسط ّالمقدّ تعميمي ّاإلجمالي ّنشاطياّعم ّبداية ّمن ّالوكالة ّطرف ّمن ّّّّّّم

 دون مستوى
16% 

 متعلم
2% 

 مستوى ابتدائي
15% 

 مستوى متوسط
50% 

 مستوى ثانوي
13% 

 مستوى جامعي
4% 

http://www.angem.dz/ar/article/emplois-crees
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لىّغايةّنيايةّسنةّ %ّمنّالقروض،ّفيّحينّتتقاربّنسبةّاستفادةّأصحابّالمستوى40ّأيّبنسبة4004ّّوا 
تراوحّنسبةّالقروضّالتيّتحصلّعميياّالثانويّواالبتدائيّودونّالمتوسطّفيّنصيبيمّمنّدعمّالوكالة،ّحيثّت

ّأمّ 01%ّو03بينّّىؤالءّاألشخاصّما ّمنّحصيمةّ%، ّاستفادتيم ّأصحابّالمستوىّالجامعيّفكانتّنسبة ا

ّ%ّفقط.2مةّمنّالوكالةّتقدرّبـّالقروضّاإلجماليةّالمقدّ 
 ANGEM مناصب الشغل المستحدثة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -6

ّالشّو ّاستحدثصمتّمناصب ّالتي ّإنشاءّّتغل ّمنذ ّالقرضّالمصغر ّلتسيير ّالوطنية ّالوكالة ّقبل من
منصبّشغل،ّوالمنحنىّالمواليّيبينّتطورّمناصبّالشغل433ّ024ّ0ّّإلى4002ّّلىّنيايةّسنةّاّ الوكالةّّو

ّخاللّسنواتّنشاطّالوكالة5
 ANGEMر المصغ  ( مناصب الشغل المستحدثة لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض 10-5شكل رقم )

(2005- 2014) 

ّ
18/07/2016 crees-http://www.angem.dz/ar/article/emploisSource: ّ

ّفكانتّ ّمناصبّالشغل، ّمن ّمعتبر ّعدد ّتوفير ّفي ّالقرضّالمصغر ّلتسيير ّالوطنية ساىمتّالوكالة
ّفيّسنةّ ّوالنقصانّإلىّأنّيصل442ّ2ّوذلكّبـ4004ّبدايتيا ّليزدادّالعددّبعدّذلكّبالزيادة ّّّمنصبّشغل،

منصب.ّوكانّعددّالمناصبّالمستحدثةّفيّمجممياّمنّسنة120ّ404ّّإلىّأعمىّقيمةّلوّبـ4004ّّفيّسنةّ
ّمنصبّشغل.223ّ004ّ0ّيقدرّبـ4004ّّإلىّغايةّنيايةّسنة4004ّّ

ّ
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 ANGEM رلتسيير القرض المصغ  تقييم حصيمة الوكالة الوطنية  -7
ّإالّ  ّالجزائر ّفي ّالقروضّالمصغرة ّتجربة ّحداثة ّمن ّالرغم ّالقرضّّأنّ ّعمى ّلتسيير ّالوطنية الوكالة

4002ّّلىّنيايةّسنةّاّ (ّّو4004عممتّمنذّبدايةّنشاطياّ)ّرالمصغّ  ّيقدرّبـ قرض442ّ213ّّعمىّتقديمّما
دينارّموزعةّعمىّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالمنتشرة233,34ّ343ّ324ّ32ّّّإلىبقيمةّماليةّتصلّ

فيّمختمفّجياتّالوطن،ّوىذهّالقروضّموجيةّفيّمعظمياّلمقطاعّالصناعيّ)الصناعاتّالصغيرةّوالتقميدية(ّ
ّالقروضّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّوالشبابّالعاطلّعنّالعملّوسكانّاألريا ف،ّكماّواستفادّمنّأغمبيةّىذه

اليّفييّتعتبرّمنّأىمّالييئاتّمنصبّشغلّخاللّعشرّسنواتّوبالتّ 230ّ004ّ0ّساىمتّبذلكّفيّتوفيرّ
ّالتيّتعملّعمىّمكافحةّالبطالةّفيّالوطن.

ّبأنّ  ّالقول ّيمكن ّالحصيمة ّىذه ّخالل ّالمصغّ ّومن ّالقرض ّلتسيير ّالوطنية ّتتمكنّالوكالة ّلم ّّّّّّّّّر
ّ ّالمطموب ّالنجاح ّإلى ّالوصول ّبسببّمن ّوذلك ّخالليا، ّمن ّالعمومية ّالسمطات ّتحقيقو ّإلى ّتسعى والذي

ّاصطدامياّبمجموعةّمنّالنقائصّوالصعوباتّالتيّتتمثلّفي5
رّبالبنوكّالعموميةّوعدمّوجودّمؤسساتّضعفّالنظامّالماليّفيّالجزائرّوارتباطّعمميةّالتمويلّالمصغّ  -

نوّبطبيعةّالحالّوجودّالبيروقراطيةّوغيابّرة،ّوىذاّماّينتجّعماليةّمختصةّفيّمنحّالقروضّالمصغّ 
ّالطمباتّ ّكل ّتمبية ّعمى ّالبنوك ّقدرة ّعدم ّإلى ّباإلضافة ّالممولة، ّلممشاريع ّالمتابعة ّوانعدام ّّّالشفافية

 رة؛عمىّالقروضّالمصغّ 
ّوالمستفيدينّمنّالقروضّعم - ّوالمتوسطة ّأصحابّالمؤسساتّالصغيرة ّقدرة ّفيّآجالياّّىعدم سدادىا

 تابعةّالمشاريعّمنّقبلّالوكالة؛كّنتيجةّانعدامّعمميةّتوجيوّومذلدة،ّّوالمحدّ 
 لقروضّعمىّمستوىّالدوائرّيصعبّأمرّدراسةّكلّالممفات؛االعددّالكبيرّمنّالطمباتّعمىّ -
ّالقرضّالمصغّ  - ّبرنامج ّالمستفيدينّفيّإطار ّالبنوكّفيّبعضّغيابّالضماناتّمن ّيمنع ّما رّوىذا

 القطاعّالفالحيّالذيّيحتويّعمىّعنصرّالمخاطرة(؛ةّالحاالتّمنّمنحّالقروضّ)خاصّ 
ّالقرضّ - ّلتسيير ّالوطنية ّالوكالة ّحول ّواإلحصائيات ّالمعمومات ّونشر ّوتوفير ّالتوعية ّمراكز غياب

 ر؛المصغّ 
ةّدراسةّالمشاريعّومعالجةّالممفاتّمنّقبلّإدارةّالوكالةّوذلكّنتيجةّصعوبةّاإلجراءاتّاإلداريةّطولّمدّ  -

ّوالتنفيذية؛
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ةّرةّخاصّ لمكثيرّمنّالمستفيدينّمنّالقروضّالمصغّ  خبرةّوالكفاءاتّالعمميةّوالمينيةّوالتسييريةّنقصّال -
 فيماّيتعمقّبالقدرةّعمىّالتحكمّفيّالمعمومات؛

ّالمكمّ  - ّالييئات ّبين ّالمحكم ّالتنسيق ّالمصغّ غياب ّالقرض ّبرنامج ّبتسيير ّمرونةّفة ّوعدم ّوالبنوك ر
ّأثرّسمباّعمىّتراجعّالكثيرّمنّالمشاريع.اإلجراءاتّوالشروطّالبنكيةّوىذاّماّ

 ANDI: 1 االستثمارّثالثا: حصيمة الوكالة الوطنية لتطوير

ّواستقبالّ ّوتنميتيا ّاالستثمارات ّترقية ّضمان ّعمى ّاالستثمار ّوتطوير ّلتنمية ّالوطنية ّالوكالة تعمل
ّاإلجراءاتّ ّكل ّوتسييل ّومتابعتيا ّوتوجيييا ّالمؤسساتأصحابّالمؤسساتّاالستثمارية ّىذه ّبإنشاء ّ،المتعمقة

ّ ّفيّسنة ّنشاطيا ّبدأتّالوكالة ّوقد ّاالستثمارات، ّاالمتيازاتّواإلعفاءاتّليذه ّتوضيح4004ّوتقديم ّويمكن ،
 االستثمارّمنّخاللّماّيمي5لتطويرّحصيمةّاستفادةّالمستثمرينّمنّتسييالتّوامتيازاتّودعمّالوكالةّالوطنيةّ

 ANDIّّاالستثمار ّلتطويرحصيمة الوكالة الوطنية  -1
4002ّّّّّّّاالستثمارّخاللّالفترةّالممتدةّمنّلتطويرّالجدولّالمواليّيبينّحصيمةّالوكالةّالوطنيةّ

 40025ّإلى
 ANDI (2004 – 2014)االستثمار ّحصيمة الوكالة الوطنية لتطوير (:10-5جدول رقم )

 مناصب الشغل القيمة المالية )مميون دج( عدد المؤسسات  السنة
4002ّ232ّ3ّ204ّ331ّ023ّ22ّ
4004ّ444ّ4ّ444ّ400ّ440ّ23ّ
4001ّ424ّ1ّ230ّ202ّ433ّ043ّ
4002ّ142ّ00ّ344ّ432ّ333ّ043ّ
4003ّ444ّ01ّ340ّ200ّ4ّ242ّ041ّ
4004ّ244ّ04ّ334ّ402ّ404ّ044ّ
4000ّ303ّ2ّ022ّ323ّ0ّ000ّ020ّ
4004ّ204ّ2ّ424ّ304ّ204ّ40ّ

                                                           
1
 -   http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements  03  5302ديسمبر :   

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements
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4003ّ344ّ3ّ000ّ201ّ0ّ000ّ040ّ
4002ّ402ّ4ّ000ّ044ّ4ّ444ّ040ّ

،03ّ،04ّ،01ّ،40ّ،42ّ،41ّطة،ّرقم،ّنشريةّالمعموماتّاإلحصائيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسّالمصدر:ّ
ّ.4002-4002الجزائر،ّ

ّالدعمّ ّمن ّالمؤسساتّالمستفادة ّاالستثمارّمنّحيثّعدد ّلتطوير ّالوطنية ّالوكالة ّدعم ّحصيمة تشيد

ّالمقدّ  ّالمالية ّإلىّأخرىّبالزيادةّوالقيمة ّمنّسنة ّتذبذبّفيّقيمتيا ّمنّخالليا مةّومناصبّالشغلّالمستحدثة
ّ ّوالمنحنىّالبيانيّباألعمدة ّالوكالةّخاللّّالمواليّيوضحوالنقصان، ّمنّدعم ّالمؤسساتّالمستفادة تطورّعدد

 السنواتّاألخيرة5
 ANDIتطوير االستثمار  (: حصيمة المؤسسات المستفادة من دعم الوكالة الوطنية ل11-5شكل رقم )

(2004 – 2014) 

ّ
ّ(00-4رقمّ)ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر: 

سنةّّإلى4004ّدةّمستمرةّفيّحصيمةّدعمّالوكالةّالوطنيةّلدعمّوتشغيلّالشبابّمنّسنةّاىناكّزي
ّوالتي4004ّّ ّفيّسنة ّليا ّأكبرّحصيمة ّبمصمتّّوّوّ،4004تقدر ّحينيا ّبـ ّيقدر ّصغيرة04244ّّا مؤسسة

وخاللّىذهّالسنةّوصمتّمناصبّالشغلّالمستحدثةّّ،مميونّدج334ّ402ّ إلىومتوسطةّبقيمةّماليةّتصلّ
ّ ّالوكالة ّدعم ّعمى ّالمتحصمة ّالمشاريع ّخالل 404ّ044ّّّإلىمن ّشغل، ّاالنتعاشّمنصب ّىذا ّّّّّّّّّويعود

قبلّالحكومةّلتشجيعّعمميةّاالستثماراتّالمحميةّواألجنبيةّخذةّمنّفيّاالستثماراتّنتيجةّإلىّاإلجراءاتّالمتّ 
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ّالمؤسساتّالصغيرةّ ّحصيمة ّبعدىا ّلتشيد ّالمالية، ّالقوانين ّفي ّالتسييالتّواالمتيازاتّالمدرجة ّإلى باإلضافة
ّ ّسنة ّفي ّانخفاضّكبير 303ّ2ّّّإلىّعددىاّلصّوّأين4000ّوالمتوسطة ّفقط ّيقدرّمؤسسة ّبفارق ّّّّّّّّأي

 .طيءزيادةّبشكلّبالبعدىاّفيّّلتبدأ،4004ّمؤسسةّمقارنةّبسنة441ّ00ّّبـّ
 حسب نوع االستثمار  ANDIاالستثمار ّحصيمة الوكالة الوطنية لتطوير -2

تقدمّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّالتسييالتّواالمتيازاتّألصحابّالمؤسساتّاالستثماريةّالمحميةّ
ّالمشاريعّاالستثماريةّوأصحابّاالستثماراتّاألجنبية،ّ والجدولّالمواليّيوضحّمدىّمساىمةّالوكالةّفيّزيادة

 40025لممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّإلىّنيايةّسنةّ
 ANDI االستثمار حسب نوع االستثمارّلتطويرحصيمة الوكالة الوطنية  (:11-5جدول رقم )

(2002 – 2014) 
عدد  نوع االستثمار

 المؤسسات
 القيمة المالية %

 )مميون دج(
مناصب  %

 الشغل
% 

342ّ43ّ44ّ220ّ003ّ3ّ22ّ304ّ323ّ33ّّاالستثماراتّالمحمية
412ّ0ّ044ّ342ّ4ّ43ّ324ّ003ّ04ّّاالستثماراتّاألجنبية

333ّ43ّ000ّ320ّ324ّ00ّ000ّ030ّ414ّ000ّّالمجموع
ّ(05ملحق رقم: أنظر ال) ANDIّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّالمصدر:

%منّإجمالي44ّعددّاالستثماراتّالمحميةّالمستفادةّمنّدعمّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّبـّرّيقدّ 
وعممتّّ،%ّمنّالقيمةّالماليةّاإلجمالية22مميونّدجّبنسبة220ّ003ّ3ّّقيمةّاالستثماراتّبقيمةّماليةّتقدرّبـ
ّاالستثماراتّعمىّاستحداثّ ّال304ّ323ّىذه ّقيمة ّفيّحينّكانتّ ّالموّ منصبّشغل، ّالستثماراتّدعم جو

استثمارّوعددّمناصبّالشغل412ّّمميونّدج(ّوعددىاّوصلّإلى044ّ342ّ4ّّ%ّ)43الشراكةّتمثلّنسبةّ
ّ.4002ّلىّغايةّنيايةّسنةّاّ يةّنشاطّالوكالةّّومنصبّوىذاّمنّبدا324ّ003ّالمستحدثةّمنّخاللياّيقدرّبـّ

 حسب قطاع النشاط ANDIاالستثمار ّحصيمة الوكالة الوطنية لتطوير -3
ّالنشاط ّقطاعات ّكافة ّإلى ّدعميا ّاالستثمار ّلتطوير ّالوطنية ّالوكالة ّيوضحّّ،توجو ّالموالي والجدول

40025ّمّمنّبدايةّنشاطياّإلىّنيايةّسنةّعمّالمقدّ حصيمةّالدّ 
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 حسب قطاع النشاط ANDIاالستثمار ّلتطويرحصيمة الوكالة الوطنية  (:12-5جدول رقم )
(2002 – 2014) 

عدد  قطاعات النشاط
 المؤسسات

 القيمة المالية %
 )مميون دج(

مناصب  %
 الشغل

% 

410ّ0,13ّ122ّ004ّ0,04ّ102ّ21ّ2,32ّّالزراعة
ّواألشغالّ البناء

ّالعمومية
443ّ00ّ04,00ّ120ّ312ّ0ّ03,04ّ124ّ424ّ44,44ّ

020ّ3ّ03,20ّ044ّ234ّ4ّ44,44ّ034ّ320ّ34,34ّّالصناعة
200ّ0,04ّ440ّ43ّ0,44ّ032ّ01ّ0,12ّّالصحة
343ّ30ّ43,42ّ403ّ344ّ3,44ّ443ّ041ّ01,34ّّالنقل

134ّ0,03ّ024ّ003ّ0ّ4,12ّ041ّ40ّ4,40ّّالسياحة
404ّ4ّ00,03ّ411ّ221ّ2,40ّ404ّ000ّ00,44ّّالخدمات
4ّ0,003ّ402ّ32ّ0,31ّ000ّ2ّ0,23ّّالتجارة

4ّ0,00ّ420ّ203ّ3,42ّ323ّ2ّ0,24ّّاالتصاالت
333ّ43ّ000ّ320ّ324ّ00ّ000ّ030ّ414ّ000ّّالمجموع
ّ(06ملحق رقم: أنظر ال) 5ّANDIّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارالمصدر

مةّمنّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّمنذّبدايةّنشاطّالوكالةّإلىّنيايةّوصمتّالحصيمةّالماليةّالمقدّ 
030ّ414ّوالتيّعممتّعمىّتوفيرّمؤسسة333ّ43ّّمميونّدجّمقدمةّإلى320ّ324ّ00ّّإلى4002ّّسنةّ

ّمنصبّعملّموزعةّعمىّمختمفّالقطاعات.
ّ ّالموالية ّالنسبية ّالوكالةّعمىّّتوضحوالدائرة ّمنّدعم ّالمستفادة ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة توزيع

