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ل اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت حالت الىكالت الىػىُت لذعم و حشغُل  الهُاكل وآلالُاث الذاعمت لخمٍى

 الشباب في معخغاهم

 ؤؾخاط مؿاكض كؿم )ؤ(، ظاملت  مؿخغاهمالهشوش ي خؼاب، 

 كاملت 1945ماي  08مداطغ كؿم )ؤ( ،ظاملت  اؾخاط ، صاولي مشاد

 همؤؾخاطة ماكخت ظاملت  مؿخغاوعمً فؼُمت، 

 

 اإلالخص :

واكم املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت مً زالٌ الخلغف كلى  الى حؿلُؽ الظىء كلىهظه الضعاؾت  وؿعى مً زالٌ

لها، وكض عهؼها كلى الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب هإهم الهُاول  الاػاع املفاهُمي لها واهمُتها وػغق جمٍى

لُت والامخُاػاث الجباثُت وقبه الجباثُت بمسخلف صُغالضاكمت واملمىلت لخلً املاؾؿاث  التي جمىدها ها الخمٍى

م الغاغبين في بوكاء املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت، ولظلً ؾىلىم بضعاؾت كلى املؿخىي املدلي  ألصخاب املكاَع

الق كلى والاػ ،بىالًت مؿخغاهم خٌى الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب لخلُُم آلالُاث التي حلمل بها مً ظهت

 الىخاثج التي جم جدلُلها كلى مؿخىي املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت املؿخفُضة منها مً ظهت ازغي.

ل الشىاجي  الكلماث اإلافخاحُت : املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت، الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب، الخمٍى

   والشالسي، 

Résumé: 

Nous cherchons à travers cette étude pour faire la lumière sur la réalité des petites et moyennes 

entreprises en identifiant le cadre conceptuel et de son importance et les moyens de financement, nous 

nous sommes concentrés sur l'Agence Nationale de soutien à l'emploi des Jeunes, et le financement de 

ces institutions dans les différentes formules de financement et les privilèges des impôts et des 

parafiscale accordées aux propriétaires qui souhaitent des projets dans la création de petites et 

moyennes entreprises, donc nous allons étudier au niveau local de la wilaya de Mostaganem à l'Agence 

Nationale de soutien à l'emploi des Jeunes, et d'évaluer les mécanismes qui opèrent d'une part,  et de voir 

les résultats obtenus au niveau des petites et moyennes entreprises qui en bénéficient de l'autre part. 

Mots-clés: Petites et moyennes entreprises, l'Agence Nationale de soutien à l'emploi des Jeunes, 

Financement bilatéral et tripartite 

 

 

 اإلالذمت :

الٌ ما جلضمه لؼاملا للبذ  املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت صوعا هاما في الخىمُت الاكخصاصًت للضولت مً ز

اصة مخىامُت في حجم الاؾدشماع وما ًدلله مً كُمت مظافت،  مً مؿاهمت في جىفير فغص كمل ظضًضة، وجدلُم ٍػ

اف الاكخصاصًت والاظخماكُت هضول طلً بجاهب صوعها الخىمىي الفلاٌ بخياملها مم املاؾؿاث الىبيرة في جدلُم لا 

ث اللاملت في ملـم صٌو اللالم، ولها مؿاهماث هبيرة في مً بظمالي املاؾؿا %90-80خُض  ؤنها جمشل هدى 

 الصاصعاث.

 الجؼاثغ و هغيرها مً ؾاثغ الضٌو جدىلذ غلى هظا الخىظه الظي مً قإهه بكؼاء صفم لالكخصاص الىػني و في

ت لاهضاف صكم بلى التي حؿعى ولاظهؼة الهُاول مً مجمىكت وطم جم البرامج هظه بػاع  خللمً فُما وزاصت الخىمٍى

 لضكم الىػىُت الىوالت الهُئاث هظه مً بينو  وزلم املاؾؿاث الصغيرة و املخىؾؼت، البؼالت كلى واللظاء بالدكغُل

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=33
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لت مغاف زالٌ مً وطلً البؼاٌ للكباب الاؾدشماع حؿهُل كملُت كلى لازيرة هظه حلمل ANSEJ الكباب حكغُل

م بلض صعاؾت الكباب و صكمه لها بلى باإلطافت ء وجلُُمهاهاال ػغف مً امللضمت املكاَع  مسخلفت ؤقياال ًإزظ الظي جمٍى

 اهؼالكا .ؤو الضولي املدلي للؿىق  مىظه وزضماث ملىخجاث ومىخجت البِئت مم للخىُف ماؾؿاث كابلت بوكاء بلى وصىال

 :الخالُت إلاقيالُت هؼغح ؾبم مما

 

وخلم  أهذافها جحلُم في حشغُل الشباب لذعم الىػىُت الىكالت معخىي  على اإلاىخهجت العُاظاث هجاعت مذي ما

 ؟ )والًت معخغاهم( اإلاحلي اإلاعخىي  علىاإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت 

 

 ظابت كلى هظا الدؿاٌئ كؿمىا بدشىا الى اعبم مداوع هي والخالي :ولل 

  واكع كؼاع اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في الجضائش -اوال

 م وحشغُل الشبابالىكالت الىػىُت لذع –ثاهُا  –ثاهُا 

ل اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في إػاس الىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشباب –ثالثا   جمٍى

ل اإلاؤظعاث الصغيرة جلُُم وشاغ الىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشباب و  –سابعا  هخائجها في خلم وجمٍى

  معخغاهم على معخىي والًت واإلاخىظؼت

 

  صغيرة واإلاخىظؼت في الجضائشواكع كؼاع اإلاؤظعاث ال -أوال 

بلض طلً هخلغف  ،مً زالٌ هظا املدىع ؾيخؼغق بلى مفهىم املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت في الجؼاثغ وؤهمُتها        

لها املسخلفت الى ظاهب الاػالٌ كلى   كلى  ؤهم الصلىباث التي جىاظهها هظه املاؾؿاث في الجؼاثغ. مصاصع جمٍى

 : اإلاخىظؼتو  الصغيرة اإلاؤظعاث مفهىم -1 -1

 هظه مفهىم ؤن طلً الصغيرة واملخىؾؼت، املاؾؿاث ول كلى ًىؼبم مىخض حلٍغف بًجاص الصلب مً          

، هما ًىظض ؤهثر مً حلٍغف في الضولت الىاخضة، آزغ بلى اكخصاصي هـام ومً ؤزغي  بلى صولت مً ًسخلف املاؾؿاث

فها وم ً ؤهم امللاًغ الكاجلت : ملُاع اللماٌ، ملُاع عؤؽ املاٌ، ملُاع الخصت وللض جبيذ الضٌو ملاًير مسخلفت لخلٍغ

اؾتهالن الؼاكت، ولىً ؤهثر امللاًير قُىكا هى كضص  الخلىُت املؿخسضمت، ملُاع الؿىكُت، ملُاع إلاهخاط، ملُاع

ض اللضص كلى اللاملين بها، و هىا ًىظض ؤًظا ازخالف خٌى الخض لاكلى ولاصوى للضص اللاملين مشال في ؤمل  49اهُا ال ًٍؼ

 1كامل في الُابان 300كامل و  200كامل و في اهجلترا 

مىً  غ اللاهىن الخىظُهي هظا مً الخامؿت املاصة في الجؼاثغ خؿب واملخىؾؼت الصغيرة املاؾؿاث حلٍغف ٍو  لخؼٍى

 ػبُلت خللت، طاثمؿ بإنها " ماؾؿاث 2017ظاهفي  10في  املاعر  02-17واملخىؾؼت عكم  الصغيرة املاؾؿاث

كامل، وعكم ؤكمالها الؿىىي ال ًخجاوػ  250بلى  01ؾلم و/ؤو زضماث جخميز بإنها حكغل مً  بهخاط ماؾؿت كاهىهُت،

ت  04  2 ملُاع صًىاع ظؼاثغي". 01مالًير صًىاع، ؤو ال ًخجاوػ مجمىق الخصُلت الؿىٍى

يي كلى ؤنها" املاؾؿاث التي ًخم ا م لامٍغ لت مؿخللت، خُض ال حؿُؼغ هما حلغف خؿب الدكَغ مخالهها وبصاعتها بؼٍغ

كلى مجاٌ اللمل التي جيكؽ في هؼاكه، هما جم جدضًض مفهىم املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت اهؼالكا مً ملُاع 

 3عكم لاكماٌ وكضص اللماٌ".

