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 مقدمة عامة

الري حشهده في الىكذ  الاكخصادياإلاالي و  الاهفخاحفي ظل الخغيراث العدًدة و اإلاخخلفت التي جمس بها الدٌو و     

ؤن جيخهج خؼؽ واطتراجُجُاث و خاصت منها الىامُت  ألاخيرةالخالي خُث ؤصبذ مً الظسوزي على هره 

الري ًدفعها هدى الخؼىز و اللخاق بسهب  الالشمومىاهبت هره الخؼىزاث و جدلُم الىمى  باكخصاداتهاللنهىض 

ٌ دٌو العالم  بهدف إلهخاحها و خؼؽ الخىمُت التي طعذ معظم الدٌو خالُا  الاطتراجُجُاث، ومً بين هره ألاو

ع اإلاصغسةهي فىسة  جدلُم الخىمُت ه هره  إلاشاَز مً  ألاخيرةوجدعُم وحىدها و اطخمسازها هظسا إلاا جدخٍى

، مً وفساث في الاحخماعُتو  الاكخصادًتفي جدلُم العدًد مً اإلاصاًا  خاللهاخصائص اًجابُت حظاهم مً 

لللت  باإلطافتخلىها الخىىىلىحُت التي جم ؤلامياهُاثالدجم و اطخخدامها لخىىىلىحُاث غير عالُت جخماش ى مع 

لها، وول هره الخصائص ججعل مً هره اإلااطظاث اإلالجإ و الخُاز الىخُد اإلاخىفس ؤمام الدٌو  جيلفت جمٍى

ادة بهخاحها و جدلُم اهخفائها الراحي في مخخلف اإلاُادًً هظسا لخىافم مخؼلباتها مع ما  الىامُت هإفظل خل لٍص

ت هإطاض و حظخؼُع جىفيره لها لرلً فةهىا هجدها جدعمه ا في مخخلف الىطائل و جخبىاها في خؼؼها الخىمٍى

  .الاكخصادًتؤداة مهمت لخدظين ؤوطاعها 

ع اإلاصغسةومً ول هرا ؤطحى كؼاع         مً ؤهم اللؼاعاث اإلااثسة في اكخصادًاث دٌو العالم  اإلاشاَز

 الاكخصادوخاصت الدٌو اإلاخؼىزة التي ؤعؼذ و ؤولذ هرا اللؼاع اهخماما هبيرا هظسا لخإثيراجه العمُلت في 

الري خمل و حها حدًدا مغاًسا للفىس اللدًم الري وان الباخثىن و  الاكخصاديهيل و خاصت بعد حغُير الفىس 

ع الىبري وعلدة  الاكخصادًىن  و  وألاضخم ألاهبرًامىىن بخبىُه بظسوزة وحىد اإلايشأث الضخمت واإلاشاَز

 ٌ ، خُث اهخلل مً هرا اإلافهىم الى زئٍت مغاًسة مغصاها ؤن الخىمُت و الخؼىز جىمً في الترهيز على ألاو

  .اإلاعاصسة الاكخصادًتاإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت التي جخعاظم ؤهمُتها في الخُاة 

 الاكخصاديؤن الخؼىز  الاكخصادًىن  لخدًث ٌعخلد الباخثىن و اإلافىسونا الاكخصاديففي ظل الفىس         

بن ماجذ خلُت مً  الخالًاًبنى مً اإلاظخىي الجصئي الى اإلاظخىي الىلي، فالجظد ميىن مً مجمىعت مً 

 الاكخصادجخجدد و اٌ ًاثس ذلً في هرا الجظم بالش يء الىثير، على هلُع الفىس اللدًم الري ًسجىص  الخالًا

ع الىبري والهُاول الضخمت فهي والجظد اإلايىن مً عدد مددود حدا مً  الىبيرة  الخالًافي ظله على اإلاشاَز

  .لالنهُازبذا خصل و جظسزث خلُت منها ًدصل للجظم جإثير هبير كد ًادي 

الى دفع عجلت الىمى وجدلُم جىمُت مخىاشهت  اطخلاللهاوالجصائس همثُلتها مً الدٌو التي طعذ ومىر        

تاإلاخىفسة لديها، بدءا بةعؼاء  ؤلامياهُاثوشاملت جخىُف مع   طظاث الىبري في بػاز اطتراجُجُاثللما  ألاولٍى

 بعادة طسوزة الى وصىال منها، اإلاسحىة ألاهداف جدلُم عً عجصث التي الىمى الصىاعاث اإلاصىعت وؤكؼاب

ع اإلاصغسة الاهخمام خالٌ مً وذلً الخىمُت، ؤطلىب في الىظس  .باإلاشاَز
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 خاصت فشلها ؤثبدذ التي الىبري  اإلااطظاث اطتراجُجُت على 7691-7691  الفترة خالٌ الجصائس اعخمدث فلد

 اإلادللين و اإلاالخظين مً بالىثير دفع ما وهى الثماهِىاث، مىخصف في اإلاالُت و الاكخصادًت ألاشمت بداًت مع

 هرا و واإلاالي الاكخصادي ؤدائها طعف الى ذلً ًسحع و الىبري، اإلااطظاث جسكُت عً التراحع الى للدعىة

ل مصادز طعف  بيظبت البتروٌ ؤطعاز فيها اهخفظذ التي 7699 لظىت البترولُت ألاشمت بعد خاصت الخمٍى

ت اإلاىازد حظُير في جدىمها عدم و مشاولها جفاكم مً شاد ما وهى هبيرة،  الى باألطاض جسحع التي اإلاالُت و البشٍس

ت كدزتها جساحع مً ذلً على جسجب ما و اإلاالُت ؤوطاعها جسدي  .بوشائها عً الخىكف و الاطدثماٍز

 شِئا ًصداد الاهخمام بدؤ و جخغير السئي بدؤث الاكخصادي، ؤلاصالح بسامج مع جصامىا و الدظعُىاث بداًت مع و

 اعخبرث التي الظُاطُت و اللاهىهُت اللىاعد بزطاء فخم اإلاخىطؼت، و الصغيرة اإلااطظاث بلؼاع فشِئا

ت الاطتراجُجُت عٍسظت خؼىغ وطع جم خُث اإلااطظاث، مً الىىع بهرا للنهىض ؤطاطُت هلاعدة  جىمٍى

ٌ  ؤطاطا جخمدىز  س خى  اجخرث التي اإلاىعشت و اإلادفصة ؤلاحساءاث ول مً بالسغم و اللؼاع هرا جسكُت و جؼٍى

لُت، اإلاشيلت ؤهمها ولعل اإلاعىكاث مً حملت مً ٌعاوي ألاخير هرا ًبلى فائدجه، في  مظإلت اخخلذ خُث الخمٍى

ل  اإلااطظاث، مً الصىف هرا بشإن اإلاهخمت ألادبُاث في هبيرة مياهت اإلاخىطؼت و الصغيرة اإلااطظاث جمٍى

ٌ  في هبيرة باث صعى مً ٌعاهىن  اإلااطظاث هره ؤصخاب الصاٌ خُث ل، على الخصى  جخخلف الري الخمٍى

 .بها جمس التي اإلاساخل باخخالف الُه اإلاخىطؼت و الصغيرة اإلااطظاث خاحت

ص دعم هُاول ؤهم مً- ANGEM-اإلاصغس اللسض لدظُير الىػىُت الىوالت وحعخبر  اإلااطظاث كؼاع وحعٍص

 مشسوع بوشاء في الساغب الشباب الى مصغسة كسوض مىذ الى تهدف خُث الجصائس، في واإلاخىطؼت الصغيرة

ت، البىىن جمىدها التي اللسوض كُمت حغؼُت الى باإلطافت مصغس،  ألاخيرة هره حشجُع بهدف وهرا الخجاٍز

ل الائخمان مىذ على  .البؼالت مشيلت مً والخد اإلاصغسة اإلااطظاث بوشاء عملُت لخمٍى

 :الفرعية والتساؤالت الدراسة إشكالية .1

 الدراسة إشكالية 

ع اإلاصغسة  واهذ بذا  اإلاظخىي  على الثروة لخلم ألاطاطُت اإلاسجىصاث بخدي الساهً الىكذ في حعخبر اإلاشاَز

 ودعم جسكُت الى تهدف اطتراجُجُت جبني خالٌ مً الجصائس بلُه طعذ ما وهرا طىاء خد على الىػني و إلادليا

ع  مً الىىع هرا  مً اإلاىطىع هرا معالجت ًمىً هىا مً واهؼالكا شاملت، وػىُت جىمُت لخدلُم وذلً اإلاشاَز

 :الخالُت ؤلاشيالُت ػسح خالٌ

 املشاريع املصغرة في الجزائر؟ ثمويل في املعتمدة آلاليات هي ما
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 الفرعية التساؤالت: 

ٌ  جخمدىز  والتي البدث بشيالُت معالم لىا جدبلىز  جلدم ما طىء وعلى اإلاىحى هرا وفي  الفسعُت الدظائالث خى

 :الخالُت

 ل   مفهىم هى ما  ؟  اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼتجمٍى

 ل وؤطالُب مصادز هي ما  ؟ اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت جمٍى

 الجصائس؟ في اإلاخىطؼت و الصغيرة اإلااطظاث مياهت هي ما 

 ع اإلاصغسة  جىاحه التي اإلاعىكاث هي ما ل اإلاشاَز  ؟ الىػني اإلاظخىي  على جمٍى

 ل جىفير في اإلاصغس اللسض لدظُير الىػىُت الىوالت مظاهمت مدي ما ع اإلاصغسة الخمٍى  ؟للمشاَز

 :الدراسة فرضيات .2

 :الخالُت الفسطُاث هلدم الدظائالث هره على ؤولُت هةحابت و

 ل مفهىم ًخخلف  خظب حجم اللسض و مدجه.اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت  جمٍى

 ل مصادز عدة هىان عخبر ،في الجصائس  و اإلاخىطؼت اإلااطظاث الصغيرة لخمٍى ل َو  ؤخد اإلاصسفي الخمٍى

 .اإلاصادز هره ؤهم

 ل تهخم التي اللىىاث ؤخد اإلاصغس اللسض لدظُير الىػىُت الىوالت بن  عً الفليرة الؼبلاث بخمٍى

م ع ماطظاث خدود في ؤلاكساض اإلاصغس ػٍس هامُت  دولت الجصائس ؤن باعخباز ذلً مصغسة، ومشاَز

الخخلف  دائسة مً للخسوج البؼالت وميافدت ألافساد معدالث دخل لخدظين حاهدة حظعى

 .الاكخصادي

 :الدراسة أهداف .3

 :الى الدزاطت هره تهدف    

 ل  الخاصت اإلافاهُم مخخلف جىطُذ ، وابساش ؤهمُخه في اإلااطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت بخمٍى

 .الاكخصادًاث الخلدمت و الىامُت 

 ل اإلاظخخدمت وآلالُاث الؼسق  ؤهم بظهاز مداولت  .اللؼاع هرا لخمٍى

 ل كىىاث ؤهم على الخعسف ع اإلاصغسة  في واإلاظخددثت اإلاظخخدمت الخمٍى ل اإلاشاَز  ومعىكاث جمٍى

ٌ  بعع و جىمُخه  .لها اإلالترخت الخلى

 ل في اإلاصغس اللسض لدظُير الىػىُت الىوالت دوز  ببساش  .واإلاخىطؼت الصغيرة اإلااطظاث كؼاع جمٍى
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 :الدراسة أهمية .4

ت ألافاق مخخلف بزطاء مً الدزاطت ؤهمُت جيبع  مخخلف دزاطت مً هُانها حظخمد التي الخؼبُلُت و الىظٍس

ع اإلاصغسة  اإلاخعللت الجىاهب ل اإلاشاَز  باكخصادًاث الازجلاء في ألاخيرة هره جلعبه الري الىبير والدوز  ،بخمٍى

 ٌ  الىبير الاهخمام وهرلً الدولُت، و اإلادلُت ألاصعدة حمُع وعلى اإلاجاالث حمُع في و الىامُت و اإلاخلدمت الدو

 الىبيرة ؤلاصالخاث و عدة مع الخعاون  اجفاكُاث مً العدًد ئساالجص  ماوابس  اإلااطظاث لهره الجصائس ؤولخه الري

ٌ  حىاهبه مخخلف في اللؼاع هرا لخإهُل سخستها التي ٌ  دو  و اإلالخلُاث مً العدًد بكامت و اللؼاع، هرا خى

ٌ  العلمُت الدوزاث ع اإلاصغسة  خى ل اإلاشاَز  حظلؽ وىنها الدزاطت هره ؤهمُت جيبع ذلً الى باإلطافت جمٍى

ل في اإلاخبعت وألاطالُب الؼسائم مخخلف باألخسي  ؤو هُفُت على الظىء ع اإلاصغسة جمٍى  ألاخيرة هره ،اإلاشاَز

ع اإلاصغسة  زةاوش  وشاءو ا الىػىُت الاكخصادًت والهُئاث الظلؼاث ػسف مً هبيرا اهخماما للُذ التي  ما اإلاشاَز

 .ذلً على دلُل بال هى

 :الدراسة منهجية .5

 مىاهج ثالثت على هره دزاطدىا في اعخمدها فسطُاتها مىاكشت و الدزاطت حظائالث مخخلف على ؤلاحابت ؤحل مً

ٌ  الى اإلاساد اإلاعلىماث وىن  البعع لبعظها مىملت  هرلً و والصمان واإلايان اإلايشإ خُث مً جخخلف اليها صى

ٌ  هُفُت  :الخالُت اإلاىاهج الى الخؼسق  اطخدعى الري ألامس عليها، الخصى

 التحليلي الوصفي املنهج: 

ٌ  مداولت ؤهه على ٌعسف الري و الىصفي، اإلاىهج على اعخمدها طتاللدز  الىظسي  الفصل في  اإلاعسفت الى الىصى

ل الُاث" هي و ؤال كائمت ظاهسة ؤو مشيلت لعىاصس الخفصُلُت و الدكُلت  و الصغيرة اإلااطظاث جمٍى

ٌ  وذلً ،"الجصائس في اإلاخىطؼت  اإلاظخلبلُت ؤلاحساءاث و الظلبُاث وجىطُذ وؤدق ؤفظل فهم الى للىصى

 .بها الخاصت

 و الىاكع ؤزض على هي هما الظاهسة ًدزض خُث الىاكع، مً الباخث ًلسب بإهه الىصفي اإلاىهج ًدظم و

ٌ  همي بخعبير ؤو دكُم بشيل ًصفها  .الدزاطت لؼبُعت هظسا ذلً و الىاكعت، وطماث خصائص خى

ت اإلافاهُم مخخلف الى الخؼسق  خالٌ مً ذلً ووان ٌ  التي الىظٍس ل جدىاو  دوزها، ، الصغيرة اإلااطظاث جمٍى

لها آلُاث وهرا ؤهمُتها  .جمٍى
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 حالة دراسة منهج: 

 لىالًت اإلاصغس اللسض لدظُير الىػىُت للىوالت باخخُازها الخؼبُلُت الدزاطت في اإلاخمثل و ويالثا الفصل في

 بالىاكع الىظسي  الجاهب لسبؽ وذلً خالت دزاطت مىهج على اعخمدها فلد اإلاُداهُت بالدزاطت لللُام مظخغاهم

 .العملي

 مً وذلً بلد، ؤو شسهت حماعت ؤو بفسد براتها كائمت واخدة خالت على الاعخماد جسهص التي الدزاطت جلً هي و

 وافت على الخعسف هى و لها الظابلت ألاوطاع الى السحىع و للخالت الساهً الىطع عً البُاهاث حمع خالٌ

 .معين مىطىع دزاطت على الترهيز في ؤهمُخه وجىمً فيها، اإلااثسة العىامل

 عليها اإلاخدصل الىثائم و واإلالابلت اإلاالخظت في اإلاخمثلت و اإلاىهجُت ألادواث مً مجمىعت ذلً في اطخخدمىا و

 .الىوالت مً

 خطـة البحـث  .6

، خُث ًدىاٌو الفصل  ليناطدىادا على مىهج  الدزاطاث الظابلت ، طِخم جلظُم هره الدزاطت بلى فص       

  الاػاز الخؼبُلي للدزاطت. وألاخير والري ًدىاٌو  الثاوي ؤما الفصل ؤلاػاز الىظسي للدزاطت، ألاٌو 

وفي ألاخير طِخم جخصُص خاجمت عامت لهرا البدث جإحي لخلدًم ملخص شامل واخخباز فسطُاث هره       

الدزاطت البدثُت، مع ببساش الىخائج التي جم الخىصل بليها وجلدًم الاكتراخاث والخىصُاث اإلاظخلبلُت لهره 

 .الدزاطت

 مشاكل وعوائق البحث .7

شاول والصعىباث التي جم مىاحهتها في بهجاش هره اإلارهسة، مً كلت في وفي النهاًت ال بد مً ؤلاشازة بلى اإلا       

اإلاساحع وغُاب للدزاطاث اإلاخخصصت، وصعىبت في الخصٌى على اإلاعلىماث اإلاُداهُت اإلاظاعدة في بهجاش دزاطت 

لعاث هره ول هره الاعخبازاث وغيرها ، واهذ بمثابت اإلاشاول ألاطاطُت والعساكُل إلنهاء بهجاش وافت جؼ .الخالت

 .اإلارهسة

 



 

 

  

 الفصل األول 
 مفاهيم عامة حول التمويل 
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 جمهيد 

و اإلاطًغة جدكى      ذ في اإلاشاَع  في الاْخطاصًت الؿُاؾاث مسؿؿي ْبل مً بالٌ باَخمام الغاًَ الْى

ٛ  مسخلِ  لهظٍ الخُىي  الضوع  مً اهؿالْا وطلٚ الؿىاء، خض نلى الىامُت و منها اإلاخٓضمت الهالم صو

ٔ نً الاْخطاصًت الخىمُت جدُٓٔ في اإلااؾؿاث ير الهمل آَاّ َخذ ؾٍغ  الثروة زلٔ و الشًل مىاضب وجَى

، لهظٍ ٛ  بهؼ ججاعب مً الهضًض ؤٖضجه ما َظا و الضٛو ظا الُابان ٖىضا، مثل اإلاُضان َظا في الغائضة الضو  ٖو

ا و اًؿالُا ، مً ييَر  ملخىقت هىنُت ُْؼة لها خٓٔ ْض اإلاخىؾؿت و الطًيرة اإلااؾؿاث حصجُو ؤن بط الضٛو

ين نلى  .خماعيالاح و الاْخطاصي اإلاؿخٍى
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ٌ اإلابدث ألا   : آلياث جمىيل اإلاؤضطاث الصغيرة و اإلاخىضطتو

ل مً ؤؾاؾُاث بوشاء وحشًُل وجىؾُو اإلااؾؿاث بمسخلِ ؤهىانها و ؤحجامها، بط جدخاج  ٌهض الخمٍى

ل بإشٙالها اإلاسخلُت، و َظا مً ؤحل حًؿُت مسخلِ اخخُاحاتها اإلاالُت للُٓام  اإلااؾؿاث الى ؤصواث الخمٍى

ل نلى اإلااؾؿاث ال٘بيرة بطُت نامت ونلى اإلااؾؿاث  وقائُها اإلاهخاصة، لهظا بإوشؿتها و  جازغ مشاٗل الخمٍى

 .للخطائظ التي جخميز بها َظٍ اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت بطُت زاضت، هكغا

اث واإلاشاٗل التي حهُٔ  و ْض ؾبٔ و ؤن طٖغها ؤن اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت جىاحه مجمىنت مً اإلاهْى

او و جؿىعَا ، مو مغاناة ؤن هىنُت َظٍ اإلاشاٗل و صعحت خضتها جسخلِ مً صولت الى ؤزغي جبها  شاؾها و همَى

 .الخاضت بٙل صولت الاْخطاصًتٍ الكغوٍ زخال الا 

ل الـ ما عؤًىا ؤن بشٙالُت جمٍى التي جىاحه َظا الىىم مً اإلااؾؿاث، لظلٚ اعجإًىا  ؤلاشٙالُاثمً ؤَم  PMEٖو

ل و ؤَمُخه باليؿبت للماؾؿاث بطُت نامت، ومً طلٚ الخؿّغ اإلابدث ا في َظا لى الخؿّغ الى ماَُت الخمٍى

ل PMEحهخمض نليها الـ التي آلالُاثؤلهم   .في الخطٛى نلى الخمٍى

ٌ اإلاطلب   : ماهيت الخمىيلألاو

ل مً الٓغاعاث الهامت   ؤو  ألامىاٛم بذج ألامغ في ؤي ماؾؿت اْخطاصًت ؾىاء حهلٔ  والاؾتراجُجُتٌهخبر الخمٍى

ل نطب ٗل مً نملُت الخجهيز و  مطضع في اإلااؾؿت واٛ يجى نىه  الاؾخًالٛالخطٛى نليها، َالخمٍى

ت خدضص  ألامىاٛوجسخلِ مطاصع الخطٛى نلى  اليشاؽ الاؾخمغاٍع َمنها ما َى صازلي ومنها ما َى زاعجي، ٍو

لي في  .بلُه لجىءال زُاع اإلااؾؿت الخمٍى

هجض  PMEل جبها لهضة نىامل ؤَمها جٙلُت اإلااٛ واإلاطضع الظي ًخم بالغحىم الى الـمجاٛ ازخُاع مطضع الخمٍى

لُت اإلاخاخت لها هدُجت  ؤن َظا الىىم مً اإلااؾؿاث ًىؿىي نلى زطىضُاث مميزة جدض مً الخُاعاث الخمٍى

ما َى ٖ التي حهخبر ٖبيرة ألامىاٛلطًغ حجم عؤؽ مالها مً حهت، وغهِ ْضعتها نلى جدمل جٙالُِ مطاصع 

ل جغاعي َيها َظٍ الخطىضُاث وجُُِ٘  الخاٛ باليؿبت للٓغوع البىُ٘ت، لظلٚ ًجب ؤن جسظ بمطاصع جمٍى

ضعاث بمٙاهُاث مو الخٓلُضًت اإلاطاصع  1.ٖبيرة الًير والػماهاث اإلاسُػت الُائضة ٖإؾهاع اإلااؾؿاث َظٍ ْو

 

 

 

 

                                                           
82،ص  8002تمويلها، أتريك للنشر و التوزيع مصر،  مشكالتخوني رابح، حساني رقية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  . 
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ٌ  الفزع  ومصادره الخمىيل حعزيف: ألاو

 الخمىيل حعزيف: الأو 

ل وقُُت بن  جُٚ ْغوغا اإلاالي العجؼ لظوي  جٓضم ؤنها خُث اإلاالُت، اإلااؾؿاث وقائِ ؤَم مً حهخبر الخمٍى

ض وبظلٚ غُٓتها بها ت في جٍؼ ما الاْخطاصي اليشاؽ خٖغ  الُٓام مً لها بض اٛ باإلاشغوم الٓائمت اإلااؾؿت ؤن ٖو

ٛ  ُُُٖت و الاخخُاج مبلٌ وجٓضًغ للمشغوم مالُت بضعاؾت ض نلُه، الخطى ل حهاٍعِ حهضصث ْو  التي و الخمٍى

 :منها هظٖغ

ل ٌهٍغ - ٛ  اإلاىاؾبت الؿغائٔ نً البدث" ؤهه نلى الخمٍى  و الؿغائٔ جلٚ وجٓؿُم وازخُاع ألامىاٛ نلى للخطى

 ٛ ج نلى الخطى  2اإلااؾؿت. اخخُاحاث هىنُت و ٖمُت ًىاؾب بشٙل بُنهما ألاَػل اإلاٍؼ

ير"  ؤهه نلى ٌهٍغ ٖظلٚ - ً و الاؾدثماعاث نلى بهُاْها ؤحل مً -الىٓضًت ؿُىلتال – ألامىاٛ جَى  عؤؽ جٍٙى

اصة بهضٍ الثابذ اإلااٛ  .الاؾتهالٕ و ؤلاهخاج ٍػ

هٍغ -  ؾٍغ مً ومؿخمغة صائمت بطُت اإلااؾؿت جطٍغ جدذ ووغهها مالُت إلابالٌ ججمُو نملُت"  بإهه َو

ظا اإلااؾؿت، لهظٍ اإلاال٘ين ؤو اإلاؿاَمين  اإلاالُت اإلاىاعص جضبير بطن َهى ،حخماعيالا  اإلااٛ بغؤؽ ٌهٍغ ما َو

ذ ؤي في للماؾؿت مً٘ بلُه، خاحت َىإ جٙىن  ْو ل ًٙىن  ؤن ٍو ل، الخمٍى طير مخىؾـ ؾٍى   "3 .ألاحل ْو

ٛ  الٓغاعاث مً مجمىنت"  بإهه ٌهٍغ ٖما - ٛ  ُُُٖت خى ل الالػمت ألامىاٛ نلى الخطى  اؾدثماعاث لخمٍى

ج وجدضًض اإلااؾؿت، لي اإلاٍؼ ل مطاصع مً لألامث الخمٍى ت ألامىاٛ و اإلآترغت الخمٍى  حًؿُت ؤحل مً اإلاملٖى

 .اإلااؾؿت اؾدثماعاث

ل ؤن اؾخسالص ًمً٘ الخهاٍعِ َظٍ زالٛ مً ير َى الخمٍى و للُٓام الالػمت ألامىاٛ مً حجم جَى  باإلاشاَع

ا و الاْخطاصًت َغ ذ في جؿٍى  .حُازاع  ؤو صازلُا بما طلٚ ًٙىن  و اإلااؾؿت خاحت خؿب اإلاىاؾب الْى

 اإلاشاريع اإلاصغزة جمىيل مصادر: ثاهيا

ل مطاصع جطيُِ ًمً٘ و اإلاطًغة جمٍى ل في واإلاخمثلت الضازلُت اإلاطاصع: مجمىنخين في اإلاشاَع  الظاحي، الخمٍى

 .اإلاسخلُت الاْتراع مطاصع في واإلاخمثلت الخاعحُت واإلاطاصع

 :الداخلي الخمىيل مصادر .1

ل بن يشإ ًىلض ؤن ًجب اإلااؾؿت اخخُاحاث جمٍى ى طاتها اإلااؾؿت مً ٍو ل ٌهٍغ ما َو  َى و الظاحي، بالخمٍى

ل اإلااؾؿت ْضعة ؤهه نلى ٌهٍغ الظي  .بها جٓىم التي الهملُاث ٗل زالٛ مً هُؿها لخمٍى

 

                                                           
2
 00،ص 8002، المرجع السابقخوني رابح، حساني رقية،  

08المرجع نفسه،ص 
3
  



مفاهيم عامت خٌى الخمىيل                                         الفصل ألاٌو                                   

 

10 
 

غي  ل ؤن Depalles ٍو ت ًمً٘ الضازلي الخمٍى  الضًىن، لؿضاص الالػمت اإلاالُت الاخخجاحاث حًؿُت مً الشٖغ

شمل الهامل، اإلااٛ عؤؽ وػٍاصة ؾمالُتالغؤ الاؾدثماعاث وجىُُظ ل َو  اإلاخىلض الىٓضي الُائؼ الضازلي الخمٍى

ت الهملُاث نً ظلٚ الجاٍع ٛ  بُو زمً ٖو  نلى للماؾؿت الظاجُت الٓضعة ٌش٘الن خُث اإلاؿخسضمت يير ألاضى

ل ا مً الخمٍى  زاعحُت مطاصع الى اللجىء صون  الضازلُت مطاصَع

ا ؤي ل في ؤؾاؾا جخمثل و للماؾؿت ٛالاؾخًال صوعة نً هاجج مطضَع  .الظاحي الخمٍى

 :الذاحي الخمىيل -

ل ٌهٍغ ل اإلااؾؿت بمٙاهُت ؤهه نلى الظاحي الخمٍى  بال جخم اٛ الهملُت َظٍ و وشاؾها زالٛ مً هُؿها لخمٍى

ٛ  بهض ً بليها ًػاٍ الىدُجت َظٍ الضوعة، هدُجت نلى الخطى  للماؾؿت صازلُا مىعصا ٌهخبران َامين نىطٍغ

ما ٗاثالا  َو  .اإلااوهاث و ؾتهال

هٍغ ل به والاخخُاف وشاؾه مً نلُه اإلاخدطل الجضًض اإلاىعص اؾخهماٛ في اإلااؾؿت ْضعة بإهه ؤًػا َو  لخمٍى

هها ت مشاَع  وشاؽ زالٛ نلُه اإلاخدطل لالؾخًالٛ ؤلاحمالي الُائؼ بإهه الُه ًىكغ ٖما بىُؿها، الاؾدثماٍع

ل اإلااؾؿت نلُه وحهخمض اإلااؾؿت  4 اإلاؿخٓبلُت ههامشاَع لخمٍى

 الذاحي الخمىيل مصادر: 

ل بن  :الخالُت الهىاضغ مً ًخٙىن  للماؾؿت َاما مىعصا بانخباٍع الظاحي الخمٍى

ٗاث  .ألاعباح ،الاخخُاؾاث اإلااوهاث، ،الاؾتهال

 

 ٛ  :خضي نلى نىطغ ٗل شغح ًلي َُما وؾىداو

ى :اإلادخجشة ألارباح ٗاء ؤو هماٛلل مىػنت الًير الطاَُت ألاعباح مً الجؼء َو ظا الشغ ٗاث ؾغح بهض َو  الاَخال

 في اؾدثماٍع بناصة ألاعباح مً حؼء حجؼ ًُػلىن  واإلاؿاَمين َاإلصاعة الٓاهىهُت، الاخخُاؾاث و اإلااوهاث و

ت ا التي ألامىاٛ نلى مىاؾب نائض وجىػَو الشٖغ  َظا حهُٔ ْض نىامل جىحض لً٘ ،ألاؾهم خملت ٌؿدثمَغ

 :الازخُاع

ت ؾٍغ مً اإلاهخمضة عباحألا  جىػَو ؾُاؾت -  الشٖغ

 مهُىت ػمىُت َترة في ؤلاًغاصاث جضوي -

ا اإلاهاص ألاعباح جُ٘ي اٛ ضخمت ؤمىاٛ جخؿلب التي الطخمت الاؾدثماعاث هدى الخىحه -  .حًؿُتها في اؾدثماَع

 يير يالبا جٙىن  منها الخضًثت زاضت ؤلاهخاجي وشاؾها جىؾُو في جغيب التي واإلاخىؾؿت الطًيرة َاإلااؾؿت

                                                           
4
 .25ص 8000ت الجامعية ،، ديوان المطبوعاطاهر لطرش، تقنيات البنوك ال  

األرباح+ المؤونات +  االحتياطاتكات + الهتالتمويل الذاتي= اال  
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ٛ  نلى ْاصعة  ألاعباح نلى ؤلانخماص لها ألاَػل مً َةهه وبالخالي زاعحُت، مطاصع مً ألامىاٛ نلى الخطى

 5.ألاعباح جىػَو في جبضؤ زم الىطج مغخلت جبلٌ ختى الىمى إلآابلت اإلادخجؼة

 ويير تاإلادٓٓ ألاعباح ؾٍغ مً جٓخؿهها والتي اإلااؾؿت ؾٍغ مً اإلاجمهت اإلاىالر نً حهبر :الاخخياطاث

ٗاء ًػهها والتي اإلاىػنت  .بها زاص خؿاب في اإلااؾؿت، جطٍغ جدذ الشغ

ٛ  ُْمت في ناصي يير اهسُاع إلآابلت جغضض مالُت مبالٌ"  ؤنها نلى اإلااوهاث حهٍغِ ًمً٘: اإلاؤوهاث    "ألاضى

 بًؼ وطلٚ مالُت مبالٌ بخسطُظ جٓىم اإلااؾؿت َةن الجؼائغي، الخجاعي  الٓاهىن  مً 208 للماصة وؾبٓا

ظا ( زؿاعة ؤو عبذ) الاؾخًالٛ صوعة هدُجت نً الىكغ ً َو و الىٓظ إلاىاحهت ماوهاث لخٍٙى  ُْمت في اإلاخْى

ّ  وجضَىع  اإلاسؼون، نىاضغ ببهؼ ًلخٔ الظي الخلِ ؤو األؾهاعب في الاهسُاع هدُجت اإلاسؼون  مثل الخٓى

 لخًؿُت اإلاىحهت واإلابالٌ ألانباء هاثماو  و ( َيهم اإلاشٙىٕ الهمالء) والهمالء (الؿىضاث) اإلاالُت ألاوعاّ

هت خىاصر نً الىاججت ألانباء و ألازؿاع ؤو الخؿائغ  و الخؿائغ َظٍ ومً الؿىت، زالٛ مهلىمت ؤو مخْى

 .الخ...للهمالء اإلامىىخت الػماهاث اإلااؾؿت مو اإلاخهاملين مو واإلاىاػناث الٓػاًا نلى زؿائغ: هظٖغ ألانباء

 اله٘ـ ٗان بطا ؤما اإلااوهاث، بىاؾؿت حًؿُتها َبةمٙانها الخاالث َظٍ بخضي تاإلااؾؿ واحهذ َةطا وبالخالي

بت، بزػانها بهض اإلااؾؿت جطٍغ جدذ جبٓى اإلااوهاث َةن ل خؿاب في وجضزل للػٍغ  .الضازلي الخمٍى

ٗاث حهٍغ :الاهخالواث ٛ  مً ؤضل اإلاداؾبُت الُٓمت جىاْظ نملُت"  ؤنها نلى الاَخال  نً هاجج ألاضى

 َةن الخىاْظ َظا ُْاؽ ولطهىبت ؤزغي، آزاع ؤو الخ٘ىىلىجي الخؿىع  نً ؤو مً الؼ نً ؤو هاؾخهمال

 :ؤؾاؾِخين بميزجين ًخميز و الَخالٕ الٓابلت ألاشُاء ُْمت خُاة مضي نلى بخىػَهه ناصة ًخهلٔ ٕالاَخال

 .لالؾترحام ْابل يير -

ٛ  بهؼ جىاْظ ٌسجل -  .الثابخت ألاضى

لهب  نملُت في ًخمثل مالُا وصوعا لالؾدثماعاث مخخالي اَخالٕ في ًخمثل اْخطاصًا صوعا ؿتاإلااؾ في الاَخالٕ ٍو

ً بناصة ٛ  في اإلاؿدثمغة ألامىاٛ جٍٙى ضَا بناصة بهضٍ الثابخت ألاضى  ًخم خُث ،ؤلاهخاحُت خُاتها نهاًت في ججٍغ

ت، اإلابالٌ حجؼ ل اإلااؾؿت جطٍغ جدذ جبٓى لظلٚ الؿىٍى ها ًىم الى طاحي ٖخمٍى  به ًٓطض نامت وبطُت. ضَغ

مً٘ ،ألانماٛ بمسخلِ ُْامها زالٛ مً اإلااؾؿت صازل جخىلض التي ألامىاٛ عئوؽ  :ْؿمين الى جٓؿُمها ٍو

 .وجىمُتها للماؾؿت ؤلاهخاحُت الؿاْت جىؾُو الى تهضٍ مطاصع -

 .للماؾؿت ؤلاهخاحُت الؿاْت نلى اإلاداَكت الى تهضٍ مطاصع -

ظٍ  .ؤزغي  مغة اؾدثماٍع بناصة إلادخجؼا الُائؼ في جخمثل اإلاطاصع َو
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 :الخارجي الخمىيل مصادر .2

 6: بُنها مً هجض والتي اإلاسخلُت الٓغوع مطاصع في وجخمثل

 :وألاكارب ألاهل مً الاكتراض

ل الصخطُت مضزغاتهم باؾخسضام ألاَغاص ًٓىم جىؾُهه نىض ؤو الاؾدثماع بضاًت نىض ههم، لخمٍى  وفي مشاَع

م وؾض لالْتراع ألاضضْاء و وألاْاعب ألاَل الى جاونًل ُٖاًتها ونضم هٓطها قل  ؤن بال اإلاالي، عجَؼ

 ونالٓاث الصخطُت الهالٓاث بين والخلـ الخضزل الى جاصي ؾِئت هخائج نضة نلُه ًترجب منهم الاْتراع

 :هظٖغ الهُىب بين ومً ووشاؾها، اإلااؾؿت اؾخٓاللُت نلى جازغ ن٘ؿُت ْغاعاث واجساط الهمل

 اإلااؾؿت ؤصاء نلى ًازغ مما الهمل ونالٓاث الصخطُت هالٓاثال بين الخلـ. 