ّمختمفّالقطاعاتّمنذّبدايةّنشاطيا5
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 ANDIاالستثمار ّلتطويرحصيمة المؤسسات المستفادة من دعم الوكالة الوطنية  (:12-5شكل رقم )
ّ(2014-2002حسب قطاع النشاط )

 
ّ(04-4رقمّ)5ّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر

ّوالدّ  ّوالتسييالت ّاالمتيازات ّأغمبية ّاالستثمارّتتمركز ّلتطوير ّالوطنية ّالوكالة ّقبل ّمن ّالممنوح ّّّّّّعم
ّ ّمن ّأكثر ّبنسبة ّالنقل ّقطاع 43ّفي ّإجمالي ّتقدرّ%ّمن ّمالية ّبقيمة ّبيا، ّالمصرح ّاالستثمارية المؤسسات

%ّمنّمناصبّالشغلّمنّإجمالي01ّمميونّدج،ّحيثّتوفرّىذهّالمؤسساتّاالستثماريةّماّنسبتو403ّ344ّّبـ
ّ ّالعمومية ّواألشغال ّالبناء ّقطاع ّفي ّالمؤسساتّالمستفادة ّكانتّنسبة ّفيّحين ّالمؤسسات، ّتقدمو %04ّما

ّوالتيّت443ّ00ّ) ّأمّ 44ّوفرّنسبةّمؤسسة( ّلمشغل، ّالصناعةّفنسبةّاستفادتياّ%ّمنّالمناصبّاإلجمالية ا
%،ّوباقيّالقطاعاتّاألخرىّ)الزراعة،00ّمؤسسة(،ّثمّيأتيّقطاعّالخدماتّبـ020ّ3ّ%ّمنّدعمّالوكالةّ)02

%0,003ّبينّّالسياحة(ّفكانتّنسبةّالمؤسساتّالمستفيدةّمنّالدعمّتتراوحّماّالصحة،ّالتجارة،ّاالتصاالت،
ّ%.4و

 ANDI تقييم حصيمة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -4
فيّجمبّالمستثمرينّالوطنيينّواألجانبّمنّّخاللّّأثبتتّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّنجاعتيا

توفيرّمجموعةّمنّالقوانينّالمنظمةّوالمسيمةّومحاولةّتوفيرّجميعّالشروطّإليجادّمناخّاستثماريّمالئمّلجمبّ

نميةّالمستدامة،ّحيثّبمغتّالقيمةّالماليةّعددّكبيرّمنّالمستثمرينّاألجانب،ّواليدفّمنياّدفعّفع الّلوتيرةّالتّ 

البناء واالشغال 
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مميونّدجّووجيتّإلىّماّيقدر320ّ324ّ00ّّةّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّاالستثمارّمنّبدايةّنشاطياّلحصيم
333ّ43ّّبـ منصبّشغلّوىذا030ّ414ّّمؤسسةّفيّكافةّجياتّالوطن،ّوعممتّعمىّاستحداثّماّيقدرّبـ

ّإالّ 4002حتىّنيايةّسنةّ ّالمستثمّرالمشكمةّاّأنّ ّ، ّالتيّيعانيّمنيا تتعمقّوالتيّشاريعّنّأصحابّالمّولكبيرة

ّالبيروقراطيةّبالعقّ  ّمشكل ّإلى ّباإلضافة ّعمييا، ّاالستثمارية ّالمشاريع ّإلقامة ّأراضي يجاد ّوا  ّالصناعي ّّّّّّّّار
ّوالمثبطةّ ّالمعرقمة ّبعضّالشروط ّوجود ّمع ّاالستثمار ّلتطوير ّالوطنية ّالوكالة ّقبل ّالممفاتّمن ّمعالجة في

جبارّالمؤسلممستثمرينّكضرورةّالتّ  ّساتّاألجنبيةّعمىّتمويلّمشاريعياّمنّالبنوكّالجزائرية.مويلّالداخميّوا 
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
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 حصيمة صناديق دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتقييم المبحث الثاني: 

ّمنّالوكاالتّالدّ عمّوالتّ تعملّصناديقّالدّ  ّوالمتوسطةّفيّتقديمّمويلّكغيرىا ّلممؤسساتّالصغيرة اعمة
ّ ّىذه ّإلقامة ّالتّ تسييالت ّواإلعانات ّالمؤسساتّالمؤسسات ّألصحاب ّوالجمركية ّالضريبية ّواإلعفاءات مويمية

ّ ّبعضّالصناديق ّعمل ّإلى ّباإلضافة ّوتطويرىا، ّإنشائيا ّومتابعة ّوالمتوسطة ّالضماناتّّعمىالصغيرة توفير

ّقنية.مويلّالبنكيّواالستشاراتّوالمساعداتّالتّ لمبنوكّلتسييلّحصولّأصحابّالمؤسساتّعمىّالتّ 

 FGARأوال: حصيمة صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

منحّضماناتّلفائدةّىذهّالمؤسساتّّعمىصندوقّضمانّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّيساعدّ

اجمةّعنّضمانّالصندوق،ّويمكنّدراسةّحصيمةّالمساىماتّالماليةّلمصندوقّفيّمنحّومتابعةّالمخاطرّالنّ 
 ليذهّالمؤسساتّمنّخالل5الضماناتّالبنكيةّ

 توزيع ممفات الضمانات حسب عروض وشهادات الضمان  -1
عرضّالضماناتّالممنوحةّمنّقبلّالصندوقّحسبّعروضّوشياداتّالضمانّيبينّالجدولّالمواليّ

 40025ّسنةّإلىّغايةّنياية4002ّّسنةمنّ
عروض وشهادات حسب   FGARمن  صندوق ضمان القروض (:الضمانات الممنوحة 13-5جدول رقم )

 (2014_  2004الضمان )
 شهادات الضمان عروض الضمانّ

303ّ0ّ144ّّعددّالضماناتّالممنوحة
000ّ130ّ240ّ004ّ044ّ412ّ330ّ44ّّالكمفةّاإلجماليةّلممشاريعّ)دج(
113ّ213ّ330ّ23ّ144ّ422ّ243ّ34ّّقيمةّالقروضّالمطموبةّ)دج(

ّ%14ّّ%13ّّالمعدلّالمتوسطّلمتمويلّالمطموب
123ّ114ّ434ّ34ّ042ّ424ّ330ّ01ّّمبمغّالضماناتّالممنوحةّ)دج(

ّالمعدلّالمتوسطّلمضمانّالممنوح
ّ)نسبةّالقروضّالممنوحةّإلىّالضماناتّالممنوحة(

23ّ%ّ40ّ%ّ

341ّ214ّ41ّ143ّ402ّ42ّّالمبمغّالمتوسطةّلمضمانّ)دج(
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222ّ40ّ442ّ42ّّعددّمناصبّالشغلّالتيّستنشأ
عبر:  FGARّصندوقّضمانّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالمصدر:

a.benabderrahmane@fgar.dzّّ(5ّ20ممحقّرقمأنظرّال.) 

ّتمّ  ّالتي ّالمؤسسات ّعدد ّلمحصولّتقدّوصل ّالصندوق ّمن ّالضمانات ّمن ّلالستفادة ّعروضيا ّّّّّيم
ّمنّنشاطّالصندوقّإلىّغايةّنيايةّشيرّديسمبرّ ّابتداءا عرض303ّ0ّّإلىّ 4002عمىّالقروضّالبنكية

000ّ130ّ240ّ004ّّضمانّبكمفةّإجماليةّقيمتياّ 113ّ213ّ330ّدج،ّوقدرتّقيمةّالقروضّالمطموبةّبـ
مؤسسةّشيادةّضمانّتصل144ّّمنحّّفةّاإلجمالية،ّّوقدّتمّ %ّمنّقيمةّالكمّ 13لّمتوسطّّدجّأيّبمعدّ 23ّ

المطموبةّمنّأصحابّالمؤسساتّالصغيرةّدجّوقدرتّقيمةّالقروض044ّ412ّ330ّ44ّّكمفتياّاإلجماليةّإلىّ
فةّاإلجمالية،ّمنّقيمةّالكمّ ّ%14دجّبنسبةّمتوسطةّتقدرّبـ144ّ422ّ243ّ34ّّفيّىذهّالحالةوالمتوسطةّ

442ّ42ّ،ّوقدّساىمتّىذهّالمؤسساتّفيّتوفيرّدج042ّ424ّ330ّ01درتّقيمةّالضماناتّالممنوحةّوق
وشياداتّالضمانّىذهّتمثلّموافقةّالبنكّعمىّمنحّىذهّالمؤسساتّقروضاّبقيمةّمحددةّبناءاّمنصبّشغل،ّ

ّعمىّطمبّصاحبّالمؤسسة.
 FGARلصغيرة والمتوسطة المقدمة من صندوق ضمان قروض المؤسسات ا توزيع ممفات الضمانات -2

 طبيعة االستثمارحسب 
ّوالمتوسطةّالتيّىيّفيّطورّ يقدمّصندوقّضمانّالقروضّضماناتّألصحابّالمؤسساتّالصغيرة

ّنشاطا ّالتيّتحتاجّإلىّتمويلّمنّأجلّتوسيع ّأو ّالمواليّيبينّتوزيعّتاإلنشاء ّوالجدول ّتجييزاتيا، ّوتجديد يا
ّوسع5والتّ الضماناتّالممنوحةّعمىّأساسّالنشأةّ

حسب نوع  FGARالممنوحة من صندوق ضمان القروض  (: توزيع الضمانات 14-5الجدول رقم )
 (2014 - 2004)االستثمار 

 المجموع التوسع النشأةّ
424ّ221ّ303ّ0ّّعددّالضماناتّممنوحة

141ّ200ّ313ّ21ّ322ّ404ّ343ّ21ّ000ّ130ّ240ّ004ّّ)دج(فةّاإلجماليةّلممشاريعّالكمّ 
340ّ122ّ343ّ44ّ304ّ234ّ232ّ22ّ113ّ213ّ330ّ23ّّ)دج(القروضّالمطموبةمبمغّ

ّ%13ّ%13ّ%41ّالمعدلّالمتوسطّلمتمويلّالمطموب

https://mail.google.com/mail/u/0/h/151gqddvd9oww/?&th=15897b6be6b92347&d=u&n=1&v=c#m_15896b351953f5e2
https://mail.google.com/mail/u/0/h/151gqddvd9oww/?&th=15897b6be6b92347&d=u&n=1&v=c#m_15896b351953f5e2
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444ّ341ّ330ّ00ّ202ّ304ّ404ّ42ّ123ّ114ّ434ّ34ّّ)دج(مبمغّالضماناتّالممنوحةّ
ّ%23ّ%44ّ%20ّالمعدلّالمتوسطّلمضمانّالممنوح

440ّ040ّ04ّ104ّ040ّ34ّ341ّ214ّ41ّّ)دج(المبمغّالمتوسطّلمضمانّ
423ّ00ّ400ّ33ّ222ّ40ّّعددّمناصبّالشغل

عبر:  FGARّصندوقّضمانّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة5ّّالمصدر

a.benabderrahmane@fgar.dzّّ(5ّ30ممحقّرقمأنظرّال.)ّ

ضمان303ّ0ّّّلصغيرةّوالمتوسطةّمنّقبلّالصندوقمةّلممؤسساتّابمغّعددّالضماناتّاإلجماليةّالمقدّ 
ّوالمتوسطة000ّ130ّ240ّ004ّّّبمبمغ ّالصغيرة ّالمؤسسات ّمن ّالمطموبة ّالقروض ّقيمة ّوكانت دج،

بينّعممياتّاإلنشاءّّتوزيعّىذهّالضماناتّماّدج.ّوقدّتمّ 113ّ213ّ330ّ23ّوالمضمونةّمنّقبلّالصندوقّ

ّوالتّ  ّمنيا 424ّّوسع ّضمان ّبمبمغ ّجديدة ّمؤسسات ّإنشاء 444ّ341ّ330ّ00ّّبيدف ّكمفتياّدج وصمت
لّدجّبمعدّ 340ّ122ّ343ّ44ّدجّوكانتّقيمةّالقروضّفيّىذهّالحالة141ّ200ّ313ّ21ّّجماليةّإلىّاإل

،ّمنصبّشغلّمنّخاللّىذهّالمؤسسات423ّ00ّاستحداثّماّعددهّّفةّاإلجمالية،ّوتمّ %ّمنّالكمّ 41متوسطّ
ياّاإلجماليةّدج،ّوصمتّكمفت202ّ304ّ404ّ42ّضمانّبيدفّعممياتّالتوسيعّوالتطويرّبمبمغ221ّّومنياّ
ّوتقدرّمناصبّالشغلّالمستحدثةّ%ّمنّالكمّ 13دجّبمعدلّمتوسط322ّ404ّ343ّ21ّّإلىّ ّاإلجمالية، ّفة

ّمنصبّشغل.400ّ33ّمنّعممياتّالتوسعّ

 حسب قطاعات النشاط االقتصادي FGARتوزيع ممفات ضمانات صندوق ضمان القروض  -3
ّ ّوالمتوسطةّفيّمختمفّيبينّالجدولّالمواليّعددّالضماناتّالتيّتحصمتّعمييا المؤسساتّالصغيرة

 40025استحداثياّفيّكلّقطاع،ّوىذاّإلىّنيايةّسنةّّالقطاعاتّوكذلكّعددّمناصبّالشغلّالتيّتمّ 
حسب قطاعات  FGARمن صندوق ضمان القروض (: عرض الضمانات الممنوحة 15-5جدول رقم )

 (2014 -2004النشاط )
 % مناصب الشغل % الضماناتقيمة  % عدد المؤسسات قطاع النشاط 

10ّّّ 132ّ44ّ142ّ002ّ314ّ40ّ10ّ340ّ30ّالصناعة
43ّ422ّ220ّ344ّ2ّ44ّ404ّ03ّ42ّ 322ّالبناءّواألشغالّالعمومية
0ّ431ّ1ّّ 04ّ0ّ014ّ424ّ344ّالفالحةّوالصيدّالبحري

https://mail.google.com/mail/u/0/h/151gqddvd9oww/?&th=15897b6be6b92347&d=u&n=1&v=c#m_15896b351953f5e2
https://mail.google.com/mail/u/0/h/151gqddvd9oww/?&th=15897b6be6b92347&d=u&n=1&v=c#m_15896b351953f5e2
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101ّ4ّ00ّ 01ّّ 423ّ04ّ212ّ424ّ224ّ4ّالخدمات
222ّ40ّ000ّ 000 303ّ0ّ000ّ213ّ114ّ434ّ34ّالمجموع

ّ.4002ّالجزائر،ّ،541ّنشريةّالمعموماتّاإلحصائيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّرقمّالمصدر
%ّوالتيّوصمت44ّيستفادّقطاعّالصناعةّبالنسبةّاألكبرّمنّعددّالضماناتّالممنوحةّمنّقبلّالصندوقّ

المؤسساتّّالمستفادةّمنّضماناتّالصندوقّاّعددّأمّ %ّمنّالقيمةّالماليةّاإلجمالية،10ّقيمتياّالماليةّنسبةّ
ّ %،ّفيّحينّكانّعدد44ّ%،ّبقيمةّماليةّتقدرّنسبتياّبـ43فيّقطاعّالبناءّواألشغالّالعموميةّفييّتقدرّبـ
%ّمنّالقيمةّالمالية،01ّّ%ّمنّالعددّاإلجماليّوبنسبة04ّالضماناتّالممنوحةّلقطاعّالخدماتّيقدرّبنسبةّ

ّال ّوالصيد ّالفالحة ّقطاع ّبباقيّأما ّمقارنة ّجدا ّضئيل ّالضمانات ّعمى ّالمتحصمة ّالمؤسسات ّفعدد بحري
ّ%ّفقط.0ّوتقدرّبـّالقطاعاتّاألخرى

ّ ّالموالية ّالنسبية ّقروضّّتوضحوالدائرة ّضمان ّصندوق ّقبل ّمن ّالمستحدثة ّالشغل ّمناصب توزيع
 4002ّ5لىّنيايةّسنةّاّ المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّعمىّمختمفّقطاعاتّالنشاطّمنّبدايةّنشاطّالصندوقّّو

(: توزيع مناصب الشغل المستحدثة من قبل صندوق ضمان قروض المؤسسات 13-5شكل رقم )
 (2014-2004عمى قطاعات النشاط ) FGARالصغيرة والمتوسطة 

ّ
ّ(04-4رقمّ)5ّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر
منصبّشغلّمنّقبلّصندوقّضمانّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،222ّ40ّّاستحداثّّتمّ ّ

ّ ّبـ ّالصناعة ّقطاع ّالممنوحة10ّيساىم ّالضمانات ّمن ّنسبة ّبأكبر ّالستفادتو ّوذلك ّالمناصب ّىذه ّمن %ّّّّّّّ

 الصناعة
61% 

 البناء واألشغال العمومية
27% 

 الفالحة والصيد البحري
1% 

 الخدمات
11% 
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%ّمنصبّشغلّوقطاعّالخدمات42ّثّاّقطاعّالبناءّواألشغالّالعموميةّفيوّيساىمّباستحدامنّالصندوق،ّأمّ 
%ّمنّعددّالمناصبّاإلجماليةّوذلك4ّاّقطاعّالفالحةّوالصيدّالبحريّفممّتتجاوزّنسبةّصب،ّأمّ %ّمن00بـ