                                                           
، ورقة حبثية مقدمة إىل "-مع اإلشارة لبعض التجارب العالمية - "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالةن، عبد الرزاق محيدي، عبد القادر عوينا -1

 2ن السنة، صبادلسيلة، بدو ادللتقى الدويل ادلوسوم بـ: اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة ادلنظم من قبل جامعة حممد بوضياف 
يتضممممن الوممماتوو التطمممويرا لتطممموير المؤسسمممات ، 2017جـــا     10ادلوافــق  1438ربيــا الثـــا   11،ادلـــ ر  يف 02-17، مــن القـــا ون 02اجلريــدة الرةيـــة اجلةا ريــة، العـــدد  -2

 05، ص05، ادلادة الصغيرة و المتوسطة"
، جملـــة اقتيـــاديات ادلـــا، واععمـــا،، العـــدد الثـــا ، اليـــادرة عـــن مع ـــد العلـــوم ة والمتوسمممطة فمممي الج ا مممرخيمممارات يمويممما الموممماو ت الصمممغير مســـعود بـــن جـــواد، محـــةة  يـــوان،  -3

 .161، ص 2017االقتيادية والتجارية وعلوم التسيري، ادلركة اجلامع  ميلة، مارس 
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 10كامل، ؤما اكل مً  50و 10وكغفها البىً الضولي للوكاء والخلمير كلى ؤنها" جلً املكغوكاث التي ٌلمل بها ما بين 

غيرة واملخىؾؼت خؿب البىً والجضٌو املىالي ًىضح جصيُف املاؾؿاث الص 4فهي مكغوكاث صغيرة الدجم".

 الضولي

 .الذولي البىك حعب اإلاخىظؼت و الصغيرة اإلاؤظعاث جصيُف ( :01) الجذول 

ىي العى ألاعمال سكم اإلاىحىداث )دوالس( )عامل( اإلاىظفت العمالت اإلاؤظعت هىع

 )دوالس(

 100.000 100.000 09-01 صغغي  ماؾؿت

 3.000.000 3.000.000 49-09 صغيرة ماؾؿت

 15.000.000 15.000.000 299-50 مخىؾؼت ماؾؿت

: بلخمضي ؾُض كلي، "املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت هإصاة لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت في ؿل اللىملت اإلاصذس

مت لىُل قهاصة ماظؿخير في كلىم الدؿُير فغق بصاعة ؤكماٌ، ظاملت ؾلض صخلب صعاؾت خالت الجؼاثغ"، عؾالت ملض

 10.، ص2006البلُضة، الؿىت الجاملُت 

ع الجضائشي:  -1-2 مىًجصيُفاث اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في ظل الدشَش جصيُف املاؾؿاث الصغيرة  ٍو

غ ا ، املؿخمض ؤؾاؾا مً 5ملاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼتواملخىؾؼت في الجؼاثغ اهؼالكا مً اللاهىن الخىظُهي لخؼٍى

  اللاهىن لاوعوبي، وطلً وفلا للجضٌو ؤصهاه:

ع واإلاخىظؼت الصغيرة (:  جصيُف اإلاؤظعاث02) الجذول   الجضائشي  في ظل الدشَش

حجم العمالت  هىع اإلاؤظعاث

 اإلاىظفت

ألاعمال )اإلابُعاث  سكم

ت(  العىٍى

اإلاجمىع العام للميزاهُت 

 اإلاالُت

 ملُىن صط  20اكل مً  ملُىن صط   40اكل مً  9-1 املصغغة ملاؾؿاثا

 ملُىن صط  200اكل مً  ملُىن صط   400اكل مً  49-10 الصغيرة املاؾؿاث

 ملُاع صط  1 – 200 ملُاع صط 4-ملُىن  400 250-50 املخىؾؼت املاؾؿاث

ت، اللاهىن الخىظُهي اإلاصذس ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ غ املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت، : الجٍغ لخؼٍى

 06، ص10، 09، 08، املىاص 02اللضص

فةن جصيُف املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت في الجؼاثغ وفلا  2017ظاهفي  10ووفلا لللاهىن الخىظُهي الصاصع في 

ن حلضًل، وخؿب مللُاع عكم لاكماٌ واملجمىق اللام للميزاهُت املالُت، ؤما الخصيُف خؿب ملُاع اللمالت بلي صو 

ت بطا وان  11املاصة  ت الخصيُف حلؼى مللُاع عكم لاكماٌ او مجمىق الخصُلت الؿىٍى مً هفـ اللاهىن فةن ؤولٍى

 هىان ازخالف بين جلً الازيرة وحجم اللمالت

 الاهمُت الاكخصادًت والاحخماعُت للمؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في الجضائش: -1-3

ؤهمُت بالغت مً الىاخُت الاكخصاصًت والاظخماكُت وفُما ًلي هخؼغق كلى هظه  خىؾؼتوامل الصغيرة للماؾؿاث    

 :لاهمُت

بلضالت  الضزل جىػَم وحلمل كلى جىؿُف كمالت مىشفت، كلى واملخىؾؼت في الجؼاثغ الصغيرة املاؾؿاث حلخمض -

 جىفغ ما هشيرا ؤنها بط الفلغ،  اهغةمً ؿ الخض فغص زلم في مهما صوعا فهي جللب الىبري، باملاؾؿاث بامللاعهت واضخت

 ؛6للضزل البضًلت املصاصع بلى ًفخلغن  الالحي واليؿاء الفليرة مً لاؾغ لللماٌ مللىلت ؤظىع  ملابل كمل فغص

                                                           
، جملـة تـاريا العلـوم، العـدد الثـامن، اجلـةء اعو،، اليـادرة عـن ة ا قتصماديةدور يحفي  ا ستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فمي يحويما التيميمالعلوا  عديلة،  -4

 .201، ص 2017جامعة اجلل ة، جوان 
يتضمن الواتوو التطويرا لتطوير ، 2017جا     10ادلوافق  1438ربيا الثا   11،ادل ر  يف 02-17، من القا ون 02اجلريدة الرةية للجم ورية اجلةا رية، العدد  -5
 06، ص10، 09، 08، ادلواد ؤسسات الصغيرة و المتوسطة"الم
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 لاؾالُب جبني بلى جمُل فهي الجؼاثغ، في املىاعص جسصُص هفاءة عفم في واملخىؾؼت الصغيرة املاؾؿاث حؿاهم -

ٌ  جلً وطم ٌلىـ الت بماهشُفت اللم إلاهخاظُت  جلً وكاغ جىؾم وولما املاٌ، عؤؽ وهضعة اللمل كىة خُض مً الضو

م  ؤفظل بصىعة حلىـ بها جخلامل التي واملىخجاث إلاهخاط كىامل ؤؾلاع ؤصبدذ غير الغؾمُت لاؾىاق في املكاَع

 7الىبري  املاؾؿاث بها التي جخلامل باألؾلاع ملاعهت البضًلت الفغص جيالُف

بين  الخىلل و الخىػً في باملغوهت واملخىؾؼت الصغيرة املاؾؿاث جدؿم الخىمُت، خُض للملُت الجغغافي الخىاػن  ُمجدل -

فُت، الىاثُت املىاػم في ظضًضة بهخاظُت مجخملاث زلم في ٌؿاهم الظي لامغ لاكالُم، ؤو املىاػم مسخلف  وبكاصة والٍغ

 الىبري  ضنامل بلى الهجغة مً وهظا الخض الخىػَم الؿياوي

حلض املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت مصضع لخىمُت املىاهب وإلابضاكاث والابخياعاث وبعؾاء كىاكض الخىمُت  -

الصىاكُت، خُض حكير الضعاؾاث الللمُت واللملُت املخسصصت بلى ؤن كضص الازتراكاث التي جدللذ كً ػٍغم 

ض كً طلف مشُالتها في امل  اؾؿاث الاكخصاصًت الىبري.املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت جٍؼ

حلخبر املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت مصضع إلجاخت الفغص لجمُم قغاثذ املجخمم ولجمُم املىاػم صون اؾخصىاء  -

وجمُيز، لُيىن لهم الضوع الفلاٌ واملازغ بضعظت بًجابُت كلى الخىمُت الاكخصاصًت والاظخماكُت، مً زالٌ حلبئت 

غ الؿلىن عئوؽ لامىاٌ املدلُت ولاظىب ُت مً لافغاص والجملُاث والهُئاث غير الخيىمُت، وبالخالي حؿعى بلى جؼٍى

ل الظاحي  8الاصزاعي لضي لافغاص، وغيرها مً مصاصع الخمٍى

 

 

ل اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في الجضائش: -1-4  مصادس جمٍى

ل ؤلاظالمي للمؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت لُت : بن الصُغأ/ الخمٍى الاؾالمُت  املصاعف جىفغها التي الخمٍى

ٌ  جمدىعث والتي واملخىؾؼت، الصغيرة املاؾؿاث لخصىصُت با واخضة فىغة خى ل  جىافغ كضم مكيلت ؤن هي جلٍغ الخمٍى

 الىىق هظا  بها ًخميز التي الخصىصُاث كً الىـغ بغع مغظلُتها جيىن  كض واملخىؾؼت الصغيرة للماؾؿاث باليؿبت

ل اللاصٌ غير صالخسصُ بلى مً املاؾؿاث،  بإنها لازيرة هظه وصفذ بط الفاثضة،  كلى اللاثم املالي الىـام في للخمٍى