 اؾخٓاللُت  نلى جازغ وألاضضْاء( )ألاَل واإلآغغين اإلااؾؿت ضاخب بين شخص ي ؾابو طاث نالٓت شىءو

 .اإلااؾؿت

 :الخجاريت البىىن مً الاكتراض

ت البىٕى حهخبر ل ألاؾاس ي اإلاطضع الخجاٍع  اخخُاحاتها إلاجابهت لها الالػمت الٓغوع وجٓضًم PMEالـ لخمٍى

لُت، ل في مخسططت بىٕى ًىحض ؤهه نلى الخمٍى  بها جىحض ألازغي  البىٕى وختى اإلااؾؿاث مً الىىم َظا جمٍى

 اإلااؾؿت مىحىصاث بػمان ْطيرة ػمىُت وإلاضة ضًيرة ْغوغا البىٕى وجٓضم. الًغع لهظا مخسططت َغوم

 .هجاح مً خٓٓخه وما ًخسظَا لتيا الٓغاعاث ومطضاُْت اإلااؾؿت مالٚ ؾمهت نلى بىاء ؤو

 زةغاإلاص اإلاشاريع جمىيل في اإلاخخصصت واإلاؤضطاث الهيئاث كزوض

ل اإلاخسططت والهُئاث اإلااؾؿاث جٓىم  ْغوع زالٛ مً الخٙىمُت ويير منها الخٙىمُت PMEالـ وصنم بخمٍى

 َةن والهُئاث اإلااؾؿاث َظٍ ؤَمُت مً الغيم ونلى غماهاث وبضون  بؿُؿت َائضة بإؾهاع مجاهُت شبه

 :ًلي ما ؤمثلتها ومً الثالث، الهالم بلضان في زاضت ٖبيرة بيروْغاؾُت بحغاءاث وجد٘مها مدضوصة مؿاَمتها

 ُ٘ت اإلاشغوناث بصاعة  .ألامٍغ

 ل الضنم ماؾؿاث ل اإلاخسططت والخمٍى  .وبهضوهِؿُا الهىض في اإلااؾؿاث َظٍ لخمٍى

 الُابان في الضنم َُئاث. 

 ل الضنم َُئاث ٗالت في واإلاخمثلت الجؼائغ يف والخمٍى ٗالت الشباب وحشًُل لضنم الىؾىُت الى  صنم وو

ُت  .الاؾدثماع وجْغ

 ٚالخ...ألاعصهُت اإلامل٘ت في ألاعصن نهغ وماؾؿت الؼعاعي ؤلاْغاع ماؾؿت الطىاعي، ؤلاهماء بى. 
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 :الزضميت غير الخارحيت اإلاصادر مً الخمىيل

ل مً الىىم َظا ٌهخبر ل شُىنا اصعاإلاط ؤٖثر مً الخمٍى ٛ  في زاضت واإلاخىؾؿت الطًيرة اإلااؾؿاث لخمٍى  الضو

ٛ  في اإلااؾؿاث َظٍ ؤصخاب ًجضَا التي الخهُٓضاث بؿبب وطلٚ الىامُت ل نلى الخطى  الجهاث مً الخمٍى

 .الغؾمُت

ل ل طلٚ َى الغؾمي يير والخمٍى  للضولت، الٓاهىن  ؤلاؾاع زاعج يالبا حهمل ْىىاث زالٛ مً ًخم الظي الخمٍى

ل َظا ًإزظ ثخُ ل ألاشٙاٛ مً مجمىنت الخمٍى  الاصزاع جىاوب حمهُاث وألاْاعب، ألاضضْاء مً ٗالخمٍى

  ألاشٙاٛ مً وييٍر والائخمان

 :الخجاري  الائخمان

ض اإلاىعصًً، مً الطًير اإلاشغوم نليها ًدطل التي الؿضاص حؿهُالث الى الخجاعي  الائخمان ٌشير  ًغي  ْو

ل خالت في اإلاشغوم نليها ًدطل ْض التي الؿضاص حؿهُالث نلى خطغًٓ الخجاعي  الائخمان ؤن البهؼ  جمٍى

اث ؿضص الؿلهُت ؤلاهخاج ومؿخلؼماث اإلاىاص مشتًر  الائخمان الى الىكغ ًمً٘ ؤهه بال ؾىت، زالٛ زمنها َو

 الىكغ بطٍغ الطًير اإلاشغوم نليها ًدطل التي الؿضاص حؿهُالث ؤهىام ٗاَت حشمل شاملت هكغة الخجاعي 

 ثو ؤال  ٗاإلاهضاث الؿلهُت ؤلاهخاج مؿخلؼماث اإلاىاص حشمل ؤن َُمً٘ البػانت، وهىم الدؿهُالث ةمض نً

ٛ  ًمً٘ الخجاعي  َاالئخمان وبالخالي ،وألاحهؼة ٗاث اإلاىعصًً مً نلُه الخطى ت للهاإلات اإلااهدت ٗالشغ  ؤو الخجاٍع

 اإلاهضاث خالت في بالؿضاص خاضتال الترجِباث ٗاهذ نوا الخجؼئت، ؤو الجملت ججاعة ،الامخُاػ خٔ ضاخبت

 الخجاعي  الائخمان خالت في الؿضاص بحغاءاث نً جسخلِ الثابخت ألامىاٛ مً ،وألازار والؿُاعاث وألاحهؼة

ٛ  ؤو اإلاهضاث ملُ٘ت هٓل نضم اإلاىعص ٌشترؽ ْض الخالت جلٚ َُي البؿُـ،  اإلاشتري  نلى اإلابانت الثابخت ألاضى

ير لٚوط الؿضاص نملُاث اؾخ٘ماٛ بهض بال  .الؿضاص غماهاث مً مىاؾب ْضع بخَى

 :اإلاصزفي الائخمان

ٛ  ًمً٘ التي الائخماهُت الدؿهُالث حشٙل ت البىٕى مً نليها الخطى ُت واإلااؾؿاث الخجاٍع  آزغ مطضعا اإلاطَغ

ل، مطاصع مً ل ؤو ألاحل ْطير مطغفي ائخمان نلى ًدطل ؤن اإلاشغوم ضاخب ًمً٘ الظي الخمٍى  ؾٍى

ل اإلاشغوم خاحت ؾبُهت نً ًِخْى وألامغ ،ألاحل ل ًٙىن  ؾٍى َو اث جمٍى  مؿخلؼماث مً اإلاشغوم مشتًر

ل ؤو الؿلهُت ؤلاهخاج ذ عجؼ لخمٍى  ألاحل ْطيرة الؿضاص واحبت التزاماث حًؿُت ؤو الىٓضًت الؿُىلت في مْا

ل لتخا في ؤما ،ألاحل ْطير اإلاؿلىب اإلاطغفي الائخمان ًٙىن  الخالت جلٚ وفي الهماٛ، ؤحىع  ؾضاص مثل  جمٍى

اث ل َى اإلاؿلىب الائخمان َةن واإلاباوي وؤاللذ اإلاهضاث مً اإلاشغوم مشتًر  ًٓىم الخالت جلٚ وفي ألاحل ؾٍى

ل البىٚ خههض اإلاؿلىب بالخمٍى سػو اإلاؿخدٓت، والُىائض الٓغع بؿضاص اإلاشغوم ضاخب ٍو  الائخمان حجم ٍو

 .7اإلاشغوم وضاخب الُتاإلا اإلااؾؿت ؤو البىٚ بين جُاوع لهملُت الُائضة وؾهغ وشغوؾه
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 الخمىيل أهميت: الثاوي الفزع 

ل ؤن هالخل الؿابٓت الخهاٍعِ زالٛ مً  ،الاْخطاصًت اإلااؾؿت اؾخمغاع و بٓاء في ؤؾاس ي نىطغ الخمٍى

ظا ٗان، مشغوم ؤي في للبلض خخمُت غغوعة ٌهض خُث  ".ألانماٛ ْىام َى اإلااٛ ؤن"  اإلآىلت خؿب َو

ل ؤَمُت َخ٘مً  بةناصة اؾدثماعاتها ججضًض الى بداحت َهي جىؾو بهملُاث اإلااؾؿت ُْام نىض زاضت الخمٍى

 .ٌؿانضَا ما ٗل ؤي حضًضة ونٓاعاث ومهضاث آالث امخالٕ و آالتها ضُاهت

 الهملُت اخخُاحاث حًؿُت ؤي اإلابانت، الؿلو و ألاولُت باإلاىاص اإلاخهلٓت اخخُاحاتها حًؿُت مً اإلااؾؿت جم٘ين

 ال٘هغباء مطاٍعِ الهماٛ، ؤحىع  مثل باالؾخًالٛ، اإلاخهلٓت اإلاطاٍعِ حمُو إلاىاحهت و ُٓتالدؿٍى و ؤلاهخاحُت

 .الخ...والخإمُىاث

ل ًلهب ؤن ؤحل مً و  ٌؿخسضم ؤن ًجب الاْخطاص مؿخىي  نلى ؤَمُت له جٙىن  لٙي و َهاال صوعا الخمٍى

 اإلاىاعص حجم الانخباع بهين ؤزظا ظاَو الاحخمانُت، ؤو الاْخطاصًت الىاخُت مً ؾىاء الىىاحي ٗل مً بهٓالهُت

لُت  .ؾابٓا اإلاظٗىعة والهىامل الخمٍى

ل ٌهخبر و ت الضوعة الخمٍى  جمغ التي اإلاسخلُت الٓىىاث في بضْت ألامىاٛ جطخ ؤن ًجب خُث اإلااؾؿت، في الضمٍى

 : 8الخالُت الىٓاؽ في هىضخه ؾٍى ما َظا و بها،

 :الاضدثمار عمليت جمىيل مزخلت:أوال 

ٛ  بهض اإلاغخلت َظٍ جإحي و ً ؤحل مً بهُاْه ًخم خُث الىٓضي، اإلااٛ عؤؽ نلى الخطى  الثابذ اإلااٛ عؤؽ جٍٙى

ا و واإلاهضاث ثآلاال و اإلاباوي في اإلاخمثل ً الى بغاَت اإلاهمغة، الؿلو مً ييَر  في واإلاخمثل نامل ماٛ عؤؽ جٍٙى

 .اإلاساػن  في اإلاىحىصة اإلاىاص مسخلِ و الًُاع ْؿو و الخام اإلاىاص

 ؤلاهخاج جمىيل مزخلت: اهياث

 الؿاْت بدشًُل ؤؾاؾا جخهلٔ التي الىُٓاث إلاىاحهت جسطظ التي ألامىاٛ اؾخًالٛ في اإلاغخلت َظٍ جخمثل و

 عؤؽ مو الثابذ اإلااٛ عؤؽ ًمؼج خُث اإلاسخلُت، ؤلاهخاج لهىاضغ ومؼج زلـ اإلاغخلت َظٍ في ًخم و ؤلاهخاحُت

ظا ناملت ْىي  مً اإلاغخلت ظٍَ جدخاحه ما الى باإلغاَت الهامل، ماٛ  .زضماث و ؾلو بهخاج بهضٍ َو

 حؿضًض الى بغاَت الهماٛ، ؤحىع  صَو ًخم و الخام اإلاىاص مً ٖمُاث اؾتهالٕ ًخم اإلاغخلت َظٍ زالٛ و

ت الىُٓاث مسخلِ  .زابخت ؤو مخًيرة ٗاهذ ؾىاء ألازغي  الجاٍع

ٔ نً حًؿُتها ًجب الىُٓاث َظٍ حل و ير ؾٍغ  .لها ػمتالال  الؿُىلت جَى
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 )البيع )الدطىيم جمىيل مزخلت: ثالثا

 جمغ خُث للبُو، الؿلو انضاص و مباشغة ؤلاهخاج نملُت مً الاهتهاء بهض اإلاغخلت َظٍ ألاخُان ؤيلب في جبضؤ و

ٔ نملُت نها و وهٓلها الؿلو حهبئت مً مسخلُت بمغاخل الدؿٍى  بهض بال اإلاغاخل َظٍ جخم واٛ جىػَهها، زم جسٍؼ

 .هٓضًت ؾُىلت مً لضيها مما حؿضًضَا ًخم ٖبيرة هُٓاث ؾؿتاإلاا  جدمل

ٛ  بهضٍ َظا و ؤلاهخاج نملُت نهاًت ْبل البُو نملُاث جخم ألاخُان بهؼ في ؤهه ٖما  ؤلاهخاحُت الىخضة خطى

 ؤلاهخاج نملُت مىاضلت نلى حؿانضَا هٓضًت ؾُىلت نلى

ٔ نملُت اهتهاء بهضو  ِ و الدؿٍى ٛ  ؤلاهخاج جطٍغ  نليها جدطل هٓضًت ؾُىلت الى ؤزغي  مغة اإلابانت اإلاىاص جخدى

 .حضًض مً ؤلاهخاحُت نملُاتها مىاضلت ؤحل مً اإلااؾؿت

ل ؤن لىا ًخطر َىا ومً ٚ في ٖبيرة ؤَمُت للخمٍى  اإلااؾؿت جٙىن  خُث اإلاسخلُت بمغاخلها ؤلاهخاج عجلت جدٍغ

ت ؾىاء هُٓاتها مسخلِ لخًؿُت اإلااٛ عؤؽ الى بداحت  ؤلاهخاج ؤو الاؾخًالٛ ومغخلت واإلاخًيرة الثابخت الاؾدثماٍع

ٔ مغخلت ؤزيرا و  9.البُو ؤو الدؿٍى

 الخمىيل أهىاع اإلادددة العىامل: الثالث الفزع

ل ازخُاع هي اإلاالُت الؾتراجُجُتل اإلادضص الهىامل ؤخض بن  بين اإلاُاغلت اإلااؾؿت نلى َُيبغي ،اإلاالئم الخمٍى

ت و اإلاساؾغة و الهائض بين الخىاػن  ًدٓٔ مما منها، ألاوؿب ازخُاع و اإلاخاخت اإلاطاصع  إلاجمىم اإلاؿبٓت باإلاهَغ

ل مطاصع ظا منها، ٗل زطائظ و اإلام٘ىت الخمٍى ل ْغاع اجساط في اإلاهخمضة اإلاهاًير ٖو  .الخمٍى

 اإلاالئمت: الأو 

ٛ  مجمل و اإلاؿخسضمت ألامىاٛ ؤهىام بين اإلاالئمت بها اإلآطىص و لها ًخم التي ألاضى  ،ألامىاٛ جلٚ باؾخهماٛ جمٍى

ل ٗان بن اإلاثاٛ ؾبُل َهلى ل، ْغاع مً الهضٍ َى مثاٛ الهامل اإلااٛ عؤؽ جمٍى  في الخ٘مت مً لِـ الخمٍى

له ًخم ؤن الخالت َظٍ ل بٓغع جمٍى له ًُترع بل ،ألاحل ؾٍى ظا ألاحل ْطير بٓغع جمٍى  جسُُؼ بهضٍ َو

لالخ عاْغ  مً الهضٍ ٗان بطا خضَا الى لؤلمىاٛ اإلاغجخت الخٙلُت  مالي، ؤعؽ ؤضل ءاشغ  ؤو الخىؾو َى مٍى

له الخالت َظٍ في َُٙىن  ٔ نً جمٍى ل بٓغع ؤو اإلاالٚ ؾٍغ  10.ألاحل ؾٍى

 اإلازوهت: ثاهيا

ل مطاصع حهضًل نلى اإلااؾؿت ْضعة بها ًٓطض و  ؤي ،لؤلمىاٛ لخاحُاتها الغئِؿُت للمخًيراث جبها الخمٍى

ل اإلاطاصع بهؼ َىإ ؤن خُث ،ألامىاٛ مطاصع بين و الؿائضة اإلاالُت الكغوٍ بين اإلاالئمت  مغوهت ؤٖثر للخمٍى

ا، مً ٓطض ييَر ل مطاصع حهضص ٖظلٚ باإلاغوهت ٍو  مً ممً٘ نضص ؤٖبر بين الازخُاع إلمٙاهُت اإلاخاخت الخمٍى

                                                           
9
 08عبد الحليم كراجة ، المرجع السابق ،ص   

10
 00مرجع نفسه ، ص   
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ل مطضع لخدضًض البضائل  نلى مىاؾب جغاٍ حًُير ؤي بخضار بمٙاهُت للماؾؿت جدُذ التي و اإلاىاؾب الخمٍى

ل مطضع  .اإلاؿخٓبل في الخمٍى

 الخىكيذ: ثالثا

ى باإلاغوهت، ًغجبـ الهامل َظا بن  ذ جسخاع اإلااؾؿت ؤن ٌهجي َو ٛ  اإلاىاؾب الْى  بإْل ألامىاٛ نلى للخطى

ٔ نً ؾىاء مم٘ىت جٙلُت ٔ نً ؤو الاْتراع ؾٍغ غاث اإلااؾؿت وجدٓٔ اإلالُ٘ت، ؤمىاٛ ؾٍغ ٔ نً ٖبيرة َو  ؾٍغ

ُذ   ٍلالخمى  و الاْتراع لهملُاث الؿلُم الخْى

 الدخل: رابعا

و الاؾدثماع نلى الهائض حجم َى و ٛ  اإلاخْى  اإلااؾؿت جٓىم َهىضما اإلآترغت، ألامىاٛ جلٚ مً نلُه الخطى

 .باالْتراع

ل ٛ  ؾخضَهه الظي الُائضة مهضٛ بين جٓاعن  َةنها مهُىت نملُت لخمٍى و الُائضة مهضٛ و للممى  الظي اإلاخْى

ّ  ٗان َةطا نلُه، ؾخدطل ل ٗىؾُلت الٓغع نلى الانخماص ًخم اًجابُا الُغ  .للخمٍى

 الخطز :خامطا

ل مطاصع ازخُاع ْغاعاث بن لي مطضع ٗل ًلخٓه الظي الخؿغ مٓضاع صعاؾت الى جدخاج اإلاىاؾبت الخمٍى  و .جمٍى

لي بالخؿغ اإلآطىص اصة هدُجت ؤلاَالؽ إلاساؾغ اإلاالٚ حهغع مضي الخمٍى  وحهضص للماؾؿت اإلاالي الهبء ٍػ

ت و الخٔ لها التي الجهاث ّ  نلى ألاولٍى ظٍ اإلاالٚ، خٓى اث َو  :الخالي الىدى نلى جٙىن  ألاولٍى

 .الهاصًىن  زم اإلامخاػون اإلاالٚ زم ؤواٛ ؤمىالهم الضائىىن  ٌهؿي ألاعباح جىػَو بن -

ٛ  جطُُت نىض - ت ؤضى  .الهاصًىن  زم اإلامخاػون اإلاالٚ زم ؤواٛ ؤمىالهم الضائىىن  ٌهؿي الشٖغ

لما اإلااؾؿت صًىن  ػاصث ٗلما اإلاالٚ ؤمىاٛ نلى الخؿغ ًؼصاص بالخالي و  َضًىن  الٓغوع، نلى انخمضث ٗو

لما ؤضىلها، مً حؿضص اإلااؾؿت ٛ  ٗل نلى بالٓػاء َضصث ٗلما الضًىن  َظٍ ػاصث ٗو  .ألاضى

ل في ؤضىلها نلى حهخمض اإلااؾؿت ٗاهذ بطا الخؿغ َىإ ًٙىن  اٛ ؤزغي  هاخُت مً و  جبٓى بطا نملُاتها، جمٍى

 ٛ  .اإلااؾؿت جطُُت ختى ؤو اإلااؾؿت ؤنماٛ حهؿل خالت في إلاال٘ها ؾؿتاإلاا  ؤضى

 اإلاخىضطت و الصغيرة للمؤضطاث( الخلليدًت) الىالضيىيت الخمىيل آلياث: الثاوي اإلاطلب

ل الى جإؾِؿها نىض PMEالـ جلجإ  ل الخمٍى مً٘ ،ألاحل ومخىؾـ ؾٍى  مً مطاصع نضة نلى طلٚ في حهخمض ؤن ٍو

ل ؤَمها لت البىُ٘ت الٓغوع ،وألاْاعب ألاضضْاء مً الاْتراع الخاص، الخمٍى ل ،ألاحل ؾٍى  الخمٍى

 .الخ...باالؾدئجاع
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ل نً َظا  مغخلت وهي اإلااؾؿت خُاة في ؤزغي  مغخلت جإحي اإلاغخلت َظٍ بهض جإؾِؿها، نىض اإلااؾؿاث جمٍى

ظلٚ اإلابُهاث اصةٍػ زم ومً اإلاغيىبت، الىمى مهضالث جدُٓٔ في اإلااؾؿت جبضؤ خُث والاهؿالّ الاػصَاع  ٖو

اصة ومو ،ألاعباح اصة الى الخاحت جكهغ اإلابُهاث ٍػ ل ٍػ ل زالٛ مً الخمٍى ظا ،الاؾخًالٛ وشاؽ صوعة جمٍى  َو

ت البىٕى جمىده ما ناصة الٓغوع مً الىىم  ؤن للماؾؿاث ًمً٘ ٖما ،( ألاحل  ْطيرة الٓغوع ؤي)الخجاٍع

لالخم غمً جضزل والتي اإلادخجؼة ألاعباح نلى حهخمض ل ٍى ُما ألاحل ؾٍى ل آللُاث نغع ًلي َو  الخمٍى

 . PMEبالـ الخاضت الخٓلُضًت

ٌ  الفزع  ألاحل طىيل الخمىيل: ألاو

ل ؤن اإلاهغوٍ مً ل الخمٍى ل مىحه ًٙىن  ألاحل ؾٍى ا جسخلِ التي الاؾدثماع وشاؾاث لخمٍى ٍغ  نً حَى

ا ؤشٙاٛ ؿلبجخ الهملُاث َظٍ َةن لظلٚ مضتها، و مىغىنها خُث مً الاؾخًالٛ نملُاث  ؤزغي  وؾْغ

ل  .الهامت اإلاميزاث َظٍ و جخالءم للخمٍى

لت لُتراث اإلااؾؿاث بها جٓىم التي الهملُاث جلٚ هي الاؾدثماع وشاؾاث َٙىن  ٛ  بهضٍ ؾٍى  نلى بما الخطى

ٛ  بما و مهضاجه و ؤلاهخاج وؾائل ت الطىانُت واإلاباوي ألاعاض ي مثل نٓاعاث نلى الخطى ت و والخجاٍع  ،ؤلاصاٍع

 مغة ناصة ؤلاهُاّ َظا ًخم و اإلاؿخٓبل، في ؤٖبر ي خالي بهُاّ نائض ئهاوع  مً هيخكغ الاؾدثماع ؤن ٌهجي َهظا

 زاضت بطُت PME الـ ونلى نامت، بطُت اإلااؾؿاث نلى زُٓال نبئا ٌشٙل لظيو ا ألامغ  اإلاضة، بضاًت في واخضة

ل مطاصع في ال٘بير الىٓظ ؤو للػهِ هدُجت ٛ  في احههاجى  التي الطهاب و الخمٍى  وحضث بن نلُه، الخطى

 .الاؾدثماع نمغ ؾىىاث زالٛ جخضَٔ و مخٓؿهت جٙىن  الاؾدثماعاث َظٍ نائضاث ؤن و زاضت اإلاطاصع َظٍ

ل نلى زاللها مً جدطل مطاصع نضة PMEالـ ؤمام جىحض و ل الخمٍى  ؤَم الى ًلي َُما وؾيخهغع ،ألاحل ؾٍى

 :اإلاطاصع َظٍ

 ألاكارب و العائلت مً اضالاكتر  و الخاصت ألامىاٌ: الأو 

 عؤؽ الخاضت باألمىاٛ هٓطض و اإلااؾؿت، بوشاء ؤو الخإؾِـ نىض زاص بشٙل ألامىاٛ َظٍ الى الخاحت جكهغ

 لهاالء الُغصًت اثالاصزاع  جمثل التي و اإلاؿاَمين، مً مجمىنت ؤو اإلاشغوم، ضاخب ًمل٘ه الظي اإلااٛ

،ً  وألاضضْاء الهائلت الى اإلااؾؿت ضاخب ًلجإ لظا ٗاَُت يير ألامىاٛ َظٍ جٙىن  ما ناصة لً٘ و اإلاؿدثمٍغ

ت ْاثالهال بين الخلـ نضم ًخىحب َىا و ،لالْتراع ض ٗان بطا الهائلُت ْاثالهال و الخجاٍع ٛ  ًٍغ  نلى الخطى

 .َيها اإلاغيىب الىخائج

 منهم واخض ًلجإ ينخ ،ألاضضْاء بين ؤو الىاخضة الهائلت ؤَغاص بين اإلاالُت اإلاهامالث في مشاٗل جكهغ ما َهاصة

ت ؾلب الى ً مشاٖع ُِ ما، ماؾؿت بوشاء في مهه آلازٍغ ت َظٍ جخم ٖو  الى ألاماهت ؤؾاؽ نلى مثاٛ اإلاشاٖع

 صَو ؤو ؤعباح جدُٓٔ نىض ؤو ،ألامغ جِؿغ ٗلما نليها نىائض لضَو مٓؿىنت بىنىص مصخىبت ْغوع ؤو خين

  .ألانماٛ ئجهخا نً الىكغ بًؼ الؼمً مً َترة ٗل بلؼامُت بطُت ؤعباح



مفاهيم عامت خٌى الخمىيل                                         الفصل ألاٌو                                   

 

18 
 

ت ؾلب ألاضضْاء ؤو الهائلت مً الٓغع ؾلب ًطاخب ْض ؤهه ٖما  حشًُل ؤو ملُ٘خه ؤو بصاعجه في اإلاشاٖع

 اإلاؿير زاضت اإلاشغوم نلى خُُٓٓا نبئا ًمثل ْض ما اإلاشغوم، في ألاضضْاء ؤْاعب ؤو الهائلت ؤَغاص بهؼ

ِ في ًطبذ الظي  شٙل في حم ًتر ؤن ًمً٘ الهبء َظا ثلوم الٓغاعاث، اجساط نلى ًٓضم نىضما غهُِ مْى

ل غمىُت جٙلُت اصتها خالت في جدؿبب ْض و للخمٍى  .اإلاشغوم َشل في ٍػ

 ألاحل طىيلت اللزوض: ثاهيا

ض التي الٓغوع هي ً ؤو ؾىىاث نشغ الى جطل ْض و ؾىىاث زمـ نً آحالها جٍؼ ل جمىذ ؾىت، نشٍغ  لخمٍى

و واْامت اإلاطاوو بىاء ؤو ؤعؾمالُت، اٛ الؿبُهت طاث الهملُاث و ألاوشؿت  حضًضة. مشاَع

ت البىىٕ مثل اإلاخسططت البىٕى مً ناصة ع الٓغو  َظٍ مثل جٓضم  الى جطل ْض ْغوغا جمىذ التي الهٓاٍع

ً ل وطلٚ ناما نشٍغ ، الغي  مشغوناث واْامت ألاعاض ي اؾخطالح و البىاء نملُاث لخمٍى  حاهب الى والطٍغ

 اإلاباوي، بْامت بًغع ؤنىام 02 الى 3 بين مضتها جتراوح ْغوغا جٓضم َاألولى الؼعانُت و الطىانُت البىٕى

 البىٕى مً ؾابٓتها نً ٖثيرا جسخلِ اٛ َهي الثاهُت ؤما الخ،...ؤلاهخاج مهضاث و ؤاللذ وشغاء اإلاؿخىصناث

لت ْغوغا جمىذ َهي اإلاخسططت غ ألاحل ؾٍى ً) نُيُت غماهاث مٓابل طلٚ و الؼعاعي الٓؿام لخؿٍى  الَغ

ً اعي الهٓ  الطىاناث ؤوغام(الطىانُت البىٕى) البىٕى جغاعي ما ٖثيرا ؤهه َىا وشير و ،(الخُاػي  والَغ

 بةحغاء وجٓىم الىصر، و اإلاشىعة لها جٓضم ما ٖثيرا ٖظلٚ الػماهاث، و الُائضة ؤؾهاع هىاحي مً الطًيرة

 .عمؼي  بمٓابل ؤو مٓابل بضون  لها الجضوي  صعاؾاث

 بحغاءاث جخسظ و جدشضص ؤهىانها بمسخلِ البىٕى َةن الٓغوع، َظٍ مثل جٓضًم في اإلاساؾغة الاعجُام وهدُجت

ائُت،  ؤو الؿضاص، نلى ْضعجه نلى ًازغ آزغ وشاؽ ؤي مماعؾت بهضم حههض الٓغع ؾالب مً جؿلب ؤن مثل ْو

 .ألاعاض ي و ٗالهٓاعاث بغاَُت غماهاث ؾلب

 اإلادخجشة ألارباح: ثالثا

 ألاعباح مطير للماؾؿت الهامت الجمهُت وجدضص الغبذ، جدُٓٔ َى اؾؿتاإلا وشاؽ مً ألاؾاس ي الهضٍ بن

 نلى ٍىػمو  منها بجؼء ؾخدخُل ؤو ٗلُا ىػمؾخ ألاعباح ٗاهذ بن جبين التي الخىػَو ؾُاؾت زالٛ مً اإلادٓٓت

 اإلااؾؿت اخخُاحاتها لخًؿُت ألاعباح بٙل الاخخُاف ًخم بإن جٓخط ي اإلااؾؿت اخخُاحاث ؤن اؤم اإلاؿاَمين،

 .اإلاسخلُت و ال٘ثيرة

لها، مطاصع مً َاما مطضعا حهخبر جدٓٓها التي َاألعباح ظا PME للـ باليؿبت زاضت جمٍى  ا بخىؾُو بم بهضٍ َو