ّلقمةّالمؤسساتّالمستفادةّمنّدعمّالصندوق.ّ
 حسب جهات الوطن FGARتوزيع ممفات ضمانات صندوق ضمان القروض  -4

ّمنّصندوقّضمانّقروضّالمؤسسات ّمنّالضماناتّالممنوحة الصغيرةّّتتوزعّالمؤسساتّالمستفادة
ّلمصندوقّفيّبعضّوالياتّالوطن،ّ ّالنتشارّفروعّجيوية والمتوسطةّعمىّمختمفّمناطقّالوطنّوذلكّنظرا

 :والجدولّالتاليّيوضحّذلك
حسب  FGARالممنوحة من صندوق ضمان القروض (: توزيع ممفات الضمانات 16-5جدول رقم )

 (2014 – 2004الجهات )
 % اليد العاممة % )دج( ة لمضمانالقيمة المالي % عدد المؤسسات الجهة
320ّ41ّ141ّ443ّ234ّ4ّ43ّ430ّ02ّ43ّّالشرق
142ّ40ّ222ّ224ّ442ّ01ّ21ّ101ّ43ّ22ّّالوسط
414ّ40ّ301ّ143ّ222ّ2ّ44ّ344ّ00ّ44ّّالغرب
43ّ2ّ342ّ203ّ242ّ0ّ2ّ234ّ0ّ3ّّالجنوب
100ّ%100ّ222ّ40ّ%100ّ213ّ114ّ434ّ34ّ%303ّ0ّّالمجموع
ّ.4002ّالجزائر،ّ،41نشريةّالمعموماتّاإلحصائيةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّرقم5ّّالمصدر

ّالصندوقّ ّقبل ّمن ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّلممؤسسات ّالممنوحة ّلمضمانات ّالمالية ّالقيمة ّّّّّّّّوصمت
ّ 213ّ114ّ434ّ34ّّإلى ّمنذ ّوذلك ّا ّّوّئوإنشادج ّسنة ّنياية ّالوسطى4002ّلى ّالجية ّنصيب ّوكان ،ّّّّّّّّ

ّ ّبــ ّيقدر ّالحصيمة ّىذه ّمن ّالوطن 222ّ224ّ442ّ01ّّمن ّبنسبة ّأي ّىذه21ّدج ّالعتبار ّنظرا %ّوذلك

ّالمعدّ  ّوتوفر ّاالستثمارية ّالمشاريع ّوانتشار ّالسكان ّتمركز ّفييا ّيكثر ّالال ّاتّواألدّ المنطقة ّىذهّوات ّلعمل زمة
ّالمؤسساتّعمىّاست ّالمشاريعّعمىّخالفّباقيّالمناطقّاألخرىّوقدّعممتّىذه ّيقدرّبـ 101ّ43ّحداثّما

اّكلّمنّالمنطقةّالشرقيةّوالغربيةّفنسبةّالضماناتّ%ّمنّالعددّاإلجماليّلممناصب،ّأمّ 22منصبّشغلّبنسبةّ
ّوصلّإلىّ ّفيّكلّمنيا ّلمضمانات44ّّ%ّو43المالية ّالمالية ّالقيمة ّفيّحينّكانتّنسبة %ّعمىّالتوالي،

ّيمةّاإلجمالية.ّ%ّمنّالق2بالمنطقةّالجنوبيةّضئيمةّجداّتقدرّبـّ
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 FGAR تقييم حصيمة صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -5
بمرافقة4002ّّلىّنيايةّسنةّاّ قامّصندوقّضمانّقروضّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمنذّإنشائوّّو

دج،213ّ114ّ434ّ34ّّمؤسسةّصغيرةّومتوسطةّووصلّمبمغّالضماناتّالممنوحةّإلى303ّ0ّّأكثرّمنّ
ّوالمتوسطة،ّفقدّوصمتّقيمةّالقروضّوذلكّلتغط يةّالقروضّالبنكيةّالممنوحةّألصحابّالمؤسساتّالصغيرة

منصب222ّ40ّّّ،ّوقدّساىمتّىذهّالمؤسساتّفيّاستحداثّمايقدردج113ّ213ّ330ّ23ّالمطموبةّإلىّ
ّفيّالك ّبو ّوكاالتّخاصة ّانعدام ّمن ّمناطقّالوطنّعمىّالرغم ّفيّجميع ّمنتشرة ّالفترة ّىذه ّّّّثيرّشغلّخالل

إنشاءّثالثةّفروعّلمصندوقّفيّكلّمنّوىرانّوعنابةّوورقمة،ّّ،ّوقدّتمّ الوالياتّوخاصةّالمناطقّالجنوبيةمنّ
ّباإلضافةّإلىّعدمّوجودّمكتبّأوّىيئةّرقابيةّفيّالمعامالتّالتيّتتمّبينّالصندوقّوالبنوك.

ّأنّ ّالضمانّعمىّالقروضّإالّ فصندوقّضمانّالقروضّكغيرةّمنّالييئاتّيتمقىّعدداّكبيراّمنّطمباتّ
ىذاّيتجاوزّالقدرةّالماليةّلمصندوقّوىذاّماّيؤديّإلىّرفضّالعديدّمنّالمشاريع،ّوقدّعززتّالسمطاتّالعموميةّ

ّ ّلسنة ّالتكميمي ّالمالية ّوقانون ّالسنوي ّالمالية ّقانون ّطريق ّلمضمان4004ّّعن ّاألقصى ّالمستوى ّّّّّّّّرفع
ّعمىّتقديمّالدعمّألكبرّفئةّمنّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّكماّأنّ مميونّدجّوىذاّماّيساعد440ّّإلىّ

ّالفائدةّ ّبسبب ّوذلك ّخدماتو ّمن ّواالستفادة ّالصندوق ّإلى ّالتقدم ّمن ّالشباب ّبعض ّيمنع ّالديني ّّّّّّّّالعامل
ظامّعمىّالقروضّالممنوحة،ّباإلضافةّأيضاّإلىّالشروطّالتيّتفرضياّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّمنّخاللّن

 ترضةّلديونيا.التعاملّمعّالمخاطرّالذيّمنّشأنوّأنّيضمنّلياّوفاءّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالمقّ 

 PME – CGCIق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوثانيا: حصيمة صند
تمويلّاالستثماراتّالمنتجةّيعملّصندوقّضمانّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّعمىّ

ّوالمتوسطةّوتوسيعياّوتجديدّتجييزاتّاإلنتاجّمنّخاللّ لمسمعّوالخدماتّالمتعمقةّبإنشاءّالمؤسساتّالصغيرة
ضمانّتسديدّالقروضّالبنكيةّوالتيّتستفيدّمنياّّىذهّالمؤسسات،ّويكونّالمستوىّاألقصىّلمقروضّالمضمونةّ

ّّمميونّدج.40ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 الممنوحة من صندوق ضمان استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نات توزيع ممفات الضما -1
 PME – CGCI  حسب شريحة القرض 

ّوالمقدّ  ّالمضمونة ّالممفات ّحصيمة ّإجمالي ّالموالي ّالجدول ّيمثل ّمن ّقروضّمة ّضمان صندوق
ّّو ّنشأتو ّمنذ ّوالمتوسطة ّاّ استثماراتّالمؤسساتّالصغيرة ّسنة شرائحّوذلكّحسبّمختمف4002ّّلىّنياية

 القروض5
المقدمة من صندوق استثمارات قروض المؤسسات  ممفات الضمانات عرض(: 17-5) جدول رقم

 (2014 -2006حسب شريحة القرض ) PME – CGCI الصغيرة والمتوسطة
 % مبمغ القرض )دج( % عدد الممفات شريحة القرض

421ّ32ّ221ّ344ّ441ّ0ّ4ّّماليينّدج00ّالقروضّأقلّأوّتساويّ
412ّ34ّ413ّ003ّ324ّ1ّ41ّّمميونّدج40ّو00ّّبينّّالقروضّما
003ّ04ّ142ّ211ّ322ّ2ّ30ّّمميونّدج000ّو40ّبينّّالقروضّما

43ّ4ّ414ّ424ّ024ّ4ّ33ّّمميونّدج000ّالقروضّأكثرّمنّ
120ّ000ّ314ّ130ّ040ّ42ّ000ّّالمجموع

ملحق أنظر ال)  PME – CGCI والمتوسطتصندوق ضمان قروض استثماراث المؤسساث الصغيرة  مصدر:ال

ّ(00رقم: 
ّأقلّ ّالقرض ّقيمة ّفييا ّتكون ّاألولى ّالشريحة ّلمقرض، ّشرائح ّأربعة ّعمى ّالضمانات ّممفات ّّّّّّّتتوزع

00ّاّالشريحةّالثانيةّفييّتضمّالقروضّالتيّتتراوحّقيمتياّالماليةّماّبينّماليينّدج،ّأمّ 00ّمنّأوّتساويّ
مميونّدج،ّوالشريحةّاألخيرةّتضمّالقروضّالتيّتتجاوز000ّإلى40ّّالثالثةّمنّّمميونّدج،ّوالشريحة40ّو

ّمميونّدج. 000قيمتياّ
ّالممفاتّالمضمونةّعمىّمختمفّشرائحّالقروضّإلىّغايةّ ّالمواليةّتوضحّتوزيعّعدد ّالنسبية والدائرة

40025ّنيايةّسنةّ
ّ
ّ
ّ
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المقد مة من صندوق استثمارات قروض المؤسسات الصغيرة  ممفات الضمانات(: 14-5شكل رقم)
 (2014 -2006حسب شريحة القرض ) PME – CGCI والمتوسطة

ّ
ّ(02-4)ّرقم5ّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر    

لىّنيايةّاّ ماليينّدجّّفيّمجممياّمنذّنشأةّالصندوقّّو00ّتمثلّالقروضّالتيّقيمتياّأقلّمنّأوّتساويّ
ممف(،ّوالتي421ّّ%ّمنّمجموعّالممفاتّالخاضعةّلمضمانّعمىّالمستوىّالكميّ)32ماّنسبتو4002ّّسنةّ

ّنسبتوّ قيمةّالماليةّلمقروضّالممنوحةّوىيّنسبةّضئيمةّوذلكّنظراّال%ّمن4ّتعادلّعمىّالصعيدّالماليّما
ّقيمتيا ّتتراوح ّالقروضّالتي ّوتمثل ّالشريحة، ّىذه ّالقروضّفي ّحجم ّّلصغر ّبين ّدج40ّّو00ّما ّّّّّّّمميون

%41ّممف(،ّوعمىّالمستوىّالماليّفتقدرّنسبتيا412ّّ%ّمنّمجموعّالممفاتّالخاضعةّلمضمان)34ماّنسبتوّ
ّمنّمجموعّمبمغّالقروضّالخاضعةّلمضمان.ّ

ّبينّ ّما 000ّمميونّدجّوالقروضّاألكثرّمن000ّّو40ّفيّحينّتمثلّالقروضّالتيّتتراوحّقيمتيا
%ّعمىّالتواليّمنّعددّالممفاتّالخاضعةّلمضمانّمنّقبلّالصندوق،ّوكانت4ّ%ّو04نسبتوّّمميونّدجّما

ممف،ّوالنسبةّالماليةّلياتين43ّّممفّوفيّالشريحةّالثانية003ّّعددّالممفاتّالمضمونةّمنّالشريحةّاألولىّ
وتعتبرّىذهّالنسبةّّ%ّعمىّالتواليّمنّمجموعّالقيمةّالماليةّلمقروضّالمضمونة،33%ّو30الشريحتينّتقدرّبـّ

ّمميونّدج.000ّمميونّدجّأو40ّّمرتفعةّلكبرّقيمةّالقرضّالواحدّفيوّيفوقّ
ّ
 

القروض أقل أو تساوي 
 ماليين دج 10

37% 

 10القروض مابين 
 مليون دج 50و

39% 

 50القروض مابين 
 مليون دج 100و

15% 

القروض أكثر من 
 مليون دج 100

9% 
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صندوق استثمارات قروض المؤسسات الصغيرة من قبل  توزيع ممفات القروض المضمونة  -2
 :حسب جهات الوطن PME – CGCI والمتوسطة

الصندوقّمنّبدايةّنشاطوّعمىّالمؤسساتّيبينّالجدولّالمواليّتوزيعّممفاتّالضمانّالممنوحةّمنّ
 الصغيرةّوالمتوسطةّالمنتشرةّفيّمختمفّجياتّالوطن5

 حسب جهات الوطن PME – CGCIممفات القروض المضمونة من الصندوق  (:18-5) جدول رقم
 (2006-2014) 

مبمغ الضمانات الممنوحة  % عدد الممفات الجهة
 )دج(

 مبمغ القروض المضمونة %
 )دج(

% 

443ّ33ّ312ّ304ّ231ّ03ّ33ّ344ّ344ّ220ّ3ّ34ّّالوسط
442ّ33ّ422ّ320ّ130ّ01ّ20ّ214ّ024ّ130ّ4ّ20ّّالشرق
004ّ04ّ224ّ442ّ221ّ1ّ01ّ424ّ430ّ124ّ3ّ04ّّالغرب
14ّ4ّ343ّ043ّ122ّ2ّ00ّ300ّ303ّ344ّ4ّ00ّّالجنوب
120ّ000ّ424ّ102ّ433ّ20ّ000ّ314ّ130ّ040ّ42ّ000ّّالمجموع

             PME – CGCI صندوق ضمان قروض استثماراث المؤسساث الصغيرة والمتوسطت مصدر:ال

ّ(00ملحق رقم: أنظر ال)
ّإنشائوّ ّمنذ ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّلممؤسسات ّالصندوق ّمن ّالممنوحة ّالقروض ّممفات ّعدد ّّّّّّوصل

ّا ّّو ّسنة ّنياية 4002ّّلى ّالقروضّالمضمونة120ّّإلى ّقيمة ّوكانت ّالوطن ّجيات ّكافة ّعمى ّموزعة ّّّّّممف
ّدج.424ّ102ّ433ّ20ّدج،ّووصلّمبمغّالضماناتّالممنوحة314ّ130ّ040ّ42ّّفيّمجممياّتقدرّبـّ

ّالوطنّ ّجيات ّمختمف ّعمى ّالمضمونة ّالقروض ّممفات ّعدد ّتوزيع ّتوضح ّالموالية ّالنسبية ّّّّّّوالدائرة
 40025إلىّغايةّنيايةّسنةّ

 
ّ
ّ
ّ
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ضمان قروض استثمارات قروض  صندوقمن  توزيع ممفات القروض المضمونة (:15-5شكل رقم)
 (2014-2006حسب جهات الوطن )  PME – CGCI المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ّ
ّ(03-4)ّرقم منّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:
الوسطّوالشرقّأعمىّنسبةّمنّعددّالممفاتّالمتحصمةّعمىّالضمانّمنّالصندوقّبنسبةّّاتحتلّمنطقت

33ّ ّبـ ّتقدر ّالشرق ّلمنطقة ّالضمانات ّقيمة ّوكانت ّمنطقة ّلكل ّقيمةّ %422ّ320ّ130ّ01 ّكأعمى ّّّّّدج
ّالمنطقة ّىذه ّفي ّالمضمونة ّالقروض ّقيمة ّووصمت ّلمضمانات، ّالمالية ّالقيمة ّإجمالي ّّّّّّّّّّّمن

ّأمّ 20ّدجّبنسبة214ّ024ّ130ّ4ّّ ّاإلجمالية، ّالممفا%ّمنّالقيمة ّقيمة ّالوسطّا ّفيّمنطقة تّالمضمونة
ّّفقدرت 312ّ304ّ231ّ03ّّبـ ّإلى ّالقروض ّقيمة ّووصمت 344ّ344ّ220ّ3ّّدج ّبنسبة ّّّّّّّّ%34ّدج

دج224ّ442ّ221ّ1ّّممفّضمانّبقيمة04ّّاّالمنطقةّالغربيةّفاستفادتّبـّمنّإجماليّالقروضّالممنوحة،ّأمّ 

ّالحصيمةّتعدّ  ّالمنطقة،ّفيّحينّكانّّوىذه ّىذه غيرّكافيةّبالنظرّإلىّاإلمكانياتّاالقتصاديةّالتيّتتمتعّبيا
ّ ّبـ ّالجنوبية ّالمنطقة ّتقدّ 4ّنصيب ّالضمانات ّىذه ّوقيمة ّالمضمونة ّالممفات ّإجمالي ّمن ّفقط ّّّّّّّّّّّّّّّّّرّممفات

ّدج.343ّ043ّ122ّ2ّّبــّ
ضمان قروض استثمارات قروض المؤسسات  صندوقمن قبل  ات القروض المضمونةحصيمة ممف  -3

 حسب قطاعات النشاط  PME – CGCI الصغيرة والمتوسطة
ّقروضّاستثماراتّ ّفيّإطارّصندوقّضمان ّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية ّمن ّالقروضّالممنوحة توزع
ّالمضمونةّ ّالممفات ّحصيمة ّيبين ّالموالي ّوالجدول ّالقطاعات، ّمختمف ّعمى ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّّّالمؤسسات

 منّقبلّالصندوقّوالقيمةّالماليةّلياّوقيمةّالقروضّالتيّاستفادتّمنّالضمان5

 الوسط
38% 

 الشرق
38% 

 الغرب
15% 

 الجنوب
9% 
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ضمان قروض استثمارات قروض  صندوقالمقدمة من  توزيع ممفات القروض (:19-5) مجدول رق
 (2014-2006حسب قطاعات النشاط ) PME – CGCI المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عدد  قطاع النشاط
 الممفات

مبمغ الضمانات  %
 الممنوحة )دج(

مبمغ القروض  %
 المضمونة )دج(

% 

044ّ44ّ030ّ430ّ422ّ3ّ40ّ404ّ140ّ330ّ4ّ44,4ّّالبناءّواألشغالّالعمومية
000ّ04ّ341ّ330ّ014ّ4ّ4ّ411ّ002ّ030ّ0ّ4ّّالنقلّ

414ّ20ّ102ّ024ّ042ّ42ّ43ّ330ّ304ّ303ّ02ّ44ّّالصناعة
40ّ2ّ422ّ432ّ344ّ3ّ4,4ّ434ّ424ّ423ّ0ّ3ّّالصحة
44ّ4ّ310ّ433ّّ043ّ3ّ2,4ّ430ّ043ّ342ّ0ّ4,4ّّالخدمات
120ّ000ّ424ّ102ّ433ّ20ّ000ّ314ّ130ّ040ّ42ّ000ّّالمجموع

            PME – CGCI صندوق ضمان قروض استثماراث المؤسساث الصغيرة والمتوسطتمصدر: ال

ّ(00)ملحق رقم: 
ّالممفاتّالمضمونةّعمىّمختمفّالقطاعاتّإلىّغايةّ ّالمواليةّتوضحّنسبةّتوزيعّعدد ّالنسبية والدائرة

40025ّنيايةّسنةّ
ضمان قروض استثمارات قروض المؤسسات  صندوقالمقد مة من (:ممفات القروض 16-5شكل رقم)ّّّّ

 (2014-2006حسب قطاعات النشاط ) PME – CGCI الصغيرة والمتوسطة

 
 (04-4)ّرقمّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:      

 البناء واألشغال العمومية
29% 

 النقل 
15% 

 الصناعة
40% 

 الصحة
7% 

 الخدمات
9% 
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ّتوجّ  ّمعظميا ّفي ّالضمان ّعمى ّالمتحصمة ّالممفات ّالبناءّو ّفي ّتتمثل ّأساسية ّقطاعات ّثالث نحو
ّوالصن ّوالنقل ّالعمومية ّواألشغال ّمجممة ّنسبتيا ّتمثل ّوالتي ّالممفات20ّ+04%+%44)ّ%32اعة ّمن )%

الخدماتّوالصحةّفنسبتياّّااّقطاع،ّأمّ 4002ىّغايةّنيايةّسنةّلاّ الخاضعةّلمضمانّوذلكّمنذّنشأةّالصندوقّّو
نّقطاعّالصناعةّيتحصلّعمىّأكثرّمنّنصفّالقيمةّالماليةّإالماليةّفالتوالي،ّومنّالناحيةّّ%ّعمى2%ّو4ّ

اّباقيّ%،ّأمّ 40%،ّويميوّقطاعّالبناءّواألشغالّالعموميةّبنسبة43ّاإلجماليةّلمضماناتّالممنوحةّوذلكّّبنسبةّ
ّ%.00%ّو4القطاعاتّفنسبتياّمنّالقيمةّالماليةّتتراوحّمابينّ

تعاممة مع صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات حصيمة القروض الممنوحة من البنوك الم -4
 :PME – CGCIالصغيرة والمتوسطة 

ّقروضّاستثماراتّّةىناكّمجموع ّصندوقّضمان ّمعيا ّيتعامل ّالتي ّوالمؤسساتّالمالية ّالبنوك من
ّفيّاإلطارّالعمميّ ّبينيم ّفيما ّوالتيّتتم ّوذلكّفيّإطارّاتفاقياتّالشراكة ّوالمتوسطة، المؤسساتّالصغيرة

ؤسساتّباإلضافةّإلىّشروطّأخرى،ّوكانتّحصيمةّىذهّالبنوكّوالمّواعدّالمنظمةّلمنحّالضمانّوتطبيقوالقّو
  الماليةّفيّتقديمّالقروضّألصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّّفيّإطارّىذهّالشراكةّكاآلتي5

صندوق المقد مة في إطار  (: مساهمات البنوك والمؤسسات المالية في منح القروض20-5) جدول رقم
 PME – CGCI (2006-2014) ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 القيمة اإلجمالية )دج( عدد الممفات مبمغ القروض المضمونة )دج( البنوك
BNA 

 إنشاء              
 توسع             

104ّ424ّ002ّ4ّ
424ّ431ّ443ّ
322ّ201ّ434ّ0ّ

040ّ
44ّ
40ّ

404ّ300ّ321ّ
342ّ320ّ434ّ
413ّ220ّ102ّ

CPA 

 إنشاء            
 توسع            

000ّ024ّ330ّ00ّ
420ّ142ّ140ّ2ّ
410ّ440ّ203ّ1ّ

304 
001ّ
403ّ

433ّ431ّ404ّ4ّ
134ّ404ّ230ّ4ّ
303ّ022ّ034ّ3ّ

  BEA  

 إنشاء            
 توسع            

300ّ104ّ240ّ0ّ
000ّ422ّ440ّ
300ّ024ّ400ّ0ّ

33 
2ّ
41ّ

043ّ340ّ132ّ
010ّ232ّ003ّ
442ّ204ّ424ّ
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BDL 

 إنشاء            
 توسع            

300ّ220ّ320ّ2ّ
000ّ440ّ340ّ0ّ
300ّ334ّ430ّ4ّ

042 
33ّ
40ّ

003ّ404ّ440ّ0ّ
432ّ423ّ221ّ
014ّ411ّ423ّ0ّ

BADR 

 إنشاء            
 توسع            

423ّ242ّ003ّ4ّ
020ّ440ّ233ّ0ّ
222ّ331ّ424ّ

44 
04ّ
02ّ

443ّ303ّ242ّ0ّ
144ّ244ّ030ّ0ّ
443ّ443ّ344ّ

FRANSABANK 
 إنشاء            
 توسع           

000ّ000ّ440ّ
000ّ000ّ400ّ
000ّ000ّ40ّ

4 
0ّ
0ّ

340ّ224ّ34ّ
234ّ342ّ41ّ
440ّ322ّ1ّ

CNEP 

 إنشاء            
 توسع            

000ّ120ّ013ّ
000ّ000ّ41ّ
000ّ120ّ002ّ

2 
4ّ
4ّ

230ّ433ّ21ّ
302ّ234ّ34ّ
111ّّ040ّ00ّ

 SOFINANCE 

 إنشاء              
 توسع             

000ّ000ّ00ّ
_ّ

000ّ000ّ00ّ

0 
-ّ
0ّ

100ّ202ّ4ّ
-ّ
100ّ202ّ4ّ

SGA 

 إنشاء             
 توسع             

000ّ000ّ42ّ
-ّ

000ّ000ّ42ّ

0 
-ّ
0ّ

143ّ203ّ2ّ
-ّ
143ّ203ّ2ّ

SNL 

 إنشاء              
 توسع             

400ّ432ّ221ّ0ّ
-ّ

400ّ432ّ221ّ0ّ

32 
-ّ
32ّ

133ّ440ّ032ّ0ّ
-ّ

133ّ440ّ032ّ0ّ
EDI 

 إنشاء              
 توسع             

423ّ144ّ042ّ
-ّ

423ّ144ّ042ّ

0 
-ّ
0ّ

312ّ304ّ22ّ
-ّ

312ّ304ّ22ّ
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AL BARAKA 

 إنشاء             
 توسع            

304ّ332ّ422ّ
304ّ020ّ410ّ
000ّ112ّ431ّ

03 
4ّ
3ّ

243ّ020ّ433ّ
403ّ202ّ044ّ
440ّ141ّ44ّ

 المجموع
 إنشاء             
 توسع             

314ّ130ّ040ّ42ّ
120ّ040ّ203ّ3ّ
142ّ104ّ233ّ04ّ

120 
043ّ
223ّ

143ّ233ّ334ّ04ّ
044ّ202ّ412ّ4ّ
244ّ201ّ042ّ2ّ

Source: Caisse de garantie des crédits d'investissements -PME, spa, Le partenaire des 

banques pour garantir le financement des PME, RAPPORT ANNUEL, 2014. 

 (01 رقم: ملحقأو أنظر ال)

ّالمقدّ  ّاإلجمالية ّالقروض ّحصيمة ّوصمت ّفي ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوك ّقبل ّمن ّّّّّّّالشراكةّّإطارمة
معّصندوقّضمانّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالمستفادّمنياّأصحابّىذهّالمؤسساتّ

لىّنيايةّسنةّ %ّّمنّالقيمة20,4ّّممفّأيّبنسبة223ّّممفّمنيا120ّّّإلى4002ّّمنذّنشأةّالصندوقّوا 
يمةّإنشاءّالمؤسساتّنسبةّفيّإطارّعممياتّالتمديدّوالتجديدّوتحديثّالتجييزات،ّوتمثلّحصّةمقدمالاإلجماليةّ

ّممف(ّمنّّالممفاتّالمتحصمةّعمىّالضمان.%043ّّ)44,4
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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(:القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار صندوق ضمان 17-5شكل رقم )
 (2014-2006قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

ّ
ّ(40-4)ّرقمّمعطياتّالجدول5ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّالمصدر

(ّ ّالجزائري ّالشعبي ّالقرض ّبنك ّالمضمونةCPAّساىم ّالقروض ّمن ّمعتبرة ّقيمة ّتقديم ّفي )ّّّّّّّّّّّ
ّالماليةّ%ّمنّإجماليّالممفاتّوالتيّتقدر21منّالصندوقّوذلكّبنسبةّ ّّّقيمتيا دج،433ّ431ّ404ّ4ّّبـ

ممفّفيّإطار403ّّممفّمنيا304ّّالجزائريّيقدرّبـّوكانّعددّالممفاتّالمستفادةّمنّقروضّالقرضّالشعبيّ

اّكلّمنّبنكّالتنميةّالمحميةّممفّفيّإطارّإنشاءّالمؤسسات،ّأمّ 001ّجديدّوتحديثّالتجييزاتّووسيعّوالتّ التّ 
(BDLّ(ّ ّ ّالجزائري ّالوطني ّوالبنك )BNA ّّالقروضّيقد ّمن ّالمستفادة ّالممفات ّعدد ّفكان )ّ ّبنسبة ّّ%04ّر
فيّكلّ%4ّوالي،ّوتقدرّنسبةّالممفاتّالمتحصمةّعمىّالقروضّبـّممف(ّعمىّالتّ 040ّ%ّ)03ممف(ّو042ّ)

(ّمنّالمجموعّاإلجماليّلمممفاتSNLّوالشركةّالوطنيةّلإليجارّالماليّ)ّ(BEAّمنّالبنكّالخارجيّالجزائريّ)

ّأمّ  ّالقروض، ّعمى ّمسالمتحصمة ّفتتراوح ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوك ّباقي ّالقرّوا ّمنح ّفي بينّّضّمااىماتيا
ّ%ّمنّإجماليّالممفات.4%ّو0,0

مةّمنّالبنوكّوالمؤسسةّالماليةّوالموجيةّمنّقبلّأصحابّتوزيعّالقروضّالمقدّ ّيوضحوالشكلّالمواليّ

ّوسع5المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّنحوّالنشأةّأوّالتّ 

BNA 
18% 

CPA 
46% 

BEA 
5% 

BDL 
19% 

BADR 
4% 

CNEP 
1% 

SNL 
5% 

AL BARAK 
2% 
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في إطار صندوق ضمان  (: توزيع القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية18-5شكل رقم)
حسب طبيعة االستثمار  PME – CGCI قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

(2006-2014) 

ّ
ّ(40-4)ّرقمّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:

ّالتّ توّ  ّمجال ّنحو ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوك ّمن ّالقروضّالممنوحة ّمعظم ّّوجو ّوتحديثّالوسع تجديد
ّ ّحيثّساىم ّالقروضّ)CPAالقرضّالشعبيّالجزائريّ)التجييزات، ّمن ّقيمة ّأكبر ّفيّتقديم ّوتقدر21ّ( )%ّّّّ

ّ ّقرضّفيّاستثمارّالتّ 403ّبـ اّقرض،ّأمّ 001ّوسعّفيّحينّقدرّعددّالقروضّالمتعمقةّباستثمارّاإلنشاءّبـ
قرض33ّّقرضّفيّمجالّاستثمارّالتوسعّو40ّّ(ّفقدّساىمّفيّمنحBDLّبنكّالتنميةّالمحميةّ)البنكّالثانيّ

قرض44ّّقرضّفيّاستثمارّالتوسعّو40ّ(ّفساىمّبـBNAّاّالبنكّالوطنيّالجزائريّّ)فيّاستثمارّاإلنشاء،ّأمّ 

ّالتّ  ّاستثمار ّالقروضّإلى ّمعظم ّوتوجو ّاإلنشاء، ّاستثمار ّالمؤسساتّالصغيرةّفي ّأصحاب ّإقبال ّنتيجة وسع
رّمنّسنةّفيّالعملّوالتيّيعتبرّعددىاّكبيرّجداّمقارنةّبالمؤسساتّالتيّيتمّوالمتوسطةّوالتيّأصبحّلياّأكث

ّجيةّلممؤسساتّالحديثةّالنشأةّنتيجةّارتفاعّدرجةّالمخاطرة(.إنشاؤىاّ)نقصّالقروضّالموّ 
ّ
ّ
ّ

BNA CPA BEA BDL BADR
FRANS
ABAN

K
CNEP

SOFIN
ANCE

SGA SNL EDI
AL

BARAK
A

91 توسع 203 26 91 14 1 2 1 34 1 8 8

29   انشاء 106 7 33 15 1 2 0 0 0 5 5
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 :PME – CGCI تقييم حصيمة صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -5

وّن ّأّصندوقّضمانّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّإالّ غمّمنّحداثةّإنشاءّعمىّالرّ 
ّ ّسنة ّنياية ّفي ّعددىا ّوصل ّوالتي ّالمشاريع ّألصحاب ّالضمانات ّمن ّوفير ّعدد ّتوفير ّمن 4002ّّّّّّّتمكن

ّ 120ّّإلى ّبـ ّتقدر ّمالية ّمقدّ 314ّ130ّ040ّ42ّممفّقرضّبقيمة ّالبنوكّدج، ّقبل ّمن ّمعظميا ّفي مة
ّجداّ ّضعيف ّالصندوق ّمع ّتعامميا ّيبقى ّالتي ّالخاصة ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوك ّخالف ّعمى ّّّّّّّالعمومية

ّالتّ  ّالممكن ّمن ّالتي ّالمخاطرة ّتقميصّنسب ّمن ّالرغم ّباإلضافةّعمى ّالقروض، ّمنح ّجراء ّمن ّّّّّّعرضّليا

ّىوّالحالّبالنسبةّلصندوقّوالتّ وسعّإلىّارتكازّتمويلّالبنوكّلمشاريعّالتّ  نميةّوتجديدّتجييزاتّاإلنتاج.ّوكما
ضمانّالقروضّفقدّتعززّصندوقّضمانّقروضّاستثماراتّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّبالضمانّالماليّ

ّ ّلسنة ّالمالية ّقانون ّبالمؤسسات4004ّّحسب ّالقروضّالخاصة ّممفات ّمعالجة ّعممية ّوتفعيل ّتحسين بغية
 طةّعمىّمستوىّالبنوك.الصغيرةّوالمتوس
 :CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقثالثا: حصيمة 

ُكمفّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّبمتابعةّوتخفيفّالنتائجّالمترتبةّعنّالتسريحّالكبيرّلمعمالّ

تسيلّعديلّالييكميّعنّطريقّوضعّمينّالمستخدمينّفيّالقطاعاتّاالقتصادية،ّوذلكّلتطبيقّمخططّالتّ 
ّإدماج ّّإعادة ّالفعمي ّالبحث ّعبر ّالعمال ّىؤالء ّعن ّواإلجراءات ّالمساعدات ّوتقديم ّالعمل نشاءّإلمناصب

ّمؤسساتّمصغرة،ّصغيرةّومتوسطةّأوّعنّطريقّالتكوينّأو...الخ.
 CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة  -1

البطالةّمنّحيثّعددّالمؤسساتّالصغيرةّيوضحّالجدولّالمواليّحصيمةّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّ
 40025إلى4002ّّوالمتوسطةّالمستفادةّمنّمساعداتّودعمّالصندوقّّخاللّالفترةّالممتدةّمنّ

 CNAC (2004 – 2014) البطالة عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة  (:21-5جدول رقم )
 مناصب الشغل القيمة المالية )دج( المؤسسات عدد  السنة
4002ّ03ّ44,44ّ32ّ
4004ّ0400ّ134,12ّ3ّ4044ّ
4001ّ4431ّ002,14ّ2ّ1023ّ
4002ّ4422ّ334,01ّ2ّ1424ّ
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4003ّ4244ّ440,24ّ2ّ4230ّ
4004ّ2440ّ143,04ّ3ّ4422ّ
4000ّ2214ّ023,22ّ01ّ04302ّ
4000ّ03240ّ423,33ّ24ّ34443ّ
4004ّ32300ّ334,04ّ002ّ44044ّ
4003ّ40204ّ423,23ّ21ّ20231ّ
4002ّ03343ّ314,04ّ20ّ24202ّ
314ّ002ّ324,44ّ321ّ440ّ443ّّالمجموع