جبضًض  مً طلً وعاء ًيىن  ما عغم غيرهم كلى والثروة الجاه طوي  جدابي خُض املىاعص جسصُص في ومظللت ؤصاة عصًئت

ؤن  والىدُجت لاغىُاء، لصالح لازمان في املفاطلت كً حلبير فهى مظلل، زمً بإنها وطُاق، ؤًً ًمىً وصف الفاثضة

ٌ  كلى كاصعة جيىن  الىبيرة املاؾؿت  وبىاء كلى جصيُفها الاثخماوي، صعظت اعجفاق بؿبب ؤكل بؿلغ ؤهثر ؤمىاٌ كلى الخصى

كضعتهم  في الاعجفاق بؿبب ؤو مكغوكاث هم، حجم هبر بؿبب اللبء جدمل كلى ؤكضع هم الظًً هاالء فةن طلً

 جيىن  ؤن ًمىً التي والصغيرة املخىؾؼت املاؾؿاث فةن طلً مً الىلُع وكلى ؤكل، كبئا خدملىن ً بهما الاهخاظُت

ل وخضة ول مؿاهمت بملُاؽ ؤكـم بهخاظُت ؤخُاها طاث ت اثخماهُت ظضاعة وطاث الىػني، الىاجج في جمٍى  ما بطا مؿاٍو

ٌ  ًمىً وؿبُا، فمً هىا ؤكل مبالغ كلى جدصل والاؾخلامت بلُاؽ الكغف كِؿذ  إلاؾالمي املصغفي الىـام بإن اللى

ل هظا بقيالُت هفُال بدل ًيىن  كض مجملها  في جصبىا التي  املباصت مً مجمىكت بلى الؾدىاصه املاؾؿاث مً الىىق جمٍى

لُت الصُغ مً مجمىكت والمخالهها .الاظخماعي والخيافل جدلُم اللضالت بلى  بهظا  ولللها بُنها، ما في املخباًىت الخمٍى

ل، ػالبي ؿغوف ؤغلبُت مً اؾدُلاب ًخمىً كض اًًالخب  9واملخىؾؼت الصغيرة باملاؾؿاث املخلللت جلً فيها بما الخمٍى

                                                                                                                                                                                   
 .88، ص 2005، م سسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، "الصياعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التيمية المحلية"فتح  السيد عبده أبو سيد أمحد،  -6
جملـة اقتيـاديات  العربيمة، المدول فمي ممن البطالمة والتولمي  والمتوسمطة الصغيرة بالمشروعات لليهوض فعال كأسلوب المواو يية المرافوة، شاهد إلياس، دفرور عبد ادلـنعم -7

 .24، ص 2017ادلا، واععما،، العدد الثا ، اليادرة عن مع د العلوم االقتيادية والتجارية وعلوم التسيري، ادلركة اجلامع  ميلة، مارس 
، جملـة العلـوم االقتيـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيري، العـدد والمتوسطة كخيمار اسمتراييجي لحما مشمالة البطالمة فمي الج ا مر، المؤسسات الصغيرة عمر الشريف، العياش  زرزار -8

 .64، ص 2013العاشر، اليادرة عن كلية العلوم االقتيادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مسيلة، ديسمرب 
، جملـة الباثـ ، دراسمة االمة بيمل البركمة الج ا مرا –اإلسالمية تحو يمويا المؤسسات الصمغيرة والمتوسمطة فمي الج ا مر  واقع يوجه البيوكعيام بوزيد، قدي عبد اجمليد،  -9

 .217،  ص  2015جامعة ورقلة، مارس ، العدد اخلامس عشر، اليادرة عن كلية العلوم االقتيادية والتجارية وعلوم التسيري
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ل الخللُذي للمؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في الجضائش:  ل الخللُضي في الجؼاثغ ٌلخبرب/ الخمٍى  ؤهم ؤخض الخمٍى

ل مصاصع خمشل املاؾؿاث وزصىصا بليها جلجإ التي الخاعجي الخمٍى  الاثخمان املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت، ٍو

م( بىطم البىً ًىليها التي الشلت جلً في املصغفي  جدذ للماؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت )لاشخاص ؤصخاب املكاَع

لىم كليها ًخفم مدضصة ػغفه لفترة مً حلهضا جلضًم ؤو املاٌ، مً مبلغا جصغفها  نهاًت  في امللترض الؼغف الؼغفين، ٍو

 وؿُفت ؤن ظلُا ًـهغ البىً الخجاعي في الجؼاثغ، وهىا كليها ًدصل فاثضة للاء بجمُم التزاماجه، وطلً بالىفاء ترةالف

 ؤو ؾُاؾاث جبني حؿخضعي فالظغوعة املساػغ، لظلً مً الىشير زىاًاها في جدمل البىىن بها  جلىم التي الاثخمان

 10الاثخماهُت. ثجلضًم الدؿهُال  كملُت لخىـُم اثخماهُت اؾتراجُجُاث

ل اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في  م أظلىب سأط مال اإلاخاػش كؤظلىب حذًث في جمٍى ل عً ػٍش ج/ الخمٍى

ت، الؿىق  في ظضًضا املساػغ املاٌ عؤؽ ماؾؿاث مفهىم ٌلخبرالجضائش:  ش بط ٌلخبر الجؼاثٍغ  في ووكاػها وظىصها جاٍع

قغواث عؤؽ املاٌ في  بين لاكماٌ واملاٌ كالم في مالُت كالكت كً باعةك عؤؽ املاٌ املساػغ هى بن .ظضا خضًشا الجؼاثغ

ٌ  الؼغف هى املساػغ املاٌ عؤؽ الجؼاثغ واملاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت، وصاخب املاؾؿاث الصغيرة  ؤما املمى

ل، ًؼلب ولىىه واملكغوق الفىغة ًمخلً املؿدشمغ الظي فهى واملخىؾؼت لي ال لاؾلىب هظا الخمٍى  جلضًم كلى ًلىم الخمٍى

ل في الخاٌ هى مشلما فدؿب الىلض ل املكاعن ًلىم خُض املكاعهت، كلى ؤؾاؽ ًلىم بل البىيي الخمٍى  املكغوق بخمٍى

 11.بإمىاله ًساػغ فهى املبلغ، وبظلً ؤصل اللاثض وال ًظمً ؤن صون  مً

ل باإلًجاس كآلُت معخحذثت في دعم اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت بالج ل ًمىًضائش: د/ الخمٍى  ؤن باإلًجاع للخمٍى

ل الاكخصاص الىػني بصفت كامت  كصىي  ؤهمُت ًىدس ي  زاصت، بط بصىعة واملاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت في جمٍى

ل باليؿبت مغصوصًت وطاث فاكلت ؤصاة ٌلخبر مىً املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت لخمٍى باليؿبت  ؤهمُخه هلخص ؤن ٍو

 الخالُت الظهغ: لهظه املاؾؿاث مً زالٌ الىلاغ

 والخجهيزاث وآلاالث امللضاث الخصٌى كلى ؤصٌى زابخت مشل في الصغيرة واملخىؾؼت املاؾؿاث ٌؿاهم في مؿاكضة -

ت؛ مً الاكتراض كلى اللضعة وكضم املدضوصة املالُت بلى بمياهُاتها بالىـغ الخضًشت  البىىن الخجاٍع

ومىه فخذ مىاصب  ؤقؼتها حجم وػٍاصة املاؾؿاث هظهل ظضًضة بهخاط زؼىغ ؤو وخضاث وفخذ الخىؾم كلى ٌؿاكض -

 كمل ظضًضة؛

ل ٌؿاكض - م إلاًجاع الخمٍى ل في العجؼ كلى الخض في املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت كً ػٍغ  وكضم الظاحي الخمٍى

ل الخاعجي بلى اللجىء  12الظماهاث. مكاول ومنها كاؾُت قغوغ جفغض التي البىىن وزاصت الخمٍى

 ي جىاحهها اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في الجضائش:الصعىباث الت -1-5

ٌلاوي كؼاق املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت في الجؼاثغ باللضًض مً الصلىباث هظهغ منها كلى ؾبُل الخصغ الىلاغ 

 الخالُت:

في جدلُم ؤهضافها التي ؤوكإث مً ؤظلها كلى  ًغجبؽ هجاح املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت أ/ مشكلت الدعىٍم:

م في الجؼاثغ هـام مللىماحي خضًض اليكإة، خُض هجض كضم  م الخضماث واملىخجاث، وهما ٌلض الدؿٍى بصاعة حؿٍى

                                                           
مـككرة ماجسـتري  ـري منشـورة، كليـة العلـوم  ،ي يمويا المؤسسمات الصمغيرة والمتوسمطة دراسمة االمة البيموك العموميمة بو يمة المسميلةإستراييجية البيوك ف، عمران عبد احلليم -10