 . الاْتراع نبئ جسُُِ ؤو

ٛ  نلى ْاصعة يير يالبا جٙىن  منها الخضًثت زاضت ؤلاهخاجي وشاؾها جىؾُو في جغيب التي PMEَالـ  نلى الخطى

 ختى الىمى إلآابلت اإلادخجؼة ألاعباح نلى الانخماص لها ألاَػل مً َةهه بالخالي و زاعحُت، مطاصع مً ألامىاٛ

 .ألاعباح جىػَو في جبضؤ زم الىطج مغخلت جبلٌ
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لت الٓغوع زاضت ْغع، وحىص خالت في ؤهه ٖما  َةن اإلااؾؿت، ماٛ عؤؽ َُٙل في مغجُهت بيؿبت ألاحل ؾٍى

ض و اإلاالٚ، ؾخٓابل التي ألازؿاع مً ؾخٓلل ؤلنها ،باألعباح الاخخُاف في اإلالخت خاحتها ٌه٘ـ َظا  مً جٍؼ

م ؤمان صعحت َؼ اصة الى الخسُُؼ َظا ًاصي لم ولى ختى اإلاالي مٖغ  .نليهم ًىػم الظي الهائض في مباشغة ٍػ

 ألاحل مخىضط الخمىيل: الثاوي الفزع

ل الى اإلااؾؿاث إجلج و ؾىىاث، زمـ الى ؾىت بين جتراوح إلاضة الٓغوع َظٍ البىىٕ جمىذ  مخىؾـ الخمٍى

ل حاهب الى) ألاحل ل الخمٍى ل بًغع (ألاحل ؾٍى  الهامل اإلااٛ الغؤؽ في اؾدثماعاتها مً الضائم الجؼء جمٍى

 ٛ ل مطاصع وحشمل الثابخت، مجهىصاتها نلى ؤلاغاَاث و اإلاخضاو  آلاالث ْغوع اإلاضة، ْغوع َظٍ الخمٍى

ل و والخجهيزاث ّ  مً ٌهخبر رألازي َظا ،الاؾدئجاع جمٍى ل في اإلاؿخدضزت الؿغ  بش يء له ؾيخهغع الظي الخمٍى

ل ألازغي  اإلاطاصع ؾيخهغع آلان اؤم الخٓا، الخُطُل مً  . ألاحل مخىؾـ للخمٍى

 اإلادة كزوض: الأو 

 مساؾغ مً ًٓلل و وألامان الاؾمئىان اإلآترع ٌهؿي الظي ألامغ ؾىىاث، 5 و 3 بين الٓغوع َظٍ مضة جتراوح

ل بناصة ل في اإلاساؾغة صعحت ؤلً. ألاحل ْطيرة الٓغوع ججضًض ؤو الخمٍى  نالُت جٙىن  ألاحل ْطير الخمٍى

ش وضل بطا ؤلىه اإلآترغت، للماؾؿت باليؿبت  البىٚ ًىأَ اٛ ؤن اإلادخمل مً َةهه الٓغع، اؾخدٓاّ جاٍع

 في مجخُت شغوؽ و َائضة بمهضٛ الٓغع ًجضص ؤن ؤو نليها إلاا اإلااؾؿت حؿضًض عيم الٓغع، ججضًض نلى

مً٘ اإلااؾؿت، خٔ ٛ  ٍو ل مطاٍع مً الٓغوع َظٍ مثل نلى الخطى ل و اإلاخىؾـ الخمٍى  ومً ألاحل، الؿٍى

 .اإلاخسططت اإلاطاٍع

 مؿخىي  غىء نلى َُخم جدضًضٍ ؤما الٓغع، َيها اؾخسضم التي اإلاضة ؤؾاؽ نلى الُائضة مهضٛ ًُغع و

، في الؿائضة الُائضة ؤؾهاع ش الٓغع حجم الؿّى  اإلآترغت، للماؾؿت الائخماهُت ألاَلُت و خدٓاْهاؾ وجاٍع

خم ٔ نً حؿضًضَا ٍو ت صوعٍت ؤْؿاؽ ؾٍغ ا هطِ ؤو زالزُا جضَو مدؿاٍو ا، ؤو ؾىٍى  جٙىن  اٛ ْض و ؾىٍى

ت الدؿضًض ؤْؿاؽ ت جٙىن  ؤو مدؿاٍو  .ؾابٓتها مً ؤٖبر جٙىن  التي صَهت آزغ باؾخثىاء مدؿاٍو

 الخجهيزاث كزوض: ثاهيا

ل ْغوع الٓغوع َظٍ وجضعى ججهيزاث، ؤو آالث شغاء نلى جٓضم نىضما للماؾؿاث الٓغوع َظٍ جمىذ  جمٍى

مىذ الخجهيزاث ت ؾىاء) البىٕى حاهب الى الٓغوع َظٍ مثل ٍو الء( ؤلاؾالمُت ؤو الخجاٍع  ًبُهىن  الظًً الٖى

ٗاث الخجهيزاث، َظٍ ٛ  ،الاحخمانُت الخإمُىاث و الخٓانض وضىاصًٔ الخإمين شغ  70 بين ما ترغتاإلآ الجهت وجمى

تها ًمً٘ التي الخجهيزاث ُْمت مً% 80 الى%  ٖهامش ًبٓى الباقي و الؿُاعاث و الشاخىاث مثل بؿغنت، حؿٍى

، ؤمان ىحض للممٛى  الٓغوع و اإلاشغوؾت البُو نٓىص َما الخجهيزاث ْغوع بمىحبها جمىذ ش٘الن ٍو

ُل ًدخُل خُث ، بالخٓؿُـ البُو خالت في ًٙىن  اإلاػمىهت  ؤن الى آلالت بملُ٘ت الخجهيزاث ؤو ثال باآل ٖو

ٓضم ُْمتها، اإلاخىؾؿت و الطًيرة اإلااؾؿت حؿضص  ونض ؤوعاّ ًطضع و الشغاء نىض ؤولُت صَهت الؼبىن  ٍو
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ٛ  ٖػمان الخجهيزاث َظٍ اؾخسضام ًمً٘ ٖما ألاضل ُْمت مً اإلاخبُٓت ألاْؿاؽ بُٓمت بالضَو  نلى للخطى

 .الٓغع صَهاث حؿضًض نً اإلااؾؿت جإزغث بطا خٓه البىٚ ًػمً بهظا و البىٚ مً الٓغع

 ألاحل كصير الخمىيل: الثالث الفزع

ل ًٓطض ل ألاحل ْطير بالخمٍى ل بمهجى ،الاؾخًالٛ وشاؽ جمٍى  في اإلااؾؿت بها جٓىم التي الهملُاث جمٍى

ل َظا ًىحه و شهغا، 00 الًالب في جخهضي اٛ التي و الٓطيرة الُترة  نلى جبرػ تيال الاخخُاحاث لخًؿُت الخمٍى

 بغؤؽ ٌهٍغ ما حشٙل الخؿاباث مً ال٘خل ٍَظ مجمىم بين الهالٓت و الضائىين و اإلاضًىين خؿاباث مؿخىي 

له ًمً٘ الظي الهامل، اإلااٛ  :ًلي ما ؤَمها بطٌُ جمٍى

 البىىيت الطلفاث: الأو 

 و ،الاشخًاٛ صوعة ٍلجمى  في ألاَمُت خُث مً PMEالـ نلُه حهخمض الظي الثاوي اإلاطضع البىُ٘ت الٓغوع حهخبر

ل مً مهين هىم الى جدخاج َةنها ليشاؾاتها، اإلاخ٘غعة للؿبُهت هدُجت ظا الؿبُهت، َظٍ مو ًخالءم الخمٍى  ما َو

ّ  اْتراح الى البىٕى صَو ل مخىىنت جٓىُاث و ؾغ  لهملُاث الخؿً الؿير مو جماشُا اليشاؾاث، َظٍ لخمٍى

 اإلاشٙلت وازخالٍ اليشاؽ له ًسػو الظي الاؾخٓغاع ضمن مو الخُِ٘ جػمً و. الخ...والخىػَو ؤلاهخاج

لُت  ضىاعي، ججاعي،) اإلااؾؿت جؼاوله الظي اليشاؽ ؾبُهت خُث مً اإلااؾؿاث، وشاؽ مو جدىاؾب و الخمٍى

 .الٓغع مً الهضٍ ؤو للماؾؿت اإلاالُت الىغهُت خؿب ؤو (زضمي ػعاعي،

 :هظٖغ PME الـ جخلٓاَا التي الٓغوع ؤَم لهل و

 لعامتا اللزوض .1

ل الٓغوع َظٍ جىحه ٛ  لخمٍى  إلاىاحهت اإلااؾؿت بليها جلجإ و ما، جسطُظ صون  نامت، بطُت اإلاخضاولت ألاضى

خت، مالُت ضهىباث مً٘ مْا  :الى جٓؿُمها ٍو

 الصىدوق  حطهيالث: 

خت الؿُىلت ضهىباث إلاىاحهت نغغُت ْغوع هي  بين البؿُـ الازخالٛ بؿبب اإلااؾؿت، حهترع التي اإلاْا

ٛ  نً الىاجج الىُٓاث و ؤلاًغاصاث ش وضى ؿمذ اإلااؾؿت، نلى اإلاسخىبت الُىاجير اؾخدٓاّ جىاٍع  في البىٚ َو

ض مبلٌ بسخب للماؾؿت الخالت َظٍ  نهاًت نىض ؤًام نضة جٙىن  ما ناصة مدضصة لُترة الضائً عضُضَا نً ًٍؼ

ٓىم ،(الخ...ع ألاحى  صَو الُىاجير، حؿضًض ) ناحلت التزاماث مً نليها ما بدؿضًض للُٓام الشهغ،  البىٚ ٍو

 ؤي الُهلُت، الؼمىُت اإلاضة ؤؾاؽ نلى ٖظلٚ و له الُهلي الاؾخهماٛ ؤؾاؽ نلى الدؿهُل َظا ؤحغ بدؿاب

 الاؾخهماٛ نأل   الٓغوع َظٍ اؾخهماالث مغاْبت البىٚ نلى ًيبغي و مضًىا، الخؿاب َيها ًبٓى التي اإلاضة جلٚ

ض و م٘شٍى الى ًدىله ْض بها اإلاؿمىح تالهاصً الُترة ًخجاوػ  ْض الظي و له اإلاخ٘غع   قهىع  اخخماالث مً ًٍؼ

 .البىٚ ؤمىاٛ بخجمُض اإلاغجبؿت ألازؿاع
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 اإلاىشىف على السحب: 

ض مبلٌ بسخب للماؾؿت البىٚ ٌؿمذ ؤن اإلا٘شٍى نلى بالسخب ًٓطض  ؤن نلى الضائً، عضُضَا نً ًٍؼ

ض ٌمبل سخب زاللها جم التي الُترة و جدىاؾب َائضة البىٚ ًُغع ِ و للماؾؿت الضائً الغضُض نً ًٍؼ  ًخْى

 . الؿبُهُت خالخه الى الخؿاب ٌهىص ؤن بمجغص الُائضة خؿاب نً البىٚ

ّ  حؿهُالث مً ٗاٛ ؤن هالخل و ّ  مبلٌ بسخب للماؾؿت ٌؿمذ اإلا٘شٍى نلى السخب و الطىضو  ًُى

 :َما ؤؾاؾِخان هٓؿخان في ًسخلُان ؤنهما يير الجاعي، عضُضَا

 .ٗاملت ؾىت الى مضجه جطل َٓض اإلا٘شٍى نلى السخب ؤما ؤْص ى، ٖدض ًىم 05 مضجه جخجاوػ  اٛ الدؿهُل -

ل ٌهخبر اإلا٘شٍى نلى السخب -  ب٘مُاث الؿلو شغاء في مىه الاؾخُاصة بةمٙانها بط للماؾؿت، خُٓٓي جمٍى

ا، اهسُاع خالت في ٖبيرة  َٓـ اؾؿتاإلا مىه حؿخُُض ؤًام لهضة ًمخض ْغع َى الظي الدؿهُل ن٘ـ ؤؾهاَع

 .الُىاجير و ألاحىع  حؿضًض في

ظا مدؿاعم، بشٙل و الهامل ماٛ عؤؽ اؾخهماٛ في اإلالخت الخاحت نلى اإلا٘شٍى نلى السخب ٌهبر و  ما َو

ل مً الىىم َظا واؾخهماٛ الٓطير، ألاحل في الالػمت الؿُىلت اإلااؾؿت ًُٓض  PME الـ جدمل نىه ًيخج الخمٍى

 ٖبيرة اإلااؾؿاث مو ًدضر إلاا زالُا اإلااؾؿاث، َظٍ ؤصخاب ْبل مً بتمغيى  يير جٙىن  ْض بغاَُت جٙلُت

ل بةمٙانها ألازيرة َهظٍ الدجم، لُت ؤشٙاٛ الى اإلا٘شٍى نلى السخب جدٍى  ؾبُل نلى مىه ججهل ؤزغي  جمٍى

ال اإلاثاٛ ت وعْت مىه ججهل ْض ٖما اإلاخىؾـ، اإلاضي غمً ًطىِ جمٍى ٛ  ْابلت ججاٍع  اإلااؾؿت حههض بهض للخضاو

 .مهه اإلاخهامل البىٚ الى لٚبظ

 ؾهغ الى جػاٍ نمىالث مً الهملُت نلى البىٚ ًُغغه ما زالٛ مً اإلا٘شٍى نلى السخب جٙلُت جدضص

 :بين ما الهمىالث َظٍ وجتراوح اإلاؿبٓت، الغؾمُت الُائضة

 مخًيرة و زابخت نمىالث 

 ِالخؿاب نلى و ببٓاء مطاٍع. 

 اإلا٘شٍى نلى سخبال مً ألانلى الخض ججاوػ  نلى مؿبٓت نمىلت  ٛ  .به اإلاهمى

 اإلاىضم كزوض: 

ٛ  نلى مىخكمت يير جٙىن  PMEالـ مً ال٘ثير ؤوشؿت بن  صوعة و ؤلاهخاج صوعة جٙىن  خُث ،الاؾخًالٛ صوعة ؾى

 َظا ببُو اإلااؾؿت وجٓىم ،ؤلاهخاج ؤزىاءَا ًدطل التي الُترة مو جتزامً الىُٓاث ًجهل مما مىؾمُت البُو

ٛ  اإلاثاٛ َُي الؼعانُت، اإلاداضُل بُو و بهخاج اإلاضعؾُت، اللىاػم بُو مثل الخٓت، َترة في ؤلاهخاج  بهخاج ًخم ألاو

 َترة زالٛ ألاخُان ؤيلب في جٙىن  اإلابُهاث ُْمت جدطُل و بُهها ولً٘ مهُىت، َترة في اإلاضعؾُت اللىاػم

 ٛ ، حجي بهض جٙىن  مبُهاتها ُْمت َخدطُل الثاوي للمثاٛ باليؿبت ؤما اإلاضعس ي، الضزى ىا اإلادطٛى  جكهغ َو
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ل مشٙلت  الٓغوع مً زاص هىم جُُِ٘ البُو و ؤلاهخاج نملُتي بين الُاضلت الُترة بؿبب هٓطه ؤو الخمٍى

ٔ ؤو اليشاؾاث َظٍ إلاثل ظٍ و جٓضًم الى البىٕى نمضث لظا ، اإلابُهاث ُْمت جدطُل و الدؿٍى  الٓغوع َو

 ؤن الى وشير و اإلاىؾمي اليشاؽ نً الىاحمت اثالاخخُاح إلاىاحهت حؿخهمل هي و اإلاىؾمُت، بالٓغوع حؿمى

ل ًٓىم ال البىٚ ٛ  هماؤ الىىم َظا نً الىاحمت الخٙالُِ ٗل بخمٍى   الىىم َظا ؤن بما و َٓـ، منها حؼء ًمى

 .ؤشهغ 9 إلاضة جمخض ناصة هي و الؿىت جخجاوػ  ال مضتها اؾخًالٛ ْغوع حهخبر الٓغوع مً

ل مسؿـ جٓضم ؤن نليها ٌشترؽ َهى تللماؾؿ الٓغع البىٚ ًٓضم ؤن ْبل لً٘ و  هُٓاث ػمىُا ًبين للخمٍى

 بدؿضًض ؤلاهخاج جطٍغِ ؤزىاء اإلااؾؿت جٓىم و الٓغع، بخٓضًم البىٚ ًٓىم ؤؾاؾه نلى و ونائضاجه اليشاؽ

ٓا الٓغع َظا  . مؿبٓا اإلاىغىم الاؾتهالٕ إلاسؿـ َو

 :الخاصت اللزوض .2

ل الى نمىما الٓغوع َظٍ جىحه الؿابٓت للٓغوع زالُا  ألاشٙاٛ ؤخض جإزظ خُث بهُىه، مدضص ؤضل جمٍى

 :الخالُت

 البضائع على حطبيلاث: 

ل ْغوع نً نباعة البػانت نلى الدؿبُٓاث ٛ  و مهين مسؼون لخمٍى  ٖػمان بػائو نلى طلٚ مٓابل الخطى

 في زمنها و ومىاضُاتها وؾبُهتها البػانت وحىص مً الخإٖض الٓغع جٓضًم ْبل البىٚ نلى ًجب و للمٓغع

 ّ و ؤن نلُه ًيبغي ٖما بالبػانت، اإلاخهلٓت ألامىع  مً طلٚ يير الى الؿى  الٓغع مبلٌ بين ما َامشا ًخْى

هخبر اإلاساؾغ، مً ًمً٘ ما ؤٖثر للخٓلُل الػمان ُْمت و اإلآضم ل َو ً ؾىض مٓابل الخمٍى  ؤخؿً مً الَغ

 ي الٓغوع مً الىىم َظا ؤن الىاْو ؤزبذ ولٓضالخالت  َظٍ في البىٕى نليها حهخمض ؤن ًمً٘ التي الػماهاث

ل ا، و ٗالٓهىة ألاؾاؾُت اإلاىاص جمٍى ؿخهمل ييَر ل الجؼائغ في َو  11.اإلاطىهت هطِ و اإلاطىهت الؿلو لخمٍى

 العمىميت الصفلاث على حطبيلاث: 

ت، ؤلاصاعة ) الهمىمُت الؿلؿاث لُائضة ؤشًاٛ جىُُظ و للشغاء اجُاُْاث نً نباعة الهمىمُت الطُٓاث ٍؼ  اإلاٖغ

 مً اإلاىعصًً ؤو اإلآاولين و حهت مً (ؤلاصاعي  الؿابو طاث الهمىمُت اإلااؾؿاث اإلادلُت، لجماناثا الىػاعاث

و َظٍ ألَمُت وهدُجت ي، ؤزغ حهت  ؤهُؿهم ًجضون  ما ٖثيرا باإلهجاػ اإلاٙلُين اإلآاولين َةن حجمها و اإلاشاَع

 ألامىاٛ َظٍ نلى الل الى ًػؿغون لظلٚ الؿلؿاث، َظٍ لضي الخاٛ في مخاخت يير ضخمت ؤمىاٛ الى بداحت

ٛ  البىٚ الى لجىءال الطُٓت لخًؿُت  :الٓغوع مً هىنين الطضص َظا في البىٕى جمىذ و للخطى

 الُ٘االث 

 الُهلُت الٓغوع 

 

                                                           
11

 02، ص 8003بريش سعيد ، التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، جامعة بسكرة،    
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 :الخجاري  الخصم .3

، جمىدها التي ألاحل ْطيرة الٓغوع ؤشٙاٛ مً شٙل الخجاعي  الخطم  باليؿبت الخطم نملُت وحهض البىٕى

ت باألوعاّ جخهامل الًير نلى صًىنها بزباث لًغع و َاإلااؾؿت الضَو، وؾائل مً وؾُلت تللماؾؿ  الخجاٍع

ٛ  وجيخكغ ت الىعْت ُْمت نلى الخطى  ججهل ما ٖثيرا الاؾخًالٛ وشاؽ غغوعة لً٘ اإلادضص، اإلاىنض في الخجاٍع

ت اإلااٛ الى مدخاحت الىعْت خاملت اإلااؾؿاث  زالٛ مً ؾُىلت شٙل في ُمتهاْ لخدطُل َخلجإ التزاماتها، لدؿٍى

 الىعْت مبلٌ بضَو الهملُت َظٍ مٓابل البىٚ ُْام َى الخجاعي  الخطم َةن بالخالي و البىٚ لضي زطمها

ت ش ْبل للهمُل الخجاٍع ؿبٔ الخطم، ؾهغ ٌؿمى زمً مً البىٚ ٌؿخُُض اإلآابل وفي الاؾخدٓاّ جاٍع  َظا ٍو

ّ  لٗ بلُه جيخٓل و َٓـ الاهخكاع مضة نلى اإلاهضٛ  .ألاضلي اإلاؿخدٔ خٓى

 بااللتزام اللزوض .4

 لؤلمىاٛ ضاصع جضَٔ ؤي نىه ًيخج اٛ الٓغع مىذ بإن ييٍر نً َظا ؤن بل ، الٓغوع مً الىىم َظا ًمخاػ

ُو زالٛ مً اإلااؾؿت لػمان ٖمخههض ًخضزل ألازيرٚ ، بل ؤن البى مً  و بظلٚ َيها ًخههض وزُٓت نلى الخْى

ُو ْبل البىٚ نلى و الُ٘الت ؤو بالػمان الىزُٓت َظٍ حؿمى  ؤلىه للماؾؿت اإلاالُت اإلاالءة مً الخإٖض الخْى

ُو بمجغص  مؿخىي  نلى ًدطل بما مٓاعهت مىه الخسلظ ًمً٘ اٛ التزاما للبىٚ باليؿبت الهملُت جطبذ الخْى

، حؿهُالث  :الى بااللتزام الٓغوع وجطىِ الطىضّو

 الاخخياطي الضمان: 

ت حهت مو جخهاْض نىضما للماؾؿت البىٚ مىدهً الاْتراع ضىع  مً ضىعة ٌهخبر  جىعٍض ؤو بُو ضُٓت في بصاٍع

 َظا َمػمىن  التزاماتها، جىُُظ نضم خالت في مهين مبلٌ خضوص في اإلااؾؿت البىٚ ًػمً و نامت ؤشًاٛ ؤو

و ؤن الٓغع ت وعْت نلى اخخُاؾي ٖػمان البىٚ ًْى  نلى اإلآابل في البىٚ ًخدطل و اإلااؾؿت لطالر ججاٍع

 12ىلتنم

 الىفالت: 

 وزُٓت شٙل في جٙىن  و بها، جِ لم بطا اإلااؾؿت صًىن  ٗل ؤو حؼء بدؿضًض البىٚ بمىحبه ًخههض نٓض الُ٘الت

ش لًاًت مهين مبلٌ بغضض البىٚ َيها ًخههض  زالث ؾٍغ ججاٍ ما الالتزام اإلااؾؿت لخىُُظ ٖػمان مهين جاٍع

 مثاٛ الػغائب، بصاعة و الجمإع مو نالْتها في اإلااؾؿت منها حؿخُُض ٖما خٙىمُت، ميشإة ما ًٙىن  ناصة

ُت ُٖالت ألاخُان بهؼ في الخٙىمُت الجهاث حشترؽ  جخإٖض ختى الطُٓت نليها عؾذ التي اإلااؾؿت نلى مطَغ

 بهجاػ مً اإلااؾؿت تهغب خالت في الُ٘الت ُْمت نلى الخٙىمُت اإلايشإة وجدمل اإلاىاْطت، جىُُظ في حضًتها مً

 باليؿبت زاضت سخبها بحغاءاث نً و ألامىاٛ ججمُض نً حًجي َالُ٘الت َ٘ظا و ه،ب حههضث الظي الهمل

 .ؤؾغاٍ للُ٘الت ؤن لىا ًخطر ؾبٔ ومما ،الالتزام جىُُظ نضم خالت في الخٙىمت إلاطالر

                                                           
12

 10مرجع سابق ،ص بريش سعيد،   
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 ًى :البى  الُ٘الت ؤضضع الظي الػامً َو

 الُ٘الت ؾالبت هي و: اإلاؤضطت. 

 لطالخها الُ٘الت ؤضضعث التي الجهت هي و :اإلاطخفيد. 

ا ؤن ًمً٘ ٖما آلازغ الؿٍغ و اإلااؾؿت بين الثٓت اوهضام نىض الُ٘الت نلى الؿلب ًؼصاص و  البىٚ ًطضَع

ٛ  ًخؿلب َظا و البالض زاعج مً ماؾؿت لطالر ل ؾلؿت مً بطن نلى الخطى  زغوج لخُاصي الخاعجي الخدٍى

 .الطهبت الهملت

 الخجاري  الائخمان: ثاهيا

ل ٌهخبر ل ؤهىام خضؤ الخجاعي  الخمٍى  في ًخمثل و اإلاىعصًً مً اإلااؾؿت نلُه وجخدطل ،ألاحل ْطير الخمٍى

اث ُْمت  الخجاعي  الائخمان ًلهب و ،ؤلاهخاج نملُاث في حؿخسضمها ؤو َيها جخاحغ التي للؿلو ألاضلُت اإلاشتًر

ل في ألاَمُت بالٌ صوع  ت زاضت اإلااؾؿاث مً ال٘ثير جمٍى  ضهىبت ججض التي الطًيرة اإلااؾؿاث و منها، الخجاٍع

ٛ  في ُت الٓغوع نلى الخطى  في الهامل مالها عؤؽ ُٖاًت نضم مً حهاوي ؤو اإلاىسُػت، الخٙلُت طاث اإلاطَغ

ل ت اخخُاحاتها جمٍى   .الخجاٍع

ل في اإلاطضع ؤو الىىم َظا نلى اإلااؾؿاث حهخمض و  هدُجت اإلاطغفي الائخمان نلى انخماصَا مً ؤٖثر الخمٍى

مً٘ الائخمان، مً الىىم َظا بها ًخمخو التي للمؼاًا  :ًلي َُما مؼاًاٍ ؤَم هظٖغ ؤن ٍو

ٌ  ضهىلت  :عليه الحصى

 اإلاالُت، اإلايشأث مً ييٍر ؤو البىٚ مً الاْتراع ًخؿلبها التي اإلاخهضصة و اإلاهٓضة ؤلاحغاءاث جلٚ ًخؿلب ال َهى

ا مً بض اٛ عؾمُت ؾلباث جىحضال   ناصة و َغ ُهها، ًجب مؿدىضاث ؤو جدٍغ  ناصة ًٙىهىا اإلاىعصًً ضهج بل جْى

ش في بالضَو حؿمذ اٛ اإلاالُت قغوَهم ٗاهذ بطا للؿضاص مهلت نمالئهم بنؿاء اؾخهضاص نلى  .اإلادضص الخاٍع

 :اإلازوهت

ل مطاصع مً مطضع الخجاعي  الائخمان بن  التي بالُُُ٘ت طلٚ ؤعاصث ٗلما اإلااؾؿت حؿخهمله خُث الخمٍى

ٛ  ًتٕر اؾخسضامه ؤن ٖما جدخاحها، ً ًؿلب ما هاصعا اإلاىعص ؤلً مؿاؽ، صون  اؾؿتاإلا ؤضى ٛ  َع  ؤضى

ٛ  مٓابل اإلااؾؿت ٛ  للماؾؿت ٌؿمذ ما َظا و الائخمان نلى الخطى  مطاصع مً بغاَُت ؤمىاٛ نلى بالخطى

  .ؤضىله بػمان ؤزغي 

 للماؾؿت، اإلاىعص ًمىده الظي الىٓضي الخطم مٓضاع نلى ٌهخمض البػانت، ؾهغ في الائخمان جٙلُت جضزل و

اث ُْمت ألازيرة َظٍ ؾضصث ما بطا ش مً ْطيرة َترة زالٛ اإلاشتًر غ جاٍع بل الُاجىعة جدٍغ  مىنض ْو

 .الاؾخدٓاّ

ت للٓغوع مىاؾبا بضًال PME الـ ججض ال ْض و ل نضص في جضزل التي الخجاٍع  يُاب خالت في اإلاجاوي الخمٍى

ً، ؤمام اإلااؾؿت ًجهل الىٓضي للخطم اإلاىعص نغع و الىٓضي الخطم ٛ  الخُاع زُاٍع ى ألاو ٛ  َو  الٓبى
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غ ؤن ًجب بالخالي و بالهغع ش ْبل الىٓضي اإلابلٌ جَى  الخطم، حجم مً الاؾخُاصة بظلٚ ،الاؾخدٓاّ جاٍع

ؼ َى الثاوي والخُاع ظا نلُه اإلاخُٔ الاؾخدٓاّ ؤحل اهخكاع زم ومً الَغ  نً ؾِئا اهؿبانا ؾُهؿي َو

ت الؿمهت نلى ٖظلٚ و اإلااؾؿت، و اإلاىعص بين الهالٓت نلى ًازغ و للماؾؿت، اإلاالُت الىغهُت  لها الخجاٍع

 13.الخجاعي  الائخمان ًٓضمىن  الظًً لضي

 الدجم، ال٘بيرة اإلااؾؿاث مو PMEالـ بخهامل ألامغ ًخهلٔ نىضما واضر بشٙل الخجاعي  الائخمان قاَغة جبرػ و

 مهخبرة آحاٛ بمىذ لها حؿمذ الٓطيرة آلاحاٛ في الؿُىلت مً ٗاٍ ْضع نلى جٙىن  ما ناصة ألازيرة َهظٍ

و مو هُؿها بظلٚ واغهت للماؾؿت ل في البىٚ مْى   الاؾخًالٛ وشاؾاث جمٍى

 الزضمي غير الطىق  مً الاكتراض: ثالثا

ّ  َظا الى الخاحت جيشإ ى ألاضضْاء و ألاْاعب مً اإلاؿخمضة ؤو الظاجُت، اإلاىاعص ُٖاًت نضم بؿبب الؿى  َو

ٛ  باليؿبت ألاَمُت هاخُت مً ألاولى تاإلاغجب ؤخُاها و الثاهُت اإلاغجبت ًدخل  بخطاءاث بُيذ َٓض الىامُت، للضو

ّ  بإن الضولي البىٚ بها ْام التي ٛ  ْض الغؾمي الًير الؿى  َظٍ جمىذ و اإلااؾؿاث َظٍ مً% 99 مً ؤٖثر مى

 ّ  مٓاعهت ٖثيرا مغجُهت جبضو اٛ ْض َائضة بإؾهاع و حضا ْطيرة ؤو ْطيرة ولُتراث ضًيرة ْغوع الؿى

ت هاعباألؾ ّ  في الجاٍع  .الغؾمي الؿى

 اإلاخىضطت و الصغيرة اإلاؤضطاث لخمىيل اإلاطخددثت آلالياث: الثالث اإلاطلب

ىا لٓض  ل مطاصع الى الؿابٔ اإلاؿلب في جؿْغ  في جخمثل التي و اإلااؾؿت مالُت في واإلاهغوَت الخٓلُضًت الخمٍى

 .ؤهىانها بمسخلِ الٓغوع

 الخاضت لـ اإلااؾؿاث نلى نبئا جمثل ؤنهابال الجؼائغي  ْخطاصالا في مؿخهملت و مهغوَت اإلاطاصع َظٍ ٗل

PME لُت ْضعتها إلادضوصًت هدُجت ّ  نً البدث الى الخاحت قهغث لظلٚ الخمٍى ل ؤزغي  ؾغ  الاؾدثماعاث لخمٍى

ّ  نغاُْل ججىب زطائطها ؤَم مً ًٙىن  ل ؾغ  .ال٘الؾُُ٘ت الخمٍى

ٌ  الفزع  الخأحيري  الخمىيل: ألاو

ّ  في للخجضًض خضًثت َ٘غة ًجاعي ؤلا  الائخمان ٌهخبر  ل، ؾغ ا حًُيرا ؤصزلذو  الخمٍى ٍغ  الهالٓت ؾبُهت في حَى

لُت ٓت َظٍ خضازت وعيم اإلآترغت، اإلااؾؿت و اإلآغغت اإلااؾؿت بين الخمٍى ها جىؾها حسجل َةنها الؿٍغ  ؾَغ

ً بْضام الاؾخهماٛ في ُما لهم، ًٓضمها التي الهضًضة اإلاؼاًا الى بالىكغ نليها اإلاؿدثمٍغ ٛ  ًلي َو  الخهٍغ ؾىداو

ل مطاصع مً الجضًض اإلاطضع َظا نلى  .ؤشٙاله و مُهىمه خُث مً الخمٍى

 

 

                                                           
اس ابتسام ، آليات مكافحة البطالة "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذجا، جامعة مسيلة  بلقو 
13
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 ؤلاًجاري  الخمىيل حعزيف: أوال

ت ؤو مالُت ماؾؿت ؤو بىٚ بمىحبها ًٓىم نملُت نً نباعة َى لت جإحير شٖغ  ؤو آالث بىغو لظلٚ ْاهىها مَا