ّّّ  ladj_prof@outlook.comعبر:  CNACّالبطالة عن لمتأمين الوطني 5ّالصندوقالمصدر
ّ(.02ّ،03ّممحقّرقمأنظرّال)

وصلّعددّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالمستفادةّمنّإعاناتّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّّ
ّمنّ ّالممتدة 4002ّإلى4002ّّخاللّالفترة ّتقدرّبـّمؤسسة314ّ002ّّإلىّّ ّمالية 324,44ّ321ّبقيمة

440ّ443ّاستحداثياّخاللّىذهّالفترةّمنّقبلّالصندوقّإلىّّشغلّالتيّتمّ ال،ّووصلّعددّمناصبّمميونّدج
5ّمنصب،ّوالمنحنىّالمواليّيبينّتطورّىذهّالمؤشراتّخاللّىذهّالسنواتّ

ّCNACّ(2004 – 2014)البطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة ّ(:19-5شكل رقم )

ّ
ّ(40-4)رقم5ّّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر
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المؤشراتّالثالثّالمتعمقةّبالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّوالمتمثمةّفيّتعدادّالمؤسساتّّنجدّأنّ 
الصغيرةّوالمتوسطةّالمستفادةّمنّالدعمّوالمبالغّالماليةّالموجيةّليذهّالمؤسساتّومناصبّالشغلّالتيّتوفرىاّ

،ّفيذهّالمؤشراتّتتزايدّببطءّخاللّالسنوات4002ّلىإ4002ّتأخذّنفسّالمسارّخاللّالسنواتّالمدروسةّمنّ
ّا ّّو4002ّاألولىّمنّ 4002ّّلىّسنة ّانخفاضّطفيفّفيّسنة ّمنّجديد4003ّلتشيد ّالزيادة ّفي ّتبدأ ّثم ،ّّّّ

لىّغايةّسنةّ وىذهّالزيادةّتعتبرّكبيرةّجداّمقارنةّبالسنواتّاألولىّحيثّكانّعدّالمؤسساتّالمستفادة4004ّّوا 
مؤسسةّصغيرةّومتوسطة،ّفيّحينّوصلّعددىاّفيّسنة440ّ2ّّيقدرّبـ4003ّمنّدعمّالصندوقّفيّسنةّ

4004ّّ 300ّ32ّّإلى ّبـ ّتقدر ّبزيادة ّأي ّمالية430ّ30ّمؤسسة ّبقيمة ّومتوسطة، ّصغيرة ّّّّّّّّّّّّّمؤسسة
عمّالمكثفّمنّقبلّالصندوقّمنصبّشغل،ّوىذهّالزيادةّنتيجةّالدّ 044ّ44ّوتوفيرّّمميونّدج،334,04ّ002ّ
خذةّوتوفيرّاالمتيازاتّألصحابّالمؤسساتّوذلكّفيّسبيلّمتأمينّعنّالبطالةّواإلجراءاتّالجديدةّالمتّ الوطنيّل

توفيرّمناصبّشغلّوتخفيضّنسبةّالبطالةّكيدفّأساسي،ّوتأتيّبعدّىذهّالزيادةّانخفاضّمحسوسّفيّىذهّ
فّالعددّالذيّكانّعميوّتقريباّإلىّنص4002ّالمؤشراتّفيّالسنتينّاألخيرتينّليصلّعددّالمؤسساتّفيّسنةّ

ّ ّفقط343ّ03ّوىو4004ّفيّسنة ّلبعضّالنشاطاتّنتيجةّّ،مؤسسة ّالدعم ّمنح ّتجميد ّنتيجة ّالتراجع وىذا
 الظروفّاالقتصاديةّفيّالبالد.

 حسب قطاعات النشاط CNACّالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة  -2

مختمفّّفيعمّالذيّيقدموّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعمىّالبطالةّيبينّالجدولّالمواليّتوزيعّحصيمةّالدّ 
 4002ّ5إلىّسنة4002ّّاعاتّالنشاطّمنّسنةّطق

 حسب قطاعات النشاط CNACّالبطالة  عن لمتأمين الوطني حصيمة الصندوق (:22-5جدول رقم )
(2004 – 2014)ّ

 مناصب الشغل القيمة المالية )مميون دج( عدد المؤسسات قطاع النشاط
301ّ4ّ140,40ّ34ّ013ّ42ّّالفالحةّوالصيدّالبحري

234ّ1ّ142,44ّ03ّ440ّ02ّّالصناعةّالحرفية
304ّ1ّ313,4ّ41ّ444ّ44ّّالبناءّواألشغالّالعمومية

012ّ3ّ300,44ّ34ّ230ّ43ّّالصناعة
130ّ141,04ّ0ّ403ّ0ّّالصيانة
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410ّ222,3ّ0ّ400ّ0ّّالمينّالحرة
424ّ42ّ003,44ّ34ّ024ّ40ّّالخدمات

221ّ42ّ042,01ّ024ّ332ّ32ّّالنقل
314ّ002ّ324,44ّ321ّ440ّ443ّّالمجموع

ّّّّّّ  ladj_prof@outlook.comعبر:  CNACّالبطالة عن لمتأمين الوطني 5ّالصندوقالمصدر
ّ(.5ّ01ّ،02ممحقّرقمأنظرّال)

توزيعّحصيمةّعددّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالمستفادةّمنّدعمّوالدائرةّالنسبيةّالمواليةّتوضحّ
40025ّإلى4002ّّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعمىّالبطالةّفيّمختمفّالقطاعاتّخاللّالفترةّمنّ

 CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة المؤسسات المستفادة من دعم  (:20-5شكل رقم )
 (2014 – 2004حسب قطاعات النشاط  )

ّ
ّ(44-4رقمّ)5ّّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولالمصدر

يتصدرّقطاعّالنقلّباقيّالقطاعاتّفيّتعدادّالمؤسساتّالمستفادةّمنّدعمّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّ
ّ ّبنسبة ّالبطالة 40ّعمى ّبـ ّالمؤسساتّوذلك ّإجماليّعدد ّوقيمة221ّ42ّّ%ّمن ّومتوسطة ّصغيرة مؤسسة

مميونّدج042,01ّ024ّّوصمتّإلى4002ّّّإلىّسنة4002ّّالتيّاستفادّمنياّىذاّالقطاعّمنّسنةّالمبالغّ
ّ ّأمّ 332ّ32ّوتوفير ّشغل، ّمنصب ّبنسبة ّباستفادتو ّوذلك ّالخدمات ّفي ّفيتمثل ّالثاني ّالقطاع ّّّّّّّّّّ%40ّا
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ّالدّ 424ّ42ّأي ّوقيمة ّالقطاعمؤسسة، ّىذا ّمنو ّاستفاد ّالذي ّالمالي ّالفتّرّعم ّنفس ّّّّّّّّّّّّّّّّرّيقدّ ّةخالل
اّباقيّالقطاعاتّمنّمنصبّشغلّمنّخاللّىذاّالقطاع،ّأمّ 024ّ40ّتوفيرّّمميونّدج،ّوتمّ 003,44ّ34ّبـّ

ّفممّ ّالحرة ّوالمين ّالصيانة ّالعمومية، ّواألشغال ّالبناء ّالحرفية، ّالصناعة ّالصناعة، ّالبحري، ّوالصيد الفالحة
%0ّ%+1%+1%+2ّ%+4%ّ)30دعمّالصندوقّمجتمعةّنسبةّتتجاوزّنسبةّعددّالمؤسساتّالمستفادةّمنّ

 منصبّشغلّخاللّىذهّالفترة.402ّ40ّمنّخاللياّتوفيرّّمؤسسةّوتمّ 122ّ34ّعمىّالتوالي(ّّوعددىاّ
 حسب الجنس  CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة  -3

 5والذكورّاإلناثينّيبينّالجدولّالمواليّتوزيعّحصيمةّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّب
 حسب الجنس CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني حصيمة الصندوق (:23-5جدول رقم )

(2004 – 2014) 
 المجموع ذكور إناث السنة
4002ّ4ّ00ّ03ّ
4004ّ042ّ0222ّ0400ّ
4001ّ434ّ0442ّ4431ّ
4002ّ424ّ4334ّ4422ّ
4003ّ404ّ4442ّ4244ّ
4004ّ341ّ3344ّ2440ّ
4000ّ242ّ1420ّ2214ّ
4000ّ0012ّ02243ّ03240ّ
4004ّ4400ّ34440ّ32300ّ
4003ّ4404ّ04400ّ40204ّ
4002ّ4324ّ01223ّ03343ّ
234ّ4ّ421ّ002ّ314ّ002ّّالمجموع

أنظرّ)ّّ  ladj_prof@outlook.comعبر:  CNACّالبطالة عن لمتأمين الوطني الصندوقّالمصدر:
ّ(.5ّ02ممحقّرقمال
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ّأنّ  ّلمتأمينّنجد ّالوطني ّالصندوق ّودعم ّوا عانات ّخدمات ّمن ّاالستفادة ّعمى ّالذكور ّإقبال ّّّّّّّنسبة
عنّالبطالةّيفوقّنسبةّإقبالّاإلناثّعمىّذلك،ّحيثّوصمتّنسبةّاستفادةّالذكورّمنّإعاناتّالصندوقّخاللّ

%ّفقطّمنّالعدد4ّفيّحينّكانتّنسبةّاستفادةّاإلناثّتمثلّّ،%40ّإلى4002ّّإلى4002ّّةّمنّالفترةّالممتدّ 
ّوالمنحنىّالبيانيّالمواليّ ّوالمتوسطةّّيوضحاإلجماليّلممؤسساتّالمستفادة، ّالمؤسساتّالصغيرة تطورّتعداد

ّحسبّالجنس4002ّ5إلىّسنة4002ّّوالمستفادةّمنّدعمّالصندوقّمنّسنةّ
 الوطني الصندوقتوسطة المستفادة من دعم حصيمة المؤسسات الصغيرة والم (:21-5شكل رقم )

ّ(2014 – 2004حسب الجنس ) CNACالبطالة  عن لمتأمين

ّ
ّ(43-4رقمّ)ّالجدول5ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالمصدر

ىناكّفرقّكبيرّبينّعددّالمؤسساتّالمستفادةّمنّدعمّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّّنالحظّأنّ 
ّالصندوقّعمىّخالفّاإلناثّ ّمنّامتيازاتّودعم ّإقبالّالذكورّعمىّاالستفادة ّوذلكّنتيجة بينّالجنسين،

ّوالبعضّ ّإلىّالمينّالحرة ّاإلطارّ ّفيّىذا ّإلىّالعملّبنسبةّكبيرة اآلخرّالصناعةّوالالتيّفضمنّاالتجاه

ىناكّزيادةّفيّعددّالمؤسساتّالمستفادةّمنّدعمّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّّالتقميدية،ّورغمّذلكّنجدّبأنّ 
مؤسسة،4400ّّإلى4004ّّعنّالبطالةّحسبّجنسّاإلناثّبمرورّالسنواتّحيثّوصلّعددىاّفيّسنةّ

ّ ّلمؤسساتّجنسّالذكورّفييّتتميزّبالزيادة ّالحالّبالنسبة ستثناءّانخفاضّطفيفّفيّسنةّباّ-كذلكّىو
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4003-ّّ ّسنة ّفي ّذروتيا ّإلى ّوصمت ّأن ّانخفاض34440ّّبـ4004ّإلى ّذلك ّبعد ّلتشيد ّّّّّّّّمؤسسة،
ّفيّالسنتينّاألخيرتين.

 حسب جهات الوطن CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوقحصيمة   -4
الوطن،ّمنّأجلّتسييلّحصولّتنتشرّفروعّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعمىّالبطالةّفيّكافةّجياتّ

مّمنّالصندوق،ّوذلكّعمّالمقدّ واستفادةّأصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمنّاإلعاناتّوالمساعداتّوالدّ 
 نظراّلتواجدّمشاريعيمّبيذهّالجيات.ّ

 حسب جهات الوطن CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني (: حصيمة الصندوق24-5جدول رقم )
 (2004 – 2014) 

 مناصب الشغل عدد المؤسسات الجهات
42143ّ244ّ40ّّاليضابّالعميا

23414ّّ224ّ040ّّالشمال
00224ّ243ّ44ّّالجنوبّوالجنوبّالكبير

314ّ002ّ440ّ443ّّالمجموع
أنظرّ)ّ  ladj_prof@outlook.comعبر:  CNACّالبطالة عن لمتأمين الوطني 5ّالصندوقّالمصدر

ّ(.5ّ04ممحقّرقمال
ترتكزّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالمستفادةّمنّدعمّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّبنسبةّ

ّ ّبنسبة ّوذلك ّالوطن ّمن ّالشمالية ّالمنطقة ّفي ّدعم13ّكبيرة ّمن ّالمستفادة ّالمؤسسات ّعدد ّإجمالي ّمن %
اّمنطقةّاليضابّالعمياّفكانتّنسبتياّمؤسسة،ّأمّ 224ّ040ّرّعددىاّبـّّويقد4002ّإلى4002ّّالصندوقّمنّ

ّ ّبـ ّ)44تقدر %42143ّّ ّبـ ّنسبتيا ّتقدر ّالكبير ّوالجنوب ّالجنوب ّومنطقة ّالعدد00ّمؤسسة(، ّمن ّفقط %
ّ(.00224اإلجماليّ)

ّالمواليّ ّالنسبية ّمنّخاللّالصندوقّالوطنيّلمتأّتوضحوالدائرة مينّتوزيعّمناصبّالشغلّالمستحدثة
ّعمىّمختمفّجياتّالوطن4002ّّ5إلىّسنة4002ّّعمىّالبطالةّمجممةّمنّسنةّ

ّ
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البطالة  عن لمتأمين الوطني توزيع مناصب الشغل المستحدثة من خالل الصندوق (:22-5شكل رقم )
CNAC ( 2014 – 2004حسب جهات الوطن) 

 
ّ(42-4رقمّ)ّمنّإعدادّالطالبةّباالعتمادّعمىّمعطياتّالجدولّالمصدر:

يساىمّالصندوقّالوطنيّلمتأمينّعنّالبطالةّفيّاستحداثّعددّكبيرّمنّمناصبّالشغلّفيّكافةّأنحاءّ
ّّالة،ّفيوّيعملّعمىّتوفيرّماّيقدرالوطنّوالمساىمةّفيّالتقميلّمنّانتشارّالبط منصبّشغل،440ّ443ّّبـ

224ّ040ّّّمنيا ّبـ ّتقدر ّبنسبة ّوذلك ّالوطن ّمن ّالشمالية ّالجية ّفي ّا11منصب ّمن ّاإلجماليّ% ّّّّّّّّلعدد

ّأمّ  ّالصندوق، ّيوفرىا ّالتي ّالشغل ّمناصب ّمن ّنسبتو ّما ّعمى ّتحتوي ّفيي ّالعميا ّاليضاب ّمنطقة ّّّّّّ%43ّا
ّمنصبّشغل،ّوفيّماّيخصّمنطقةّالجنوبّوالجنوبّالكبيرّفقدّتمّ 244ّ40ّمنّمناصبّالشغلّأيّماّيقدرّبـ

ّمنصب(.243ّ44ّ%ّمنّمناصبّالشغلّ)00فيياّاستحداثّ
 CNAC قييم حصيمة الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالةت -5

ّأنّ  ّفي ّشك ّّال ّالصندوق ّالبطالة ّعن ّلمتأمين ّالوطني ّالشغلّساىم ّمناصب ّمن ّالكثير ّتوفير في
الدولةّوالتيّينتجّعنياّتسريحّّقبلالخوصصةّالمنتيجةّمنّّلّنتيجةّعمميةالمسرحينّمنّالعمالعمالّتعويضّّو

ّفخاللّمنّالعمالّالمئات ّمنّ، ّالممتدة ّيقدرّبـّتمّ 4002ّإلى4002ّّالفترة منصب440ّ443ّّاستحداثّما
وكانتّّ،المساىمةّفيّإحداثّمشاريعّاستثماريةّودعمّالشبابّعنّطريقّمنحّالقروضّشغل،ّوذلكّمنّخالل

ّالمقدّ  ّالمالية ّالحصيمة ّبـ ّتقدر ّالفترة ّىذه ّخالل ّالصندوق ّمن ّموّ 324,44ّ321ّمة ّدج جيةّمميون
ّمؤسسة.314ّ002ّنحو

 الهضاب العليا
23% 

 الشمال
66% 

 الجنوب والجنوب الكبير
11% 
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وتبقىّىناكّعدةّعوائقّوصعوباتّتواجوّأصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالمستفيدينّمنّدعمّ
ّ ّفي ّتتمثل ّوالتي ّالبطالة ّعن ّلمتأمين ّالوطني ّالصندوق ّالقروض ّالعديدّالمقدّ نوع ّوكذلك ّالصندوق ّمن ّّّّّّّمة

ّّو ّاألخرى ّالييئات ّيفمن ّما ّوىذا ّالربوية، ّالفوائد ّعمى ّاعتمادىا ّالبطّ ىو ّالشباب ّبعض ّ ّعزوف ّّّّّّّّالينّسر
ّالبرامج ّالبنوكّعندّطمبّالحصولّعمىّّعنّاإلقبالّلمثلّىذه ّإلىّالشروطّالتيّتفرضيا ّباإلضافة والييئات،

جراءاتّاإلداريةّالتيّتحولّفيّبعضّاألحيانّدونّدراسةّالممفاتّفيّالوقتّالمحددّلياّقانوناّوىيّواإلّالقروض
ّأشيرّوذل3ّ ّنقصّاإلمكانياتّالبشرية ّإلىّأنّ لكّنتيجة ّباإلضافة ىناكّبنوكّترفضّالممفاتّّبعضّالبنوك،

 % 20لغيابّالضماناتّبالرغمّمنّوجودّصندوقّالضمانّعنّاألخطارّالناجمةّعنّالقروضّالذيّيعوضّ
ّالفوائد، ّذلك ّفي ّبما ّالقروضّالبنكية ّّمن ّعوىناك ّلوجود ّبعضّالمشاريع ّترفضّتمويل ّأخرى نصرّبنوك

ّالمخاطرة.
ّ ّمن ّبعضّالمشاريع ّأصحاب ّيعاني ّالصندوق،ّكما ّأو ّالبنك ّاتجاه ّقروضيم ّتسديد ّفي صعوبات

باإلضافةّإلىّمشكلّآخرّيواجيوّأصحابّالمشاريعّبعدّحصوليمّعمىّقرارّاالمتيازّمنّقبلّالصندوقّالوطنيّ
ّ ّالمشروع ّفي ّاالنطالق ّعند ّالبطالة ّعن ّلمتأمين ّوىو ّعمى ّالحصول ّاالمتيازاتّصعوبة ّمن ّاالستفادة وثيقة
 الضريبيةّالتيّتمنحّليمّمنّقبلّمصمحةّالضرائب.