 .14، ص 2006/207االقتيادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، ختيص اإلسرتاتيجية، جامعة ادلسيلة، السنة اجلامعية: 

، جملـة اإلالـ ا االقتيـادي واال ـدما  يف التممويلي ممع دراسمة االمة الج ا مر ودورهما الخما  ا سمتثمار وصمياديا المخمارر الممال رأس شمركاتاهلل،  سـعد أمـن أمحـد -11 
، ص ص 2010دلدرســة العليــا للتجــارة، اجلةا ــر، العــادل ، ا االقتيــاد يف و اال ــدما  والتنميــة االقتيــادية اإلالــ ثاتاالقتيــاد العــادل ، العــدد الثــامن، اجمللــد الرابــا، اليــادرة عــن خمــرب 

42- 43. 
ورقـة حبثيـة ، بسمطي  BCRلمؤسسمة  يطبيويمة دراسمة ممع والمتوسمطة الصمغيرة المؤسسمات لتمويما اديثمة كطريومة اإليجمارا ا  تمماو سـعيدة، بوسـعدة ليلـى، قطـاف -12 

 جامعـة ادلغاربيـة، كليـة العلـوم االقتيـادية وعلـوم التسـيري، االقتيـاديات يف دورهـا وتطـوير وادلتوسـطة غريةاليـ ادلشـروعات ثـو، دتويـل الدوليـة التدريبيـة الـدورة مقدمـة ضـمن فعاليـات
 .08، ص 2003ماي  28 – 25سطيف، أيام 
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م طمً الاهخماماث في إلاصالخاث املاؾؿُت، وكضم الاهخمام كلى الخىىىلىظُاث الخضًشت املغجبؼت  بصعاط الدؿٍى

م إلالىترووي ؤو اؾخسضام الكبى م املىخجاث هإؾلىب الدؿٍى م املىخجاث بدؿٍى ت اللىىبىجُت في مجاٌ جغوٍج وحؿٍى

 ؛13والخضماث امللغوطت

ٌلض الللاع مً ؤهم الللباث التي ٌلاوي منها كؼاق املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت في الجؼاثغ، بط  ب/ أصمت العلاس:

صىاكُت ؤن املؿدشمغ الجؼاثغي ًىاظه مكاول في الخصٌى كلى مؿاخت ؤعطُت إلكامت مكغوكه صازل املىاػم ال

داث املجلـ الىػني  ً كلى خض جصٍغ املسصصت، وكض ٌلىص املكيل بلى البيروكغاػُت التي جماعؽ كلى املؿدشمٍغ

   14الاكخصاصي والاظخماعي؛

ت: قإنها  مً هشيرة ؾلبُت بصىعة زاص بكيل الجؼاثغ وفي كمىما الىامُت البلضان في إلاصاعة جدؿم ج/ اإلاشاكل ؤلاداٍس

ٌ  وحللُضاتها البيروكغاػُت واإلظغاءاث ت،الخىمُ كملُت ؤن حلُم ت اللظاًا فيها حلالج التي املضة وػى ص  وهظا إلاصاٍع حلضُّ

ت الللباث هظه وجـهغ الكفافُت، وكضم واملدؿىبُت الغقىة مـاهغ بلى باإلطافت اللغاع اجساط مغاهؼ  مم بضاًت إلاصاٍع

 لليكاغ اكخماصها ومؼاولتها بلض زم الاؾدشماع عزصت كلى ؤو الللاع كلى خصىلها في واملخىؾؼت الصغيرة املاؾؿت بوكاء

ت حللُضاث جىاظه ، بكيل مصالخها ؾير ٌلؼل مما بصاٍع  الخاصت واملخىؾؼت املاؾؿاث الصغيرة ًجلل هظا ول ملبٌى

 منها الىشير ًضفم مما املالُت والخىـُمُت ملضعاتها طلف هدُجت ؤمامها الصمىص حؿخؼُم ال مبرعة غير مكاول في جخسبؽ

 15الاكخصاصًت؛  اللملُت مً الاوسخاب ؤو اليكاغ حغُير بلى

ل ومىح الائخمان اإلاصشفي:  ٌلاوي كؼاق املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت في الجؼاثغ مً صلىباث ٌ/ مشاكل الخمٍى

ل، وبلع املماعؾاث البيروكغاػُت والظغىػاث التي ٌلاهي ل اليافي واعجفاق جيالُف الخمٍى ها هظا الخصٌى كلى الخمٍى

، هما ؤن هظه املاؾؿاث ًصلب كنها مىذ 16اللؼاق بسصىص الظماهاث امللضمت للجهاػ املصغفي املاهذ لللغوض

ل  ت زاصت في املغاخل لاولى لليكاغ، وهظا ما ًجللها حلخمض باألؾاؽ كلى مصاصع الخمٍى الظماهاث للبىىن الخجاٍع

ل ا ل الظاحي( ؤو كض جلجـإ بلى الخمٍى للاثلي في ؤغلب لاخُان ؤي الاكخماص كلى املضزغاث اللاثلُت في الضازلُت )الخمٍى

ل لهظا اللؼاق ٌلخبر ؤولى املكاول التي ٌلاوي منها، كلى الغغم مً  خالت ما بطا واهذ قغواث الخظامً، ومكيلت الخمٍى

اصة عؤؽ املا ٌ، ؾىاء كً كلت وبؿاػت حجم عؤؽ املاٌ الالػم، وجىمً الصلىباث في كضم كضعة هظا اللؼاق في ٍػ

م الاؾخفاصة مً الاثخمان املصغفي ملابل الظماهاث الالػمت للبىىن  م املضزغاث الصخصُت ؤو كً ػٍغ ػٍغ

لُت، وختى خصلذ كلى الاثخمان املصغفي كض ًيىن كصير لاظل ال ًخجاوػ صوعة مالُت، ملابل  واملاؾؿاث الخمٍى

الىامُت ال جىظض لضيها زلافت جىُُف اللغوض، زاصت صلبت الخلضًم، فالبىىن الخللُضًت زاصت في الضٌو طماهاث 

وبالخالي  .املمىىخت مم اخخُاظاث ػالبيها وزصىصُاتها طلف عؤؽ املاٌ  بن واهىا مً املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت

مؼالبت جلً البىىن بخىفير عئوؽ ؤمىاٌ هبيرة، هظلً كضم امخالهها لظماهاث وافُت في خين حؿخىظب البىىن 

ل جإؾِؿها مم فترة ؾماح وافُت جلضًم طما لت لاظل لخمٍى هاث ؤهثر مً كُمت اللغض، وهظا اخخُاظها للغوض ػٍى

  17لالهؼالق.

 

 الىكالت الىػىُت لذعم وحشغُل الشباب –اهُا ث

                                                           
 23، ص2005سيري، جامعة اجلةا ر، يوسف قريش ، سياسات دتويل ادل سسات اليغرية وادلتوسطة يف اجلةا ر، أ روثة دكتوراه دولة يف العلوم االقتيادية، ختيص علوم الت - 13
، جملــة الدراســات ادلاليــة وا اســبية واإلداريــة، العــدد الســابا، اليــادرة عــن خمــرب ا اســبة اوكمممة أداا العياقيممد الماتوتممة مممن المؤسسممات الصممغيرة والمتوسممطةياســن العايــ ،  -14

 .733 – 732، ص ص 2017وادلالية واجلباية والتأمن، جامعة أم البواق ، جوان 
 -3122واقممع مراقبممة التسممميير فممي المؤسسممات الصممغيرة والمتوسمممطة دراسممة االممة مجموعممة مممن مؤسسمممات الجيمموب الج ا ممرا خممالل الفتمممرة  ، قريشــ  حممــد اليــغري -15
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 ىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشبابجلذًم ال -2-1

غ املاؾؿاث جىمُت بهضف الضولت ؤوكإتها التي الهُاول بخضي الكاب حكغُل لضكم الىػىُت الىوالت حلخبر  وجؼٍى

 ملضالث البؼالت،" خُض جم جسفُع وكلى عاؾها منها، املغظىة والاظخماكُت الاكخصاصًت لاهضاف وجدلُم املصغغة،

 وكض ، 1996 ؾبخمبر 8 في املاعر 96/296 عكم الخىفُظي املغؾىم بمىظب الكباب حكغُل لضكم الىػىُت الىوالت بوكاء

خىلى الخيىمت، ِـعث ؾلؼت جدذ وطلذ  وهي الىوالت، وكاػاث لجمُم اللملُت املخابلت امليلف بالدكغُل الىػٍغ ٍو

 إلولاف املاصًت الصُغ ول لدصجُم وحؿعى املالي، والاؾخلالٌ امللىىي  بالصخصُت جخمخم زاص ػابم طاث وػىُت هُئت

  18ث"والخضما الؿلم إلهخاط مصغغة ماؾؿاث بوكاء زالٌ مً الكبابي الدكغُل كؼاق

 الهُكل الخىظُمي للىكالت الىػىُت لذعم وحشغُل الشباب  -2-2

ضًغها مضًغ كام، وجؼوص بمجلـ للمغاكبت خُض ًلترح املضًغ اللام جىـُم الىوالت  ٌؿير الىوالت مجلـ جىظُه، ٍو