ٛ  ؤي ؤو مهضاث ٛ  بمٙاهُت مو ؤلاًجاع ؾبُل نلى خهملتمؿ ماؾؿت بدىػة ؤزغي  ماصًت ؤضى  في ننها الخىاػ

 .نليها اإلاخهاْض الُترة نهاًت

 ؤلاًجاع ًخُٔ بشإنها زمً  ؤْؿاؽ نلى الدؿضًض ًخم

ين بين ًبرم نٓض َى ؤلاًجاعي  الائخمان ؤن بمهجى ٛ  ٌؿمى ؾَغ  اإلاؿخإحغ الثاوي و (ألاضل مالٚ) باإلااحغ ألاو

ٛ  ًٓىم خُث ( ،ألاضل مؿخسضم) خم مهُىت، ػمىُت َترة زالٛ ألاضل اؾخسضام خٔ الثاوي بمىذ ألاو  ٍو

ه ُْمت مٓابل طلٚ و بشإنها ًخُٔ ؤْؿاؽ نلى الدؿضًض  لىُـ ؤْؿاؽ شٙل في حؿضًضَا ًخم مدضصة بًجاٍع

 صون  ألاضل باؾخسضام ًٓىم اإلاؿخإحغ ؤن الاؾدئجاع مؼاًا ؤبغػ  مً ولهل اإلابرم، الهٓض في نليها اإلاخُٔ الُترة

ىا بشغائه، زامالالت لي الىحه ًبرػ َو  ؤو اإلاملىٕ اإلااٛ عؤؽ اؾخسضام مً بضاٛ ؤهه مً ؤلاًجاع نملُت مً الخمٍى

ل ٖإؾاؽ اإلآترع اإلااٛ عؤؽ ٛ  شغاء نملُاث لخمٍى  ٖبضًل مباشغة الاؾدئجاع اؾخسضام باإلمٙان َةهه ،ألاضى

لي  .بشغائها الالتزام صون  و الاْخطاصًت زضماتها مً لالؾخُاصة اإلاغيىبت ألامىاٛ جدطُل لهملُت مهىع جمٍى

ٛ  اؾدئجاع الى اللجىء ؤن الى وشير  الاؾخًالٛ نملُاث مؿخىي  نلى ٖبيرة مغوهت ًدٓٔ جمل٘ها مً بضاٛ ألاضى

 باليؿبت الخ٘ىىلىجي الخٓاصم مساؾغ بخسُُؼ ٌؿمذ ؤهه ،ٖما PMEبالـ ألامغ حهلٔ بطا زاضت للماؾؿت

ظلٚ وؤشغها ؾبٔ ٖما للمؿخإحغ  في الٓضعة نضم نلى مباشغة ًىه٘ـ الظي الؿلب حجم مساؾغ ُؼجسُ ٖو

 .لئلهخاج ألامثل الدجم جدضًض

ا و الضواَو َظٍ مً اهؿالْا ل اؾخسضاما ؤٖثر اإلادضوصة بٓضعاتها و PMEالـ جبٓى ييَر ٔ نً للخمٍى  ؾٍغ

 .الاؾدئجاع

 الخمُيز َظا ًمـ اٛ و اإلاضة اًتنه في الائخمان نٓض مطير و مضة بازخالٍ ؤلاًجاعي  الائخمان ؤشٙاٛ جسخلِ و

ت بالخطائظ اإلاالي الًُ ؤشٙاٛ مسخلِ بين ٍغ لُت بالؿبُهت اإلاغجبؿت الجَى  الؿلو مىغىم و هىنُت و الخمٍى

 :ًلي َُما ؤلاًجاعي  الائخمان ؤشٙاٛ طٖغ ًمً٘ و الائخمان، مدل

 ؤلاًجاري  الائخمان أشياٌ: ثاهيا

 :الدشغيلي الخأحير .1

 لهظا له، ؤلاهخاجي بالهمغ مٓاعهت ْطيرة ػمىُت مضة زالٛ ألاضل اإلاؿخإحغ ٌؿخسضم يرالخإح مً الىىم َظا في

 و الُهلُت ألاضل ملُ٘ت بين ٗامل َطل َىإ ؤن بمهجى اإلااحغة، الجهت خىػة في جبٓى ألاضل ملُ٘ت َةن

 .لؤلضل اإلااحغ اؾخهماٛ

 و ،لؤلضل ؤلاهخاجي الهمغ مً ؤْل جٙىن  ما ناصة الخإحير َترة ؤلً بالٙامل ه ٖاَخال ًخم اٛ ألاضل ؤن هالخل و

 نلى (ما بشٙل ٗىؾُـ جضزل بىٚ ؤو لؤلضل مال٘ت ماؾؿت ٗان ؾىاء) اإلااحغ ٌهخمض اٛ الخاٛ بؿبُهت
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ً في الُترة بًجاعاث مً اًغاصٍ  مً ألاضل اؾخهاصة بهض بُهه ؤو ألاضل جإحير بناصة الى ًخجه بل ؤعباخه، جٍٙى

 ألاضل جٙلُت حؿاوي  اٛ الاؾدئجاع ؤْؿاؽ بحمالي ؤن هجض لظا الخإحير، ترةَ نهاًت في اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت

ل مدل  . الخمٍى

هت، ج٘ىىلىحُا لخًيراث جخهغع التي الؿلو خالت في زاضت الخإحير مً الىىم َظا ٌؿخسضم و  ًضَو ما ؾَغ

 الؿابٔ الؿلو جإحير في اؾخهماله ًىدشغ ٖما الدشًُل، نٓض َترة ؾُلت بها الاخخُاف نضم الى اإلاؿخإحغ

غ آالث ،آلالُت الخاؾباث الىٓل، ٖؿُاعاث اؾخسضامها  خٔ اإلاؿخإحغة للماؾؿت ٌهؿي ٖما الخ،...الخطٍى

 مخاخت، ج٘ىىلىحُا ؤخضر باؾخسضام لها ٌؿمذ مما الهٓض مضة اؾدُُاء ْبل إلاال٘ه ؤلاهخاجي ألاضل بناصة

ظلٚ ب بمٙاهُت ٖو ل زم ومً ألاضل ججٍغ لي،جم جإحير الى الهٓض جدٍى  ؤي ًىحض اٛ الخإحير مً الىىم َظا وفي ٍى

 في ؾىىاث زالثت جخهضي اٛ ناصة التي الٓطيرة مضجه زالٛ نضمه مً للشغاء اإلاؿخإحغة للماؾؿت زُاع

 ٛ  .الثابخت ألاضى

 :الخمىيلي الخأحير .2

 ؤضل مً الاهخُام خٔ اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت بمىذ الهٓض مدل ألاضل مالٚ بمٓخػاَا ًٓىم حهاْضًت نالٓت َى

 نٓض ن٘ـ إللًاء ْابل يير الهٓض َظا و ي، صوع  بشٙل ًضَهه مبلٌ مٓابل مهُىت ػمىُت َترة زالٛ مهين

 اإلااحغة اإلااؾؿت جٓىم التي ألاضل مىاضُاث بخدضًض جٓىم التي هي اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت و الدشًُلي، الخإحير

 ًسخاع ؤن الهٓض مضة نهاًت في للماحغ ًٙىن  و،  الغؤؾمالي ألاضل ملُ٘ت بدٔ ألازيرة َظٍ جدخُل و بشغائه،

 :الخالُت البضائل ؤخض بين

 الى اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت ْبل مً ؾضاصٍ ؾبٔ ما مغاناة مو نلُه مخُٔ زمً هكير اإلااحغ ألاضل شغاء 

 .الخهاْض َترة زالٛ مبالٌ مً اإلااحغة اإلااؾؿت

 ألازظ مو اإلاؿخإحغة و إلااحغةا اإلااؾؿخين بين نليها الاجُاّ ًخم حضًضة بشغوؽ ؤلاًجاع نٓض جدُض 

 .اإلااحغ ألاضل جٓاصمالانخباع  بهين

 اإلااحغة اإلااؾؿت الى ألاضل بعحام. 

ل الخإحير في ؤهه ؾبٔ مما هالخل  هي ألاؾغاٍ َظٍ الخهاْض، نملُت في ؤؾغاٍ زالثت َىإ ًٙىن  ما ناصة الخمٍى

 .اإلاىخج و اإلاؿخإحغ و اإلااحغ

 .نلُه اإلاخُٔ لألاض بشغاء ًٓىم الظي َى: اإلااحغ -

ض ما ًدضص الظي َى: اإلاؿخإحغ -  .اؾدئجاٍع ًٍغ

 بةمػاء ًٓىم الظي َى و واإلااحغ اإلاؿخإحغ عيبت خؿب الخإحير مدل ألاضل بطىانت ًٓىم الظي َى: اإلاىخج -

 ْض و ،"اإلاؿخإحغ َى الظي" الًير لطالر الاشتراؽ بهٓض ٌهٍغ بهٓض اإلاىخج مً الشغاء ؤو الخطيُو نٓض

ل ًٓىم عابو ؾٍغ لهملُتا في ًضزل لُت ماؾؿت ؤو ٗالبىٚ اإلآغع ؤي بالخمٍى  ْغوع بخٓضًم جٓىم جمٍى
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 مً بغاَُت غماهاث اإلآغغىن  ًؿلب لظلٚ الخإحير، مدل ألاضل بػمان َظا و ألاضل لِشتري  للماحغ

 .الائخماهُت الضعاؾت خؿب َظا و اإلااحغ

 :ًلي َُما طلٚ جلخُظ ًمً٘ و

 ج هطزف ثالث في عمليت الخمىيل الخأحيري ( : إدخاٌ إلاىI-01الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .433دمض ٖماٛ زلُل خمؼاوي ، اْخطاصًاث الاجمان اإلاطغفي ،صماإلاصدر : 
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لي الخإحير ًإزظ ؤن ًمً٘ الؿابٓت الطىع  الى بغاَت  :آلاجُت الطىع  بخضي الخمٍى

 :الاضدئجار ثم البيع

ذ هُـ في و مثاٛ، بىٚ مالُت ماؾؿت الى لها ؤضى بخضي ببُو اإلااؾؿت جٓىم الخالت َظٍ في و الْى  امهه جْى

 ؤن اإلااحغة للماؾؿت ًدٔ و الهٓض، شغوؽ خؿب مهُىت ػمىُت َترة زالٛ ألاضل َظا الؾدئجاع اجُاُْت

 .ؤلاًجاع نٓض اهتهاء نىض ألاضل حؿترص

ىن  الٓغع حؿضًض نملُت حشبه ؤلاًجاع صَو في اإلاخبهت الهملُت بن  جضَو ألاولى الخالت َُي بهٓاع، اإلاَغ

تاإلا اإلااؾؿت الى اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت ت (ؤْؿاؽ) صَهاث (اإلااحغة) شتًر اث في مدؿاٍو  في حؿاوي  مخخالُت ؤْو

 الثاهُت الخالت وفي للماؾؿت، الاؾدثماع نلى مهين نائض الى باإلغاَت بالٙامل ألاضل ءاشغ  ُْمت مجمىنها

ت صَهاث نلى الٓغع اإلآترغت اإلااؾؿت حؿضص  الٓغع الؾتهالٕ ًُ٘ي بمٓضاع مخخالُت ثاَتر  في مدؿاٍو

 . للٓغع مىاؾب نائض الى اَتباإلغ

 ٛ ل َظا ضًُت هبين ؤن وؾىداو  :الخالي البُاوي الغؾم زالٛ مً الخمٍى

 الاضدئجار ثم البيع عمليت( : I-02الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 434دمض ٖماٛ زلُل خمؼاوي ، اْخطاصًاث الاجمان اإلاطغفي ،صماإلاصدر : 
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 :الزفعي الخأحير

 ؤْؿاؽ بضَو ملؼم َهى الؿابٓت، الطٌُ نً ع ا ٖثي ًسخلِ ال اإلاؿخإحغ وغو الخإحير مً الىىم َظا في

 .الهٓض مضة زالٛ ؤلاًجاع

ل الخالت َظٍ في ًٓىم َهى للماحغ باليؿبت ؤّما ت باألمىاٛ ألاضل َظا بخمٍى  ًخم والباقي مهُىت بيؿبت اإلاملٖى

له ً ٌهخبر ألاضل َةن الخالت َظٍ وفي مٓترغت، ؤمىاٛ بىاؾؿت جمٍى  طلٚ نلى وللخإُٖض الٓغع لُٓمت َٖغ

ين مً وًْى الٓغع نٓض َةن  َى اإلاؿخإحغ ؤما الخُٓٓي، اإلآغع َى اإلااحغ ؤن عيم واإلاؿخإحغ اإلااحغ الؿَغ

و ألاضل ٌؿخهمل الظي ٛ  في ًٙىن  ما ناصة الخإحير مً الىىم َظا ؤن ووشير للؿضاص، غامىا بطُخه ًْى  ألاضى

  .الُٓمت اإلاغجُهت الثابخت

ٛ  ؤن ٗىن  في PME لل بتباليؿ ؤهىانه بمسخلِ ؤلاًجاعي  الائخمان ؤَمُت ج٘مً ونمىما  ال اإلاؿخإحغة ألاضى

ظا هُت،زااإلاي في جكهغ ؼ جدؿين نلى ٌؿانض َو ظا لها، الائخماوي اإلاٖغ ُمخه وحهاجه له َو  PME لل باليؿبت ْو

ت الُٓمت بغؾملت جؿالب مداؾبُت ثاانخباع  ٛ  ُْمت وحسجل ؤلاًجاع نملُت مً ؤلاًجاٍع  غمً اإلاؿخإحغة ألاضى

 إلاهاًير الضولي اإلاجلـ نً الطاصعة اإلاداؾبُت اإلاهاًير بهؼ َةن ؤلاًجاعي  لالئخمان يؿبتوبال هُت،ااإلايز  نىاضغ

 .الخخامُت هُتااإلايز  في بصماحه بػغوعة جٓغ  1976ؾىت في اإلاالُت اإلاداؾبت

 الفاجىرة جدىيل علد: الثاوي الفزع

ّ  الخٔ جدطُل مشٙلت حهخبر ت و ت اإلايشأث حهثر نىامل ؤخض الخجاٍع  مما الدجم، واإلاخىؾؿت ًيرةالط الخجاٍع

 بُو نلى جٓضم نىضما َاإلااؾؿت الاْخطاص، نلى الؿلبي الخإزير زم ومً والخطُُت، ؤلاَالؽ ألزؿاع ٌهغغها

ٔ نً مىخجاتها ت ّاألاوع  ؾٍغ  البػانت ُْمت جدطُل زم ومً الاؾخدٓاّ، ؤحل اهخكاع نليها ًخهين الخجاٍع

 .اإلابانت

اء ؾىاء الُترة جلٚ زالٛ الؿُىلت الى دخاجج ْض اإلااؾؿت ؤن َى ًدضر ما ولً٘  ؤو للًير زاماتهاتبال للَى

ت، اإلاىاَؿت ؾبُهت جُغغها التي الخؿىع  ؾمىخاث لخدُٓٔ ظا الخجاٍع ً ؤمام اإلااؾؿت ًجهل ما َو  بما: زُاٍع

اء ماالالتز  مضًنها نلى حشترؽ ؤن ىا للثمً، الُىعي بالَى ىص الىدُجت جٙىن  َو  نً اإلااؾؿت وعجؼ البػانت ٗع

دطل الاؾخدٓاّ ؤحل ًيخكغ ؤن ؤو مىخجاتها، جطٍغِ  اإلااؾؿت ٌهُٔ َظا لً٘ البػانت، ُْمت نلى ٍو

ِٓ ائها ؤمام خائال ٍو ت ّاألاوع  ُْمت بخدطُل اإلااؾؿت ُْام ؤن ٖما اإلاسخلُت، اماتهابالتز  َو  بىُؿها الخجاٍع

 .اإلااؾؿت ػهُت ا مي ًَٔغ مما للخدطُل مالُت وامٙاهُاث حهضا اإلااؾؿت مً ًخؿلب الهمالء مً

ّ  نضة الى البائو ًلجإ اإلاشٙلت َظٍ اإلااؾؿاث جخجاوػ  وختى ّ  حهخبر والتي ؾغ  :14وهي جٓلُضًت ؾغ

 

 

                                                           
23سليمان ناصر ، تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالصيغ االسالمية، جامعة غرداية، ص  
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 الىوالت علد: أوال

ل ؤن ؤي ٓت َظٍ لً٘ الُىاجير بخدطُل مخسططت ماؾؿت ؤو بىٙا اإلااؾؿت جٗى  بخعجُل حؿمذ ال الؿٍغ

 .الُىاجير ُْمت

 اللزض علد: ثاهيا

هاب اإلاخسططت، اإلااؾؿاث ؤو البىٕى مً عاالاْتر  ؤي ٓت َظٍ نلى َو  اإلاشٙلت، ؤبهاص ؤخض جىاحه ؤنها الؿٍغ

ى ٛ  نضم َو  ءاثابحغ  ٖظلٚ الُىاجير ُْمت بخدطُل اإلآغغت اإلااؾؿت جخههض وال الاؾخدٓاّ، ؤحل خلى

 ٛ لت مهٓضة حهخبر الٓغوع نلى الخطى  .وؾٍى

 الخجاريت قاألاور  خصم علد: ثالثا

ٓت َظٍ وجػمً اإلاخسططت، واإلااؾؿاث البىٕى ؤًػا لهملُتا بهظٍ جٓىم ّ  حعجُل الؿٍغ  البائو خٓى

ت، ّاألاوع  وجدطُل هاب ولً٘ الخجاٍع ّ  َٓـ ًخهلٔ و مدضوص، هؿاْه الخطم ؤن نلُه ٌُ  في اإلاخجؿضة بالخٓى

ّ  ا ؤو ت ع  و الطًيرة، ؾؿاثاإلاا  بةمٙاهُاث بالُٓاؽ مغجُهت جبضو نمىلخه ؤن ٖما َىاجير، في الثابخت صون  ججاٍع

 اإلاكاَغ بها جىاحه ْاهىهُت نملُت الى اإلااؾؿاث خاحت ٗاهذ اإلاشٙلت نالج في الخٓلُضًت الٓىالب َشل ءااػ 

ى ملخت، غغوعة الؿابٓت للمشٙلت اإلاسخلُت ّ  ءاشغ  نٓض ٖبير بىجاح ًىجٍؼ ؤن اؾخؿام ما َو ت الخٓى  الخجاٍع

ل )  .)الُىاجير جدٍى

ٓطض ّ  ءابشغ  ٍو ت الخٓى ت اإلااؾؿاث صًىن  حجؼ ؤو ءاشغ "  الُاٖخىعٍىٌ ؤو الخجاٍع  نلى حشخًل التي الخجاٍع

ت البىٕى جٓىم ٖما الاؾتهالُٖت، الؿلو خٓل في الضولي ؤو اإلادلي اإلاؿخىي   خؿاباث ءابشغ  حهتها مً الخجاٍع

ت اإلااؾؿاث بدىػة اإلاىحىصة (َىاجير ؾىضاث ْبؼ، ّاؤوع ) اإلاضًىين  مضتها وحاجتر  والتي الطىانُت ؤو الخجاٍع

ش بين ما  .الٓبؼ خؿاباث اؾخدٓاّ جاٍع

ٛ  الؿٍغ الُاٖخىعٍىٌ، نملُت في ٍاؤؾغ  زالزت جىحض ؤهه ؾبٔ مّما هالخل ى ألاو  الظي اإلاىػم ؤو الخاحغ َو

، للؿٍغ اإلاضًً الؿٍغ ؤي الهمُل َهى الثاوي الؿٍغ ؤما اإلاضًىت، الخؿاباث بدىػجه  الثالث والؿٍغ ألاٛو

ى  :ًلي َُما هبرػَا ألاهىام مً مجمىنت للُاٖخىعٍىٌ و اإلآغغت اإلااؾؿت َو

  :الفاهخىريىغ أهىاع

  :ؤهىام ؾخت الُاٖخىعٍىٌ

ل، بهملُت الُاٖخىع  ُْام حاهب الى ؤهه بها ًٓطض: ٗاملت زضمت -ؤ  مؿٚ نمُله، مضًً بةبالى ًٓىم الخمٍى

 .الهمُل مضًً ؾٍغ مً مباشغة جدطُل بهملُاث الُٓام الهمُل، صَاجغ

 .اإلاساؾغ جدمل نضا ما ٗاملت متزض - ب

ل َٓـ جخػمً: حؼئُت زضمت -ج  الهمُل مضًً ببالى و الخمٍى



مفاهيم عامت خٌى الخمىيل                                         الفصل ألاٌو                                   

 

32 
 

ل نضا ما ٗاملت زضمت -ص  .الخمٍى

ل زضمت -ٌ  َٓـ الخمٍى

ل جخػمً حؼئُت زضمت -و  .ؤخُاها واإلاساؾغة الخمٍى

م ًٓل ال ؤن الُاٖخىع  ٌشترؽ َىا لً٘ و ألاولى الخالت زاضت  لل مىاؾبت ألاٖثر ألاولى الزتالث ألاهىام حهخبر ، ْع

PME ٛم نً ألانما  الثاوي للىىم باليؿبت الش يء وهُـ وؿبُا، مهخبرة اإلابالٌ جٙىن  ما يالبا و مهين، ْع

 الىىم َهى الثالث الىىم ؤما اإلاضًىين، لخؿاباث الخإمين وؾُلت ٌؿخسضم الخالت َظٍ في الهمُل ؤن باؾخثىاء

 :الُاٖخىعٍىٌ جٙلُت الػهُُت لٌاإلابا خالت في ًمىذ ااهدشاع  ألاٖثر

 :( زاضت ونمىلت نامت نمىلت) الهمىلت مً هىنين (بىٚ ؤو مخسططت ماؾؿت ) الُاٖخىع  ًخٓاض ى

 :الخاصت العمىلت

ؿميها ل نمىلت ؤو الخعجُل نمىلت البهؼ َو  :الخمٍى

ش بين الُاضلت اإلاضة نً وجددؿب ش و الائخمان إلابالٌ الهمُل سخب جاٍع  جدضًض ًخم و اجير،الُى  اؾخدٓاّ جاٍع

ّ  في الشهغي  الُائضة مهضٛ مخىؾـ غىء في ؤو اإلاطغفي، ألاؾاؽ ؾهغ نلى بىاء الُائضة ؾهغ  و الىٓض، ؾى

ّ  ؤن ًجىػ  ال  .الاجُاُْت للُائضة ْاهىها اإلآغع  ألاْص ى الخض ًُى

 :العامت العمىلت

ت الخضماث مٓابل الهمُل ًضَهها %  2.5 بين الخاضت الهمىلت وؿبت وحاجتر  و الُاٖخىع، له ًٓضمها التي ؤلاصاٍع

 .%  2.5 و%  0.1 بين وحار َخت الهامت الهمىلت ؤما ،%4 و

 :لإلهخاج باليطبت

ت، اإلاالُت ألانباء بخدطُل الُاٖخىع  اإلااؾؿت ُْام َةن  ماؾؿخه إلصاعة الخُغى َغضت للهمُل ًدُذ وؤلاصاٍع

اصة زم ومً ل حهت ومً جدؿِىه، و ؤلاهخاج ٍػ  لِـ للماؾؿت الُاٖخىع  ًمىده الظي خمانالائ َةن الخمٍى

ال  ًخم التي الُىاجير ُْمت جماما حؿاوي  الائخمان ُْمت ألن الىؾجي الاْخطاص نلى ؤزاع ؤي له ولِـ جطخمُا جمٍى

 .جسُُػها

 :للخصدًز باليطبت

ٛ  مهلىماث جٓضم َهي  جخدٓٔ البالص زاعج ؤو صازل ججغبتها زالٛ َمً الخطضًغ، لهملُت اإلاىاؾبت ألاؾىاّ خى

ا الهاإلاُت ألاؾىاّ في اإلاؿلىبت الؿلو نً بمهلىماث نمالئها َخمض لؤلؾىاّ الٙاملت الشُاَُت لها  وؤؾهاَع

اث ي الخسلُظ في الهمُل حؿانض ٖما الخ،... الخطضًغ لهملُاث اإلاىاؾبت وألاْو  .لبػائهه الجمٗغ
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  Système d’incubation ألاعماٌ خاضىاث هظام: الثالث الفزع

 ألاعماٌ خاضىاث عزيفح: أوال

ُها ًمً٘ - ير نلى حهمل الٓاهىوي، ُٖانها لها بظاتها ْائمت ماؾؿت ؤنها نلى حهٍغ  الخضماث مً حملت جَى

ً والدؿهُالث  مً ًم٘نهم ؤولي بضَو شخنهم بهضٍ ضًيرة ماؾؿاث بةْامت ًباصعون الظًً الطًاع للمؿدثمٍغ

 مغخلت ؤنباء ججاوػ 

 زاضت ماؾؿاث جٙىن  ؤن ؤو للضولت جابهت جٙىن  ؤن اإلااؾؿاث لهظٍ ًمً٘ و ،(ؾيخين ؤو مثال ؾىت) الاهؿالّ

 .ؤْىي  صنما لها ٌهؿي اإلااؾؿاث َظٍ مثل في الضولت جىاحض ؤن يير مسخلؿت ؤو

ُها ًمً٘ ٖما غ مخٙاملت مىكىمت بإنها حهٍغ  الى 01 مً) مدضوصة لُترة واَض مشغوم الؾخػاَت الؿبل ٗل جَى

ير زالٛ مً ٍغوجؿٍى وجىمُخه ( ؾىىاث 03  الخخػان مٙاها وجخػمً وصانمت مخاخت ضالخت نمل بِئت جَى

ير اإلاشغوم ا َىُا صانمت واصاعة الخضماث ٗاَت وجَى ُٓا واصاٍع  اإلاخؿلباث ًسُؼ مما عمؼي  بًجاع لٓاء وحؿٍى

ت ً ضًاع مٓضوع  في ًٙىن  وبما الخضوص ؤصوى الى اإلاشغوم لبضء الالػمت الاؾدثماٍع  ًاصي وبما ،اإلابضنين اإلاؿدثمٍغ

و الى  .الخجاعي  الخؿبُٔ واْو الى الُ٘غة مغخلت مً اإلاباصعة هٓل حؿَغ

ض - ها ْو ت بالصخطُت جخمخو وججاعي  ضىاعي ؾابو طاث نمىمُت ماؾؿاث بإنها"  ئغي االجؼ  اإلاشغم نَغ  اإلاهىٍى

 " اإلاالي ؾخٓالٛالا  و 

 ألاعماٌ خاضىاث أحياٌ أو أهىاع: ثاهيا 

ٌ  الجيل خاضىاث  )ألاضاضيت الخلىيت ىاث)خاض: ألاو

ت نلى حهخمض التي اإلااؾؿاث الخاغىاث َظٍ حؿاهض  جيخج التي اإلااؾؿاث مثل ؤؾاس ي، ماٛ عؽ ؤ ٕ اإلاهَغ

بت الخاغىاث َظٍ وجٙىن  الخاضت، والهضؾاث الال٘تروهُت، اإلاٙىهاث الخاؾباث  واإلاضاعؽ الجامهاث مً ٍْغ

  باألبدار لُٓاما نلى ألاؾاجظة بدصجُو الُٓام مىه والًاًت الُىُت،

 :الثاوي الجيل خاضىاث

 والطىاناث والًظائُت الطىانُت نُت،االؼع  ٗاإلااؾؿاث الخٓلُضًت، اإلاهخبرة اإلااؾؿاث الخاغىاث َظٍ وجػم

ت  والجمهُاث اإلادلُت والخٙىمت البلضًاث مثل والهُئاث الضوائغ مو مغجبؿت وهي الخ،...واإلاُٙاهُُ٘ت الُضٍو

ت ت، ٍوالًغ  والطىانُت الخجاٍع  .الُىُت واإلاضاعؽ ألابدار ٖؼامغ  مً والضنم الخإًُض جخلٓى ؤنها ٖما الخجاٍع

 الثالث الجيل خاضىاث

 مثل اإلاخسططت الخضماث جٓضم التي للماؾؿاث مؿتهضَت مؿاخاث هي و" ججضًض ٖؼامغ "  نً نباعة هي

ت الُىُت ثاالضوع   . الخاضت الخضماث مً ؤزغي  وؤهىام والاؾدثماٍع
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 الحاضىاث أهداف: ثالثا

 :الخالُت ألاَضاٍ وحشمل

جي الشباب حؿانض - ههم و ماؾؿاتهم بْامت نلى الهلُا واإلاهاَض الجامهاث زٍغ  .الخاضت مشاَع

 .الٓائمت اإلاشغوناث جىؾهت في واإلاؿانضة ببضانُت مشغوناث زلٔ -

و ) ًىُظونها التي ألابدار هخائج مً الاؾخُاصة مً الشباب الباخثين مؿانضة -  الهمل مغخلت مً (غججس مشاَع

 .الخجاعي  ؤلاهخاج بهضٍ الهملي الخؿبُٔ مغخلت الى اإلاسبري 

ٗاث بوشاء نلى ألانماٛ عواص مؿانضة -  .ؤلاْالم خلامغ  في الدجم واإلاخىؾؿت الطًيرة الشغ

ٛ  مً الخ٘ىىلىحُا هٓل في واإلاؿانضة اإلاؿخىعصة ولىحُا الخً٘ جىؾين في اإلاؿاَمت  ج٘ىىلىحُا اإلاخؿىعة الضو

ؼوح  .الاْخطاصي البىاء نملُت ًسضم بما اإلادلي اإلاجخمو في جؿبُٓاتها و اؾخسضاماتها هٍؼ

اصة لغوح التروٍج -  .الاهؿالّ مغخلت ضهىباث مىاحهت نلى الطًيرة اإلااؾؿاث ومؿاهضة الٍغ

 .الخاغىت جٓضمها التي بالخضماث للمشغوم نالُت همى مهضالث جدُٓٔ -

 .اإلاشغوم بصاعة نلى والٓضعة غ،الخ الهمل ثامهاع  جٓالُض جىمُت -

ؼ حهمل -  .الخاغىت زاعج للمشغوناث الُىُت زضماتها جٓضًم مو بالخاغىت اإلادُـ للمجخمو جىمىي  ٖمٖغ

 ألاعماٌ خاضىاث جلدمها التي الخدماث: رابعا

 ل ومطاصع بُغص الخهٍغِ ؤو مباشغة مالُت مؿانضاث جٓضًم  .اإلااؾؿت ؤمام اإلاخاخت الخمٍى

 واإلاهضاث لآلالث الخإحيري  ئخمانالا  َغص جٓضًم. 