سات الصغيرة والمتوسطة رابعا: اقتراح الحمول لمصعوبات والمشاكل التي يواجهها أصحاب المؤس
 مويلعم والت  ن من دعم وتمويل وكاالت وصناديق الد  ووالمستفيد

 مويلعممية الت  االعتماد عمى مؤسسات مالية متخصصة في  -1

مويلّالذيّيعيقّمعظمّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالجزائرّتعانيّمنّمشكلّالتّ ّعمىّاعتبارّأنّ 

ّالتّ  ّعند ّأو ّاالنطالق ّمرحمة ّفي ّغالبيتياّتطورىا ّفي ّتعتمد ّالمؤسسات ّفيذه ّتجييزاتيا، ّوتجديد ّّّّّّّّّّوسع
ّ ّداخمي ّتمويمي ّكمصدر ّوالعائمية ّالخاصة ّالمدخرات ّمراحلّعمى ّعبر ّاحتياجاتيا ّلتغطية ّكافي ّغير وىذا

يجادّصعوبةّفيّالحصولّعمىّالتّ  مويلّالخارجيّسواءاّمنّالبنوكّأوّمنّالغير،ّوذلكّنظراّلغيابّنشاطيا،ّوا 
الحصولّعمىّالقروضّبالشروطّالمالئمة،ّباإلضافةّإلىّالعديدّوّعدمّتوفرّالضماناتّالكافيةّّوعنصرّالثقةّأ

ّمويلّالبنكي.أصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّمنّالحصولّعمىّالتّ ّمنّالعواملّالتيّتمنع
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ّالدّ  ّالحكومية ّوالبرامج ّواألجيزة ّالييئات ّمن ّالعديد ّوجود ّمن ّالرغم ّالصغيرةّوعمى ّلممؤسسات اعمة
ّالموّ الدّ ّأنّ ّوالمتوسطةّفيّالجزائر،ّإالّ  ّالقطاعّوالمساعداتّالماليةّلمّتصلّإلىّالمستوىّالمنتعم ظرّجوّليذا

قةّوىذاّماّيؤكدّالدورّاليامشيّالذيّتمعبوّىذهّالييئاتّفيّتمويلّودعمّمنياّوذلكّبالمقارنةّمعّالنتائجّالمحقّ 
ّنتيجةّالتّ المؤسساتّالصغيرةّ ذهّالييئاتّكافيّبينّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّوىالغيرّنسيقّوالمتوسطة،ّوىذا

ّوبالتّ  ّفوالبرامج، ّّوّنّ إالي ّالمؤسساتّالصغيرة ّيبقىّرىينقطاع ّالجزائر ّفي ّوالنقائصّالتيّاّالمتوسطة لعراقيل
ّيعانيّمنياّالنظامّالمالي.

متخصصةّفيّدعمّوتمويلّىذهّالمؤسساتّالمويميةّفالبدّمنّالعملّعمىّإيجادّمجموعةّمنّالبدائلّالتّ ّ
ّومنّأمثمتياّنجد5ّ،الحديثةّالبنكيةتعتمدّعمىّالتقنياتّ

مويميةّنجاحاّباىراّفيّفرنساّوالوالياتّالمتحدةّقنيةّالتّ حققتّىذهّالتّ ّمال المخاطر:المؤسسات رأس  -1-1
ّأوّالتوسعيةّاألمريكية،ّمنّخاللّالعملّعمىّّتوفيرّاألموالّالال ّ ّالجديدة ّوالمتوسطة ّلممؤسساتّالصغيرة زمة

ّأنّ  ّأي ّإدارتيا، ّفي ّوالوالمساىمة ّالعائد ّضمان ّودون ّمرتفعة ّبمخاطر ّأساسّالمشاركة ّعمى ّتقوم ّالمبمغّيا

ّإلىّأنّ  ّباإلضافة ّالمؤسسات، مالّالمؤسساتّرأسّّاألصميّوالعملّعمىّتحقيقّالنموّوالتطورّوالنجاحّليذه
ّفيّحا ّالخسارة ّمن ّجزء ّأو ّكل ّتتحمل ّوبالتّ المخاطر ّالمشروع، ّوعجز ّفشل ّفلة ّيساعدّّنّ إالي ّالمشروع ىذا

ّالضماناتّوالدعمّفيّكيفيةّإدارةّالمؤسسة.ّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّفيّالحصولّعمىّاألموالّمعّانعدام

غمّوعمىّالرّ ،FinalepّوSofinanceّ قنيةّفيّالجزائرّمنّقبلّالشركتينّولقدّتمّاالعتمادّعمىّىذهّالتّ 
مالّالمخاطرّبالنسبةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالنجاحّالذيّعرفتوّفيّالكثيرّالمنّاألىميةّالكبيرةّلرأسّ

ّالدّ  ّوالتّ من ّرأسّول ّمؤسسات ّلجذب ّالحكومة ّقدمتيا ّالتي ّإالّ الحفيزات ّالمخاطر ّأنّ ّمال ّلم االىتمامّّتمقيا

قنيةّيجبّتوفيرّالمطموب،ّوذلكّبسببّحداثةّنشاطياّوضعفّروحّالمخاطرةّلدىّالمخاطرين،ّوإلنجاحّىذهّالتّ 
قتصاديةّلممستثمرينّمجموعةّمنّالشروط،ّتتمثلّأىمياّفيّإنشاءّمراكزّوطنيةّتعملّعمىّنشرّالمعموماتّاال

ّالتّ في ّيخصّىذه ّمؤسساتّرأسّما ّإنشاء ّوالعملّعمىّتشجيع ّوتوفيرّالقنية، مالّالمخاطرّبمختمفّجنسياتيا

 ولةّوالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّوالشروطّالتنظيميةّوالقانونيةّوالسياسية.زمّلياّمنّقبلّالدّ عمّالال ّالدّ 
والتيّتساىمّبمختمفّأنواعّالتأجيرّالذيّتقدموّفيّتوفيرّاألصولّالثابتةّألصحابّّشركات اإليجار: -1-2

ّالبنوكّ ّقروضّمن ّعمى ّالحصول ّتستطيع ّال ّأو ّذاتية ّموارد ّتممك ّال ّالتي ّوالمتوسطة المؤسساتّالصغيرة
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نيّمنّنقصّتعتبرّمصدرّتمويميّتوفرّالسيولةّالماليةّلممؤسساتّالتيّتعاّياليّفيوالمؤسساتّالمالية،ّوبالتّ 
ّجوءّإلىّالبنوك.المواردّالماليةّفيّالحصولّعمىّاألصولّدونّالمّ 

ّوكانتّانطالقتوّفيّالتسعيناتّمنّالقرنّالعشرينّويعتبرّالتّ  مويلّالتأجيريّفيّالجزائرّحديثّالنشأة
ّ 04ّّ-41ّاألمربموجب ّفي 00ّّالمؤرخ 0442ّّجانفي ّاالعتماد ّينظم ّالجزائريةّّاإليجاريالذي ّالسوق في

ّكيفيةّتأسيسّشركاتّباع ّالصادرّعنّبنكّالجزائرّالذيّيحدد ّعمميةّماليةّتجاريةّباإلضافةّإلىّالنظام تباره
ّالنشاطّاإليجاريالقرضّ ّبيذا ّالبنوك ّمن ّمجموعة ّالجزائريوقيام ّالبركة ّبنك ّذلك ّومثال ّالجزائريّّ، والبنك

ّنمية.الخارجيّوالبنكّالوطنيّلمتّ 

وكانتّّتمثلّفرعاّعنّالصندوق0442ّّكةّتأجيرّأنشأتّسنةّ(ّأولّشّرSALEMشركةّالسالمّ)ّوتعدّ 

وىي4000ّّأكتوبر00ّّ(ّفيALCّبعدىاّإنشاءّالشركةّالعربيةّلإليجارّالماليّ)ّالوطنيّلمتعاونّالفالحي،ّوتمّ 

الصغيرةّوالمتوسطةّّجوّلكلّالمؤسساتاراتّموّ أولّشركةّمتخصصةّفيّاإليجارّالماليّخاصةّفيّمجالّالعقّ 
مميونّدج24,4ّّبمنحّقروضّبقيمة4004ّّوكذلكّالمؤسساتّالكبيرةّوالتيّبدأتّنشاطياّفيّمايّّةوالمينّالحّر

إنشاءّشركةّقرضّاإليجارّالدوليّبمشاركةّجزائريةّسعوديةّّلفائدةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّوبعدّذلكّتمّ 
ّوفيّ ّالبركة، ّمجموعة ّتونسّّتمّ 4001ّبمشاركة ّمنّمؤسسة ّبمبادرة ّالمالي ّلإليجار ّالمغاربية ّالشركة إنشاء

ّالشريكّ ّوالتيّتصبح ّالجزائر ّفي ّوالمتوسطة ّالمؤسساتّالصغيرة ّتمويل ّوىدفيا ّاألمان ّوبنك ّالمالي لإليجار
ّالخاصّ ّفيّخدماتّاإليجار ّالمتخصصة ّالمالي ّلإليجار ّالوطنية ّالشركة ّإنشاء ّإلى ّباإلضافة ّليا، األفضل

جيةّكّالمنقولةّوالتيّتستيدفّتوفيرّبنياتّإداريةّومحالتّوتجييزاتّصناعيةّوتجاريةّوأراضيّمبنيةّموّ باألمال
مؤسسةّصغيرةّومتوسطةّباإلضافةّإلىّالمؤسساتّالكبيرة،ّبدأتّىذهّالشركةّنشاطيا000ّ140ّّإلىّحواليّ
الجزائريّوبنكّالتنميةّالمحمية،ّمميارّدجّيمتمكوّكلّمنّالبنكّالوطني3,4ّّبرأسّمالّيقدرّبـ4004ّّفيّمارسّ

فتحّفروعّلشركةّاإليجارّّبنوكّومؤسساتّماليةّمنياّثالثّبنوكّعمومية،ّوقدّتمّ 00ّوتمنحّخدماتياّمنّخاللّ
ّالماليّبيدفّتخفيفّكمفةّالبيعّباإليجارّلمتجييزاتّبالنسبةّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّالجديدة.

مويلّإذاّقامتّالحكومةّاالستفادةّأكثرّمنّىذاّالمصدرّمنّالتّ ويمكنّلممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّ
ّىذهّ ّبتسيير ّوتقوم ّالعممية ّىذه ّوتحكم ّتنظم ّوالتشريعية ّالقانونية ّالنصوص ّمن ّمجموعة ّبتييئة الجزائرية
ّبيذاّ ّتقوم ّمنّأجلّتأسيسّشركاتّمتخصصة ّواألجنبية ّالمناخّالمناسبّلمشركاتّالوطنية ّوتوفير الشركات،

ّغمبّعمىّالمعوقاتّالتيّتواجييا.صالحّاالقتصادّالوطنيّومحاولةّالتّ مويلّلالتّ 
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ّالال ّّعقد تحويل الفاتورة )الفاكتورينغ(: -1-3 ّالمالية ّالسيولة ّإلىّتوفير ّالوسيمة ّألصحابّتيدفّىذه زمة
المؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّلتسييرّنشاطيم،ّويعملّىذاّالعقدّعمىّشراءّأوّحجزّديونّالمؤسساتّالتجاريةّ

ّبحوزةّوا ّوالموجودة ّ)الفواتير( ّالمالية ّوالمؤسسات ّالبنوك ّقبل ّمن ّاالستيالكية ّالسمع ّمجال ّفي ّتعمل لتي
المؤسساتّالتجاريةّأوّاإلنتاجية،ّبحيثّتعملّالبنوكّعمىّتسديدّقيمةّالفاتورةّعوضاّعنّالزبونّلمموردّمقابلّ

ّعمولة.
ولّاألوروبيةّخاصةّوالمتوسطةّفيّالدّ عرفتّىذهّالوسيمةّنجاحّكبيرّفيّتمويلّالمؤسساتّالصغيرةّّ

،02ّمكرر423ّّاّفيّالجزائرّفقدّوضعّالمشرعّالجزائريّتعريفاّلياّوذلكّفيّنصّالمادةّأمّ فرنساّوبريطانيا،ّ
 مجالّالعملّبياّالّيزالّضئيل.ّأنّ ّإالّ 
ّعمىّمستوىإصالح النظام المالي والمصرفي -2 ّاتخاذىا ّيتم ّاإلجراءاتّالتي ّمن ّمجموعة ّخالل ّمن 5ّ

ّالتّ  ّمشكل ّحل ّبيدف ّالحكومة ّقبل ّومن ّالمالية ّوالمؤسسات ّالصغيرةّالبنوك ّالمؤسسات ّفي مويل
 والمتوسطة،ّوالمتمثمةّفي5

ّالصغيرةّ - ّالمؤسسات ّتنمية ّعمى ّتعمل ّوتشريعات ّبقوانين ّمالية ّومؤسسات ّبنوك ّإحداث ّعمى العمل
إنشاءّصناديقّاستثمارّتتولىّوالمتوسطةّفيّالجزائرّتتكيفّبصورةّفع الةّمعّخصوصياتّىذاّالقطاعّك

تجميعّالمساىماتّالماليةّالصغيرة،ّوجذبّصغارّالمدخرين،ّحيثّتمعبّىذهّالمؤسساتّالماليةّدورّ
ّوالعملّ ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّوأصحاب ّاألموال ّرؤوس ّأصحاب ّبين ّالمالي ّّّّّّالوسيط

 ؛توقععمىّدراسةّطبيعةّالمشروعّورأسّالمالّالمطموبّوىامشّالربحّالم
نشاءّبنكّلمتّ لوضعّنظامّماليّوبنكيّخاصّ - نميةّمكم فّبإيجادّحمولّممؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوا 

 ؛لمشبابّأصحابّالمشاريع
ّتحدّ والتيّمويلّإشكاليةّالتّ لمتخفيفّمنّثقافةّاالستثمارّالمالي،ّّونشرّتطويرّالسوقّالماليّالعملّعمى -

ّوالمتوسطةّ مكانياتّتطورّالمؤسساتّالصغيرة تعتبرّمؤسساتّضعيفةّرأسّالمالّوالتيّمنّفرصّوا 
 ؛مقارنةّبالمؤسساتّالكبيرة

ّوالمؤسساتّ - ّالبنوك ّقبل ّمن ّالمشاريع ّالقروضّلألصحاب ّمنح ّفي ّالشفافية ّعنصر ّعمى االعتماد
لّإجراءاتّمنحّالقرضّووضعّجلّتسييأالمالية،ّوالعملّعمىّالتنسيقّمعّىذهّالبنوكّوالمؤسساتّمنّ

 آلياتّواضحةّلإلقراض؛
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ّوذلكّالمويلّحسبّمتطمباتّواحتياجتكييفّسياساتّالتّ  - ّوالمتوسطة، عتبارىاّاتّالمؤسساتّالصغيرة
 فيّتنميةّاالقتصادّالوطني؛أحدّالمحاورّالكبرىّ

ىّاستحداثّمويميةّالتيّتتناسبّمعّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالعملّعمتفعيلّبعضّالصيغّالتّ  -
 صيغّأخرىّحديثة؛

جّالمتعمقةّبدعمّالشباب،ّمنّقبلّالييئاتّوالبرامىّإلغاءّالفائدةّالربويةّعمىّالقروضّالممنوحةّالعملّعم -
دّإجراءاتّبديمةّالّتتعارضّمعّمقوماتّالمجتمعّالجزائري،ّكالتمويلّاإلسالميّمثالّوالعملّعمىّإيجا

 منّخاللّالمضاربةّوالمشاركة.
- ّ ّمشروع ّالبنّووضع ّقبل ّمن ّالمحمية ّوالمتوسطة ّالصغيرة قراضّالمؤسسات ّوا  ّضمنّتمويل ّوذلك ك،

 اميةّلتمبيةّاحتياجاتّالسوق.ستراتيجيتياّالرّ ا
ّوحثّ  - ّالتجارية ّالبنوك ّوتوجيو ّالمركزيّبتحفيز ّالبنك ّلممؤسساتّالصغيرةّقيام ّأكبر ّدعم ّتقديم ّعمى يا

ّالبنوكّمنّإضفاءّعميماتّالتيّتمكّ والتّ شريعاتّوالمتوسطة،ّمنّخاللّإصدارّمجموعةّمنّالتّ  نّىذه

ّالتّ  ّالقطاعّوالضماناتّالمقدمة،ّباإلضافةّإلىّىيكمةّخدماتّمرونةّأكبرّعمىّشروطّوفترة مويلّليذا
ّتقدموّمنّتمويلّ ّالبنوكّمنّخاللّربطياّمعّمقدارّما ّالبنكّالمركزيّليذه تكمفةّالسيولةّالتيّيوفرىا

يعياّفيّإنشاءّأقسامّمتخصصةّلتقديمّالمشورةّالماليةّواإلداريةّليذهّليذهّالمؤسسات،ّوالعملّعمىّتشج
  المؤسسات.