صا  ق كلُه مجلـ الخىظُه.صٍو

امليلف بالدكغُل، ممشل الىػٍغ امليلف  : ًخيىن مجلـ الخىظُه مً لاكظاء آلاجين : ممشل الىػٍغ  مجلغ الخىحُه -

ممشل الىػٍغ امليلف باملالُت، ممشل الىػٍغ امليلف بالكاون الخاعظُت، ممشل  والبِئت،بالضازلُت والجماكاث املدلُت 

الىػٍغ امليلف بالفالخت والصُض البدغي، ممشل الىػٍغ امليلف بالكباب، ممشل الىػٍغ امليلف بالخسؼُؽ، ممشل 

ت للخجاعة والصىاكت ؤو ممشله، املضًغ اللام لىوالت جغكُت املاملجلـ لاك ؿدشمغاث لى للكباب، عثِـ الغغفت الجؼاثٍغ

ػىُت للصىاكاث الخللُضًت و عثِـ الغغفت الى  ،ؤو ممشله عثِـ الغغفت الىػىُت للفالخت وصكمها ومخابلتها ؤو ممشله،

ت الخغفُت املكترهتاكُت وامؿئٌى صىضوق طمان اليكاػاث الصى ،ؤو ممشله الخغف كً ، ممشالن ؤو ممشله لخجاٍع

 ي ٌكبه هضفها هضف الىوالت.اث الؼابم الىػني والتالجملُاث الكباهُت ط

الىػٍغ امليلف بالدكغُل ؤكظاء مجلـ الخىظُه بلغاع، بىاء كلى اكتراح مً الؿلؼاث التي ًيخمىن بليها  ىهما ٌلن

ؿاكضه هاثب ًيخس( ؾىىاث كابلت للخجضًض، 03ولفترة زالر ) ب عثِـ مجلـ الخىظُه هـغاثه ملضة ؾىت واخضة، َو

لىطان خؿب هفـ  تهماعثِـ ًيخسب خؿب هفـ إلاقياٌ ولىفـ املضة، َو ، إلاقياٌ في خالت اهلظاء كظٍى

ً البؿُؼت، وفي خالت حؿاو و  ي لاكظاء ًيىن صىث جخسظ كغاعاث مجلـ الخىظُه بإغلبُت ؤصىاث لاكظاء الخاطٍغ

ال جيىن كغاعاث مجلـ الخىظُه ظُه بلى الىػٍغ امليلف بالدكغُل، و وجغؾل مداطغ مجلـ الخى  الغثِـ مغجخا،

م جىـُم مصاُل كليها، وجخللم هظه اللغاعاث بهافظة بال بلض مصاصكت الىػٍغ امليلف بالدكغ ت مكاَع لح الىوالت املغهٍؼ

ت و  ت لىفلاث ججهيز مصالح الىوالت وحؿُيرهوالالمغهٍؼ  االجضاٌو الخلضًٍغ

وجىهى مهامه  : ٌلين املضًغ اللام للىوالت بمغؾىم جىفُظي بىاءا كلى اكتراح الىػٍغ امليلف بالدكغُل اإلاذًش العام -

ظؼلم املضًغ اللام بماباإلقياٌ هفؿها،   جصىف وؿُفت املضًغ اللام للىوالت اؾدىاصا بلى الىؿُفت الللُا للضولت، ٍو

مىىه ؤن ًلي: ًدغص كلى بهجاػ لاهضاف املؿىضة للىوالت، ًىكم ول الللىص امللؼمت للىوالت،  ًمشل الىوالت ججاه الغير ٍو

ماعؽ الؿلؼت الؿلمُت كلى ظمُم مىؿفي ٍخىلى جىفُظ كغاعاث مجلـ الخىظُه، و   الىوالت،ًظمً ؾير املصالح ٍو

لين املىؿفين خؿب الكغوغ املى  صىص كليها في الخىـُم امللمٌى به،َو

لى  لغطها كلى مجلـ ، م بيل بظغاء جسفُط يًلاض ي ؤمام اللضالت ٍو ت للًغاصاث والىفلاث َو ٌلض البُاهاث الخلضًٍغ

لغطها كلى مجلـ الخىظُه لُصاصق كل، الخىظُه لُىافم كليها ًبرم ول  يها،ٌلض الخصُلت وخؿاباث الىخاثج َو

ي ول نهاًت ؾىت مالُت ًلضم ففي بػاع الخىـُم امللمٌى به، ًإمغ بصغف هفلاث الىوالت،  صفلت ؤو كلض ؤو اجفاق

غفله بلى الىػٍغ امليلف بالدكغُل بلض مىافلت  ا كً اليكاػاث، مغفلا بالخصاثل وخؿاباث الىخاثج ٍو غا ؾىٍى جلٍغ

دغص كلى ، مجلـ الخىظُه لغطه كلى مجلـ الخىظُه لُىافم كلُه، ٍو ٌلض مكغوق الىـام الضازلي للىوالت َو

 اخترام جؼبُله
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وحلين لجىت املغاكبت  الزت ؤكظاء، ٌلُنهم مجلـ الخىظُه،جىت املغاكبت في الىوالت مً زجخيىن ل : لجىت اإلاشاكبت -

جيلف لجىت املغاكبت بمماعؾت الغكابت الالخلت لخؼبُم ئها للمضة التي حؿخغغكها مهمتها، عثِؿها مً طمً ؤكظا

هغ، وكىض الاكخظاء بؼلب مً كغاعاتها، لخؿاب مجلـ الخىظُه وججخمم بدظىع املضًغ اللام في نهاًت ول زالزت ؤق

ً ازىين مً ؤكظائها، املضًغ  وجلضم للمضًغ اللام ول املالخـاث ؤو الخىصُاث املفُضة كً ؤخؿً اللام ؤو كظٍى

م التي قغ  غ الضوعٍت كً املخابلت والخىفُظ كذ فيها الىوالت، الىُفُاث لخؼبُم البرامج واملكاَع وجضلي بغؤيها في الخلاٍع

ت إلًغاصاث الىوالت والخلُُم التي ٌلضه ا املضًغ اللام، جلضم للمجلـ، مالخـاتها وجىصُاتها كً البُاهاث الخلضًٍغ

جلىم بيل مغاكبت ؤو جضكُم للخؿاباث كً ٍغ الؿىىي كً حؿُير املضًغ اللام، وهفلاتها وبغامج وكاػها، وهظا الخلغ 

ًترجب كلى بىاء كلى كغاع مً مجلـ الخىظُه، اؾخلماٌ ؤمىاٌ الىوالت وحكغف كليهما بلى نهاًتهما بمباصعة منها ؤو 

ًدضص مجلـ يلف بالدكغُل وجدفف وفلا لألكغاف، اظخماكاث لجىت املغاكبت بكضاص مداطغ جغؾل بلى الىػٍغ امل

دضص الخىفل باملصاٍعف املغجبؼت  ع فصلي لصالح ؤكظاء لجىت املغاكبت ٍو الخىظُه في هـامه الضازلي مبلغ حلٍى

 هم ؤو حؿضًضها.مباقغة بمماعؾت مهام

 مهام الىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشباب -2-3

 : 19جيلف الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب باملهام الخالُت 

ت. - لهم الاؾدشماٍع م في بػاع جؼبُم مكاَع  جضكم وجلضم الاؾدكاعة وجغافم الكباب طوي املكاَع

 منها إلاكاهاث وجسفُع وؿب الفىاثض . حؿير جسصُصاث الصىضوق الىػني لضكم حكغُل الكباب، الؾُما -

لهم لالؾخفاصة مً كغوض البىىن واملاؾؿاث املالُت، بمسخلف  - م الظًً جغشح مكاَع جبلغ الكباب طوي املكاَع

 إلاكاهاث التي ًمىدها الصىضوق الىػني لضكم حكغُل الكباب وباالمخُاػاث لازغي التي ًدصلىن كليها.

م، مم الخغص كلى اخترام بىىص صفاجغ الكغوغ التي جلىم بمخابلت الاؾدشماعاث التي ً - ىجؼها الكباب طوي املكاَع

 جغبؼهم بالىوالت ومؿاكضتهم كىض الخاظت، لضي املاؾؿاث والهُئاث امللىُت بةهجاػ الاؾدشماعاث.

 حصجم ول قيل آزغ مً لاكماٌ والخضابير لازغي الغامُت بلى جغكُت بخضار لاوكؼت وجىؾُلها. -

 لى الخصىص بما ًإحي :وبظلً جيلف ك

م ظم جدذ جصغف الكبابج - عي والخىـُمي طوي املكاَع ، ول املللىماث طاث الؼابم الاكخصاصي والخلني والدكَغ

 املخللم بمماعؾت وكاػهم.