 ل مؿخلؼماث جدضًض نلى اإلااؾؿت مؿانضة  .وحضولتها اإلاالُت والؿُىلت والٓغوع الخمٍى

 اإلاهلىماث جٓضًم  ٛ  .الدسجُل نٓباث جسؿي نلى ومؿانضتها الخٙىمُت الضوائغ لضي الدسجُل خى

 ت زضماث جٓضًم ت بصاٍع  .)الخ...اهترهِذ َاجِ، َاٖـ، ) مشتٖر

 بُت ثاصوع  نٓض ٛ  اإلادخػىت للماؾؿاث م٘ثُت جضٍع اصة عوح لخىمُت ألاؾاؾُت الٓػاًا بهؼ خى  الٍغ

 .اإلابضنت وؤلاصاعة

 ا اإلاطاٍع ) اإلاالُت باإلااؾؿاث الاجطاٛ نلى مؿانضتها ٛ  جىضُاث جٓضًم مو (وييَر  هجانت خى

و ظلٚ اإلآترخت اإلاشاَع ٛ  اإلآترخاث جٓضًم ٖو ل مبالٌ خى  .الالػمت الخمٍى

 و ٗالجامهاث، ) بها نالْت لها التي الهاإلاُت الجهاث مو نالْاث بْامت نلى اؾؿاثاإلا مؿانضة 

ٛ  ؤحل مً ثاوالخجهيز  اإلاسابغ واؾخسضام (ألابدار ومسابغ اإلاهاَض  الهلمُت الاؾدشاعة نلى الخطى

ُض ؤحغ لٓاء ؤو مجاها بما اإلاؿلىبت، والُىُت  .َػ
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 ؾير نلى الخاغىت في اإلآُم مؿانضة  ّ ٔ الخاعحُت وعبما اإلادلُت الؿى  مؿانضجه و مىخجاجه، لدؿٍى

ت و الالػمت ألاولُت اإلاىاعص جإمين في  .مىخجاجه لهغع الضولُت عبما و اإلادلُت اإلاهاعع في اإلاشاٖع

ت والخٙىمت اإلادلُت ثاؤلاصاع  مً مضنىمت مهكمها ؤنماٛ، خاغىت3500 مً ؤٖثر الهالم في وجخىاحض ٍؼ  اإلاٖغ

ُ٘ت اإلاخدضة الىالًاث وجإحي اإلاخدضة، ألامم ومىكمت عوبيألاو  والاجداص الضولي والبىٚ ؼ في ألامٍغ ٛ  اإلاٖغ  مً ألاو

 .ؤوعوبا و الُابان و الطين جليها و خاغىت 950 خىالي َلضيها الخاغىاث نضص خُث

ؿاهُا في خاغىت 1000 خىالي و ؤإلااهُا و َغوؿا مً ٗل في خاغىت 200 خىالي ًىحض ٖما  الهالم في ؤما ،بٍغ

 15. خاغىت 522 خىالي به َخهمل الثالث

 :بها اجطاٛ ؤو نالْت نلى الخاغىت جٙىن  التي الهُئاث ًبين اإلاىالي الشٙل

 ألاعماٌ بداضىاث عالكت لها التي الهيئاث( : I-03الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 423دمض ٖماٛ زلُل خمؼاوي ، اْخطاصًاث الاجمان اإلاطغفي ،صماإلاصدر : 

 

 والصىاعي الاكخصادي اليطيج جىميت في ألاعماٌ خاضىاث دور : خامطا

 مً جدٓٓه ما زالٛ مً وطلٚ والطىاعي الاْخطاصي اليؿُج جىمُت في ا باعػ  ا ع صو  ألانماٛ ىاثخاغ جلهب

 في :  واإلاخمثلت ًاامؼ 

 

 

                                                           
15

 22، جامعة عمار ثليجي األغواط ، الجزائر ،ص قدي عبد المجيد ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناخ االستثماري ، مجمع األعمال  
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 :واإلاخىضطت الصغيرة اإلاشزوعاث وجىميت خلم حشجيع -

ُْمذ
ُ
 الطًيرة اإلاشغوناث وانهُاع َشل مهضالث في ال٘بير الاعجُام إلاىاحهت ألاؾاؽ في اإلاشغوناث خاغىاث ؤ

ض جضًضةال و َظٍ مً%  90 الى 82 عبت ا ّ ؤن ؾاثاالضع  بهؼ ؤقهغث ْو  الى الؿيخين زالٛ جُشل اإلاشاَع

 الخسؿُؿي الجاهب نً بهُضة شخطُت احتهاصاث نلى لُٓامها هدُجت وشاؾها، بضاًت مً ؾىىاث زمـ

ض. والاؾدشاعي  و نلى ْضعتها ألانماٛ خاغىاث ؤزبدذ ْو  ؤشاعث خُث الجضًضة، اإلاشغوناث هجاح وؿبت َع

غ ُ٘ت الجمهُت جٓاٍع  صازل اإلآامت الجضًضة اإلاشغوناث ٍتاع ؾخمغ ا و ،  هجاح مهضالث ؤن الى للخاغىاث ألامٍغ

 . اإلاشغوناث لهظٍ اإلاىسُػت الخٓلُضًت الىجاح بيؿبت مٓاعهت%  88 الى وضلذ الخاغىاث

خم للخاغىاث، لىألاو  الىقُُت ٌهخبر هجاخها َغص وعَو الىاشئت اإلاشغوناث صنم َةن وبالخالي  مً طلٚ ٍو

ير زالٛ ٓي وؤلاصاعي  اإلاالي الضنم ؤهىام حمُو جَى  واوشاء الىمى، مغخلت في اإلاشغوناث لهظٍ والغناًت والدؿٍى

ت الُىُت للمهلىماث الىٓاؽ في ْانضة مً٘. والخجاٍع  صنم في ألانماٛ خاغىاث جلهبه الظي الضوع  جلخُظ ٍو

 في الىٓاؽ الخالُت  PME اٛ وجىمُت

ٌ  هيلحط  عبـ في اليها اإلاىدؿبت اإلايشأث مؿانضة للخاغىاث ًمً٘ خُث: الخمىيل مصادر الى الىصى

ت هُؿها للخاغىاث ًمً٘ ٖما الىمى، ؾىع  في وهي اإلايشأث َظٍ في الاؾدثماع في بالغيبين  اجطاالث  في اإلاشاٖع

 .اإلايشأث طٍاَ ملُ٘ت

 جإؾِؿها ءاثاٖةحغ  نضًضة، ْاهىهُت زضماث الى الجضًضة اإلايشأث جدخاج :اللاهىهيت الخدماث جىفير

خابت وحسجُلها ت اإلالُ٘ت بدماًت ًخهلٔ وما زُظ،االتر  نٓىص  ٖو  جٓىم خُث م،راالازت ءاثاوبغ  الٍُ٘غ

 .الٓاهىهُت الخضماث جٓضم التي والجهاث اليها اإلاىدؿبت اإلايشأث بين الىؾُـ بضوع  ناصة الخاغىاث

 جمهُضا اإلامىلين اؾخٓؿاب بهضٍ ومهاعع هضواث بةْامت الخاغىاث جٓىم خُث :جىاصل شبياث بىاء

 اإلاؿخىي  نلى ؾىاء بُنها َُما الخىاضل شبٙاث بىاء نلى حهمل ٖما اليها، اإلاىدؿبت اإلايشأث  مو لخىاضلهم

ٍى الهالمي ؤو اإلادلي ت اإلاؿخجضاث نلى للْى  ٖما الخٙامل، جدُٓٔ نلى والهمل عث ا الخب جباصٛ في واإلاشاٖع

 لها ٌؿمذ مما واإلاخىؾؿت الطًيرة اإلايشأث َيها حشإع التي واإلاهاعع اإلاُخىخت ألاًام بةْامت ثالخاغىا جٓىم

 .ثار الخب جباصٛ و بالخهاٍع

ت الخضماث جٓضًم ًبضؤ: والاضدشاريت والدطىيليت والخدريبيت ؤلاداريت الخدماث مً العدًد جىفير  مً ؤلاصاٍع

ٔ بخٓضًم جٓىم ٖما جُُٓمها، مغخلت في وطلٚ لها اإلاىدؿبت للميشأث الخاغىاث ْبل  اإلاىدؿبت للميشأث الدؿٍى

 وجخمثل. الخاغىاث لىُـ ؤًػا ومىدؿبت اإلاجاٛ َظا في مخسططت ؤزغي  ميشأث ْبل مً للخاغىاث

ت الخضماث  جىقُِ و ازخُاع ألاَضاٍ، جدضًض الؿُاؾاث، وغو نلى اإلاؿانضة في للخاغىاث الاؾدشاٍع

 .اليها اإلاىدؿبت اإلايشأث وهمى جُانل ْبع  ا ث ٖما الخىُُظًين، ءاع اإلاض

غ: الخدخيت البييت جىفير  ثامسخبر  مً الالػمت ألاؾاؾُت َٔااإلاغ  لها جىدؿب التي للميشأث الخاغىاث جَى

 الاجطاٛ، وشبٙاث واإلاهلىماث جٓىُت وزضماث مجاوبغ  ؤحهؼة مً ؤلاغاَُت والاخخُاحاث ثاوججهيز   ومهامل
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ير الالػمت الترجِباث بهمل الطًيرة الخاغىاث بهؼ جٓىم ٖما  للميشأث الخدخُت البيُت مخؿلباث لخَى

ٔ نً لها اإلاىدؿبت ت ؾٍغ ُئاث الجامهاث مو الخيؿُٔ ؤو اإلاشاٖع ٔ نً ؤو الخٓىُت هٓل َو  .الاؾدئجاع ؾٍغ

 في الخاغىاث لىجاح ؤؾاؾُا مؿلبا ٌهخبر الخٓىُت لىٓل مصجهت بِئت وحىص بن :الفىيت الخدماث جلدًم

 ٛ ا الالػمت الخٓىُاث نلى لها اإلاىدؿبت يشأثاإلا  خطى َغ ا، لخؿٍى  الخهاون  جدُٓٔ نلى حهمل خُث وهمَى

ير مو والخاغىاث، الخٓىُت هٓل مجابغ  بين والخيؿُٔ ّ  وجغجِب واإلاخسططين، ءابالخبر  اؾخهاهتها ؾبل جَى  ؾغ

بت الجىصة ٖؼاإلاغ  اؾخسضامها ٔ نً الخاغىاث َظٍ مً الٍٓغ  .زاضت واجُاُْاث نٓىص ؾٍغ

غ خُث مً اإلادلي اإلاجخمو وجيشُـ جىمُت في الخاغىاث حؿاَم :اإلادلي اإلاجخمع جىميت  ألانماٛ بِئت جؿٍى

ؼ ومدلُت، بْلُمُت جىمُت هىاة الخاغىت وحهل مشغوناث واْامت  الغايبين لضي الخغ الهمل عوح ليشغ ومٖغ

ّ  الالخداّ في  .الهمل بؿى

 مهضالث جدُٓٔ مً َُه جيشـ الظي ؤلاْلُم ؤو اإلاضًىت نجم٘ي الخاغىت حؿخؿُو :الاكخصادًت الخىميت دعم

ت للمشغوناث نالُت همى مهضالث جدُٓٔ الى باإلغاَت اْخطاصًت، ؤوشؿت إلْامت نالُت  بالخاغىت، اإلاشتٖر

 ؤَم بخضي حهخبر التي الجضًضة الخضمُت ؤو ؤلاهخاحُت اإلاشغوناث بْامت حؿهُل نلى الهمل زالٛ مً وطلٚ

ٗائؼ ٗاث َظٍ ؤن خُث ،ْخطاصًتالا الخىمُت ع  ؤلاهخاج نملُاث وجيشُـ والغؾىم، الػغائب بضَو جٓىم الشغ

لها الخىعٍضاث، و والخطضًغ ٛ  ميزاهُاث نلى مالُت مىاعص جضع نملُاث ٗو  .الضو

ؼ: الخ٘ىىلىحُت و الطىانُت الخىمُت صنم  ؤلابضانُت ألاَٙاع جىمُت و عناًت نلى الخ٘ىىلىحُت الخاغىاث جٖغ

لها نلى والهمل لخؿبُُٓتا وألابدار غ البدث مغخلت مً جدٍى  بْامت زالٛ مً الخىُُظ، مغخلت الى والخؿٍى

 الُائٓت ْضعتها خُث مً الخ٘ىىلىجي، الخؿىع  آلُاث ؤَم ؤخض حهخبر التي الخ٘ىىلىحُت الطًيرة اإلاشغوناث

غ نلى  وجىؾين هٓل حؿهُل نلى حهمل مخسططت ج٘ىىلىحُت خاغىاث ْامت ؤلاهخاج نملُاث وجدضًث جؿٍى

 16.ؤْل وبخٙلُت ؤؾغم بشٙل الخضًثت الخ٘ىىلىحُا

 الجشائز في اإلاخىضطت و الصغيرة اإلاؤضطاث جمىيل آلياث جزكيت و جطىيز: اإلابدث الثاوي 

ل ٌهخبر  ًً اإلاؿدثمغ ًلجإ ألاخُان يالب في PMEالـ بوشاء نىض ججاوػَا ًجب التي الهٓباث ؤَم مً الخمٍى

اث اليها زلطذ التي ؤلاخطائُاث ؤن ٖما الهائلُت، و اضتالخ الاصزاعاث الى ؤؾاؾا  البىٚ بها ْام التي الخدٍغ

ض الهالمي ا جم الجؼائغ في الخاضت اإلاخىؾؿت و الطًيرة اإلااؾؿاث مً %80 ؤن جٖا ل بوشاَئ  طاحي بخمٍى

ض مما ،%100 بيؿبت  التَه و مخىىنت آلُاث في الخُ٘ير ما ؾخضعى َى و اإلااؾؿاث بوشاء مدضوصًت ًٖا

ل نملُت لدؿهُل  .الخمٍى

 ٌ  الجشائز في اإلاخىضطت و الصغيرة اإلاؤضطاث جمىيل في الخجاريت البىىن دور  جطىيز: اإلاطلب ألاو

ت البىٕى جماعؾها التي البىُ٘ت الخضماث شهضث ذ في الخجاٍع  و وؤصواتها ؾبُهتها في ٖبيرة حًيراث الخالي الْى

ت البىٕى وقُُت حهض َلم اإلاجخمهاث، و لؤلَغاص الاْخطاصًت بالخُاة نالْتها بؿبب جٓىُاتها  نلى ْاضغة الخجاٍع
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 505قدي عبد المجيد، مرجع السابق ، ص   
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 و اإلآترغين بين وؾـ ؤنها ؤي جٓغع، لٙي جٓترع البىىٕ ؤن نباعة في اإلاخمثلت الخٓلُضًت اإلاهىت مماعؾت

ٛ  َضَها ،لؤلمىاٛ اإلآغغين ت للماؾؿاث الٓغوع ومىذ الىصائو ْبى  حاهب الى زالُها، و والطىانُت الخجاٍع

 طلٚ و ْبل مً حهضَا لم بىُ٘ت بهملُاث الاغؿالم و الُٓام الى حهضث بل ،ألازغي  البىُ٘ت بالخضماث مهاُْا

 ،الاْخطاصًت و الاحخمانُت الكغوٍ وحًير ألازغي  اإلاالُت واإلااؾؿاث البىٕى ْبل مً الشضًضة للمىاَؿت هكغا

ٛ  في البىٕى حهِشه الظي الخالي  الخؿىع  حؿاًغ لم زطىضا الجؼائغ و نمىما الثالث الهالم في لبىٕىل  الضو

 و البشغي  الهىطغ جىمُت في الجهىص بظلذ و نملها في الخضًثت الىؾائل ألازيرة َظٍ ؤصزلذ خُث اإلاخؿىعة،

ت و مغغُت وؾائل ابخ٘غث ُذ خين في وزضماتها نملُاتها وهىنذ الؼبائً مضزغاث لجظب مًٍغ  البىىٕ ْو

ت  التي الخضًثت الخؿىعاث إلاىاحهت َغغتها نمُٓت جدضًاث جىاحه حهلها امم الخٓلُضًت، الىقُُت نىض الجؼائٍغ

 َهالُتها مً خضث التي الػهِ هٓاؽ و الىٓائظ مً حملت مً حهاوي نلها مما البىُ٘ت، اإلاهىت نلى ؾغؤث

لي ٖجهاػ  17.جمٍى

 الجشائز في اإلاشاريع اإلاصغزة جمىيل في اإلاخاطز اإلااٌ رأص مؤضطاث جزكيت: اإلاطلب الثاوي 

 الجشائز في اإلاخاطز اإلااٌ رأص مؤضطاث ججزبت أفاق: الأو 

ٛ  قهغث  ؾمذ الظي الٓغع و الىٓض ْاهىن  ضضوع  ،بهض 1991 ؾىت الجؼائغ في اإلاساؾغ اإلااٛ عؤؽ ماؾؿت ؤو

ل في مخسططت ماؾؿت هي و" FINALEP"ماؾؿت هي و زاضت مالُت ماؾؿاث بةوشاء  ،ؾاَم PME الـ جمٍى

ٗالت و اإلادلُت الخىمُت وبىٚ شهبيال الٓغع مً ٗل جإؾِؿها في  732 ْضٍع ماٛ بغؤؽ للخىمُت الُغوؿُت الى

ل ًخهضي لم صوعَا لً٘ صج، ملُىن  ت قهغث زم اإلااؾؿت، اخخُاحاث مً% 35 وؿبت جمٍى  SOFIANACE"شٖغ

ل 04 في" ت هي و صج ملُاع 5 ْضٍع ماٛ بغؤؽ 2000 ؤٍَغ ل في مخسططت مساؾغ ماٛ عؤؽ شٖغ  بوشاء جمٍى

ٗاء، نً لها البدث و عؤؾمالها لُخذ صنمها و إلااؾؿاثا وجإَُل  .2003 ؾىت بهض زاضت شغ

 الجشائز في اإلاخاطز اإلااٌ رأص مؤضطاث هجاح شزوط: ثاهيا

ير الضولت نلى ًُترع   ؤَمها مً الجؼائغ، في اإلاساؾغ اإلااٛ عؤؽ ماؾؿاث الىجاح الشغوؽ مً حملت جَى

ير - هُا، و اؾُاؾُ اْخطاصًا، مالئم اؾدثماعي  مىار جَى  اإلادُؿت اإلاساؾغ خضة اعجُهذ ٗلما ؤهه طلٚ حشَغ

ً ؤحجم ٗلما ٛ  بهضًً، طو زؿغ مىاحهت بؿبب الخؿغ، اإلادُـ في الاؾدثماع نلى اإلاؿدثمٍغ  ًخهلٔ ألاو

ٛ  وشاؽ و باإلااؾؿت  .باإلادُـ ًخهلٔ الثاوي و اإلامى

ٗاث بوشاء حصجُو -  اإلااصة في الىكغ اإلاالُت وػاعة ؤناصث ومازغا ؤحىبُت، ؤو ٗاهذ وؾىُت مساؾغ ماٛ عؤؽ شغ

ل مً الجؼائغ في اليشؿت البىٕى جمىو التي الٓغع و الىٓض ْاهىن  م104ً ٗاث جمٍى  لىُـ الخابهت الشغ

 عؤؽ َُئاث غمً جيشـ لها جابهت َغوم بخإؾِـ للبىٕى ؾمدذ ؤي مالها، عؤؽ في حؿاَم التي ؤو اإلاجمىنت

 .الاؾدثماعي  اإلااٛ

                                                           
17

 550قدي عبد المجيد،مرجع سابق ،ص   
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 جٓضم التي زاضت اإلاساؾغ، اإلااٛ عؤؽ مجاٛ في اإلاخسططت ألاحىبُت اإلااؾؿاث مو ٖتالشغا ؤؾالُب صنم -

 .الخ٘ىىلىحُا

ّ  بوشاء في ؤلاؾغام - ٛ  و ألاؾهم ؾغح زالله مً ًخم ختى اإلاالُت، ألاوعاّ ؾى  بهظٍ الخاضت اإلاالُت ألاوعاّ جضاو

 .اإلااؾؿاث

ب و للبدىر مغاٖؼ بوشاء - و إلاؿانض الخضٍع ل بغامج الدشًُل، ،الاهؿالّ مغخلت في تالخىمٍى اإلاشاَع  الخمٍى

 .اإلاخابهت و اإلاؿانضاث

ُت الهمىمُت الؿلؿاث ؤمام ًبٓى  الخدُيزاث حاهب الى لها بغاَُت جدُيزاث جٓضًم اإلااؾؿاث َظٍ صوع  لتْر

بُت  و الطًيرة اإلااؾؿاث بيشاؽ اإلاخهلٔ العجؼ مساؾغ خضة مً للخٓلُل مالها عؤؽ في ٖمؿاَمتها الػٍغ

ٛ  حصجُو و، الدجم خىؾؿتاإلا  للضوع  وطلٚ الجؼائغ في لالؾدثماع الدجم مخىؾؿت و ضًيرة ماؾؿاث صزى

و مما نملها، مُضان في حضًضة ؤَٙاع جبجي و الخ٘ىىلىحُا هٓل في ألازيرة َظٍ جلهبه ؤن ًمً٘ الظي الُهاٛ  ًَغ

ل في جضزلها مجاٛ مً ٌهمٔ ما بضوعٍ َى و اإلاساؾغ اإلااٛ عؤؽ ماؾؿاث اًغاصاث مً  الٓؿاناث ٗاَت جمٍى

 .الاْخطاصًت

 الجشائز في الخمىيل عمليت في دورها و الفاجىرة جدىيل مؤضطت: اإلاطلب الثالث 

ل ماؾؿاث جلهب ل في مهما صوعا الُاجىعة جدٍى  مالُت ماؾؿت بىضُها وطلٚ الجؼائغ، في PME الـ جمٍى

ل نملُاث في مخسططت ٔ نً ألاحل ْطير الخمٍى ّ  ؾٍغ  .للماؾؿاث ٍتالخجاع  الخٓى

 :الجشائز في الفاجىرة جدىيل علد اضخعماٌ واكع

ل نٓض ٌهخبر ل جٓىُاث مً الُاجىعة جدٍى  جىكُمها و لخجؿُضَا الجؼائغي  اإلاشغم ؾعى التي الجضًضة الخمٍى

غ بهضٍ ْاهىهُا ل هكام جؿٍى ل نملُت في الخٓىُت َظٍ ألَمُت هكغا وطلٚ الجؼائغ، في الخمٍى  جدطُل و الخمٍى

ّ  ) الضًىن  ض ،(الخٓى  نام في الطاصع و واإلاخمم اإلاهضٛ الجؼائغي  الخجاعي  الٓاهىن  زالٛ مً طلٚ ٗان ْو

1993. 

عي اإلاغؾىم مً 543 اإلااصة خؿب و ل 25 في اإلااعر و 93/28 الدشَغ م لؤلمغ اإلاخمم و اإلاهضٛ 1993 ؤٍَغ  ْع

ِح ؤن هجض الخجاعي، الٓاهىن  اإلاخػمً و 1975 ؾبخمبر 26 في واإلااعر 25/59 ل نٓض هٍغ  في الُاجىعة جدٍى

 :ًلي ٖما الجؼائغ

ل نٓض " "  اإلاؿمى ػبىنها مدل" نمُل"  حؿمى مخسططت ماؾؿت بمٓخػاٍ جدل نٓض َى الُاجىعة جدٍى

 ٛ  بدبهُت وجخُ٘ل نٓضـ نً هاجج مدضص ؤلجل للُاجىعة الخام اإلابلٌ ألازير لهظا َىعا حؿضص نىضما ،"له اإلاخىاػ

 18"ؤحغ مٓابل الدؿضًض نضم
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عي اإلاغؾىم مً 543 اإلااصة   ل 25 في اإلااعر و 93/28 الدشَغ  1993 ؤٍَغ
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ل نً ًترجب و ت الضًىن  َظٍ جدٍى  لُائضة الالتزاماث جىُُظ جخػمً ٗاهذ التي الػماهاث ٗل هٓل الخجاٍع

ٛ  و الهمُل مً ٗل ًػم ٖما ،"اإلاخسططت اإلااؾؿت"  الهمُل ت بٙل نىه اإلاخىاػ ٔ نً و خٍغ  نلُه الاجُاّ ؾٍغ

 .الدؿضًض نضم مساؾغ ألازيرة َظٍ جخدمل ؤن نلى مؿبٓا،

ل جماعؽ التي و اإلاخسططت للماؾؿت ًمً٘ ٖما ُت الخضماث مً نضص جػمً ؤن الُىاجير جدٍى  اإلاطَغ

 : ًلي ما منها هبرػ ؤن ًمً٘ التي و لضيها، اإلاخاخت وؤلامٙاهُاث لالخخُاحاث جبها وطلٚ ألازغي 

ل ٔ اإلااؾؿاث مبُهاث جمٍى  ْبل للمىعصًً اإلاضَىنت الُىاجير مبلٌ مً% 90 الى% 70 مً اليشاؽ َغم َو

 .للدؿضًض دضصةاإلا آحاٛ

ل في اإلاخسططت اإلااؾؿت ْبل مً الؼبائً صَاجغ و خؿاباث مؿٚ  .الُىاجير جدٍى

ت للماؾؿاث جٓضم - ت مهلىماث الخجاٍع ّ  نً ججاٍع  نً بخطائُت ؤزغي  ومهلىماث هطائذ شٙل في الؿى

 .زاعحها و البالض صازل في ألانماٛ لٓؿام الاْخطاصي اليشاؽ وواْو جؿىع 

 مً اإلاطغفي الجهاػ ًخمً٘ لم ْىاهين مجغص ول٘نها بهض، ًخم لم الجؼائغ في الخٓىُت لهظٍ الُهلي الخؿبُٔ بن

 .بهض جؿبُٓها

 البىً و الىسارة بين للدشاور  دائم إطار إوشاء: اإلاطلب الزابع 

ُو جم ٛ  اجُاّ نلى الخْى ى ش حهاون  بغوجٗى ُت 03/00/0220 بخاٍع ت اإلاالُت الىؾاؾت لتْر  الـ ْؿام بين اإلاشتٖر

MPE ُُت، الخىمُت و الُالخت بىٚ الجؼائغي، الىؾجي البىٚ"  الهمىمُت، البىٕى و  الشهبي الٓغع الٍغ

ّ  الجؼائغي،  زالله مً البىٕى مؿاولى التزم و" اإلادلُت الخىمُت بىٚ الُالحي، للخهاون  الىؾجي الطىضو

ض اإلااؾؿت، مدُـ نلى لالهُخاح ؤٖثر بالهمل  :ًلي ما نلى الاجُاّ جم ْو

ٛ  في وغو -  .الٓغوع ملُاث جٓضًم شغوؽ و مٓاًِـ اإلاخىؾؿت و الطًيرة والطىاناث اإلااؾؿاث مخىاو

ير - ُت شغوؽ جَى  البىٕى و واإلاخىؾؿت الطًيرة والطىاناث اإلااؾؿاث ْؿاناث بين الؿلُمت الهالٓاث جْغ

 .الخمؿت الهمىمُت

 إلاىاضب وميشئت مػاَت ُْمت و ةٖبير  همى ْضعة طاث اإلاىخجت اليشاؾاث لطالر البىُ٘ت الٓغوع جىحُه -

 .حشًُل

يُت بغامج وغو -  ٛ  البىٚ ؾاعثا و اإلااؾؿاث مؿيري  لطالر جٍٙى ُت"  مالُت جضَٓاث جٓضًم بحغاءاث خى  جْغ

 ."...اإلاػاَت الُٓمت ألانماٛ

ٔ نً اإلاطضعة الٓضعة طاث MPE الـ صنم و مغآَت - ل ؾٍغ  .مالئم جمٍى
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الث ُٖاًت نضم قل في ت البىٕى ْبل مً اإلآضمت الخمٍى ل َُئاث و الخجاٍع ت PMEالـ جمٍى  للٓؿام، الجؼائٍغ

ير مهمت جخىلى التي و الجؼائغ في اإلاخسططت اإلاالُت اإلااؾؿاث جىاحض حصجُو مً بضال  َةهه ل جَى  الالػم الخمٍى

 .اإلااؾؿاث مً الىىم لهظا
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 خالصت الفصل 

لُت البضائل بين باإلاُاغلت لها ٌؿمذ مما ل،للخمٍى مخىىنت وؾائل PMEالـ ؤمام جؿغح  بالخالي و اإلاخاخت الخمٍى

لُت آلالُت ازخُاع َهملُت اإلاؿؿغة، ألاَضاٍ مو ًدىاؾب الظي اجساط الٓغاع  نلى بالؿهلت لِؿذ الخمٍى

 .الُه اللجىء جم الظي اإلاطضع و اإلااٛ جٙلُت ؤَمها نىامل لهضة جبها جخدضص هي و ؤلاؾالّ،

 مطاصع ؤَم مً حهخبر التي الخاضت اإلاالُت اإلاىاعص مؿخىي  نلى ْطىع  مً حهاوي ما ناصة PMEللـ باليؿبت

ل  جلجإ لظلٚ نالُت، جٙلُت طاث جٙىن  التي الخإؾِـ جٙالُِ إلاىاحهت منها ألاٖبر الجؼء ًسطظ الظي الخمٍى

ل مطاصع الى ل ألاؾاس ي الخاعجي اإلاطضع حهخبر التي البىُ٘ت ٗالٓغوع زاعحُت جمٍى  اإلااؾؿاث، َظٍ لخمٍى

 ٖبيرة اْخطاصًت مباصعة عوح و ببضانُت ْضعاث و بهخاحُت ؾاْاث مً اإلااؾؿاث َظٍ به جؼزغ ما عيم ؤهه يير

ٛ  في ٖبيرة ضهىبت ججض َةنها البؿالت، امخطاص و الاْخطاصًت الخىمُت في باإلاؿاَمت لها ٌؿمذ مما  الخطى

ل نلى  زاضت جٓضمها التي الػماهاث مدضوصًت و مالها عؤؽ يف اهسُاع مً به جخميز إلاا هكغا ،الالػم الخمٍى

 ؤن ٖما اإلااؾؿت، ألصخاب الصخطُت ألامىاٛ نلى الػماهاث ؤي ألازيرة َظٍ جٓخطغ ما َ٘ثيرا الهُيُت، منها

 البىىٕ مهمت مً ضهبذ اإلاميزاث َظٍ له، الصخطُت بالخطائظ ٖبير بشٙل مغجبـ ًٙىن  اإلااؾؿت مطير

 ؤو الهؼوٍ الى بالبىٕى ؤصي بضوعٍ الظي و اإلااؾؿاث، َظٍ وشاؾاث نً الىاحمت غاإلاساؾ جٓضًغ و جُُٓم في

ل نً الترصص ّ  اؾخدضار جم اإلاشٙلت َظٍ لخل و اإلااؾؿاث، َظٍ جمٍى ل حضًضة ؾغ  و اإلااؾؿاث َظٍ لخمٍى

ل ؤَمها مً التي ٗاث و ضىاصًٔ و الخإحيري  الخمٍى  ضٌُ الى ءاللجى الى باإلغاَت الخ،... اإلاساؾغ اإلااٛ عؤؽ شغ

ل  .ؤلاؾالمُت الخمٍى
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 جمهيـد

ًاهذ الضُو حكترى في وظىص ظاهغة البُالت بحن قغابذ وقئاث اإلاجخمؼ، ومؼ وظىص جكاوث بحن وؿبت       إطا 

اهدكاع هظه الظاهغة مً صولت الى أزغي، قئن الخكاوث هظا مىظىص أًًا بحن البرامج والخُِ التي جًػها ًل 

ت انخهاصًت واظخماغُت، ها مً  زاللهاجخت جمٌىذ مً صولت، قهىاى صُو اؾخُاغذ أن جُبو بغامج جىمٍى

الؿُُغة غلى مكٍلت البُالت ومدانغتها، بِىما هىاى صُو أزظث مكٍلت البُالت قيها جدؿؼ وجىدكغ بحن 

  .الػضًض مً قئاث اإلاجخمؼ

كُت اإلاهمكت وجسكُل      وغلى مضاع الػهض اإلااض ي صخا الػالم غلى خهُهت أهه لٍي ًخم جمٌحن اإلاجخمػاث الٍغ

أة البُالت والكهغ خى ُ الػالم ًجب أن جخاح لهظه اإلاجخمػاث قغنت    .وؾضاص الضًىن  والانتراى الاصزاعَو

ًان          و أمام ل وبىاء غلى طلَ  ما  زالُمً  (اإلاهمكحن)جم إنهاءهم الظًً  ألاقغاصبض مً قخذ الٍُغ

 وؤلانهاءٌؿمى بالهغى اإلاهؿغ وهى مبضأ انخهاصي جم ججغبخه في البلضان الىامُت إلاهاومت البُالت 

مالاظخماعي دت  ـ، ٍو مشل أصاة قػالت في اإلاػالجت لبأؽ قٍغ  لإلنهاء الاظخماغُتبها مً الؿٍان، ٍو

، وكاَاث خغقُت وزضماجُت...الخ)وبغوػ وكاَاث انخهاصًت نؿحرة  الانخهاصي ، (حكؿُل طاحي غمل باإلاجُز

و اليكاٍ  الاظخماعيهى جغنُت الىمى  ألاؾاس يهضقه  عبت التهمِل بكًل هىع مً ومدا الانخهاصيغً ٍَغ

واإلاباصعة الظاجُت وغلى عوح  ـغلى الىك الاغخماصاإلادٌ، بل ًغجٌؼ أؾاؾا غلى  الاجٍاُقٌغة  ؽ ًٌغ  ل الضغم 

 اإلاهاولت. 