ّمنّقبلّوذلكّمنّخاللّمجموعةّمنّاإلجراءاتّالواجبّاتّ إصالح الجانب اإلداري والتنظيمي:  -3 خاذىا
 ىيئاتّدعمّوتمولّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة،ّوالتيّتتمثلّفي5

ّوالتنفي - ّممفاتّطمباتّالقروضّتخفيفّاإلجراءاتّاإلدارية ّمعالجة ّعممية ّيجعل ّما ّوىذا ّوتسييميا ّّّذية
 منّأصحابّالمشاريعّواعتمادىاّّيتمّبصورةّسريعة؛

مويلّتنتييّعمّوالتّ مويلّلمشبابّحاملّالمشاريعّاالستثماريةّمنّقبلّوكاالتّوصناديقّالدّ بمجردّمنحّالتّ  -
ّ ّالشاب ّليواجو ّبينيم، ّفيما ّالعالقة ّتنتيي ّتكاد ّفع الةّأو ّمرافقة ّدون ّتقريبا ّلوحده ّمصيره المستثمر

ّالشبابيةّ ّالمشاريع ّىذه ّومتابعة ّالييئاتّمرافقة ّىذه ّوجبّعمى ّلذا ّالمتوسطة، ّأو ّالصغيرة لمؤسستو

 عرضّلياّفيّالمستقبل؛لتفاديّالفشلّوصعوباتّالتسديدّالتيّمنّالممكنّالتّ 
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ىّالحكومةّالعملّبياّفيّسبيلّالنيوضّباإلضافةّإلىّمجموعةّمنّاإلجراءاتّاألخرىّالتيّيجبّعم
 بقطاعّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوتحقيقّاألىدافّالمرجوةّمنّخاللو5

ضرورةّتوفيرّمراكزّوبنوكّتعملّعمىّتوفيرّونشرّالمعموماتّاالقتصاديةّوالمعطياتّاإلحصائيةّحولّ -

ّبييئاتّالدّ  ّيتعمق ّما ّوالتّ كل ّعمىّعم ّيساعد ّما ّوىذا ّالجزائر، ّفي ّونقاطّتحدمويل ّالقصور ّأوجو يد
 القوة؛ّوّالضعف

ّوالمتوسطةّومديرياتّجيويةّفيّكافةّمناطقّ - إنشاءّوكاالتّلييئاتّدعمّوتمويلّالمؤسساتّالصغيرة
 الوطنّوخاصةّمنطقةّالجنوبّالكبيرّتعملّعمىّتسييلّتنفيذّبرامجّىذهّالييئات؛

ّوالتّ  - ّاالستشاراتّالفنية ّمن ّمجموعة ّألصحابّالمؤسساتتقديم ّبيدفّترقيةّّقنية ّوالمتوسطة الصغيرة

 ولية؛المنتوجّوقدرتوّعمىّالمنافسةّالمحميةّواإلقميميةّوالدّ 
 ضرورةّبرمجةّدوراتّتكوينيةّلتمكينّالشبابّالمستثمرّمنّتقنياتّالتسييرّوتنميةّروحّالمقاولةّلدييم؛ -
ّالعقّ  - ّترقية ّعمى ّالعمل ّفي ّالمستثمرين ّأمام ّعائقا ّيقف ّالذي ّالصناعي ّمشإار ّوذلكّنجاز ّّّّّّاريعيم

ّالمستثمرينّ ّعمى ّيسيل ّوتنظيمي ّقانوني ّإطار نشاء ّوا  ّاالستثمار ّليذا ّتخصيصّمناطق ّخالل ّّّّمن
 منّتسييرّواستغاللّىذهّالمناطق؛

ّالرّ  - ّوتخفيض ّالمستثمر، ّيتحممو ّالذي ّالجبائي ّالعبء ّتخفيف ّعمى ّالحكومة ّمساعدة سومّوجوب
 اتّواألدوات.مّوتسميمّالمعدّ الجمركيةّوتسييلّاإلجراءاتّالمتعمقةّباستال

ّّّ
ّ

 
 
 
 
 
 

 



تقييم حصيمة هيئات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الفصل الخامس:
 في الجزائر

 

~ 270 ~ 
 

 خالصة الفصل: 
 

ّالعملّ ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّالمؤسسات ّوتمويل ّدعم ّىيئات ّخالل ّمن ّالجزائرية ّالحكومة ّحاولت ّّلقد
العملّمنّخاللّتوفيرّالعديدّعنّعمىّتخفيضّنسبّالبطالةّفيّالمجتمعّوتوفيرّمناصبّشغلّلمشبابّالعاطلّ

ّ ّاإلمكانياتّالتي ّتجييزاتّاإلنتاجمن ّوتجديد ّتوسيعو ّأو ّمشروع ّإقامة ّعمى ّفيّتقديمّّ،تساعده ّتتمثل والتي
ّمنّاالمتيازاتّ ّالشابّالمستثمرّواإلعفاءاتالقروضّومنحّمجموعة ّعممتّبعضّالييئاتّعمىّمرافقة ّكما ،ّّ

ّنجازّمشروعوّوغيرىاّمنّالخدمات.إفيّ
ّال ّأقامتيا ّالتي ّالوكاالتّوالصناديق ّساىمتّبذلك ّالمؤسساتّالصغيرةّفقد ّوتمويل ّدعم ّبغية ّّّحكومة

فيّالجزائرّفيّإقامةّمشاريعّمتنوعةّالنشاطاتّوالفروعّمنتشرةّفيّكافةّأرجاءّالوطن،ّوا عطاءّامتيازاتّإضافيةّ
ّّو ّوالجنوب ّالعميا ّكاليضاب ّالخاصة ّالمناطق ّفي ّوالمتواجدة ّوالمتوسطة ّالصغيرة ّلممؤسسات الجنوبّمنطقة

ّوحققتّبذلكّ ّالتّ الكبير، ّامستوىّمن ّنمية ّمضافة ّوتحقيقّقيمة ّالوطنيّوتوفيرّمناصبّلالقتصادية القتصاد
ّفيّحجمّالصادرات.ّةشغلّوزياد
ّالرّ ّأنّ ّإالّ  ّوالصناديقّالشباب ّالوكاالت ّىذه ّدعم ّعمى ّوالمقبل ّالمشاريع قامة ّوا  ّاالستثمار ّفي اغب

ّأدّ  ّالتي ّوالمشاكل ّالشروط ّمن ّبمجموعة ّوااصطدم ّالتراجع ّإلى ّبو ّكماّت ّالخدمات، ّىذه ّمثل ّّّّّلعزوفّعن

مويلّتعرضواّإلىّصعوباتّوعراقيلّعمّوالتّ أصحابّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطةّوالذينّتحصمواّعمىّالدّ ّأنّ 

االستمرار،ّفمثالّإحجامّالبنوكّعنّتمويلّالمؤسساتّالصغيرةّّعمىتّإلىّفشلّمشاريعيمّوعجزىمّخارجيةّأدّ 

مويلّالتّ ّعمىّاعتبارّأنّ ّ-مويلعمّوالتّ لّأصحابياّعمىّالموافقةّمنّىيئاتّالدّ غمّمنّحصّووالمتوسطةّعمىّالرّ 
يعودّإلىّعدمّوجودّتناسقّبينّالبنوكّوىيئاتّالدعمّّ-الممنوحّليذهّالمؤسساتّيحتويّعمىّعنصرّالمخاطرة

ّمويلّوىذاّماّيؤديّإلىّفشلّالمشروعّقبلّانطالقوّأوّالعملّعمىّتوسيعو.والتّ 
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من القرن العشرين  األخيرةراسات الميتمة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنوات تزايدت الد  

راسات راسة من بين الد  تعتبر ىذه الد  ، و ي ومشاكمومويمالت  الجانب في العديد من الجوانب وخاصة تمك المتعمقة ب
الصغيرة والمتوسطة من خالل مجموعة من الييئات مويمية في المؤسسات حمول لممشاكل الت   إيجادالتي حاولت 

يئات من حيث ىذه اليدعم مويل ليذه المؤسسات ومحاولة تقييم حصيمة عم والت  المتخصصة في توفير الد  
راسة ىو معرفة مدى نجاح ليذه الد   األساسيواليدف المؤسسات،  أصحابالنقائص التي تواجييا ويتعرض ليا 

 مويمية.من قبل مجموعة من الييئات الت   وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالسياسة الحكومية في دعم 
 

 أوال: نتائج البحث:
 وىذا  الرئيسية، إلشكاليةلمبدئية  كإجابةوالتي تعتبر باختبار فرضيات البحث راسة سمحت لنا ىذه الد  

نت استعراض الفصول السابقة تبي  من خالل و وضعيا في منطمق البحث،  من خالل نفي أو إثبات كل فرضية تم  
 :لنا مجموعة من النتائج أبرزىا

اعمة لممؤسسات الصغيرة من خالل الفصل الرابع وبالوقوف عمى مجموعة من البرامج والييئات الد   -
توفير  إلىتطوير وترقية ىذا القطاع، فالبعض منيا يسعى  إلىوالمتوسطة والتي تسعى في مجمميا 

روض وسمف بدون فائدة وتسييل الحصول عمى القروض البنكية بمعدالت مويل من خالل منح قالت  
التركيز عميو في ىذا البحث من خالل  تم   وىذا ما ،زمة لذلكوتوفير الضمانات الال   ،فائدة منخفضة

دراسة حصيمة كل منيا في الفصل الخامس، والبعض اآلخر  مجموعة من الوكاالت والصناديق التي تم  
ىذه  أمثمةومن  ،وتطوير أدائيا وتشجيعيا عمى االبتكار وتحسين قدرتيا التنافسية تأىيميا إلىيسعى 

اري ومنيا ما ييتم بالجانب العق  البرامج نجد الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
، وغيرىا اريالمشاريع من خالل الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العق   ألصحابوتوفير امتيازات عقارية 

 من البرامج التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الجوانب.
 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى:

اع المؤسسات إنشاؤىا في سبيل النيوض بقط عم الذي تقدمو البرامج التي تم  "ىناك عدة مجاالت لمد  
عم في جانب التسيير واإلدارة، العامة، الد  منيا ما ىو مختص في تقديم الخدمات الصغيرة والمتوسطة، 

 مويل"الت  توفير مرافقة إنشاء المشاريع، تقديم المعمومات، القدرة التنافسية، 
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قطاع اىتماميا المتزايد ب رك زتالدولة الجزائرية  نجد أن  الرابع الثالث والفصل انطالقا من الفصل  -
الوكالة الوطنية لترقية وتطوير  بإنشاء مطمع التسعينيات بدايةً  معانطالقا  المؤسسات الصغيرة والمتوسط

تطوير وزيادة  التيالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والتي تيدف  إلىي تحولت فيما بعد تاالستثمار وال
نشاءفي البالد،  واألجنبيةحجم االستثمارات المحمية  الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة لمتقميص  وا 

مرحمة ومرافقتيم خالل  مشاريع استثمارية إنشاءعمى  سبة البطالة في الوطن وتشجيع األفرادن نم
ى وتيتم بشؤون قطاع وزارة خاصة تتول   إنشاءالعمل عمى  ، ثم  العمومية اإلجراءات أمام البنوك واإلدارات
تشغيل الشباب والتي  الوكالة الوطنية لدعم إنشاء بعدىا تم  ، في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مشاريع  خمق تو فيعمل وتوفير فرص لو من خالل مساعدج الشباب العاطل عن الإلى دمتسعى 
تطوير  إلىالعديد من البرامج والييئات التي تسعى من خالليا الحكومة  إنشاءبعدىا  ىخاصة بو، وتوال

نمية االقتصادية قيق الت  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والعمل عمى تحقطاع وترقية 
 واالجتماعية لموطن. 

 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية:
اعمة والممولة لممؤسسات تيدف الحكومة من خالل إنشاء مجموعة من البرامج والييئات الد  "

 الصغيرة والمتوسطة إلى ترقيتيا وتطويرىا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية"
 النمو االقتصاديقة بمؤشرات والمتعم   اإلحصائيةمختمف البيانات لث، وانطالقا من الفصل الثامن خالل  -

باالعتماد عمى قطاع المؤسسات  واجتماعية ولة في تحقيق تنمية اقتصاديةسياسة الد   ضح أن  يت   ،لمبالد
ىذه  في مختمف قيمالتطور الممحوظ  إلىظر وذلك بالن   ،الصغيرة والمتوسطة قد تحقق نوعا ما

أخرى بنسب  إلىرة من سنة المؤشرات، فمناصب الشغل المحققة من خالل ىذا القطاع في زيادة مستم
ىذا القطاع يساىم بنسبة ضئيمة جدا في الناتج الداخمي الخام لمبالد وىذه النسبة تشيد  أن  ، كما متفاوتة
سبة معتبرة في تشكيل قيمة مساىمتو أيضا بن إلى باإلضافة، األخيرةفي قيمتيا خالل السنوات  اتطور 

تنمية حجم الصادرات من خالل العديد من الصناعات والمنتجات  تعمل عمىمضافة زيادة عمى ذلك 
 وتقميل حجم الواردات منيا.

 الفرضية الثالثة:وىذا ما يؤكد صحة 
 ساىمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حد ما في تخفيض نسبة البطالة في الوطن والعمل "

 "نمو الصادراتي حجم الناتج الداخمي الخام ودعم تحقيق قيمة مضافة وزيادة ف عمى
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ت نشاطيا من خالل عمل كل مويمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتختمف مجاالد البرامج الت  تتعد   -
مويل واختصاصيا في حل البعض من مشاكمو دون البعض اآلخر والذي برنامج في مجال معين من الت  

و برنامج تمويمي آخر، فالبعض من البرامج مختص في منح قروض بدون فائدة عمى مساعدة حم  يعتمد 
والمساىمة في دفع الفوائد المترتبة عن القروض البنكية أو التخفيض من نسبتيا، باإلضافة إلى توفير 
   البعض اآلخر من البرامج لضمانات تعمل عمى تسييل الحصول عمى القروض من البنوك، ومنيا 

ومنيا من يساعد عمى منح سمف بيدف  م المشاريع وتطورىامن يعمل عمى مرافقة انجاز وضمان تقد  
 ...اقتناء عتاد وتجييزات لمعمل بيا 

 الرابعة ةوىذا ما يؤكد صحة الفرضي
    سياسة عمميا  إطار"تعتمد وكاالت وصناديق دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

ئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تختمف من ىي   ألصحابعمى جممة من المساعدات الممنوحة 
 "امويمية وطبيعة مجال عمميا وشروطيأخرى تبعا  لسياستيا الت   إلى

 الخامسةوكذلك صحة الفرضية 
لممستثمرين إلقامة مويل الالزم عم والت  مويمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الد  "توفر البرامج الت  

وائد وتوسيع مشاريعيم من خالل منح بعض الييئات لقروض بدون فائدة والمساىمة في دفع الف
         ، باإلضافة إلى توفير ضمانات تعمل عمى تسييل الحصول عن القروض البنكية المترتبة

 عمى القروض من البنوك"
اعمة حصيمة بعض الوكاالت والصناديق الد   من خالل دراسةيا ل إلي  تبين من األرقام المتوص   لقد -

نموية المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية الت   االستراتيجية مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن  موالممولة ل
 ، كان ليا األثر الواضح عم الماليوتوفير الد   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويلفي حل مشاكميا 

برازالصغيرة والمتوسطة وتطور عددىا  ظيور عدد كبير من المؤسسات في في تنمية  أكثردورىا  وا 
 االقتصاد الوطني.