م املفُضة اكخصاصًا واظخماكُاجدضر بىيا للمك -  اَع

م - ض املؿاكضة للكباب طوي املكاَع  في مؿاع الترهُب املالي وعصض اللغوض. جلضم الاؾدكاعة ٍو

ل  - م وجؼبُم زؼت الخمٍى جلُم كالكاث مخىاصلت مم البىىن واملاؾؿاث املالُت في بػاع الترهُب املالي للمكاَع

م واؾخغاللها.  ومخابلت اهجاػ املكاَع

ت كمىمُت ًخمشل هضفها في ؤن جؼلب  اه - جاػ بغامج جبرم اجفاكُاث مم ول هُئت، ؤو ملاولت ؤو ماؾؿت بصاٍع

م لخؿاب الىوالت. ً الكباب ؤصخاب املكاَع  الخيٍى

 

ل اإلاؤظعاث  -ثالثا  في إػاس الىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشباب الصغيرة واإلاخىظؼتجمٍى

  مً امخُاصاث الىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشباباإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت  اظخفادةطىابؽ  -3-1

 ؤلاعاهت اإلالذمت مً ػشف الىكالت: باليعبت لالظخفادة مً أ/  
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ٌؿخفُض مً بكاهت الصىضوق الىػني لضكم حكغُل الكباب، والتي جمىذ مغة واخضة كىض اهؼالق املكغوق، صاخب 

 20املكغوق الظي ٌؿخىفي مجمىق الكغوغ الخالُت:

ثمت كلى ( مىاصب كمل صا3ؾىت، وكىضما ًدضر الاؾدشماع زالزت ) 35ؾىت و 19ؤن ًتراوح كمغ الكاب بين  -

م الكغواء في امللاولت( ًمىً عفم ؾً مؿير امللاولت املدضزت بلى  ؾىت  40لاكل) بما في طلً الكباب طوو املكاَع

 هدض ؤكص ى.

 ؤن ًيىن طا جإهُل منهي و/ؤو طا ملياث ملغفُت ملترف بها. -

 ؤن ًلضم مؿاهمت شخصُت في قيل ؤمىاٌ زاصت. -

 ب إلاكاهت.ؤال ًيىن قاغال وؿُفت مإظىعة وكذ جلضًم ػل -

 ؤن ًيىن مسجال لضي مصالح الىوالت الىػىُت للدكغُل هؼالب كمل. -

 :فُما ًخعلم باللشض البىكي ب/

ل زالسي( ، واملؿاهمت الصخصُت للكاب في املكغوق، وإلاكاهت التي ًمىدها  - ل البىىُت ) جمٍى ػلباث الخمٍى

لىاكض وامللاًِـ الخاصت بمىذ الصىضوق الىػني لضكم حكغُل الكباب، ًضعؾها الىـام البىيي وفم ال

 اللغوض.

ًجب كلى الكاب صاخب املكغوق الاهسغاغ في صىضوق الىفالت املكترهت لظمان ؤزؼاع اللغوض وصفم  -

 اقتراواتهم فُه.

ال ًبلغ وال ًؼبم كغاع مىذ مسخلف ؤقياٌ إلاكاهت امللضمت مً الصىضوق الىػني لضكم حكغُل الكباب بال بلض  -

 اؾؿاث املالُت كلى مىذ اللغض.مىافلت البىىن ؤو امل

م وجلُُمها، مىذ اللغوض و إلاكاهاث جسظم الجفاكُت مكترهت بين البىىن  - ول مً بظغاءاث جدظير املكاَع

  واملاؾؿاث املالُت والىوالت وصىضوق الىفالت املكترهت لظمان اللغوض

 

 

 

ل اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت عبر الىكالت ا -3-2  لىػىُت لذعم وحشغُل الشبابالهُكل اإلاالي لخمٍى

 :21بةخضي الصُغ الشالر آلاجُت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب جيكإ  املاؾؿاث املصغغة في بػاع الىوالت

ل الخاص - الىوالت في  له : ًخيىن عؤؽ املاٌ ولُا مً املؿاهمت الصخصُت للمؿخدضر،  ًمىً ؤن جلضمالخمٍى

 ُتهظه الخالت الامخُاػاث الجباثُت وقبه الجباث

ل الثىائي - والت الى  : ًخيىن عؤؽ املاٌ مً املؿاهمت الصخصُت للمؿخدضر وكغض بضون فاثضة جمىدهالخمٍى

ين : ل الى مؿخٍى ىلؿم هظا الىىق مً الخمٍى  الىػىُت لضكم حكغُل الكباب، ٍو

ل الثىائي في اػاس الىكالت: ( 03الجذول )  الهُكل اإلاالي للخمٍى

 دج 10.000.000و  5.000.001مبلغ الاظدثماس ما بين  دج 5.000.000مبلغ الاظدثماس أكل مً 

 اللشض بذون فائذة اإلاعاهمت الشخصُت اللشض بذون فائذة اإلاعاهمت الشخصُت

71% 29% 72% 28% 
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  www.ansej.org.dz: ميكىعاث الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب كلى املىكم اإلاصذس 

ل الثالثي - ، وكغض بىيي جخدمل الىوالت ن فاثضة جمىده الىوالت: جىمل املؿاهمت الصخصُت، بلغض بضو الخمٍى

خم طماهه مً ػغف  حغؼُت ظؼء مً فىاثضه، ًخىكف مؿخىي الخغؼُت خؿب ػبُلت اليكاغ ومىػىه،  ٍو

خللم هظا الىىق مً اصىضوق الىفالت املكترهت لظمان ؤزؼاع اللغوض املمىىخت ين :، ٍو ل بمؿخٍى  لخمٍى

ل الثالثي في اػاس الىكالت: ( 04الجذول )  الهُكل اإلاالي للخمٍى

 دج 5.000.000مبلغ الاظدثماس أكل مً  

 اللشض البىكي اللشض بذون فائذة اإلاعاهمت الشخصُت

01% 29% 70% 

 دج 10.000.000و  5.000.001مبلغ الاظدثماس ما بين 

 اللشض البىكي ذةاللشض بذون فائ اإلاعاهمت الشخصُت

02% 28% 70% 

  www.ansej.org.dz: ميكىعاث الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب كلى املىكم اإلاصذس 

 

  Ansej الامخُاصاث اإلامىىحت للمؤظعاث اإلاصغشة مً ػشف الىكالت -3-3

هاث للماؾؿت املصغغة امليكإة في بػاع ظهاػ الىوالت الىػىُت لضكم حكغُل ًمىذ هىكان مً إلاكا أ/ ؤلاعاهاث اإلاالُت:

 الكباب  ًخللم لامغ 

جمىذ  الىوالت الىػىُت لضكم حكغُل الكباب للماؾؿت املصغغة كغض صون فاثضة. هضا اللشض بذون فائذة :  -

ل الشالسي. ل الشىاجي والخمٍى  اللغض ًخللم بصُغ الخمٍى

جإزظ الىوالت الىػىُت لضكم حكغُل الكباب كلى كاجلها ظؼء مً الفىاثض املخلللت  : جخفُع وعبت الفائذة -

ل الشالسي.  باللغض البىيي الظي ًمىده البىً للماؾؿت املصغغة، هظا الخسفُع ًخللم بصُغت الخمٍى

ت زالٌ : حؿخفُض املاؾؿت املصغغة مً حؿهُالث ظباثُت وقبه ظباثُب/ ؤلاعاهاث الجبائُت والشبه الجبائُت 

 :ـ مغخلتي جىفُظ واؾخغالٌ املكغوق، ًخللم لامغ ب

 

 :  في مشحلت جىفُز اإلاششوع -

 ( لكغاء الخجهيزاث التي جضزل مباقغة في جىفُظ الاؾدشماعTVAإلاكفاء مً الغؾم كلى اللُمت املظافت ) -

تي جضزل مباقغة في جىفُظ فُما ًسص الخلىق الجمغهُت للخجهيزاث املؿخىعصة وال %5جؼبُم امللضٌ املىسفع ٌ  -

 الاؾدشماع

ت مخلياثكلى امل %8إلاكفاء مً عؾىم هلل امللىُت ب  -  الللاٍع

 إلاكفاء مً خلىق الدسجُل كلى كلىص جإؾِـ املاؾؿاث املصغغة -

 طافت البىاًاث.مً الغؾم الللاعي كلى البىاًاث واإلاكفاء  -

خ اهؼالق اليشاغ أوظىىاث ابخذاء م3 في مشحلت اظخغالل اإلاششوع )إلاذة  -  ظىىاث للمىاػم الخاصت( 6ً جاٍس

بت كلى ؤعباح الكغواث ) -  (IBSإلاكفاء الىلي مً الظٍغ

بت كلى الضزل الىلي ) -  (IRGإلاكفاء الىلي مً الظٍغ

 ( TAPإلاكفاء الىلي مً الغؾم كلى اليكاغ املنهي ) -

ظغاء املاؾؿت ث املضفىكت أل فُما ًخللم باملغجباالقتراواث ؤصخاب اللمل  %7الاؾخفاصة مً امللضٌ املسفع لــ  -

 املصغغة.