الؿحر مؤهلحن مً  ألاقغاصلهظا الؿغى قئن الهغى اإلاهؿغ ًىقغ زضماث مالُت جماقُا مؼ اخخُاظاث       

بضون صزل أو طوي الضزل الؿحر مؿخهغ والبُالحن  ألاشخاممً الهغى البىٍي، والتي حكمل قئت  الاؾخكاصة

، باصعث (الضُو الىامُت زهىنا)وغلى ؾغاع باقي صُو الػالم  .والظًً ًيكُىن غمىما في الهُاع ؾحر الغؾمي

لجػل الهغى اإلاهؿغ أصاة قػالت إلاٍاقدت الكهغ والخسكُل مً  الالػمتالؿلُاث في الجؼابغ الى ويؼ آلُاث 

دت الىاؾػت زانت  اإلاؿاغضة اإلاالُت  آلالُاثهكاقت خُض جىقغ هظه  ألايثر خضة البُالت في أواؾِ الكٍغ

بُت،  وؤلاغكاءاثالهغوى اإلاضغىمت واإلاىسكًت الكابضة  اإلاكغوغاث الهؿحرة، منها إلصخابوالكىُت  الًٍغ

يُت خُى أؾالُب الدؿُحر اإلاالي  للمكغوغاث الهؿحرة واإلاهؿغة. ومً بحن هظه  وؤلاصاعي إياقت الى بغامج جٍٍى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  آلالُاث ًالت الَى   "ANGEM".اإلاىيىغت مً َغف الخٍىمت هظيغ الى

  :نمىا بخهؿُم هظا الكهل الى مبدشحنما ؾبو  زالُومً   

  أساسياث حىل اللسض املصغسألاول املبحث : 

  والًت املبحث الثاوي: جلدًم عام حىل الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس وجلييم وشاطها في

 مسخغاهم .
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 املصغس اللسض حىل  أساسياث: ألاول  املبحث

 ظغوف جدؿحن مً اإلادغومحن ألاشخام لكئت ٌؿمذ قهى البُالت، إلاداعبت أصاة بمشابت اإلاهؿغ الهغى ٌػخبر 

ُ  مً جمٌنهم التي الخانت أوكُتهم اؾخدضار زالُ مً وهظا مػِكتهم  .مضازُل غلى الخهى

 .الجؼابغ في ووانػه اإلاهؿغ الهغى ماهُت الى ؾيخُغم  اإلابدض هظا زالُ قمً

 املصغس اللسض ماهيت: ألاول  املطلب

ُ  اإلاهؿغ، الهغى وحػٍغل وكأة الى اإلاُلب هظا في ؾيخُغم   اإلاجخمؼ في وأهمُخه ألاؾاؾُت مباصبه وؾىدىاو

 أخض غلى الخؿلب بهضف وطلَ الضزل، ومدضوصة الكهحرة بالكئاث وغالنخه الػمل مىانب جىقحر خُض مً

ُ  الكغم هضعة وهي أل غامت الكهغاء ًىاظهها التي الغبِؿُت اإلاػىناث  الخضماث وغلى نغوى غلى للخهى

 .الغؾمُت اإلاهغقُت الىظم زالُ مً جهضم والتي ألازغي  اإلاهغقُت

 املصغس اللسض وحعسيف وشأة: ألاول  الفسع

 املصغس اللسض وشأة: أوال

ُ  ظهغث لهض ل ججغبت أو  بػض 1976 ؾىت في يالبىؿال ـًىو مدمض َغف مً بىؿالصف في اإلاهؿغ للخمٍى

 مؿاغضة في ،قٌغ 2006 ؾىت هىبل ظابؼة غلى ـًىو مدمض جدهل ونض ص،البال  غغقتها التي الٌبحرة اإلاجاغت

 الهغى" قٌغة قانترح الكىابض، مغجكػت نغوى مهابل البىىى لضي أعاييهم ًغهىىن  الظًً الكهغاء اإلاؼاعغحن

 جُلبها ما غاصة التي للًماهاث يغوعة صون  مً اإلاؼاعغحن لػكغاث الهغوى جهضًم بمىظبه ًخم والظي" اإلاهؿغ

ت، البىىى ُ  أي امخاليهم لػضم الانخهاصًت اإلاكاعيت مً الكهغاء اؾدبػاص الى جؤصي والتي الخجاٍع  جهلح أنى

 ،الظي1977 ؾىت" bank grameen" ؾغامحن بىَ إوكاء ،قخم نغوى مً غلُه ًدهلىن  إلاا يماها حكٍل ألً

ل نام  ونض. الانخهاصًت الخىمُت جدهُو في أهمُتهم مً بالغؾم اإلاجخمؼ في مهمكحن باغخباعهم الكهغاء بخمٍى

الث مجمىع مً اليؿاء وؿبت بلؿذ  ججاعب أزبدذ نض و% 95 بيؿبت البىَ هظا َغف مً اإلامىىخت الخمٍى

ل ل مبلـ ًغظػىن  أنهم خُض مىزىنحن ًاهىا الكهغاء أن غلى للكهغاء البىَ هظا جمٍى  قهض زم آظاله، في الخمٍى

ل ُ  باقي في اهدكاعا اإلاهؿغ الخمٍى ٍا ألازغي  الضو ت بىَ أوكأث التي الالجُيُت يأمٍغ  ونض"، bank vilage" الهٍغ

و غً بىلُكُا في ظهغ ُ " بىَ ٍَغ  "عايُاث" بىَ َغف مً أهضوهِؿُا وفي ،"ؾى

ُ  مً يشحر نامذ ونض ل مؤؾؿاث بئوكاء الضو ُ  وختى ألانؿغ الخمٍى ٌُت اإلاخدضة ًالىلًاث الؿىُت الضو  ألامٍغ

ُ  مً وؾحرها  .ألازغي  الضو
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 ثاهيا: حعسيف اللسض املصغس

ًان الخضعط هى اإلاكخاح  ل  ل اإلاهؿغ أو الهغوى اإلاهؿغة باليؿبت للمبخضبحن، بِىما  ًىظض حػٍغل ًىخض الخمٍى

ل لبػٌ اإلاىظماث والهُئاث  الغبِس ي باليؿبت إلاهممي الهغوى اإلاهؿغة، وقُما ًلي ههضم بػٌ الخػاٍع

 .الػاإلاُت

 : ( BIT)حعسيف املكخب الدولي للعمل

ل اإلاهؿغ ٌكحر الى ظمُؼ الخضماث اإلاالُت قبه اإلاهغقُت    والتي جخػلو بمبالـ  (الهغوى والًماهاث)الخمٍى

  .نؿحرة

 ( : OCDE) ألاوزوبيت الاكخصادًتحعسيف مىظمت الخعاون والخىميت 

ل مكغوغاث نؿحرة، ٌؿخكُض منها  ل اإلاهؿغ هى الخهُى غلى جمٍى اإلاهمكحن، الظًً  ألاشخامالخمٍى

ل  ًخُلػىن الى زلو قغم غمل زانت بهم، في ظل ؾُاب آقام مهىُت أزغي والىنُى الى مهاصع الخمٍى

   .الخهلُضًت ؾحر اإلامٌىت

 (: REM) للخمىيل املصغس ألاوزوبيتحعسيف الشبكت 

و الىنُى للخضماث اإلاالُت  ل اإلاهؿغ هى قخذ ٍَغ اإلاؿدبػضًً " الظًً جم إنهاءهم" ، واإلابلـ  لألقغاصالخمٍى

ؼ  E25000 للهغى جم جدضًضه بـ ألانص ى غ مكاَع ل و وكاء وجٍُى ،  الاؾدشماع وتهضف هظه الهغوى الى جمٍى

ؼ  ألاخُانوحػمل الهُئاث التي جهضم الهغوى اإلاهؿغة في يشحر مً  ولًٌ لي صابما غلى جىظُه وعنض اإلاكاَع

با بًماهاث خهُهُت الهؿحرة التي مىلتها واإلاس اَغ الىاظمت غً الهغوى اإلاهؿغة التي اُ ًخم حؿُُتها جهٍغ

غ مماعؾاث مبخٌغة للخض مً هظا الخُغ والخض  وبالخالي قئن الهُئاث اإلااهدت للهغوى اإلاهؿغة نامذ بخٍُى

 الخسلل غً مىغض الؿضاص مشل جهضًم نغوى ظماغُت جًامىُت  خالثمً 

  :املخحدة ألامماللسوض املصغسة في هظس 

غ اإلاباصعة  ء مً أظل جدهُو اغ هت مؼ الك، غُاء مػنى وهي أصاة قػالالانخهاصًتالهغوى اإلاهؿغة هي أصاة جدٍغ

  .للخُاة غُاء مػنى مت وااغ الٌ

  :حعسيف اللسض املصغس في الجصائس

ني اإلاخػلو بخُبُو   الخانت  اثؤلاظغاءَبها للمغؾىم الغباس ي الهاصع غً وػاعة الدكؿُل والخًامً الَى

  : بجهاػ الهغى اإلاهؿغ قئن

غخاص بؿُِ ًخم حؿضًضه غلى مغخلت  لنخىاءالهغى اإلاهؿغ هى ؾلكت نؿحرة الدجم، وهى مسهو " 

مىذ خؿب نُـ جخىاقو واخخُاظاث وكاَاث  اإلاػىُحن، ًىظه الهغى اإلاهؿغ الى  ألاشخامنهحرة، ٍو

م اإلاكغوع ال هُل  الالػمانخىاء الػخاص الهؿحر  زالُفي اإلاجُز مً  ألاوكُت، بما في طلَ ألاوكُتإخضار 
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والكؿل اإلاىجؼ بمهغ الؿًٌ ويظا  (الكؿل الظاحي)الكؿل الخغ، وطلَ نهض جغنُت ألاولُتولكغاء اإلاىاص 

ت اإلاىخجت  ." اليكاَاث الخجاٍع

و ٌػخبر الهغى اإلاهؿغ وؾُلت إلاٍاقدت الكهغ والبُالت، ولهض ظهغ في الػضًض مً البلضان الؿاب      غة في ٍَغ

 ؤلانالخاثالىمى يػامل قػاُ في امخهام الكابٌ في الُض الػاملت، الىاجج غً الخأزحراث اإلاترجبت غً بغامج 

ىدهغ الهغى اإلاهؿغ بحن خض أصوى لٍلكت اإلاكغوع ًهضع بسمؿحن ألل صًىاع ظؼابغي  وخض الانخهاصًت ، ٍو

قهغا، وحػخبره  60الى  12وهى نابل للدؿضًض غلى مغخلت جتراوح بحن ،  أنص ى ًهضع بأعبؼ مئت ألل صًىاع ظؼابغي 

الؿلُاث الػامت بغهامجا يهضف الى جغنُت وجىمُت الكؿل وهى مىظه بالخهىم هدى الكئاث التي حػاوي مً 

مً ظهاػ اإلاؤؾؿت اإلاهؿغة وهى ٌؿُي اخخُاظاث ًل الكئاث التي  لالؾخكاصةالبُالت، وجلَ التي لِؿذ مؤهلت 

  .غ غلى نضعاث في زلو وكاٍ لخؿابها الخامجخىق

ومما ؾبو ًمًٌ الهُى أن الهغى اإلاهؿغ ًههض به: " جلَ البرامج التي جغيؼ غلى جهضًم مجمىغت مخىىغت    

الظًً لي لهم الهضعة غلى الخهُى غلى جلَ  لألقغاصقهِ  ؤلانغاىمً الخضماث اإلاالُت، ولي زضماث 

ت مضعة الخضماث مً اإلاؤؾؿاث اإلاالُت الغ  ً في هل الىنذ غلى بضء مكغوغاث اؾدشماٍع ؾمُت، الهاصٍع

 الانخهاصي ؤلانهاءللضزل، بمػنى أهه ًأحي إلاػالجت مكٍلت الكهغ والبُالت إياقت الى مػالجت مكٍلت 

اإلاغصوصًت والٌشحري اإلاساَغة مً ظهت هظغ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت  يهلُلال ألاقغاصالظي ٌػاهُه الٌشحر مً  والاظخماعي

 .لغؾمُت ا

 ألاساسيتالفسع الثاوي: أهميت اللسض املصغس ومبادئه 

 : أهميت اللسض املصغسالأو  

  : جخمشل أهمُت الهغى اإلاهؿغ قُما ًلي 

اصة وجغقُض اإلاضزغاث اإلادلُت، اؾخسضام الخٌىىلىظُا       جسكُل الكهغ والبُالت، عقؼ مؿخىي اإلاػِكت، ٍػ

بأؾػاع مىاقؿت، جىقحر  ألاؾاؾُتاإلادلُت، جىقحر الهىاغاث اإلاؿظًت للهىاغاث الٌبحرة، جىقحر حكٌُلت الؿلؼ 

ل اؾخسضام الػمالت اإلااهغة وؾحر اإلااهغة، اؾخس ؤلاهخاطالخضماث وزضماث  ضام الخضماث اإلادلُت، جدٍى

ؾحر الغؾمُت وؾحر اإلاىظمت الى أوكُت عؾمُت ومىظمت، اإلاؿاهمت في جدهُو الخىمُت اإلاٍاهُت بهضعتها  ألاوكُت

ً في اإلاجخمػاث الجضًضة   :وبهكت غامت يهضف ظهاػ الهغى اإلاهؿغ الى .غلى الخَى

  ًو حصجُؼ ؾٍان  الاظخماغُتوالكغايت  الاؾخهغاع الهضف الؿُاس ي: البدض غ افغً ٍَغ للػىصة  ألاٍع

  .الى أعاييهم

  و عقؼ الانخهاصيالهضف خم طلَ بئوكاء وكاَاث مسخلكت وجدؿحن الىيػُت اإلاػِكُت غً ٍَغ : ٍو

اصة زغواث البالض   .الضزل الكغصي مً أظل ٍػ

  جدؿحن الضزُى وظغوف الخُاة للكئاث الًػُكت وزانت لظوي الضزل اإلادضوصالاظخماعيالهضف :. 

 



 الفصل الثاوي                                                                                        دزاست جطبيليت

 

48 
 

 لللسض املصغس  ألاساسيتثاهيا: املبادئ 

  :للهغى اإلاهؿغ قُما ًلي ألاؾاؾُتجخمشل اإلاباصا 

الثو الخأمحن  الاصزاع ًدخاط الكهغاء الى مجمىغت مخىىغت مً الخضماث اإلاالُت حكمل زضماث - ، ألامىاُ وجدٍى

  .الهغوى قهِ ـولِ

ت إلاٍاقدت الكهغ، بدُض حؿخسضم - ل اإلاهؿغ أصاة نٍى اصة الضزل  ألاؾغ ٌػخبر الخمٍى الكهحرة الخضماث اإلاالُت لٍؼ

ُ وبىاء    .، وللخماًت مً الهضماث الخاعظُتألانى

ل اإلاهؿغ الهضف اإلاىخظغ مىه -  ل اإلاهؿغ ٌػني بىاء أهظمت مالُت جسضم الكهغاء، ولً ًدهو الخمٍى إطا  إل الخمٍى

 .أصمج الىظام اإلاالي الغؾمي 

ل اإلاهؿغ جٍالُكه، وهى ما ًجب أن ًٍىن غلُه ختى ًخمًٌ مً الىنُى - يبحرة مً  ألغضاصٌؿُي الخمٍى

ل اإلاهؿغ الهُام  في مهامها ًيبغي غليها أن جكغى عؾىما  والاؾخمغاع الكهغاء، وختى حؿخُُؼ مؤؾؿاث الخمٍى

غها واغاصة ًاقُت لخؿُُت جٍالُكها  أو زضماث مالُت أزغي. في قٍل نغوى  جضٍو

ل اإلاهؿغ هى جأس ي مؤؾؿاث مالُت -   ث اإلادلُت اغ مدلُت مؿخضامت ًمٌنها ظظب اإلاضزالؿغى مً الخمٍى

غها في قٍل نغوى أو زضماث مالُت أزغي   .جضٍو

، قهىاى أهىاع أزغي مً البرامج التي ًمًٌ أن حػمل اإلاكٌالثًهضم الهغى اإلاهؿغ الخلُى صابما لٍل  ل - 

 .جخىقغ لضيهم وؾابل للؿضاص ل اإلادغومحن ممً  لألقغاصبكٍل أقًل باليؿبت 

جػل مً الهػب غليهم الخهُى غلى - ، يما الابخمانٌكٍل جدضًض ؾهل لؿػغ الكابضة يغعا للكهغاء ٍو

ل اإلاهؿغ مً حؿُُت جٍالُكها وا  .ؾخضامت جهضًم زضماتها للكهغاءًمىؼ طلَ مؤؾؿاث الخمٍى

 مباقغة.الهُام بظلَ  ـصوع الخٍىمت هى الهُام بمهام اإلاؿاغضة في جهضًم الخضماث اإلاالُت، ولِ-

اإلااُ الخام، يما ًجب أن ًٍىن مؤنخا  ؽلغأ مٌمال ًجب أن ًٍىن الضغم اإلاهضم مً نبل الجهاث اإلااهدت -

ل اإلاهؿغ للمغخلت التي حؿخؿني قيها غً طلَ الضغم بمهاصع  وأن ٌػمل غلى الىنُى بمؤؾؿاث الخمٍى

لُت أزغي   .جمٍى

ت واإلاضعاء - اث  وألاهظمت، ويظلَ بىاء اإلاهاعاث ألايكاءًجب التريحز غلى بىاء اإلاؤؾؿاث الهٍى غلى ًل اإلاؿخٍى

 . هاث اإلااهدت أن جغيؼ غلى صغمهم وبىاء نضعاتهملظلَ ًجب غلى الج

ل اإلاهؿغ ٌػمل بكٍل أقًل غىض نُا- غ التي  وؤلاقهاح ألاصاء ؽالخمٍى غىه، ولًٌ اُ ًيبغي إغضاص الخهاٍع

غافحؿاغض قهِ  ل اإلاهؿغ للخٌم غلى  ألَا الخٍالُل واإلاىاقؼ، بل ًجب  زالُمً  ألاصاءاإلاػىُت ببرامج الخمٍى

  .ء غملُاث اإلاهاعهت بُنهااغ ظاأن حػمل غلى 
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 أساليبه املطلب الثاوي: واكع الخمىيل املصغس في الجصائس و

اإلاالُت، وبىاء  اخخُاظاتهاالكهحرة التي حػاوي مً غضم جلبُت  ألاؾغ اؾدىاصا الى اإلاؤقغاث اإلاخػلهت بخدضًض غضص  

غلى ويػُت اإلاكغوغاث اإلاهؿغة والهؿحرة الىاقُت في الهُاع الغؾمي و ؾحر الغؾمي، والتي ًغجكؼ غضصها مً 

لُت مىاؾبت، ًظهغ ظلُا أن هىاى َلبا  ؾىت الى أزغي وحػاوي مً غضم الهضعة غلى الىنُى الى مهاصع جمٍى

ل  مدخمال يبحرا  والظي ًدخاط الى الخكٌحر في أؾالُب حؿُُخه بالكٍل  في الجؼابغ، ألانؿغ غلى زضماث الخمٍى

هظا اإلاُلب الى الجهاث اإلاهضمت لخضماث  زالُمً خُض الىنذ والخٍلكت وغلُه ؾيخُغم مً  واإلاالبماإلاهبُى 

غه   .الهغى اإلاهؿغ ويظا الجهاث اإلاؤؾؿُت لخٍُى

 : الجهاث امللدمت لخدماث اللسض املصغسألاول الفسع 

 : بسامج املساهدة الحكىميت لبدء مشسوعاث مصغسة وصغيرةالأو  

ر بغامج خٍىمُت جم جأؾِؿها في إَاع ؾعي الخٍىمت في مٍاقدت البُالت وحصجُؼ مىظىمت ال هىاى ز 

ًالخالي   :اإلاكغوغاث اإلاهؿغة والهؿحرة، وهظه البرامج هي 

 ىُت لضغم وحكؿُل الكباب ًالت الَى   "ANSEJ" بغهامج الى

 ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًالت الَى   "ANGEM" بغهامج الى

 ني للخأمحن غً البُالت   "CNAC" بغهامج الهىضوم الَى

اإلاكغوغاث اإلاهؿغة والهؿحرة اإلاضعة للضزل، منها  صخابألوجىقغ هظه البرامج الشالشت اإلاؿاغضة اإلاالُت والكىُت 

ب وؤلاغكاءاثالهغوى اإلاضغىمت واإلاسكًت الكابضة،  يُت خُى أؾالُب الدؿُحر الًٍغ ُت، إياقت الى بغامج جٍٍى

  .للمكغوغاث اإلاهؿغة والهؿحرة وؤلاصاعي اإلاالي 

ووكحر هىا الى وظىص جباًً بحن هظه البرامج الشالشت مً خُض حجم الهغوى اإلاهضمت، ومً خُض َبُػت 

ظمُؼ هظه البرامج  التي حؿعى الى جدهُهها، وغمىما الاظخماغُت ألاهضافالؿٍان اإلاؿتهضقحن ومً خُض 

با هل أؾلىب الخىظُم في جىكُظ بغامجها  حؿخسضم جهٍغ

 ثاهيا: البىىك العمىميت

ت في الؿىىاث   ل اإلاكغوغاث اإلاهؿغة مغؾمت غلى طلَ مً  بالهخمام ألازحرةبضأث بػٌ البىىى الجؼابٍغ بخمٍى

، أو بضاقؼ مجاعاة الخؿحراث التي حكهضها البِئت اإلاهغقُت التي حػمل بها، وطلَ ألاخُانَغف الضولت في يشحر مً 

غ وجغنُت مىظىمت اإلاكغوغاث اإلاهؿغة  الاجكانُاثفي إَاع  اإلابرمت بُنها وبحن البرامج الخٍىمُت الهاصقت الى جٍُى

ىُت لضاغ بفي الجؼابغ مشل  ًالت الَى ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ والى ًالت الَى الكباب. غم وحكؿُل مج الى

ل غاءاثإظأن نُـ وأؾالُب  إل ، وؾحرها جخكو في الٌشحر مً  ل و  جخالءم لمج ار اإلاػمُى بها يمً هظه الب الخمٍى

ل    .ألانؿغظىاهبها مؼ اإلاماعؾاث اإلاػمُى بها و صولُا، يمً ما ٌػغف ببرامج الخمٍى
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ت التي خاولذ قػاُ جىكُظ بغامج  ولًٌ، وغلى الغؾم مً طلَ هىاى بػٌ الخجاعب الخضًشت للبىىى الجؼابٍغ

ل  ل  وؤلاظغاءاثوقها للمباصا  ألانؿغ للخمٍى غلى اإلاؿخىي  ألانؿغ اإلاػغوقت واإلاػمُى بها يمً بغامج الخمٍى

ت هظيغ ما ًلي   :الضولي، ومً يمً هظه البىىى الجؼابٍغ

  :بركت الجصائسي ت بىك البججس  

ت اإلامىلت مً نبل بغهامج الخػاون الضولي  ؼ الخىمٍى  وبمكاعيت وػاعة الـ DEVED-GTZ ألاإلااويفي إَاع أخض اإلاكاَع

PME  ل الٍافي إلاماعؾت وكاَاتهم غلى مؿخىي مضًىت ؾغصاًت، ومً أظل حؿهُل خهُى الخغقُحن غلى الخمٍى

 ALGERIE ،مؤؾؿت للخضماث اإلاالُت اإلاؿماة ازخهاعا 2008الخغقُت في هظا الؿُام جم جأس ي مؼ نهاًت ؾىت 

FIDES  ؼ اإلاهبىلت، يما جهىم مؤؾؿت الخضماث ل لخلَ اإلاكاَع بالخػاون مؼ بىَ البريت الجؼابغي لخهضًم الخمٍى

اإلابرمت مؼ بىَ البريت الجؼابغي بًمان اإلاخابػت اإلاؿخمغة للخغقُحن اإلاخدهلحن غلى  الاجكانُتاإلاالُت في إَاع 

ل   .الخمٍى

ل باإلاكاعيت بمبلـ أنهاه   ل اإلاهضم مً نبل البىَ هى وقو نُؿت الخمٍى صط  500.000ووكحر هىا الى أن الخمٍى

ل  ألاولىالؿىت  زالُالى أهه  ؤلاخهابُاثقهغا، وحكحر  24و  12إلاضة جتراوح بحن   45مً اليكاٍ جم جمٍى

 .اإلاخكو غليها  آلاظاُي مؤؾؿت، أًً جم حسجُل خالخحن قهِ غً الخأزغ غً الؿضاص ف

  :الفالحيججسبت الصىدوق الىطني للخعاون 

كُت للمىاَو الجبلُت قماُ والُت اإلاؿُلت و اإلامُى مً نبل الهىضوم  يمً إؾتراجُجُت مكغوع الخىمُت الٍغ

ني للخػاون  ؾبػت  بخأؾِـجخػلو  الكالحيالضولي للخىمُت الؼعاغُت، جم إبغام اجكانُت حػاون مؼ الهىضوم الَى

ه غلى مؿخىي البلضًاث التي ًمؿها اإلاكغوع، وطلَ مً أظل حؿهُل خهُى ؾٍان  نىاصًو حػاوهُت ظىاٍع

ل الٍافي  ت قالخُت وؾحر قالخُت مضعة للضزل واإلاالبمجلَ البلضًاث غلى الخمٍى   .لبضء مكغوغاث اؾدشماٍع

د الجصائسيت    :هيئت البًر

ل اإلاهؿغ في الجؼابغ، الكغم والخدضًاث اإلاػضة مً نبل اإلاجمىع  غ النهاةي خُى الخمٍى خؿب الخهٍغ

ت ت اإلاؤؾؿت الىخُضة التي  الاؾدكاٍع ض الجؼابٍغ ًالت الكغوؿُت للخىمُت، حػض هُئت البًر إلاؿاغضة الكهغاء والى

ضة في مى ل اإلاهؿغ في الجؼابغ، وبأنها جمشل خالت قٍغ هُا  ألاوؾُِهت الكغم جهضم زضماث الخمٍى وقماُ إقٍغ

 .مً خُض حجم اإلاؤؾؿت ومً خُض غضص قغوغها وأًًا أصاء هظام اإلاػلىماث لضيها

ؼ مجمىغت مً الجىاهب  آلاقاموغمىما وفي ظل  ت، ًيبغي التريحز غلى حػٍؼ ض الجؼابٍغ اإلاؿخهبلُت لهُئت البًر

لُت للمؤؾؿت للىنُى الى ما ًٌكي مً الؿُىلت منها ما ًخػلو بخدؿحن الغبدُت اإلاا لؾُماالكىُت واإلاالُت 

غالهاث قغايت قىُت  زالُغلى الضغم الخٍىمي، وحػلم جهضًم زضمت مىذ الهغوى مً  الاغخماصالىهضًت صون 

ض مً الجهض  ضي قامل، مؼ بظُ اإلاٍؼ ت الى بىَ بٍغ ض الجؼابٍغ مؼ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت ًي جخدُى هُئت البًر

باؾخسضام الخٌىىلىظُا الخضًشت والػمل غلى جىؾُؼ ناغضة ػبابً اإلاؤؾؿت،  صاعةوؤلا لخدؿحن هظام اإلاػلىماث 

  .وهى ما ًسُِ له خالُا مً نبل الجهاث الىنُت غلى هظه الهُئت اإلاالُت
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  :املىظماث غير الحكىميت 

 آلاوهتجلػب اإلاىظماث ؾحر الخٍىمُت صوعا باعػا في مجاُ الهغى اإلاهؿغ، ونض بضأث بػٌ جلَ اإلاىظماث في 

هدى الخدُى الى مؤؾؿاث مالُت مؿخهلت مغزو لها بظلَ وقها للهىاهحن اإلاهغقُت اإلاػمُى بها،  ألازحرة

ت التي أوكأث ؾىت  ؼة الجؼابٍغ ،الجمػُت اإلاػترف لها بسبرتها في مجاُ  1989وباليؿبت للجؼابغ حػخبر ظمػُت جٍى

ل اإلاهؿغ، مً  اإلاكغوغاث اإلاهؿغة والهؿحرة،  ألصخابؿاهضة إوكائها لبرهامج ًخًمً جهضًم اإلا زالُالخمٍى

 ، جِباػة وبجاًت بىمغصاؽ، الجؼابغ، البلُضة،  وػو جحزي  :الخالُت الىلًاثزهىنا في 

 الفسع الثاوي: الىماذج املؤسست لخطىيس الخمىيل املصغس في الجصائس

ل اإلاهؿغ في الجؼابغ، جم انتراح زمؿت أؾا  غ النهاةي خُى الخمٍى ل اإلاهؿغ في وقها للخهٍغ غ الخمٍى لُب لخٍُى

 : الجؼابغ هظيغها قُما ًلي

ل اإلاهؿغ، ًغجٌؼ وكاَها   ل مػىُت بالخمٍى ل أوكُت  ؤلانغاض يإنامت مؤؾؿاث جمٍى الخغة  ألاغماُغلى جمٍى

 .الاؾتهاليُتالخغقُت ومهضمي الخضماث، ويظلَ الهغوى  وألاغماُ

ت وأخض اإلاؤؾؿاث اإلاالُت  -  ض الجؼابٍغ ، وطلَ بضُ إنامت (بىَ غمىمي مشاُ)إنامت قغايت بحن هُئت البًر

ل  ل اإلاخسههت في الخمٍى اإلاؤؾؿت اإلاالُت لكغوع ظضًضة زانت بها، ونض حؿمذ هظه الكغايت إلاؤؾؿت الخمٍى

ٌ  ألانؿغ  ض في الهُام بأغمالها  نالخُاتهابخكٍى مباقغة مً قغوغها بضاُ غً  ؤلانغايُتالى هُئت البًر

ل   .ألانؿغاإلاؤؾؿت اإلاخسههت في الخمٍى

ل  الظواثاإلاىسكط ي الضزل، ٌػمل غلى جىقحر ظمُؼ أهىاع  للػمالءإنامت بىَ ججؼبت -   .ألانؿغاإلاالُت للخمٍى

ض للجؼابغ، بدُ والانخهاصي الاظخماعيإنامت الكبٍاث اإلاالُت الخػاوهُت التي جخماش ى مؼ زهىنُاث الىانؼ  

مًٌ في هظا  كُت، ٍو اعحػمل غلى جلبُت اخخُاظاث الؿٍان في اإلاىاَو الٍغ مً ججغبت الهىضوم  الاؾخكاصة ؤلَا

ني للخػاون   .الكالحيالَى

ل - ت ألانؿغ إنامت قغوع مؿخهلت ومخسههت في الخمٍى   .غلى مؿخىي البىىى الخجاٍع

 والًت مسخغاهم املبحث الثاوي: جلدًم عام حىل الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس وجلييم وشاطها في 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ أصاة لخجؿُض ؾُاؾت الخٍىمت قُما ًسو مداعبت الكهغ   ًالت الَى حكٍل الى

ت  الاظخماغُتوالهكاقت  وكاٍ واُ  إلوكاء عاصةؤلا الظًً لضيهم  ألاشخاموهي حؿتهضف بضون خضوص غمٍغ

ت لظلَ، ونض جبحن طلَ  ألامىاًُملٍىن  خُى  2002اإلالخهى الضولي الظي هظم في صٌؿمبر ؾىت  زالُالًغوٍع

هظا الخجمؼ الظي يم غضصا  زالُمىيىع "ججغبت الهغى اإلاهؿغ في الجؼابغ" و بىاء غلى الخىنُاث اإلاهضمت 

ل اإلاهؿغ، جم ًان طلَ في  مػخبرا مً الخبراء في مجاُ الخمٍى ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، و ًالت الَى إوكاء الى

  . 2004ظاهكي  22
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ًالت،  الى جهُُم وكاَها غلى مؿخىي والُت  باإلياقتوغلُه قهض زههىا هظا اإلابدض لخهضًم غام خُى الى

 .2015صٌؿمبر  31بؿٌغة مىظ وكأتها والى ؾاًت 

  "ANGEM" لدسيير اللسض املصغس: جلدًم عام حىل الىكالت الىطىيت ألاول املطلب  

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ مىٍى بها يما ًضُ اؾمها غلى طلَ لخىقغ الهغوى اإلاهؿغة  ًالت الَى إن الى

غ الهضعاث الكغصًت  مً أظل الخٌكل بأهكؿهم وهظا بئوكاء مكغوغاتهم الخانت.  لألشخامالهاصقت الى جٍُى

%مً  85للمغاقهت مخىاظضة بـ بسالًاجيؿُهاث مضغمت  الُزوالُت مً  08وهي مخىاظضة بكبٌت مىدكغة غبر 

 .صوابغ الجمهىعٍت 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، مهامها، جىظُمها، ونُـ  زالُقمً   ًالت الَى هظا اإلاُلب ؾيخػغف غلى الى

ل التي جهضمها، ويظا قغوٍ    .مً الهغى اإلاهؿغ ويُكُت حؿضًضه الاؾخكاصةالخمٍى

  ANGEM وحعسيف الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس: وشأة ألاول الفسع 

  "ANGEM" : وشأة الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغسالأو 

خُى مىيىع ججغبت "الهغى اإلاهؿغ  2002اإلالخهى الضولي اإلاىػهض في صٌؿمبر  زالُغهب الخىنُاث اإلاهضمت 

ىُت لدؿُحر في الجؼابغ"، والظي يم غضصا مػخبرا مً الخبراء في مجاُ الخ ًالت الَى ل اإلاهؿغ، جم إوكاء الى مٍى

،خُض ههذ  2004ظاهكي  22اإلاؤعر في  14-04بمىظب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ANGEM الهغى اإلاهؿغ

ًالت، وظاء قيها  ألاولىاإلااصة  :" َبها للماصة الؿابػت مً اإلاغؾىم ما ًليمً اإلاغؾىم نغاخت غلى إوكاء الى

و اإلاخػلو بجهاػ الهغى اإلاهؿغ، جدضر هُئت طاث َابؼ زام حؿغي غليها أخٍام هظا  14-03الغباس ي 

ًالت". ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، وجضعى في نلب الىو الى ًالت الَى  اإلاغؾىم حؿمى الى

ني بمهخط ى  ًاهذ جابػت للىػاعة اإلاٍلكت بالدكؿُل، لخهبذ قُما بػض جابػت للىػٍغ اإلاٍلل بالخًامً الَى و

اإلاؤعر في  14-04،الظي ٌػضُ اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  2008ظاهكي  27اإلاؤعر في  10-08الغباس ي عنم  اإلاغؾىم

  .اإلاكاع إلُه ؾابها 2004ظاهكي  22

ًالت الىَىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ إوكاء نىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة   و ًغاقو إوكاء الى

ًالت، و أوص ئ هظا الهىضوم وقو اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ظاهكي 22اإلاؤعر في  16-04يجهاػ مٌمل لػمل الى

مً اإلاغؾىم  ألاولىصة الظي ًخًمً إخضار نىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة، ونض ههذ اإلاا 2004