 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية السادسة
دعم الكثير من المشاريع االستثمارية  من"تمكنت ىيئات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ذلك الزيادة السنوية المستمرة في عدد مويمي، وداللة عمى وحل المشاكل التي تواجييا في الجانب الت  
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
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لمحصول ىيئات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إلىجو أصحاب المشاريع االستثمارية يت   -
وتوسيع مشاريعيم، والتي تستند في دعميا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إقامةعمى المساعدة منيا في 

 ن الشروط والمعايير التي يجب أن  تتوفر لدى صاحب المشروع والمقبل لمحصول عمى مجموعة م
أخرى، انطالقا من اعتماد بعض الييئات عمى تمويميا  إلىمويل والتي تختمف من ىيئة عم والت  عمى الد  

      د، مع ضرورة حصول صاحب المشروع لنشاط قطاع معين، ورقم أعماليا يرتبط بمستوى محد  
لممساىمة في عممية تمويل المشروع،  األموالعمى تأىيل ميني أو شيادة جامعية، وتوفير قدر كافي من 

          من البالد كما تستفيد بعض المشاريع االستثنائية والعاممة في مجاالت معينة وفي مناطق خاصة
الستمرارية ومواصمة من مجموعة من االمتيازات واالعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتيا عمى ا

 لنشاطيا.
 السابعة وىذا ما يؤكد صحة الفرضية

مويل مساعداتيا ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل مجموعة عم والت  "تمنح ىيئات الد  
م، باإلضافة إلى مجموعة االمتيازات عم المقد  مويل والد  من الشروط التي تؤىميم لالستفادة من الت  

 يا فيما بعد"يتحصمون عمي   واإلعفاءات التي
قميل أو القضاء عمى المشاكل غم من محاولة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الت  عمى الر   -

ىيئات حكومية تساندىم  إلىوجو بداية أو عند توسيع نشاطاتيم في الت  المويمية التي يتعرضون ليا في الت  
سواء قبل  األخرىجممة من المشاكل  إلىيم يتعرضون أن   إال  في ىذا المجال وتخفف من مشاكمو، 

م ومن أكبر ىذه المشاكل الممفات المطموبة عند التقد  مويل أو حتى بعد ذلك، عم والت  الحصول عمى الد  
وتعرض معظميا لمرفض سواء من قبل الييئة  اإلداريةة معالجتيا وطول مد   ،عملمحصول عمى الد  

الفوائد الربوية عمى القروض والتي  إلى باإلضافةمويل، ي سيقوم بعممية الت  مويمية أو من قبل البنك الذالت  
الي صعوبة في تسديد ، مع فشل العديد من المشاريع في االستمرار وبالت  اإلسالميةتتنافى مع الشريعة 
نية الميدا مرافقةالفي ىذه المؤسسات أو عدم  واإلدارةل عمييا وذلك نتيجة سوء التسيير القروض المتحص  

 بعض الييئات لنشاط ىذه المؤسسات لضمان استمرارىا ونجاحيا.ل الفعمية
 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثامنة 

مويل لشروط تقيدىم وتمنع حصوليم عمى دعم ىذه ن قبل حصوليم عمى الت  و"يتعرض المستثمر 
الييئات كمعدالت الفائدة الربوية، كما يواجو أصحاب المشاريع والمستفيدين من الدعم من مجموعة 
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ل من العراقيل التي تؤدي إلى فشميم وتوقفيم عن االستمرار كالعجز عن تسديد القروض المتحص  
 يا"عمي  

 
 التوصياتثانيا: 
   النظام البنكي في مجال دعم وتمويل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إصالحالعمل عمى  -

قراضمن خالل وضع مشروع تمويل  ة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحديثة وخاص   خاص بيا وا 
جممة  إصدارعمى  وذلك بناء شأة والتي تجد صعوبة كبيرة في الحصول عمى مصدر تمويمي مناسب،الن  

     باإلضافةكبر، أمرونة  وا عطائياتنظيم سير ىذه العممية  إلىشريعات التي تيدف ين والت  من القوان
العمل عمى تطوير السوق المالي الجزائري وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى سياسة  إلى

 قدم في مجال نشاطيا؛طور والت  ما يجبرىا عمى الت   اوىذ االستثمار المالي
ة في المناطق وخاص  ف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيج مكث   إنشاءدعم  عمىالحكومة يع جتش -

 االقتصاد الوطني وتطويره؛زيادة في تنمية البيدف الخاصة )الجنوبية واليضاب العميا( 
ة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحيط عتناسب أكثر مع طبيالذي يمويل ت  ال إلىوجو ضرورة الت   -

مويمية خدماتيا الت  مال المخاطر واالستفادة من الرأس  مؤسسات إلىجوء فيو، من خالل الم   الذي تتواجد
نشاءوالعمل عمى توعية المستثمرين بمجال عمميا  مال المخاطر بمختمف الجنسيات ال رأسمؤسسات  وا 

االستفادة من خدمات  إلى باإلضافةعم ليا لتسييل عمميا وتوفير الظروف المناسبة ليا، وتوفير الد  
مويل الت   أنواع إلى وجووالت  ، والتي أصبحت منتشرة في مختمف مناطق البالد المتنوعة اإليجارشركات 

 والذي يالئم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنوع؛ اإلسالميةم من البنوك المقد  
من قبل عمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل الييئات الحكومية الدا  من اإلدارية اإلجراءاتتبسيط  -

واجييا عند تقميل من المشاكل التي مويل والت  الت   منالبنوك بغية استفادة عدد أكبر من المؤسسات 
وجود مرافقة فع الة في عممية العمل عمى ضمان  إلى باإلضافةاالنطالق في مشاريعيم االستثمارية، 

عم تقديم الد  و ية النشاط اوخاصة في السنوات األولى من بدمالي عم الانجاز المشاريع المستفادة من الد  
والمحاسبي الكتساب الخبرة والقدرة عمى االستمرار واالبتكار، والتسييري  اإلداريالمساعدة في الجانب و 

 ؛قميل من مشاكل فشل المشاريع المنجزة أو إيجاد صعوبة في عممية تسديد القروضبيدف الت  
         مشباب المقبل عمى إنشاء مشاريع جديدة يتم من خالليا تقديم مجموعة وضع برامج تكوينية ل -

وذلك بيدف إنشاء  تقنيات التسيير وتنمية روح المقاولة لدييمم ية وتمكينيم من تعم  من االستشارات الفن  
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المحمية مشاريع استثمارية ناجحة ومتطورة تعمل عمى ترقية منتجاتيا وتنمية قدرتيا عمى المنافسة 
 واإلقميمية والدولية؛

 
 آفاق الدراسة:

موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  من خالل ىذا البحث نوصي بضرورة القيام بدراسات حول
   وتساعد اقتراح آليات جديدة تعمل عمى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  سواء من ناحية

 تطوير االستثمارات المحميةمدى نجاعة ىذا النوع من المؤسسات في في دعميا وتنميتيا، أو من ناحية دراسة 
 .التجارة الخارجيةوتنمية تطوير والعمل عمى  جذب االستثمارات األجنبيةو  لمبالد
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أفريل  18 – 17متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشمف، 
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سطة، ، االستثمارات األجنبية المباشرة وتأثيراتيا عمى المؤسسات الصغيرة والمتو منصورمحمد الشريف  -67

الممتقى الوطني األول حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في التنمية، جامعة عمار ثميجي، 
 .2002أفريل  9-8االغواط، الجزائر، 

        ، المخالفات الشرعية لصيغ التمويل زكرياء، سالمة عيسى شطناوي نانمحمد يوسف ربابعة عد -68
ول: صيغ مبتكرة لمتمويل المصرفي اإلسالمي، المعيد في المصارف اإلسالمية، المؤتمر الدولي ح

 .2011جوان  5العالي لمدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، األردن، 
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 .2007نوفمبر  14- 13ة، عين الدفمى، في الدول النامية، المركز الجامعي خميس مميان
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العربية، الممتقى الدولي حول: متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الدول العربية، 

 .2006أفريل  18- 17جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، الجزائر،
ة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممتقى الوطني  األول ، المكانة االقتصادية واالجتماعيدليمةمسدوي  -71

، 2011-2010حول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية بالجزائر خالل الفترة 
 .2011ماي  19-18جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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 .2011 فيفري
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 المجالت والدوريات 
الجزائر،  في الصغيرة والمتوسطة المؤسسات لتمويل مستحدث بديل المخاطر المال ، رأسالسعيدبريبش  -1

 .2007مختار، عنابة، الجزائر،  باجي مجمة الباحث، العدد الخامس، جامعة
والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية ، مدى مساىمة المؤسسات الصغيرة السعيدبريبش  -2

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 12واالجتماعية: حالة الجزائر، مجمة العموم اإلنسانية، العدد 
 .2007نوفمبر 

، التمويل المصرفي اإلسالمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة الدراسات نوالبن أعمارة  -3
 .2012، جامعة الوادي، الوادي، الجزائر، لخامسااالقتصادية والمالية، العدد 

بن عمر محمد البشير، عبد المطيف طيبي، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  -4
)كتوجو شامل مقارن بين التمويل الوضعي واإلسالمي( مجمة رؤى االقتصادية، العدد الثالث، جامعة 

 .2012الوادي، الجزائر، ديسمبر 
، حاضنات األعمال كآلية لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة العموم عيسىناصر بن  -5

 .2010اإلنسانية، العدد الثامن عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مارس 
، الدور التنموي لالستثمار في المؤسسة المصغرة في الجزائر، مجمة جامعة دمشق لمعموم أحمدبوسيمين  -6

 .2010، العدد األول، 26االقتصادية والقانونية، المجمد 
، مصادر تمويل المؤسسات مع دراسة لمتمويل البنكي، مجمة العموم اإلنسانية، العدد عمارزيتوني  -7

 .2006التاسع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مارس 
في الجزائر، مجمة لمتوسطة الصغيرة وا، اليياكل واآلليات الداعمة لتمويل المؤسسات محمدزيدان  -8

 .2009اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السابع، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، الجزائر، 
دراسة -سالمي رشيد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين االلتزام البيئي ومنطق تعظيم الربح -9

، مارس 06المدية، الجزائر، العدد  ، مجمة البحوث والدراسات العممية، جامعة يحي فارس،-ميدانية
2012. 

، معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجمة العموم سعدانشبايكي  -10
 .2007اإلنسانية، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ماي 

والمتوسطة، مجمة األبحاث ، الدور االقتصادي واالجتماعي لممؤسسات الصغيرة حكيمشبوطي  -11
 .2008االقتصادية واإلدارية، العدد الثالث، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، جوان 
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، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، مجمة صالحصالحي  -12
 .2004بسكرة، الجزائر، يضر العموم االقتصادية وعموم التسيير، العدد الثالث، جامعة محمد خ

دراسة حالة والية قالمة، –، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحمية ساسية عناني -13
دارية، العدد   .2014، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 16مجمة أبحث اقتصادية وا 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ودورىا ، التجربة الجزائرية في تطوير ترقية محمد، بوقموم شريفغياط  -14
، العدد األول، جامعة حسيبة بن 24في التنمية، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد

 .2008بوعمي، الشمف، الجزائر، 
عيسى آيت عيسى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقيود، مجمة اقتصاديات شمال  -15

 . 2009 ، السداسي األول06لجزائر، العدد معة حسيبة بن بوعمي، الشمف، اإفريقيا، جا
، المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويميا، مجمة العموم اإلنسانية، جبارمحفوظ  -16

 .2004جامعة سطيف، الجزائر، فيفري 
العربية، مجمة البحوث تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول  إشكاليةمحمد الدوابة أشرف،  -17

 .2006، العدد الرابع، القاىرة ، أكتوبر اإلدارية، أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية
 
 النصوص القانونية والتشريعية 
 2001 ديسمبر 12الموافق لـ  1422رمضان  27والمؤرخ في  18-01 رقم الجريدة الرسمية، قانون -1

 .77الصغيرة والمتوسطة، العدد  المؤسسات لترقية يتضمن القانون التوجييي
 1988جويمية  12الموافق لـ  1408ذي القعدة  28المؤرخ في  25-88الجريدة الرسمية، قانون رقم  -2

 .28والمتعمق بتوجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية، العدد 
          الموافق  1414ريبع الثاني  12، المؤرخ في 12ــــ  93الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .64والمتعمق بترقية االستثمار، العدد  1993أكتوبر  5لـ 
جويمية  18الموافق لـ 1415صفر  9المؤرخ في  211-94الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -4

 . 47والمتعمق بـتحديد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد،  1994
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 25الموافق لـ  1423ذي الحجة  24والمؤرخ في 78 -03الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -6
 .13والمتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، العدد  2003فيفري 
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والمتضمن إنشاء المجمس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   2003فيفري 

 .13عدد وتنظيمو وعممو، ال
أفريل  22الموافق لـ  1424صفر  20والمؤرخ في  188-03المرسوم التنفيذي رقم الجريدة الرسمية،  -8

 .29، العدد المناولة وتنظيمو وعممو بترقية المكمف الوطني المجمس والمتضمن إنشاء 2003
ن القانون والمتضم 2004أفريل  19والمؤرخ في  134ـــــ 04الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي  -9

 .27األساسي لصندوق قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد 
ماي  03الموافق لـ  1426ربيع األول  24المؤرخ في  165-05الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -10

 وسطة وتنظيميا وسيرىا،والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمت 2005
 .32العدد 

 2006جويمية  15والموافق لـ  1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  08-06ألمر االجريدة الرسمية،  -11
 .47والمتعمق بتطوير االستثمار، العدد 

جانفي  25الموافق لـ  1432صفر  20المؤرخ في  19-11الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -12
لمصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار والمتضمن إنشاء مديرية الوالية  2011

 .05ومياميا وتنظيميا، العدد 
 أوت 18الموافق لـ  1432رمضان  18: والمؤرخ في 290-11الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي  -13

والذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة عمى القروض الممنوحة لممؤسسات الصغيرة  2011
 .47العدد والمتوسطة، 

 2014جانفي  23الموافق لـ  1435ربيع األول  21المؤرخ في  21-14المرسوم التنفيذي رقم  -14
والمتضمن إنشاء مديرية الوالية لمصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ومياميا 

 .05وتنظيميا، العدد 
جانفي  24الموافق لـ  1424ذي الحجة  2، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2الجريدة الرسمية، المادة  -15

    ، والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية 2004
 .14في مكاتب، العدد 
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     الموافق 1421ريبع الثاني  09، المؤرخ في 190ــــ  2000الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -16
 .42، يحدد صالحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، العدد 2000 جويمية 11لـ 

 1423ذي الحجة  24المؤرخ في   79ــــ03رقم  من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  الجريدة الرسمية، -17
، والذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسييل المؤسسات الصغيرة 2003فيفري  25الموافق لــ 

 .13سطة ومياميا وتنظيميا، العدد و والمت
ع الثاني بير  24المؤرخ في  296- 96، المرسوم التنفيذي رقم 05 - 01 ادةالجريدة الرسمية، الم -18

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد  1996سبتمبر  08الموافق لـ  1417
 .52 قانونيا األساسي، العدد

جوان  09الموافق لـ  1419صفر  14المؤرخ  -200 98المرسوم التنفيذي رقم الجريدة الرسمية،  -19
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لمشباب أصحاب المتضمن إحداث  1998

 .42المشاريع وتحديد قانونو األساسي، العدد 
 08الموافق لـ  1417ربيع الثاني  24المؤرخ  -295 96المرسوم التنفيذي رقم الجريدة الرسمية،  -20

 .52، العدد الوطني لدعم تشغيل الشبابالصندوق المتضمن إحداث  1996سبتمبر 
 1424ذي القعدة  29المؤرخ في  14-04، المرسوم التنفيذي رقم 04-01الجريدة الرسمية، المادة  -21

ض المصغر وتحديد قانونيا سيير القر والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لت 2004جانفي  22الموافق لـ 
 .6العدد  األساسي،

   الموافق 1424ذي القعدة  29المؤرخ في 13ــــ 04، المرسوم التنفيذي رقم07المادة الجريدة الرسمية،  -22
 .6يتعمق بجياز القرض المصغر، العدد  2004جانفي  22لـ 

    الموافق 1417صفر  3المؤرخ في  232-96المرسوم التنفيذي رقم ، 5-1المادة الجريدة الرسمية،  -23
 .40، العدد والمتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية ويحدد قانونيا األساسي 1996جوان  29لـ 

 1422جمادي األول  1المؤرخ في  03-01المرسوم التنفيذي رقم ، 22، 21المادة الجريدة الرسمية،  -24
 .47، العدد ثماروالذي يتعمق بتطوير االست 2001أوت  20الموافق لـ 

الموافق  1423رمضان  06المؤرخ في  373-02، المرسوم التنفيذي رقم 4، 2الجريدة الرسمية، المادة  -25
وتحديد الصغيرة والمتوسطة والمتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات  2002نوفمبر  11لـــ 

 .74قانونو األساسي، العدد 
   الموافق 1415محرم  26المؤرخ في  188 -94التنفيذي رقم المرسوم ، 3-1الجريدة الرسمية، المادة  -26

 .44والمتضمن القانون األساسي لمصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة، العدد 1994جويمية  06لـ 
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 1424ذي القعدة  10المؤرخ في  03- 04المرسوم التنفيذي ، 13 - 1الجريدة الرسمية، المادة  -27
والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض  2004 جانفي 03الموافق لـ

 .03سنة وتحديد قانونو األساسي، العدد  50و 35االستثمار لمبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 
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