  هما جلىم الىوالت لضكم حكغُل الكباب بضوع املىظه لصاخب املكغوق في ظمُم املكاول التي جصاصفه 

http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
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ل اإلاؤظعاث الصغيرة  جلُُم وشاغ الىكالت الىػىُت لذعم حشغُل الشباب -سابعا  وهخائجها في خلم وجمٍى

 ىي والًت معخغاهم واإلاخىظؼت على معخ

جؼىعاث ملخىؿت مازغا زاصت فُما ًخللم بيخاثج الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل كغفذ والًت مؿخغاهم 

واولياؾها كلى اوكؼت املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت، وكُما ًلي ازغ الاخصاثُاث املصغح بها مً كبل املضًغ الىالجي 

 للىوالت

 :وعبت الخغؼُت على معخىي الىالًت 

 ( : وعبت حغؼُت الىكالت الىػىُت لذعم وحشغُل الشباب على معخىي الىالًت05جذول )ال

عين جادلغ، ظُذي  الىكلت الشئِعت معخغاهم،  ملحلاث وكالت معخغاهم

 علي

 32 كضص البلضًاث 

 %100 وؿبت الخغؼُت 

 لىالًت مؿخغاهم Ansejوزاثم صازلُت للىوالت : اإلاصذس           

  بلضًت 32اي ول البلضًاث امللضعة ب  %100ةن وكاغ الىوالت ظض مىؾم بطا بلغذ وؿبت حغؼُت هما هى مالخف ف

  ع اإلامىلتاهجاصاث الىكالت و  مىاصب الشغل اإلاترجبت عنها:و  اإلاشاَس

ع اإلامىلت مً ػشف الىكالت خالل الفترة  ( :06)الجذول   لىالًت معخغاهم 2016-2012اإلاشاَس

ع اإلامىلتاإلاش وعبت الدشغُل لكل مششوع اَس  أثشها على الدشغُل 

) عذد اإلاىاصب 

 اإلاترجبت(

 الفترة

1,31 1 206 1 581 2012 

2,02 1 394 2 814 2013 

1,93 897 1 729 2014 

1,83 711 1 304 2015 

1,32 225 296 2016 

 لىالًت مؿخغاهم Ansejوزاثم صازلُت للىوالت : اإلاصذس

ع اإلامىلت وا10الشكل )   معخغاهم Ansejإلاىاصب اإلاعخحذثت مً ػشف وكالت ( : عذد اإلاشاَس
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ٌ :  اإلاصذس  الؿابم مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضو

م املمىلت و هظا مً  2013مً الكيل و الجضٌو ًدبين لىا ان وكاغ الىوالت كغف طعوجه ؾىت  مً خُض كضص املكاَع

اًظا مؿخىي ال باؽ  2013مكغوق فلض كغفذ ؾىت خُض مىاصب الكغل املترجبت كنها ؤما كً وؿبت الدكغُل ليل 

الق هؼٍه ؤن وؿبت الدكغُل هضه حلبر كً ابه بامللاعهت بالؿىىاث لازغي خُض كضع بصخصين ليل مكغوق مم الخىى 

م و جىؾلها.  املكغوق فلؽ مما ًغشح الغكم بلى الا   عجفاق في خالت هجاح هظه املكاَع

 خ الاوشاء إل ع اإلامىلت مً جاٍس  :2017ى غاًت أكخىبش اإلاشاَس

ع اإلامىلت حعب الصُغ ( :07)الجذول    في والًت معخغاهم عذد اإلاشاَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 لىالًت مؿخغاهم Ansejوزاثم صازلُت للىوالت : اإلاصذس                            

 

ل الشالسي خُض جمشل  ل الخمٍى م اليلُت ؤما  %99ًؼغى كلى ملامالث الىوالت مً خُض صُغت الخمٍى مً كضص املكاَع

ل املسخلؽ ل البىً كضع ب  )الشىاجي( الخمٍى ظ الاوكاء ؤما كً اللُمت مكغوق فلؽ مى 56الظي ٌؿدشنى مىه جمٍى

ل فلضعث ب   صط 407,68 498 336 24الاظمالُت للخمٍى

ل 02الشكل )   للىكالت الىػىُت لذعم وحشغُل الشباب في والًت معخغاهم( : ػبُعت الخمٍى

 
 مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابماإلاصذس :                   

 ع اإلامىلت حعب الل  ؼاع و اإلاعاهماث:جىصَع اإلاشاَس

ه بلى  م املمىلت مً ػغف الىوالت اعجإًىاؤو املكاَع الاؾدشماعاثلضعاؾت جىظه  صعاؾت الخىػَم اللؼاعي لها مم الخىٍى

ل ليل كؼاق فياهذ الىخاثج هما ًلي:   ػبُلت الخمٍى

ل و عذد مىاصب ( :08)الجذول  ع اإلامىلت مً ػشف الىكالت حعب اللؼاع و الخمٍى  الشغل  جصيُف اإلاشاَس

م املمىلت  8523 كضص املكاَع

 ووالت-املسخلؼت مؿخفُض
56 

 بىً -ووالت-الشالزُت  مؿخفُض
8 467 

 051 19 بت مىاصب الكغل املترج

ل دج  اللُمت الاظمالُت للخمٍى 24 336 498 407,68  
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 لىالًت معخغاهم اإلاترجبت

اإلاشاس 

ٌع 

 اإلامىلت

% 

عذد 

اإلاىاصب 

عىذ 

 الاهؼالق

كشض بذون 

 فىائذ

اإلاعاهمت 

 الشخصُت
 كؼاع وشاغ كُمت الاظدثماس اللشوض البىكُت

 الفالحت 623 982 642 2 960 154 820 1 809 285 104 853 541 718 640 1 9,29% 792
الصىاعاث  273 567 974 2 463 218 049 2 898 665 150 911 682 774 423 3 14,90% 270 1

 998 065 297 3 563 835 201 2 493 629 123 941 600 977 295 3 %13,60 160 1 الخللُذًت
 البىاء

والاشغال  

 الشي  132 375 198 337 745 137 048 786 6 747 843 53 125 %0,80 68 العمىمُت
 الصىاعت 062 030 102 2 369 532 443 1 728 302 115 965 194 543 450 1 6,16% 525
 الصُاهت 148 813 694 201 777 437 405 287 15 542 748 241 589 3,60% 307
 الصُذ 923 918 761 978 940 525 582 148 37 363 829 198 442 1,22% 104

 اإلاهً الحشة 528 159 446 136 070 302 046 349 17 347 740 126 406 2,58% 220

 الخذماث 211 152 298 6 249 537 306 4 855 208 257 107 406 734 1 164 5 29,08% 478 2

ذ 767 705 313 1 550 950 907 007 848 53 210 907 351 700 6,28% 535  هلل الخبًر

 هلل البظائع 497 194 670 2 038 484 855 1 978 169 115 481 540 699 114 1 8,48% 723

 هلل اإلاعافٍشً 247 533 930 078 488 633 770 711 80 399 333 216 703 4,00% 341

 اإلاجمىع  409 498 330 24 922 734 621 16 126 764 953 866 369 637 6 051 19 % 100 523 8

 لىالًت مؿخغاهم Ansejوزاثم صازلُت للىوالت : اإلاصذس

م املمىلت خُض كضعث ب  هما مشل اليؿبت الاكلى مً خُض  %29,08ؤزض كؼاق الخضماث خصت الاؾض مً املكاَع

زلم مىاصب الكغل غير ؤن وؿبت الدكغُل حلض الاطلف ملاعهت بالبىاء و الاقغاٌ اللمىمُت و الصىاكاث الخللُضًت 

 كلى الخىالي. %14,90، %13,60الظًً ًلُاهه بيؿبت 

م املمىلت في الفالخت عغم الؼبُلت الفالخُت للىالًت خُض لم  ؤما كً ؤهم ما ًالخف فهى اهسفاض وؿبت املكاَع

 %10ًخجاوػ 

ع اإلامىلت مً وكالت03الشكل )  الىػىُت لذعم وحشغُل الشباب لىالًت معخغاهم حعب كل كؼاع ( : اإلاشاَس

 
 : مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابماإلاصذس 
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 لىالًت معخغاهم ( : كُمت الاظدثماس حعب كل كؼاع04الشكل )

 
 بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابم: مً اإلاصذس 

ل هى كؼاق  م خؿب اللؼاكاث فغً ؤهبر كؼاق مً خُض الخمٍى هما هى مالخف مً املسصصاث املالُت للمكاَع

م   الخضماث خُض ًغظم صلً غلى الؼلب الىبير الضي ٌلغفه هظا الىىق مً املكاَع

 

 

 

 

 