 ًاآلحينغاخت غلى إوكاء الهىضوم. و خضصث مهام الهىضوم 

ت في الهىضوم خؿب ًًمً الهىضوم الهغ  وى اإلاهؿغة التي جمىدها البىىى و اإلاؤؾؿاث اإلاالُت اإلاىسَغ

ًالت اإلامىىخت مً ا باإلغاهاثالٌُكُاث التي ًدضصها هظا اإلاغؾىم، و هظا للمؿخكُضًً الخانلحن غلى جبلُـ  لى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ   .الَى
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ُ ٌؿُي الهىضوم بىاء غلى حعجُل البىىى واإلاؤؾؿاث اإلاالُت اإلاػىُت باقي الضًىن اإلاؿخدهت مً   و  ألانى

ذ بالىٌبت و هظا في خضوص الكى  ش الخهٍغ   %.85ابض غىض جاٍع

 الاخخماُنها اغخباعا غىض ًدل الهىضوم في إَاع جىكُظ الًمان مدل البىىى و اإلاؤؾؿاث اإلاالُت في خهى  

و ًمًٌ أن ًىسٍغ في الهىضوم ًل بىَ و مؤؾؿت مالُت  .اإلاؿضصة و في خضوص حؿُُت الخُغ لالؾخدهاناث

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًالت الَى ل مؤؾؿاث اغخمضتها الى  .نامذ بخمٍى

  "ANGEM" ثاهيا: حعسيف الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس 

الهاصقت الى مٍاقدت البُالت و  الاظخماغُتٌػخبر ظهاػ الهغى اإلاهؿغ بغهامجا ٌػخمض غلى الؿُاؾت       

اإلاترصًت للمجخمؼ، وهى مىظه الى أشخام بضون غمل و لٌنهم ناصعون غلى الهُام بيكاٍ مػِص ي  ألاوياع

دت، و ٌػخمض هظا الجهاػ غلى مىذ  ًاهذ ؾلكت )نغوى مهؿغ بىاؾُت صغم مالي نلُل و بكغوٍ مغهت ومٍغ إطا 

ن مؼ البىَ، أما الخالت الخانت و هى نغى بضون قابضة لكغاء بالخػاو جٍىن  ألاخُانو هي في أؾلب  زالزُت

ًالت لى خضها ألاولُتاإلااصة  ػت جخٍىن مً مبالـ نؿحرة جهل الى ؾاًت   )قخٍىن مً الى و هظا في آظاُ ؾَغ

ل، و جٍىن مغقىنت بمؿاغضة الضولت و التي جخمشل في صط، ًخم حؿضًضها غلى اإلاضي الههحر أ 1.000.000 و الٍُى

 .جسكٌُ وؿبت الكىابض مؼ يمان ًخٌكل به نىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ يجهاػ مؿحر لهظا البرهامج غلى جُبُهه وججؿُضه مُضاهُا  ًالت الَى وحػمل الى

ؼ مهؿغة مىخجت للؿلؼ والخضماث،  والاهُالمالظًً ٌؿػىن لخلو وكاٍ زام بهم  ألاقغاصبخمٌحن  في مكاَع

ت مً    .والخضماث التي ًىقغها الجهاػ ؤلاغاهاثمؼ اؾخصىاء اليكاَاث الخجاٍع

ًالت غلى جهضًم اإلاؿاغضاث اإلاالُت قهِ، بل ًخػضي طلَ الى مؿاغضاث  ل الى طلَ  باإلياقت ًهخهغ صوع الى

ً لدؿُحر اإلاؤؾؿت، ويظا إغُاء  والانخهاصًتًالخىظُه واإلاغاقهت، الضعاؾت الخهىُت ؾحر مالُت  للمكغوع، الخٍٍى

اإلاؿخكُضًً مً اإلاكاعيت في اإلاػاعى والهالىهاث، أًً ًخم جىمُت اإلاػاعف وايدؿاب الخبراث  لهؤلءقغنت 

و مىخجاتهم   .اإلاسخلكت ويظا زلو قًاءاث ظضًضة لدؿٍى

ًالت ا    ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ غً ؾحرها مً وجخمحز الى بٍىنها جخىقغ غلى زالُا مغاقهت  ألازغي  ألاظهؼةلَى

مخىاظضة غلى مؿخىي الضوابغ، خُض ًدهل اإلاىاَىىن غلى الخىظُه واإلاغاقهت، مما ًجىبهم غىاء الخىهل الى 

ًالت بأن جٍىن ط لالؾخػالم .ًضاع ومخابػت ملكاتهم الىلًتغانمت  ل هظا ؾمذ للى اث قػالُت يبحرة في جدهُو ًو

ً وختى مً قئت اليؿاء اإلاايشاث في  وكاَاث انخهاصًت مضعة للضزل، واإلاؿاهمت في زلو مىانب غمل للٌشحًر

ههً بصباث في غالم الكؿل في جسههاث الكالخت، الخغف، الهىاغاث الخهلُضًت  الالحيالبُىث  قههً ٍَغ

  .ألاؾغةُم محزاهُت والخضماث، وأنبذ وكاَهً ٌؿاهم بكٍل يبحر في جضغ

ؼ غلى اإلاؿاهمت الصخهُت للمؿخكُض و ؾلكت بضون قابضة       ل اإلاكاَع و ٌػخمض ظهاػ الهغى اإلاهؿغ في جمٍى

ًالت و بالخالي قهى مىظه الى   :مً الى
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  ني للخأمحن غً البُالت بما قيهم أولئَ الظًً اهتهذ مضة البُالحن اإلاسجلحن في الهىضوم الَى

 .هماؾخكاصتهم مً خهىن

 اإلاغأة التي جغؾب في الػمل ببُتها.  

 الكباب الظًً ًيكُىن في الهُاع ؾحر الغؾمي ؾُمال  ألاشخام 

 اإلانهي ً  خاملي قهاصاث الخٍٍى

 الخغقُحن 

 ل و بهكت غامت قئن هظا الجهاػ مىظه الى الكئاث مً اإلاىاَىحن الظًً  .اإلاىاَىىن الهاَىىن بالهغي و البىاصي

مً الهغى في إَاع اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة، وطلَ بؿبب قٍغ الؿً أو الخأهُل أو بؿبب  الاؾخكاصةًمٌنهم 

 الهضعة اإلاالُت الصخهُت

ًالت اإلاهام الخالُت:   و نض أؾىضث للى

 ؼ و الهاهىن اإلاػمُى بهما  حؿُحر ظهاػ الهغى اإلاهؿغ وقو الدكَغ

  وجغاقههم في أوكُتهم الاؾدكاعةجضغم اإلاؿخكُضًً وجهضم لهم 

 جمىذ نغوى بضون قىابض 

ؼ اإلاؤهلت للجهاػ بمسخلل اإلاؿاغضاث التي ؾخمىذ لهم إبالؽ   ألاوكُتجًمً مخابػت  اإلاؿخكُضًً طوي اإلاكاَع

ًالت  هؤلءالتي ًىجؼها اإلاؿخكُضون مؼ الخغم غلى اخترام بىىص صقاجغ الكغوٍ التي جغبِ  اإلاؿخكُضًً بالى

ػهمالى مؿاغضتهم غىض الخاظت لضي اإلا باإلياقت وبهظه الهكت جٍلل  .ؤؾؿاث و الهُئاث اإلاػىُت بدىكُظ مكاَع

ًالت غلى الخهىم بما ًأحي   :الى

 غ ً ناث صابمت مؼ البىىى و اإلاؤؾؿاث اإلاالُت في إَاع التريُب اإلاالي للمؤؾؿاث و جىكظ زُت الجٍٍى

ؼ  ل ومخابػت إهجاػ اإلاكاَع  و اإلاكاعيت في جدهُل الضًىن ؾحر اإلاؿضصة في آظالها واؾخؿاللهاالخمٍى

  اإلاؿخكُضًً مً الجهاػ ألاشخامو  ألاوكُتحكٌُل ناغضة اإلاػُُاث خُى 

  و جدؿِؿُت، ويظا  إغالمُتإبغام اجكانُاث مؼ ًل هُئت و مؤؾؿت أو مىظمت هضقها الهُام بأوكُت

ًالت مغاقهت اإلاؿخكُضًً مً الهغى اإلاهؿغ في إَاع جىكُظ أوكُتهم   .و طلَ لخؿاب الى

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ وجىظُمها ًالت الَى  الكغع الشاوي: أهضاف ومهام الى

 العامت للىكالت ومهامها ألاهداف: الأو 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  ًالت الَى ىُت لدؿُحر الهغى )الى " ANGEM" تهضف الى ًالت الَى مػلىماث مً الى

 مؿخؿاهم (:اإلاهؿغ، قغع 

 و حصجُؼ الػمل الظاحي واإلاجزلي،  مداعبت كُت غً ٍَغ ت والٍغ البُالت والهكاقت في اإلاىاَو الخًٍغ

  .إياقت الى الهىاغاث الخهلُضًت والخغف زانت لضي قئت اليؿىة
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  افاؾخمغاع ؾٍان بػض زلو وكاَاث انخهاصًت وزهاقُت مىخجت للؿلؼ  ألانلُتفي مىاَههم  ألاٍع

  .والخضماث اإلاضعة للمضازُل

 ُواًجاص يالتهم الاظخماعيفي اهضماظهم  ألاقغاصالتي حؿاغض  الاجٍالُتت عوح اإلاهاولت غىيا غً جىم 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ أصاة لخجؿُض ؾُاؾت الخٍىمت قُما ًسو مداعبت الكهغ   ًالت الَى حكٍل الى

  :في ألاؾاؾُتوالهكاقت، وجخمشل مهامها 

  ؼ   .والهاهىن اإلاػمُى بهماحؿُحر ظهاػ الهغى اإلاهؿغ وقو الدكَغ

 صغم، هصح ومغاقهت اإلاؿخكُضًً مً الهغى اإلاهؿغ في إَاع إهجاػ أوكُتهم.  

 ؼ اإلاؤهلت للجهاػ بمسخلل اإلاؿاغضاث التي ؾُدظىن بها إبالؽ  .اإلاؿخكُضًً طوي اإلاكاَع

  التي ًىجؼها اإلاؿخكُضون مؼ الخغم غلى اخترام بىىص صقاجغ الكغوٍ التي  ألاوكُتيمان مخابػت

ًالت   .جغبُهم بالى

 ػهم   .مؿاغضة اإلاؿخكُضًً غىض الخاظت لضي اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت بدىكُظ مكاَع

  "ANGEM" ثاهيا: جىظيم الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ هُئت جدذ اؾم " نىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة"  جملَ ًالت الَى الى

ت قُه لكابضة اإلاهاولحن الظًً  الظي ًهىم بًمان الهغوى التي جمىدها البىىى واإلاؤؾؿاث اإلاالُت اإلاىسَغ

ًالت   .جلهىا إقػاعا بئغاهاث الى

ًالت همىطط جىظُمي اإلاغيؼي، وطلَ يمان جىكُظ اإلاهام اإلاؿىضة إليه وألظللظا  ا غلى أخؿً وظه، جبيذ الى

ً مضغمت  ولةيقغع 049بئوكاء  ًاقت أعظاء الَى  اإلاغاقهت غلى مؿخىي الضوابغ.  بسالًاحؿُي 

قُما ًمشل إَاع مٍلل بالضعاؾاث نىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة، وهظا غلى مؿخىي ًل قغع 

  .ولةي

ت والكغوع اإلادلُت ًًمً الكغع الجهىي ا ت اإلاغيٍؼ ، حكغف هظه (الىلبُتالكغوع )لغابُت الىظُكُت بحن اإلاضًٍغ

ؼ ومخابػت  ولبُتقغوع  ؿتالهُئت غلى خىالي زم ، ولهظا الؿغى جم ألاوكُتوهي جهىم بضوع الخيؿُو، الخػٍؼ

ت حكغف غلى مجمل الكغوع    .الىلبُتإوكاء قبٌت جًم غكغة قغوع ظهٍى

ػت  لجساط آلاظاُوجمشل هظه الهُئت الىمىطط اإلاىاؾب لخىكُظ الػمل الجىاعي وجهلُو  الهغاعاث الؿَغ

  .واإلاالبمت

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ وهي ـالى ما ؾبو، هىاى زم باإلياقت ًالت الَى ًاء مؼ الى   :بىىى قغ

  الهغى الكػبي الجؼابغي CPA.  

 بىَ الخىمُت اإلادلُت BDL.  

 ي الجؼابغي البىَ الخاعج BEA.  
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  ني الجؼابغي   .BEA البىَ الَى

 كُت  BADR بىَ الكالخت والخىمُت الٍغ

  "ANGEM" الفسع الثالث: حهاش اللسض املصغس على مسخىي الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس 

 : أهماط جمىيل اللسض املصغس على مسخى ي الىكالتأوال

ل هما      ىُ)ًخٍىن الهغى اإلاهؿغ مً همُحن للخمٍى ًالت الَى ت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، قغع مػلىماث مً الى

 مؿخؿاهم(:

ؼ التي اُ جخجاوػ ًلكتها -- صط بػىىان إوكاء اليكاَاث  1.000.000نغى مهؿغ بضون قىابض مىظه للمكاَع

ت لظل قغاء غخاص نؿحر ومىاص أولُت وصقأل  ل الًغوٍع   . م في اليكاٍال هُال ؼ اإلاهاٍع

  .ؾىىاث مؼ جأظُل الدؿضًض إلاضة زالض ؾىىاث باليؿبت للهغى البىٍي 8ونض جهل مضة حؿضًضه الى 

صط، نض جهل هظه الٍلكت الى  100.000والتي اُ جخجاوػ ًلكتها  ألاولُتؾلكت بضون قىابض ألجل قغاء اإلاىاص -

 .صط غلى مؿخىي والُاث الجىىب 250.000

 ثاهيا: شسوط الخأهيل للحصىل على اللسض املصغس 

  ًؾىت قما قىم  18بلىؽ ؾ.  

  مضازُل ؾحر زابخت وؾحر مىخظمت امخالىصزل أو  امخالىغضم.  

  ؤلانامتإزباث مهغ.  

 قهاصة جشبذ الٌكاءة اإلاهىُت أو وزُهت مػاصلت مػترف بها أو الخمخؼ بمهاعة مهىُت مؤيضة جخىاقو  امخالى

  .ؾىب اهجاػهمؼ اليكاٍ اإلاغ 

  اليكاَاث إلوكاءمً مؿاغضة أزغي  الاؾخكاصةغضم.  

  لليكاٍ ألجل قغاء غخاص نؿحر  ؤلاظمالُت%مً الٍلكت  1الهضعة غلى صقؼ مؿاهمت شخهُت وؿبتها

  .في اليكاٍ هُالمل ومىاص أولُت 

 في نىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة في خالت َلب اإلاهاُو لهغى بىٍي الاقتراى.  

 بدؿضًض الهغى للبىَ خؿب ظضُو ػمني مدضص الالتزام.  

 ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ خؿب ظضُو ػمني  الالتزام ًالت الَى بدؿضًض مبلـ الؿلكت بضون قىابض للى

 مدضص

 املمىىحت للمسخفيدًً مً اللسض املصغس والامخياشاثثالثا: املساعداث 

ً، الضغم، الىصح،   ًالت للمهاولحن الخٍٍى   .اإلاؿاغضة الخهىُت واإلاغاقهت أزىاء جىكُظ وكاَاتهم جًمً الى

  .ًمىذ الهغى البىٍي بضون قىابض 
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للمكغوع بػىىان إوكاء اليكاَاث ألجل  ؤلاظمالُت%مً الٍلكت  29ًمًٌ مىذ ؾلكت بضون قىابض بيؿبت  

ونض جهل هظه صط،  1.000.000في اليكاٍ والتي اُ جخجاوػ ًلكتها  هُالمقغاء غخاص نؿحر ومىاص أولُت ل 

  .صط غلى مؿخى ي والُاث الجىىب يما طيغها ؾابها 250.000الٍلكت الى 

وجلييم " ANGEM" املطلب الثاوي: الصيغ املخخلفت لخمىيل إوشاء املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في إطاز 

 وشاطها

  "ANGEM" : الصيغ املخخلفت لخمىيل إوشاء املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في إطازألاول الفسع  

ل الظي ًغاه  في خالت جىقغ ًل الكغوٍ الؿابهت الظيغ لضي َالب الهغى بئمٍاهه أن ًسخاع همِ الخمٍى

ل بػٌ  ل، حؿمذ ًل نُؿت بدٌم زهىنُاتها بخمٍى ًالت نُؿخحن للخمٍى مىاؾبا، خُض جخىقغ لضي الى

  .وظلب اهخمام قئت مػُىت مً اإلاجخمؼ ألاوكُت

  "ANGEM" إوشاء املؤسساث املصغسة في إطاز: الصيغ اللدًمت لخمىيل والأ

ل جخمشل   و ًدخىي غلى زالشت أهماٍ للخمٍى

  )بين املسخفيد و الىكالت)جمىيل ثىائي 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ بمىذ نغوى بضون قابضة جٍىن مىظهت لكغاء مىاص أولُت و  ًالت الَى جهىم الى

ؼ التي اُ جخػضي جٍلكتها   صط، خُض جٍىن قُه  30.000للمكاَع

ًالت بـ  -   .%بضون قىابض 90مؿاهمت الى

  %.10مؿاهمت اإلاؿخكُض بـ - 

  )بين املسخفيد و البىك)جمىيل ثىائي 

ؼ التي جتراوح ًلكتها ما بحن  صط، والُغقحن 1000.0000و  50.000و ًخم بخضزل َغقحن في غملُت جىػَؼ اإلاكاَع

ل الشىاةي ه  :ما اإلاخضزلحن في نُؿت الخمٍى

 ًالت   .اإلاؿخكُض مً اإلاؼاًا التي جهضمها الى

 َالبىــ.  

ًالت هىا مدضوص في يمان و جسكٌُ وؿبت الكابضة للهغوى البىٌُت، يظلَ جهضًم الضغم و  و ًٍىن جضزل الى

  .الىهابذ و اإلاغاقهت في إَاع إهجاػ اإلاكغوع
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 الثالثيالخمىيل 

ؼ التي جتراوح ًلكتها ما بحن   ل اإلاكاَع صط و  400.000و  50.000و ًخم بخضزل زالشت أَغاف في غملُت جمٍى

غاف ل  ألَا   :هم الشالسياإلاخضزلت في نُؿت الخمٍى

  ًالت  اإلاؿخكُض مً اإلاؼاًا التي جهضمها الى

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًالت الَى  الى

 َالبىــ.  

ل غىضما جكىم ًلكت اإلاكغوع   ًالت في غملُت الخمٍى صط، وهظا بمىذ نغى صون 250.000خُض جخضزل الى

  .الخالثللمكغوع خؿب  ؤلاظمالُت%مً الٍلكت  27الى %25قابضة وبيؿبت 

  "ANGEM" ثاهيا: الصيغت الجدًدة لخمىيل إوشاء املؤسساث املصغسة في إطاز

 ؽ ماع  22اإلاؤعر في  133-11بىاءا غلى اإلاغؾىم الغباس ي  أجذ هظه الهُؿت الجضًضة للهغى اإلاهؿغ 

الظي ًخػلو بجهاػ الهغى  2004ظاهكي  22اإلاؤعر في  15-04اإلاػضُ و اإلاخمم للمغؾىم الخىكُظي عنم 2011

  .اإلاهؿغ

ل الهغى اإلاهؿغ في اإلااصة الشاهُت مً اإلاغؾىم يما ًلي الهغى اإلاهؿغ هى نغى ًمىذ لكئاث  " :و نض ظاء حػٍغ

و  الانخهاصي ؤلاصماطاإلاىاَىحن بضون صزل و /أو طوي الضزل الًػُل ؾحر اإلاؿخهغ و ؾحر اإلاىخظم ويهضف الى 

ت".  ألاوكُتاإلاىخجت للؿلؼ والخضماث ويظا  ألاوكُتللمىاَىحن اإلاؿتهضقحن غبر إخضار  الاظخماعي  الخجاٍع

ل  و خؿب اإلااصة الشالشت مً هل في  ألاوكُتبما قيها  ألاوكُتاإلاغؾىم الغباس ي قالهغى اإلاهؿغ ًىظه لخمٍى

، بانخىاء الػخاص الهؿحر و اإلاىاص  ت  الالػمت ألاولُتاإلاجُز للكغوع في اليكاٍ و ٌؿُي أًًا الىكهاث الًغوٍع

 ( ألاولُتقغاء اإلاىاص  )اليكاٍ  لهُالم

صط، 1.000.000 (ملُىن  )اإلاىهىم غلُه بمىظب أخٍام هظا اإلاغؾىم  الاؾدشماعاثًمًٌ أن ًخجاوػ مبلـ  ل و 

ًان في مغؾىم  مابت  ألاعبؼًمًٌ أن جكىم  ل صط و  50.000 (زمؿحن ألل)لها هى  ألاصوىالخض  2004بػض أن 

لليكاٍ  ؤلاظمالُت%مً الٍلكت  1ألل ، خُض خضصث الهُؿت الجضًضة مؿخىي اإلاؿاهمت الصخهُت بـ 

 : ألاوكُتللكغوع في اليكاٍ و لًمان إهجاػ  الالػمت لُتألاو ىاء الػخاص الهؿحر و اإلاىاص بػىىان انخ

الخانت بمىذ الهغوى في  ـحػالج ملكاث الهغوى البىٌُت مً نبل الىظام اإلاهغفي َبها للهىاغض و اإلاهاًِ -

ً، خُض أن في اإلاغؾىم الهضًم لم جدضص اإلاضة إلاػالجت الهغوى مً نبل الىظام اإلاهغفي ل أظل    .ًخػضي قهٍغ

ني لضغم الهغى  ؤلاغاهتجٌمل هظه الهغوى البىٌُت اإلاؿاهمت اإلاالُت للمؿخكُض و   التي ًمىدها الهىضوم الَى

  :اإلاهؿغ يما ًأحي
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 :ًدضص مبلـ الهغى بضون قىابض يما ًأحي 

 الالػمت لُتألاو ىاء الػخاص الهؿحر و اإلاىاص لليكاٍ بػىىان إخضار أوكُت بانخ ؤلاظمالُتمً الٍلكت 29% 

 ًمًٌ أن جخجاوػ ملُىن صًىاع ظؼابغي  ل للكغوع في اليكاٍ و التي 

 .و التي اُ ًمًٌ أن جخجاوػ مابت ألل صًىاع ظؼابغي  ألاولُتبػىىان قغاء اإلاىاص  ؤلاظمالُتمً الٍلكت % 100

 املصغس اللسض لدسيير الىطىيت الىكالت في الخمىيل أهماط: II-01)) حدول زكم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع : مً اغضاص الُالب 

ل  هالخظالجضُو أغاله  زالُمً  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ حكغف غلى حؿُحر نُؿخحن للخمٍى ًالت الَى أن الى

ًالت والتي اُ جخجاوػ  اهُالنافي إَاع الهغى اإلاهؿغ،  صط ، ونض  100.000مً الؿلكت بضون قىابض جمىدها الى

 ل التي )صط غلى مؿخىي والُاث الجىىب. الى نغوى مػخبرة بضون قىابض  250.000جهل هظه الٍلكت الى 

  .حؿخضعي جغيُبا مالُا مؼ إخضي البىىى (صط 250.000جخجاوػ 

ل بػٌ  وهظا ما  .وظلب اهخمام قئت مػُىت مً اإلاجخمؼ ألاوكُتحؿمذ ًل نُؿت بدٌم زهىنُاتها بخمٍى

 :ًبِىه الكٍل الخالي
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 املصغس اللسض لدسيير الىطىيت الىكالت مسخىي  على الخمىيل أهماطII-01 ) (شكل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 مً اغضاص الُالب املصدز :

-25مىر إوشائها الى غاًت  مسخغاهمالفسع الثاوي: جلييم وشاط الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس فسع 

12-2018 

ًالت قػلُا غلى أعى الىانؼ  ًالت  2018في مىخهل  إل لم ًىُلو وكاٍ الى ،ومىظ طلَ الىنذ نضمذ الى

ًالت غلى  ني، وقُما ًلي مجمىغت أعنام حػَ وكاٍ الى ًامل التراب الَى نغوى مهؿغة بأهىاغها اإلاسخلكت غبر 

  .2018 صٌؿمبر 25مؿخىي والُت بؿٌغة الى ؾاًت 

 : حصيلت السلف املمىىحتالأو 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ في إَاع الهغى اإلاهؿغ حكغف غلى حؿُحر   ًالت الَى يما عأًىا ؾابها، قئن الى

ل  ًاهذ خهُلت هظه الهغوى مىظ  اهُالنانُؿخحن مً الخمٍى ًالت، و مً الؿلكت بضون قىابض التي جمىدها الى

ًالت   :مهؿمت يما ًبِىه الجضُو اإلاىالي 2018-12-25الى ؾاًت  )مؿخؿاهمقغع ب)إوكاء الى
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لدسيير  الىطىيت الىكالت إوشاء مىر الخمىيل همط حسب املمىىحت اللسوض جىشيع: II-02)) حدول زكم :

 اللسض املصغس

 

 .مً اغضاص الُالباملصدز : 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  هالخظالجضُو أغاله  زالُمً  ًالت الَى  ألولُتأن غضص الهغوى التي جمىدها الى

نغيا، مىػغت بحن ؾلل بضون قىابض لكغاء  11880نض بلـ  2018 صٌؿمبر 25بؿٌغة مىظ إوكائها الى ؾاًت 

ؼ والتي بلؿذ  إلوكاءؾلكت ، وبحن ؾلل بضون قىابض  10531والتي بلؿذ  ألاولُتاإلاىاص  ؾلكت أي  1349اإلاكاَع

التي بلؿذ وؿبتها  ألاولُت،%وهي وؿبت يئُلت إطا ما نىعهذ بػضص الؿلل لكغاء اإلاىاص  11.35بيؿبت 

ل  ألاولُتٍلكت اإلاىاص %وهظا عاظؼ الى اهسكاى ج88.64 ض  ألامغ مكغوع ،  إلوكاءمهاعهت بهُؿت الخمٍى الظي ًٍؼ

ل مً ظهت، ومً ظهت أزغي إمٍاهُت إغاصة الهغوى  ألاقغاصمً إنباُ  البُالحن غلى هظه الهُؿت مً الخمٍى

 :مبالؿها. وهى ما ًىضخه الكٍل الخالي الاهسكاىهظغا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسهامج الخمىيل 

 

 

 عدد اللسوض املمىىحت

 

 ليسبت حسب البرامج ا

 

 عدد السلف بدون فىائد

10546 88.65 

 
 مشروع إلنشاءعدد السلف بدون فوائد 

1341 11.35 

 

 املجمىع 

11815 100  



 الفصل الثاوي                                                                                        دزاست جطبيليت

 

62 
 

 

 لدسيير الىطىيت الىكالت إوشاء مىر الخمىيل همط حسب املمىىحت اللسوض جىشيع II-02 ) (شكل زكم

 62املصغس اللسض

 

 

 مً اغضاص الُالباملصدز                                                                             

 ثاهيا: حصيلت السلف بدون فىائد مىشعت حسب الجيس 

 الىطىيت الىكالت إوشاء مىر الجيس حسب املحلي املسخىي  على اللسوض طلب جىشيع: II-03)) حدول زكم :

 2018-12-25 غاًت الى مسخغاهم فسع املصغس اللسض لدسيير

 

 

 

 

 

 

 املصدز : مً اعداد الطالب .                                                                                                    

 



 الفصل الثاوي                                                                                        دزاست جطبيليت

 

63 
 

 الىطىيت الىكالت إوشاء مىر الجيس حسب املحلي املسخىي  على اللسوض طلب جىشيع: II-03)) زكم : شكل

 2018-12-25 غاًت الى مسخغاهم فسع املصغس اللسض لدسيير

 

 

 

 

 

 

 

 املصدز مً اعداد الطالب                                                                                                        

أن اليؿاء هي أيبر خهت مدلُا مً خُض الهغوى اإلامىىخت وطلَ  هالخظالجضُو والكٍل أغاله  زالُمً 

 ألايثر ،%و ًكؿغ طلَ أن اليؿاء هً  34.18بِىما بلؿذ وؿبت الهغوى اإلامىىخت للغظاُ % 65.81بيؿبت 

 (نىاغاث جهلُضًت)مً أظل الخهُى غلى مىاص اليؿُج و الخُاَت  ألاولُتاهخماما بهغوى قغاء اإلاىاص 

 .والُبش

 ثالثا: جىشيع اللسوض املمىىحت حسب كطاع اليشاط

( 06)جمشل ويػُت اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة اإلامىلت بػضصها خؿب نُاغاث اليكاٍ اإلاسخلكت، قىجض ؾخت 

لػمىمُت، الخضماث، الهىاغت الخهلُضًت، ا وألاقؿاُنُاغاث وكاٍ عبِؿُت وهي: الؼعاغت ، الهىاغت، البىاء 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  ًالت الَى  لىلًتوالخجاعة، ووػبر غً حػضاص الهغوى اإلامىىخت مً َغف الى

 : خؿب نُاع اليكاٍ في الجضُو اإلاىالي مؿخؿاهم
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لدسيير  الىطىيت الىكالت إوشاء مىر الخمىيل همط حسب املمىىحت اللسوض جىشيع: II-04)) حدول زكم :

 اللسض املصغس

 

  مً اغضاص الُالب  : املصدز

للمؤؾؿاث اإلامىلت في مسخلل الهُاغاث مً َغف  ؤلاظماليالجضُو الؿابو جبحن لىا أن الػضص  زالُمً 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ قغع بؿٌغة نض بلـ  ًالت الَى ل خظي  ألاغلىمؤؾؿت، والىهِب  1368الى مً الخمٍى

كؿغ طلَ اهخمام قئت اليؿاء زانت بهظا الهُاع، ًلُه  38.45به نُاع الهىاغت الخهلُضًت بيؿبت بلؿذ  %ٍو

الػمىمُت بيؿبت  ألاقؿاُ،%ونُاع البىاء 19.44زم نُاع الخضماث بيؿبت %  21.17نُاع الهىاغت بيؿبت 

ػخبر هظا الػضص  6.94،%زم نُاع الؼعاغت بيؿبت  11.20 ًالك نلُل ظضا%َو خت ال باليؿبت لهُاع خُىي ومىخج 

الخكاوث الىاضح  هالخظ.%ومً هىا  2.63زانت في مىاَو الجىىب وأزحرا نُاع الخجاعة بيؿبت  ألهمُخهوهظا 

ؼ غلى مسخلل الهُاغاث نض ًغظؼ الى ههو وعي  الازخالفمً نُاع الى آزغ وهظا  في جىػَؼ اإلاكاَع

ً في اإلاىُهت،  ًالت إلاداولت جىظُه الكباب  تباإلياقاإلاؿدشمٍغ الى ههو الخىغُت مً َغف غماُ قغع الى

ؼ أيثر إهخاظُت وأهمُت انخهاصًت والكٍل اإلاىالي ًىضح جىػَؼ الهغوى اإلامىىخت خؿب  .اإلاؿدشمغ الى مكاَع

ًالت الى ؾاًت   .25/12/2018نُاع اليكاٍ مىظ إوكاء الى
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لدسيير  الىطىيت الىكالت إوشاء مىر الخمىيل همط حسب املمىىحت اللسوض جىشيع: II-04)) زكم :شكل 

 اللسض املصغس

 

 

 مً اغضاص الُالب  املصدز :                                                                                           

 العمسيت الشسيحت حسب اللسوض جىشيع: زابعا

 اللسض لدسيير الىطىيت الىكالت إوشاء مىر العمسيت الشسيحت حسب اللسوض جىشيع(II-05) زكم حدول 

 2018-12-25 غاًت الى بمسخغاهم  فسع املصغس

 

 اإلاهضع مً إغضاص الُالب                                                                                                                                       
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ًاهذ مً  ألايبر أن اليؿبت  هالخظالجضُو أغاله  زالُمً  ًالت  مً الؿلل اإلامىىخت بضون قىابض مً َغف الى

 ؤلاظمالي%مً الػضص  34.93خُض نضعث بـ  (ؾىت 29 – 18)ههِب الكباب الظًً جتراوح أغماعهم ما بحن 

للؿلل اإلامىىخت وهى ما ًخماش ى مؼ زهىنُاث الهغى اإلاهؿغ اإلاىظه زهُها الى قئت الكباب البُاُ، و 

ت التي بلؿذ  ًاهذ لضي الكئت الػمٍغ  .ؾىت قما قىم  60أنل وؿبت 

لدسيير  الىطىيت الىكالت إوشاء مىر العمسيت الشسيحت حسب املمىىحت اللسوض جىشيع (II-05) زكم شكل

 25/12/2018 غاًت الى بسكسة فسع املصغس اللسض

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً اغضاص الُالب  اإلاهضع                                                                                                 
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 خامسا: جىشيع اللسوض املمىىحت مً طسف الىكالت حسب املسخىي الخعليمي

جىشيع اللسوض املمىىحت حسب املسخىي الخعليمي مىر إوشاء الىكالت الىطىيت لدسيير (II-06)حدول زكم