ع اإلامىلت مً ػشف الىكالتفي اإلا عذد اإلاىاصب عىذ الاهؼالق( : 05الشكل ) لىالًت  حعب كل كؼاع شاَس

 معخغاهم

 
 : مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابماإلاصذس 

ٌلخبر كؼاق الخضماث ؤهبر اللؼاكاث زللا ملىاصب الكغل و طلً بؿبب الخىظه الىبير مً املؿخفُضًً بلى 

جلُه الصىاكاث الخللُضًت و البىاء والاقغاٌ  ،زاصتهظا اللؼاق الظي وان له ؾىق واكضة ي مضًىت مؿخغاهم 

اللمىمُت خُض ٌلىص هظا اللضع امللخبر مً الخىؿُف في الصىاكاث الخللُضًت بلى اللمل الىبير الظي جلىم به غغفت 

 الخللُضًت بالخيؿُم مم الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب الصىاكاث

ل للىكالت حعب ك06الشكل )  ل كؼاع في والًت معخغاهم( : صُغ الخمٍى
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 : مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابماإلاصذس 

ع حعب الجيغ إلى غاًت اكخىبش ( : 09الجذول )  في والًت معخغاهم 2017جىصَع اإلاشاَس

ع اإلامىلت أهثى  ركش  كؼاع اليشاغ اإلاشاَس

 الفالحت 792 34 758
 الصىاعاث الخللُذًت 270 1 169 101 1
البىاء و الاشغال  160 1 21 139 1

 الشي  68 01 67 العمىمُت

 الصىاعت 525 59 466

 الصُاهت 307 01 306

 الصُذ 104 02 102

 اإلاهً الحشة 220 87 133

 الخذماث 478 2 313 165 2

ذ 535 16 519  هلل و جبًر

 هلل البظائع 723 03 720

ًهلل اإلاع 341 04 337 افٍش  
 اإلاجمىع 523 8 710 813 7

 لىالًت مؿخغاهم Ansejوزاثم صازلُت للىوالت : اإلاصذس

مشل اؾدشماع املغؤة  م املمىلت، ؤي 9.99ٍو  .مكغوكا ممىال 710٪ مً بظمالي كضص املكاَع

 :وخؿب كؼاق اليكاغ، ًبضو ؤن اليؿاء كض اؾدشمغن بكيل ؤهثر جدضًضا في لاوكؼت الخالُت

  65.41مم املهىت الخغة٪. 

  ت بيؿبت  .٪15.35الخغف الُضٍو

  14.46الخضماث بيؿبت٪. 

  12.66الصىاكت بيؿبت٪ 

ل الىكالت الىػىُت لذعم وحشغُل الشباب جىصَع اإلاعخفُذًً حعب الجيغ  ( :07)الشكل  مً جمٍى

 لىالًت معخغاهم
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 : مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابماإلاصذس 

 

 

 

 

 

 

  لجؼىس  عبر العىىاث لىكالت الىػىُت لذعم وحشغُل الشبابا جمٍى

ع اإلامىلت مً ػشف الىكالت 08)الشكل   ىالًت معخغاهمالىػىُت لذعم وحشغُل الشباب ب( : حجم اإلاشاَس

: مً بكضاص الباخشين باالكخماص كلى الجضٌو الؿابماإلاصذس   

 2013زاصت ؾىت  2015ًت بلى غا 2009خؿب الكيل فةن وكاغ الىوالت وان في ؤوظه زالٌ الؿىىاث 

م املمىلت   2012مكغوق جلي ؾىت  1394التي كغفذ وكاػا ظض ملخىؾ بامللاعهت بباقي الؿىىاث خُض بلغ كضص املكاَع

و ٌلىص طلً غلى الخىظه اللام للؿُاؾت الىػىُت خُض كملذ الىوالت كلى صكم جىظه الضولت في حصجُم  1206ب 
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طلً و  2015و  2014بخضاءا مً ؾىت ان هظا اليكاغ ما فخإ ان جغاظم ا زلم املاؾؿاث املخىؾؼت و الصغيرة بال 

 بؿبب هلص املىاعص املالُت.

 

 

 الخاجمت :

 

ل املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت بصفت  مً زالٌ هظه الىعكت البدشُت وبضعاؾت للهُاول وآلالُاث الضاكمت لخمٍى

 م بصفت زاصت جىصلىا الى الىخاثج الخالُت :كامت، والىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب لىالًت مؿخغاه

جغاهً الضولت مً زالٌ اؾخدضار ؤظهؼة وهُاول الدكغُل املسخلفت وزاصت الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل  -

لُت ماؾؿاث مصغغة وصغيرة ومخىؾؼت اقاءالى  (ANSEJ)الكباب  ، واؾخدضار بمسخلف صُغها الخمٍى

ٌ   صاص الفلغ،مىاصب الكغل للخض مً ملضٌ البؼالت وامخ وػٍاصة الاهخاظُت ما  زلم الثروة ؿهم طلً فيما 

 الىمى الاكخصاصيملضالث  الغفم مًًاصي الى 

م مىظ بضاًت  - ؾاهمذ الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب بىالًت مؿخغاهم في جدلُم كضص ملخبر مً املكاَع

لخضماث منها والصىاكاث الخللُضًت واوكاء ماؾؿاث صغيرة ومخىؾؼت في مسخلف اللؼاكاث زاصت اوكاػها، 

 لكباب مً مسخلف الفئاث ولاكماع.ؾمذ بدكغُل امما والبىاء والاقغاٌ اللمىمُت، 

ل الشالسي كلى اغلبُت ملامالث الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب كلى مؿخىي والًت   - خـُذ صُغت الخمٍى

غظم هظا  %99مؿخغاهم بيؿبت  م، ٍو اللغوض البىىُت الى الخضاٌو ليؿبت مؿاهمت مً اظمالي كضص املكاَع

 ظاهب كغوض الىوالت مم املؿاهمت الصخصُت لصاخب املكغوق

 الخىصُاث :

والتي مً قإنها ان حؿاهم بكيل ؤو بأزغ في الخىصُاث الخالُت بلع وبىاءا كلى ما كضمىاه ًمىً الخغوط ب        

غ املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت والنهىض بها، هظهغ   منها : جؼٍى

م طاث كُمت مظافت كالُت، جلبي اخخُاظاث الؿىق املدلُت والىػىُت وختى الضولُت -  جىظُه الكباب الى مكاَع

م ب - غ هـام إلاكالم الاكخصاصي كً ػٍغ  امللؼُاث إلاخصاثُت.وكاء بىً للمللىماث الاكخصاصًت و جؼٍى

ؼ مىكم و مياهت الصىاكاث الصغيرة و املخىؾؼت في ؾلم الاكخصاص  -  الىػنيحلٍؼ

 َعي و جىـُمي مالثم ليكاغ املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼتجغكُت بػاع حكغ  -

م املاؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت كلى املؿخىي بصالح و كصغهت حؿُير ؾىق اللمل - ، وطغوعة جىػَم مكاَع

 املدلي للخض مً الفجىة الاظخماكُت ما بين البلضًاث

وطم هُئاث عكابُت كلى مؿخىي الىوالت الىػىُت لضكم ، و بوكاء و وطم هُئاث جيؿُلُت ما بين اللؼاكاث -

ت  وحكغُل الكباب مليافدت الفؿاص والبيروكغاػُت الاصاٍع

ت - ل الاؾالمي واكخماصها مً ػغف الىوالت لخجىب الفىاثض الغبٍى  وطم وحصجُم صُغ الخمٍى
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 اإلاالحم 

 

 لىالًت مؿخغاهم Ansejوزاثم صازلُت للىوالت : اإلاصذس

 اللؼاعاث

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Du 01 01 2017    

                        au 

ع  2017 10 31 مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

ع  مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

ع  مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

ع  مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

ع  مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

ع  مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

ع  مشاَس

 ممىلت

اإلاىاصب 

 اإلافخىحت

 35 18 67 56 258 148 235 143 347 160 63 50 8 5 الفالخت

 12 8 14 10 269 133 398 178 364 136 175 112 256 102 الصىاكاث الخللُضًت

 12 8 71 56 326 164 326 142 512 164 195 119 317 114 البىاء و الاقغاٌ اللمىمُت

     11 8 31 22 22 13 11 6 7 4 الغي 

 13 4 56 40 107 54 159 63 183 59 69 42 106 37 الصىاكت

   12 12 91 53 76 44 76 45 48 39 27 15 الصُاهت

     6 1 14 4 130 16 74 34 9 5 الصُض

 11 7 32 19 64 41 84 44 48 26 13 12 13 8 املهً الخغة

 19 13 44 32 171 108 353 208 779 459 474 409 518 253 الخضماث

       6 5 32 25 284 241 376 250 هلل البظاجم

ً          9 5 80 52 55 35 هلل املؿافٍغ

     1 1 47 44 312 286 95 90 19 13 هلل و جبري 

Total  

 841 1711 1206 1581 1394 2814 897 1729 711 1304 225 296 58 102 