 فسع مسخغاهماللسض املصغس 

 

 مً اعداد الطالب  املصدز 

جىشيع اللسوض املمىىحت حسب املسخىي الخعليمي مىر إوشاء الىكالت الىطىيت لدسيير (II-06)زكم شكل

 فسع مسخغاهماللسض املصغس 

 

 

 

 

 

 

 

 مً اغضاص الُالب :املصدز
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 ألايثر الظًً لضيهم مؿخىي الضعاس ي اإلاخىؾِ هم  ألاشخامأن قئت  هالخظالجضُو والكٍل أغاله  زالُمً 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ خُض جهل وؿبت  ًالت الَى ل الى %وحػَ  47.44الى  ألاشخام هؤلءَلبا لخمٍى

نؿحرة يما عأًىا  مهاولثضًت والُبش في قٍل أيثر بالهىاغاث الخهلُ ألاشخام هؤلءهظه اليؿبت اهخمام 

 %.4.31ؾابها، بِىما أنل وؿبت جظهغ لضي الجامػُحن التي بلؿذ 

 سادسا: حصيلت الخدماث غير املاليت املمىىحت مً طسف الىكالت

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ للمؿخكُضًً مً الهغى اإلاهؿغ  باإلياقت  ًالت الَى الى الخضماث اإلاالُت، جهضم الى

ً في مجاُ حؿُحر مؤؾؿت نؿحرة مجالثزضماث ؾحر مالُت وفي  خُض بلـ غضص  GTPE مخػضصة منها: الخٍٍى

ً في مجاُ الخػلُم اإلاالي الػام 195اإلاؿخكُضًً مىه  مؿخكُض، للمهاولحن  222بـ  FEFG مؿخكُض، و الخٍٍى

، وطلَ لخدهُو  417اإلاٍىهحن الى  اإلاغظىة مً إوكاء اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة واؾخمغاعها، وهى ما  ألاهضافمهاُو

  :ًىضخه الجضُو اإلاىالي

حصيلت الخدماث غير املاليت املمىىحت مىر إوشاء الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض (II-07)حدول زكم 

 2018بمسخغاهم سىت املصغس فسع 

 

 مً اغضاص الُالب  اإلاهضع

حصيلت الخدماث غير املاليت املمىىحت مىر إوشاء الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض (II-07)زكم  شكل

 2018بمسخغاهم سىت املصغس فسع 
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 والًت مسخغاهم الفسع الثالث: دوز البىىك الشسكاء مع الىكالت في جمىيل املؤسساث املصغسة في 

  : دزاست وضعيت امللفاث الخاصت بخمىيل املؤسساث املصغسة بين الىكالت والبىىكالأو  

ىُت لدؿُحر الهغى  بىلًتًلػب البىَ صوعا مهما في إوكاء اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة  ًالت الَى و الى بؿٌغة غً ٍَغ

ل اإلاؤؾؿت مً  ل  زالُاإلاهؿغ قهى ًهضم أيبر وؿبت مؿاهمت في جمٍى ، وجخمشل الػالهت الشالسينُؿت الخمٍى

خم جسكٌُ هظه الكىابض باليؿبت  بمػضلثبحن اإلاؤؾؿت اإلاهؿغة والبىَ في الهغى البىٍي  قابضة، ٍو

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، وهظا بهضف إػالت إخضي الػىابو  ًالت الَى للمؤؾؿاث اإلاهؿغة اإلايكأة في إَاع الى

لُت التي جىاظه أصخاب اإلاؤؾؿاث زانت أزىاء مغخل هىم نىضوم الًمان اإلاكترى  الخأؾِـت الخمٍى ، ٍو

ىُت لدؿُحر  ًالت الَى للهغوى اإلاهؿغة بًمان هظه الهغوى لهالح اإلاهاولحن الظًً جلهىا إقػاعا بئغاهاث الى

ؿُي بىاء غلى َلب البىىى اإلاػىُت باقي الضًىن اإلاؿخدهت مً  ُ الهغى اإلاهؿغ، َو ش  ألانى والكىابض غىض جاٍع

ذ بالىٌبت، وطلَ دل الهىضوم في إَاع جىكُظ الًمان مدل البىىى واإلاؤؾؿاث  85في خضوص  الخهٍغ ،%ٍو

  .اإلاؿضصة وفي خضوص حؿُُت الخُغ لالؾخدهاناث الاخخماُاإلاالُت في خهىنها اغخباعا غىض 

ىُت لدؿُحر  ًالت الَى ؼ اإلاػخمضة مً َغف الى ل اإلاكاَع دو للبىىى واإلاؤؾؿاث اإلاالُت التي نامذ بخمٍى ٍو

في نىضوم الًمان، يما ًخػحن غلى اإلاؿخكُضًً مً الهغى اإلاهؿغ والبىىى  الاهسغاٍ ؿغالهغى اإلاه

ًاتهم لضي الهىضوم  ؼ غلى قهاصة  .واإلاؤؾؿاث اإلاالُت إًضاع اقترا وبػض خهىُ الكباب أصخاب اإلاكاَع

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًخىظه مباقغة الى إخضي اإلاؤؾؿاث ال ًالت الَى بىٌُت الخأهُل مً َغف قغع الى

ًامل ٌؿلم له مً َغف الكغع حػاص صعاؾت اإلالل غلى مؿخىي البىَ  .التي ًغؾب في الخػامل مػها مغقها بملل 

ت إلاىذ الهغوى، خُض ًخم مً  الخأيض مً نضعة  زاللهاوقها للكغوٍ الخهلُضًت اإلاػمُى بها في البىىى الخجاٍع

إلادضصة، وغىض نبىُ البىَ قئهه ًبلـ ناخب ا آلاظاُاإلاكغوع غلى جدهُو أعباح جمٌىه مً ؾضاص نغيه في 

 ألاولُتللمؤؾؿت اإلاهؿغة أو قغاء اإلاىاص  إلوكاءاإلاكغوع لُخدهل غلى اإلاىاقهت البىٌُت واؾخٌماُ إظغاءاث 

 مؼ الكغع. 

 أما في خالت الغقٌ قُبرع البىَ عقًه يخابُا لهاخب اإلاكغوع

ًالت والبىىى في   ولًت مؿخؿاهم والجضُو الخالي ًىضح لىا ويػُت اإلالكاث بحن الى
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دزاست وضعيت امللفاث الخاصت بخمىيل املؤسساث املصغسة بين الىكالت الىطىيت لدسيير  (II-08)حدول زكم

 والًت مسخغاهم فسعاللسض املصغس والبىىك 

 

 

 

 

 مً اغضاص الُالب   املصدز 

الجضُو أغاله جخطح لىا الكجىة الٌبحرة بحن غضص اإلالكاث اإلاؤهلت ألً جهبذ مؤؾؿاث مهؿغة مً  زالُمً 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  ًالت الَى ، وبحن غضص اإلاؤؾؿاث اإلامىلت قػلُا مً َغف مؿخؿاهم لىلًتَغف الى

ىُت لدؿُحر الهغى ا .البىىى ًالت الَى مؤؾؿت، 5252لـ مبإلاهؿغ بقىجض أن غضص اإلالكاث اإلاىصغت لضي قغع الى

ل مً 487مؤؾؿت خهلذ غلى قهاصة جأهُل لٌنها لم جمُى ظمُػها، قمنها  3189منها  ملل خهل غلى جمٍى

ًالت وهظا مً  ل الشىاةي، و  زالَُغف الى ملل قهِ خهل غلى اإلاىاقهت البىٌُت، خُض  989نُؿت الخمٍى

ل الكػلي مً البىَ، وهظا ما ًمشل الكجىة الٌبحرة بحن الغؾبت في إوكاء مؤؾؿت  604خهل  ملل غلى الخمٍى

ل بىٍي   .مهؿغة ونػىبت الخهُى غلى جمٍى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ والبىىى الػمىمُت  ومما ؾبو وؿخيخج أهه ل  ًالت الَى ًىظض جىاقو بحن قغع الى

ت الخمؿت  ًاء مؼ (05)الخجاٍع ؼ التي الكغ ًالت حػمل غلى جأهُل غضصا يبحرا مً اإلاكاَع ًالت، قىجض أن الى الى

ل طلَ أن البىَ اُ ًخػامل بسهىنُت مؼ َلباث إوكاء اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة في  جهُضم بغقٌ البىَ للخمٍى

ًالت  ًالت، بل ًضع اإلالل يضعاؾخه ألي ملل غمُل آزغ، وهظا بالغؾم مً وظىص اجكانُاث بحن قغوع الى ظل الى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ومسخلل البىىى الػمىمُت، وجبهى مجغص اجكانُاث غلى  صون جُبُو  ألاوعامالَى

  .بىىصها غلى أعى الىانؼ

ل اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة ًخطح مما ؾبو أن مؿاهمت البىَ مهمت  ت في جمٍى زاهُا: مضي مؿاهمت البىىى الخجاٍع

ل مؤؾؿت مهؿغة، وهظا ما ًبِى ه الجضُو اإلاىالي الظي ًمشل غضص اإلالكاث اإلامىلت مً ظضا في غملُت جمٍى

ًالت  ًاء مؼ الى ًالت، ويما عأًىا ؾابها جىظض زمؿت بىىى قغ ًاء مؼ الى َغف ًل بىَ ججاعي مً البىىى الكغ

كُت ني الجؼابغي  BADR وهي: بىَ الكالخت والخىمُت الٍغ  CPA،الهغى الكػبي الجؼابغي  BNA ،البىَ الَى

ل  BEA ،بىَ الجؼابغ الخاعجي BDL لُت،بىَ الخىمُت اإلاد ،وجظهغ مؿاهمت ًل بىَ مً هظه البىىى في جمٍى

  :الجضُو الخالي زالُاإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة مً 
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عدد امللفاث املمىلت حسب كل بىك مىر إوشاء الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس  (II-09)حدول زكم 

 مسخغاهم فسع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الُالباإلاهضع مً اغضاص 

ل اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة  BDL الجضُو أغاله ًخطح لىا أن بىَ الخىمُت اإلادلُت زالُمً  ًدخل الهضاعة في جمٍى

ل  زالُفي والُت بؿٌغة وطلَ مً  مكغوع مً إظمالي غضص اإلالكاث اإلامىلت، خُض أهه في إَاع ظهاػ  610جمٍى

ل ًل اليكاَاث إلاؿاغضة الكباب اإلاؿدشمغ غلى اهجاػ  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ قخذ الباب لخمٍى ًالت الَى الى

ني الجؼابغي  ؼ وزلو قغم غمل زم ًأحي في اإلاغجبت الشاهُت البىَ الَى ها الهغى ملل، بػض 140بـ  BNA مكاَع

أحي في اإلاغجبت 115بـ  BEA ملل، زم بىَ الجؼابغ الخاعجي126بـ  CPA الكػبي الجؼابغي  بىَ  ألازحرةملل، ٍو

كُتال الك   :ملل قهِ، ووػبر غً هظه اإلاػُُاث بالكٍل البُاوي الخالي 59بـ  BADR خت والخىمُت الٍغ
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عدد امللفاث املمىلت حسب كل بىك مىر إوشاء الىكالت الىطىيت لدسيير اللسض املصغس  (II-09)زكم شكل 

 مسخغاهم فسع 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع مً اغضاص الُالب

 الفسع السابع: الخحدًاث واملعىكاث التي جىاحه استراجيجيت اللسض املصغس في الجصائس

اع جىاظه اؾتراجُجُت الهغى اإلاهؿغ في الجؼابغ جدضًاث ومػىناث غضًضة، منها ما ًخػلو   الخىظُمي الػام  باإَل

ل اإلاهؿغ، ومنها ما ًخػلو بالجهاػ اإلاكغف غلى الهغى اإلاهؿغ  ىُت لدؿُحر الهغى )للخمٍى ًالت الَى الى

 ػىناث ، ومنها ما ًخػلو بالكئت اإلاؿتهضقت، وقُما ًلي أهم هظه اإلا(اإلاهؿغ

اع : الخدضًاث واإلاػىناث اإلاخػلهت لأو  ل اإلاهؿغ ًمًٌ إًجاػها قُما ًلي باإَل   :الخىظُمي الػام للخمٍى

أن الجؼابغ اُ جخىقغ غلى هظام مالي زام بمىذ الهغوى اإلاهؿغة، وأن الىظام اإلاىظىص مغجبِ بالبىىى -

ت، في ظل غضم وظىص مؤؾؿاث مالُت مسخهت في  ؿغ، وما ًيخج غً طلَ مً بحرونغاَُت اإلاه ؤلانغاىالخجاٍع

ؼ اإلاىظهت للكباب  .وؾُاب الككاقُت، واوػضام اإلاخابػت للمكاَع

ل اإلاهؿغ في الجؼابغ بالبىىى الػمىمُت، قئن هظه  باإلياقت - الٍافي  الاهخماماُ جىلي  ألازحرةالى اعجباٍ الخمٍى

ل اإلاهؿغ هظغا لتريحز زبرتها في  ًالت مً غضم مغوهت  ألازغي  ألاوكُتللخمٍى اإلاػخاصة غليها، يما غاهذ الى

ؼ ؤلاظغاءاث   .البىٌُت وزهلها، مما أزغ ؾلبا غلى الػضًض مً اإلاكاَع

 .ؾُاب البىىى الخانت التي حصجؼ الخىاف ، مما ًلغي غىهغ الخدكحز إلاىذ مشل هظه الهغوى- 

ػُت والخىظُمُت هدُجت لٌثرة -   .الخػضًالثحػهُض وؾمىى الىهىم الدكَغ

ت ؤلاظغاءاثنػىبت -  ؼ جخم ببِء ؤلاصاٍع   .والخىكُظًت، مما ًجػل مػالجت اإلالكاث واغخماص اإلاكاَع

  .ؤلاخهابُتغضم جىقغ مغايؼ أو هُئاث حػمل غلى جىقحر ووكغ اإلاػلىماث - 
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  ANGEM ثاهيا: املعىكاث املخعللت بالجهاش املشسف على اللسض املصغس

ًالت  " ANGEM" اإلاكغف غلى الهغى اإلاهؿغًخمشل الػابو الغبِس ي بالجهاػ  في همىطط الدؿُحر خُض جدبؼ الى

ت الػامت، خُض جم ويؼ الخيؿُهاث التي  2004مىظ إوكائها ؾىت  همىطط حؿُحر مغيؼي ٌػخمض غلى اإلاضًٍغ

ًالت بهضف حؿُحر ظهغ مدضوصًخه بػض ؾىىاث  جُا بػض إوكاء الى مً إوكاء هظه  الجهاػ  نالبلاؾخدضزذ جضٍع

ًالت بؿبب الخىؾؼ الظي غغقخه هظه فأن هظا الىمىطط بضأ  إل ؿب، قد ، خُض بغػث الػضًض مً ألازحرةي الى

في مػالجت ملكاث  آلاظاُوالخأزحراث في غملُت الخٌكل التي ٌكغف غليها الجهاػ، مما أصي الى جمضًض  الازخاللث

  .اإلاؿخكُضًً مً الهغى اإلاهؿغ

ت التي جهؼ غليها مؿؤولُت النهىى بالبىاء اإلاؤؾؿاحي وعقؼ مؿخىي غً يػل الهضعاث والٍىاصع ال ال قً بكٍغ

  .نضعاث الػاملحن في هظا الهُاع

 ثالثا: املعىكاث املخعللت بالفئت املستهدفت

ت للٌشحر مً اإلاؿخكُضًً مً الهغوى اإلاهؿغة أو الُالبحن لهاحههو الٌكاءة اإلاهىُت والدؿُ    ًر

 الاؾدشماع غلى خؿاب  (جخُلب مىانب قؿل يشحرة ل التي )في الهىاغاث الهؿحرة الخهلُضًت  الاؾدشماع جغظُذ 

  .الكالحيفي الهُاع  ًالؾدشماع اإلاىخج و اإلاىلض إلاىانب الكؿل 

مً اإلاؿخدُل مً الىاخُت الخهىُت للهُئاث اإلاالُت جلبُت ًل الُلباث غلى الهغوى اإلاهؿغة أو مىاءمت ًل  

لها بالهغوى اإلاهؿغة لِؿذ صابما مغؾىبت مً نبل الغاؾبحن في  ألاوكُتالجمهىع قىىغُت  التي ًمًٌ جمٍى

ؼ اإلاهؿغة  .إوكاء اإلاكاَع
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  :الفصل الصتخ

ًالت  زالُمً  و الى هظا الكهل خاولىا جهضًم يُكُت جُبُو بغامج الهغوى اإلاهؿغة في الجؼابغ غً ٍَغ

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، خُض جُغنىا الى ماهُت الهغى اإلاهؿغ، أهمُخه ومباصبه  ، زم نمىا ألاؾاؾُتالَى

ًالت ا ل اإلاؤؾؿاث اإلاهؿغة في إَاع الى ًالت و جىيُذ َغم جمٍى لهضًمت منها واإلاؿخدضزت، بخهضًم غام خُى الى

مً أظل حؿهُل و حصجُؼ البىىى غلى مىذ الهغوى  ألازحرةو حؿلُِ الًىء غلى الضوع الظي جهىم به هظه 

حؿُُت الًماهاث التي جُلبها البىىى و جسكٌُ وؿبت الكىابض غلى هظه  زالُللمؤؾؿاث اإلاهؿغة، وهظا مً 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ، يما الى الهغوى بضون قىابض اإلامىىخ باإلياقتالهغوى،  ًالت الَى ت مً َغف الى

ىُت لدؿُحر الهغى  ًالت الَى واوػٍاؾاتها  مؿخؿاهم لًتاإلاهؿغ غلى مؿخىي و جُغنىا الى الىخابج التي خههتها الى

 .غلى جىقحر مىانب قؿل

أهه اؾخُاع إوكاء غضص مػخبر مً اإلاؤؾؿاث واؾخسلهىا أهه عؾم اليكأة الخضًشت لجهاػ حؿُحر الهغى  الا 

إلاٍاقدت البُالت والكهغ والتهمِل و ( غملُت ووانػُت)قػالت  خلىل في نُـ ونُاغاث مسخلكت ونضم  اإلاهؿغ 

الى مسخلل  باإلياقتإلاهؿغة هظه الهغوى مؼ الخهابو اإلاالُت للمؤؾؿاث ا إلاالبمتهظا عاظؼ بضعظت أولى 

ًالت  الامخُاػاث ؼ الكغصًت و التي جُغنىا الى  ألصخابالتي جمىدها الى أن ظهاػ الهغى  إل . لكهاخمساإلاكاَع

 .بالىانؼ الػملي بمجمىغت مً اإلاػىناث الؿالكت الظيغ هلنُضاماإلاهؿغ لم ًدهو الىخابج الٍاقُت هظغا 
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ل  خالًٌ م ع املصغشةدساظدىا هزه واملخعللت بألُاث جمٍى دساظت خالت الىوالت الىظىُت –في الجضائش  املشاَس

 آلاليات" ماهي املعشوخت واملخمشلت في  إلاشيالُتعً  إلاحابتوملداولت  -معخغاهملدعُير اللشض املصغش فشع 

 في الجزائر؟ املشاريع املصغرة املعتمدة لتمويل 

ع املصغشةكمىا في البذاًت بمداولت الخعٍشف    وهزا على ضىء ججاسب بعض الذٌو والهُئاث، زم  باملشاَس

عجعشكىا الى خصائصها ومميزاتها خُث وحذها ؤن هزه  ع ورلً في  املشاَس راث مشوهت وكذسة على الخغُير العَش

ش الابخياس الى فعالُتها وهفاءتها وهزلً كذستها على  باإلضافت، الاكخصادًت الخدىالثظل    .والخعٍى

ع املصغشةزم جعشكىا الى إبشاص ؤهمُت  على  إلاًجابيفي الذٌو الىامُت واملخلذمت هظشا لخإزيرها  املشاَس

  .الاكخصادي إلاوعاشالى ؤنها مً ؤفضل وظائل  باإلضافتالعاملُت،  الاكخصادًاث

ل  الى املشاول اللاهىهُت  باإلضافتوبعذها جعشكىا الى املشاول التي حعترضها والتي مً بُنها مشيل الخمٍى

ت   .وإلاداٍس

ل هزه امل ٍل الخللُذًت والحذًشت وصُغ ؤظعاث التي هجذ منها آلُاث الخمى زم كمىا بالخعشف على آلُاث جمٍى

ل    .إلاظالمُتالخمٍى

لها والبرامج الذاعمت لها،  هما وان علُىا إبشاص مياهت املؤظعاث الصغيرة واملخىظعت في الجضائش وآلُاث جمٍى

الىظني والتي مً ؤبشصها  الاكخصادالى معشفت ؤهم املعىكاث التي جدذ مً وشاط هزه املؤظعاث في  باإلضافت

تل، مشيل العلاس واملشاول مشيل الخمٍى واسجإًىا  .، ملذمين بعض الحلٌى امللترخت لهزه املشاولإلاداٍس

الىظني، ورلً  لالكخصادإضافت الى ول ما ظبم جلُُم معاهمت هزا اللعاع مً ؤحل إبشاص ؤهمُخه باليعبت 

ي جىفير املخعللت بمعاهمت املؤظعاث الصغيرة واملخىظعت ف إلاخصائُاثعشض مجمىعت مً  خالٌمً 

الى معاهمتها في الىاجج الذاخلي الخام خاسج كعاع املدشوكاث ومعاهمتها في  باإلضافتمىاصب الشغل، 

  .الصادساث وفي الخىمُت املدلُت

" باعخباسها معخغاهم فشع»املصغش اسجىضث دساظدىا الخعبُلُت على الىوالت الىظىُت لدعُير اللشض  ألاخير وفي 

ل املؤظعاث معشفت مذي معاهمتها في  خالٌالصغيرة واملخىظعت في الجضائش، ورلً مً  آلُت لذعم وجمٍى

ل املخاخت ؤمام هزه املؤظعاث في الجضائش  .جدعين ؤظالُب الخمٍى

  :اختبار فرضيات الدراسة .1

 

  ًلجدلُلىا ملجمىعت  خالٌم ع املصغشة مفاهُم املخعللت بخمٍى ًظهش لىا حلُا الغمىض الزي  املشاَس

الثحععي صىسة واضحت لهزا الىىع مً  ال والخعاٍسف امللذمت  ،فهاعٍشح ًضاٌ ٌشىب ال   ال ، و الخمٍى

عًمىً جدذًذها بذكت ومً الصعب ؤًضا حمع هزه  ف واخذ، فالفشق شاظع بين  املشاَس جدذ حعٍش

لا ل  ألاوسوبي لخمٍى  .ألاولىفي الذٌو الىامُت وهزا ما ًشبذ صحت الفشضُت  و الخمٍى
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  ل ع الصغشةهىان العذًذ مً مصادس جمٍى ل  الىالظُىُتفمنها  املشاَس واملعخدذزت وصُغ الخمٍى

ع إلاظالمُت ل املصشفي ؤخذ ؤهم هزه املصادس املخاخت ؤمام ؤصحاب املشاَس شيل الخمٍى  املصغشة، َو

لُت الزاجُت  عهزه  ألصحابوخاصت في ظل ضعف اللذساث الخمٍى للت ، غير ؤن املشاول املخعاملشاَس

له لم جلف عائلا ؤمام لجىئها إلُه، وهزا ما ًشبذ صحت الفشضُت الشا  .هُتبخمٍى

  ت ش املؤظعاث املصغشة، خاصت في العشٍش ، ألاخيرةالجضائش مً الذٌو التي ؤولذ اهخمام لخىمُت وجعٍى

إخذي ؤهم الهُاول التي حعضص بها هزا " ANGEM" وحعخبر الىوالت الىظىُت لدعُير اللشض املصغش

الى حغعُت كُمت اللشوض التي جمىدها البىىن  باإلضافتعىى، خُث تهذف الى مىذ كشوض مصغشة امل

ت، وهزا بهذف حشجُع هزه  ل عملُت إوشاء املؤظعاث  الائخمانعلى مىذ  ألاخيرةالخجاٍس لخمٍى

 .الشالشتاملصغشة، وهزا ما ًشبذ صحت الفشضُت 

 نتائج الدراسة  .2

  ًف املخعللت  اخخالفعلى الشغم م ع  املصغشة وجباًً الخعاٍس ل املشاَس  اخخالف، وبالشغم مً بخمٍى

ؤنها جخفم في مجملها على ؤهمُت هزا اللعاع والذوس الخىمىي الىبير الزي جؤدًه  الا الذٌو والهُئاث 

  .ألاصعذةعلى حمُع 

  ع املصغشةظهىس واهدشاس  إن مً ؤبشص ملىماث جدخاج الى سؤط ماٌ هبير واٌ  ال  هاوىن املشاَس

  .الى حشجُع الذٌو لللعاع الخاص باإلضافتلخىىىلىحُا عالُت الجىدة، 

  ع املصغشة ظاهمذ ش اكخصادًاث معظم الذٌو ظىاء املخلذمت ؤو الىامُت املشاَس   .في جدعين وجعٍى

  ع املصغشةجدظى  خالٌورلً مً بإهمُت بالغت ظىاء في الذٌو املخلذمت ؤو الذٌو الىامُت  املشاَس

، جىفير العذًذ مً فشص العمل والخخفُف مً إلاهخاحُتوسفع الىفاءة  والابخياس كذستها على الخجذًذ 

 .الجذًذة باألفياس ، و حغزًت املششوعاث الىبيرة وإلابذاعاثمشيلت البعالت، خاضىت للمهاساث 

  ش وجشكُت ت على جعٍى ع املصغشةعملذ العلعاث العمىمُت الجضائٍش اظتراجُجُت  خالٌورلً مً  املشاَس

جمشلذ في مجمىعت البرامج الىظىُت والذولُت ؤهمها بشهامج مُذا لذعم وجإهُل املؤظعاث الصغيرة 

 :في ألاحهضةالتي جذعم هزا اللعاع وجخمشل هزه  ألاحهضةواملخىظعت، إضافت الى جىفير مجمىعت مً 

,ANGEM, ANSEJ, CNAC .FGAR, ANDI  

  اليلُت في الجضائش مدذودا هدُجت  الاكخصادًتالصغيرة واملخىظعت على املخغيراث ٌعخبر جإزير املؤظعاث

ل لهزا  املعىكاث والعشاكُل التي جىاحه هزه املؤظعاث والتي مً ؤبشصها صعىبت الحصٌى على الخمٍى

ع، العىائم  ، الخىىىلىحُا، غُاب زلافت مؤظعُت والصعىباث الجبائُت إلاحشائُتالىىع مً املشاَس

 .شهُت وغيرها مً املعىكاثوالجم

  ًل الالضم مل ٌعخبر اللشض املصغش ؤداة مشلى لخخفُض وعب البعالت في املجخمعاث وجىفير الخمٍى

ع مصغشة مشل اليعاء املاهشاث في البُىث  .ًشغب في إكامت مشاَس

  ل مً البىىن باليعبت ع املصغشة، ؤوشئذ الىوالت  ألصحابهظشا لصعىبت الحصٌى على الخمٍى املشاَس

ل ظىاء بشيل ؤخادي، ؤو مً  ANGEM الىظىُت لدعُير اللشض املصغش في الجضائش للخىفل بهزا الخمٍى

 .مع البىىن بيعب معُىت الاشتران خالٌ
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 ًدخل بىً الخىمُت املدلُت BDL ل املؤظعاث الصغيرة واملخىظعت  معخغاهم فشع الصذاسة في جمٍى

ع خالٌورلً مً     .معخغاهممىز إوشاء الىوالت الىظىُت لدعُير اللشض املصغش فشع  عذة مشاَس

  معذالثبالشغم مً هجاح الىوالت الىظىُت لدعُير اللشض املصغش في جخفُض وعب البعالت وسفع 

 ا باإلظاس حعاوي مً معىكاث مخعللت إم ماصالذغير ؤنها  والًت معخغاهمالدشغُل في الجضائش خاصت في 

ل املصغش ؤو بالجهاص املششف على الىوالت ؤو بالجهت املعتهذفتالعام امل  .ىظم للخمٍى

 التوصيات و الاقتراحات  .3

مً الىخائج التي حاءث بها هزه الذساظت وبهذف الخشوج ببعض الفىائذ مً هزا البدث جمذ صُاغت  اهعالكا

ع املصغشةمجمىعت مً الخىصُاث التي مً شإنها الشفع مً إهخاحُت  شها وهزلً فعالُت ؤداء  املشاَس وجعٍى

 : معخغاهمالىوالت الىظىُت لدعُير اللشض املصغش فشع 

 ضشوسة وضع إظاس جىظُمي حُذ لللشض املصغش واملدافظت علُه.  

  ض الجهىد الشامُت ع فشدًت مً  إلوشاءحعٍض إكىاع البىىن الششواء بضشوسة مىذ اللشوض  خالٌمشاَس

ه اللشوض مضمىهت مً كبل هُئاث ؤخشي والىوالت الىظىُت املصغشة لعالبيها، خاصت إرا واهذ هز

  .لدعُير اللشض املصغش وصىذوق ضمان اللشوض املصغشة

  ًل املصغش، ورلً م عاث  خالٌحشجُع البىىن الخاصت للمشاسهت في الخمٍى ظً وجفعُل الدشَش

  .املدفضة على رلً وألاهظمتواللىاهين 

  شض املصغاظخدذار مؤظعاث مالُت مخخصت في مىذ اللش 

  مؤظعاث مصغشة والترهيز على الجذوي  إلوشاءالعشعت في دساظت ملفاث ظلب اللشوض املىحهت

ع الاكخصادًت   .لهزه املشاَس

  ع  ألافشادوالخىحُه الزي ٌعخبر ؤٌو عىاصش املشافلت، لخىعُت  إلاعالمالترهيز على حاهب بإهمُت املشاَس

لذيهً مهاساث في خشف معُىت والخُاظت  الالحياملصغشة في اللضاء على البعالت، خاصت سباث البُىث 

  .ؤهمُت ألاهثر والعبخ وغيرها مً الحشف، بهذف جىحُه وجىمُت اللعاعاث 

  ع الجذًذة اليشإة في مخخلف الفشوع خعب خصىصُت ول مىعلت وخاحُاث  ومؤهالثجىحُه املشاَس

  .لخىمُت فيهاا

  ؤعىان الىوالت في مخخلف مشاخل مشافلت املؤظعاث الصغيرة ً مبادئ  الاظخلباٌالعمل على جيٍى

ع، ورلً في الجاهب   وحاهب حعُير املؤظعاث إلاداسي دساظاث الجذوي وشاء املشاَس

  املنهي تهذف الى جفعُل وظائل ً لخعٍشف وا إلاعالموضع اجفاكُاث مع مخخلف الجامعاث ومشاهض الخيٍى

  .التي جمىدها والامخُاصاثؤهثر بمهام الىوالت 

  الفىائذ املفشوضت مً كبل البىىن  معذالثإعادة الىظش في وعبت اللشوض املمىىخت بذون فائذة وفي

ل  ل  خالٌمً  إلاظالمُتالششواء مع الىوالت، ومداولت جعبُم صُغ الخمٍى   .الشالسيإلغاء الخمٍى

  خٌى ول ما ًخعلم باللشوض  إلاخصائُتجىفير ووشش املعلىماث ضشوسة جىفير مشاهض حعمل على

 .املصغشة، مما ٌعاعذ على جدذًذ ؤوحه اللصىس وهلاط الضعف وهلاط اللىة
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 ملخص

املؤسساث الصغيرة و املخوسطت دوزا هاما في الخنميت الاقخصاديت أليت دولت ،و الجصائس عل غساز جلعب         

غيرها من الدول شاد اهخمامها بهرا النوع من املشازيع و ذلك من خالل سعيها إلى حشجيع قطاع املؤسساث 

كومت الى انشاء أشكال مخخلفت من أجهصة الدعم و الخمويل لهرا القطاع الصغيرة و املخوسطت ، و لجأث الح

ال   PEMو التي جخجسد اهم أولوياتها اشالت العديد من الصعوباث التي جواجهها  ANGEM   CNAC  ANSEGمثل 

 سيما ما حعلق منها بالخمويل .

وسوف جقخصس دزاسدنا الخطبيقيت على    PEMإلى آلياث الخمويل  الخطسق  ولهرا ازجأينا في هره املرلسة الى

 الومالت الوطنيت لدسيير القسض املصغس لجهاش داعم و ممول لهرا القطاع

 

 

 

 

 

Résumé  

        

       Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans le développement 

économique de n'importe quel pays et l'Algérie, à l'instar d'autres pays, a accru son intérêt 

pour ce type de projet en cherchant à encourager le secteur des PME. Le financement de ce 

secteur, tel que l'ANGEM CNAC ANSEG, dont la principale priorité est d'éliminer bon 

nombre des difficultés rencontrées par PEM, notamment en ce qui concerne le financement. 

Dans cette note, nous avons évoqué les mécanismes de financement PEM, notre étude 

appliquée étant limitée à l'Agence nationale de gestion du microcrédit en tant qu'organisme 

d'appui et de financement pour ce secteur. 
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