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الدكتور  ذ  ألستاا إلى روالتقدي واالمتنان بالشكر أتقدم

 البحث، هذا على أشرف  الذيمحمد،  الدين  فتح حميدة
 جازإن فترة طوال النيرة  وتوجيهاته نصائحه على أشكره

 .الجزاء خير عني اهلل جزاه المذكرة هذه
 على المناقشة لجنة ألعضاء والتقدير الشكر وخالص

 أثرا لها سيكون والتي نستفيد، بها التي القيمة مالحظاتهم
 نشكر كما ، المذكرة، هذه بمستوى االرتق اء في واضحا

و  وزمالء   أساتذة من البحث هذا دعم في ساهم من كل
  التحصيل المتابعة والمنازعات  مصلحة  خص بالذكر رئيسة  ا 

بالوكالة الوطنية لدعم و  إطار المكلفة بالمنازعات     تيوزميل
 تشغيل الشباب _ فرع مستغانم .

 كلمة شكر
 



 

  
 
 
 

 أجل من للتضحية مستعدة تزال وال ضحت من لىإ 
 صبرها من حبرا ملالق  هذا حقنت من إلى ، سعادتي

 الكتابة لىع ق ادرا أصبح حتى تشجيعها و وعطائها وكرمها
 كانوا من إلى أبي. الغالي العزيز إلى أمي. الغالية إلى

 لو من ،إلى البسمة و باألمل دربي و حياتي  تضيئ شعلة
 اهلل عند الشكر من منزلة الشكر فوق أعرف كنت

 زوجتي، رفيقة دربي  الصغيرة    عائلتي  إلى لهم لقدمتها
 ةثمر  لهم  أقدمو الذي  ،محمد ليث  و  لويزة    و أبنائي

 . جهدي
                           

 داء      هإ
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 بشكل يعبر كونه من انطالقا تجلياته بمختلف التشغيل مسألة عن الحديث أهمية تظهر
الدولة  تسعى التي الرهانات أهم أحد يعتبر التشغيل فملف أي مجتمع، واقع عن صادق

 على وحتى ، المختلفة واالقتصادية األوضاع االجتماعية على لتأثيره وذلك لتحقيقها الجزائرية
  .السياسي  االستقرار

المخططات التنموية الجديدة التي تبنتها و شرعت في تمويلها و  خاللسعت الجزائر من 
و ذلك لتدارك التأخر في  االقتصادي اإلنعاشتحقيق نوع من  إلى 2001انجازها منذ سنة 

التي مرت بها و ذلك األمنية و السياسية، و المالية، و  االقتصادية األزمةالتنمية الناتج عن 
 االستثماراتحول ضرورة  إجماعكان هناك  إذمن جديد  االقتصاديوالنمو  االستثمارلبعث 

هذه البرامج تم وضع  إطارالمتكاملة و في  االقتصاديةالعامة لفاعليتها في تحقيق التنمية 
صة في ما يتعلق التنموية خا األهدافدعم  إلىالتي تسعى  األجهزةمجموعة من الهياكل و 

استلزم على الدولة توفير الشروط الضرورية لضمان  بالتشغيل و القضاء على البطالة ما
المرجوة من قضايا التشغيل و ذلك بوضع هياكل قوية و متخصصة قادرة  األهدافتحقيق 

 تهميش .إليهاعلى تحمل حجم المهام الموكلة 
أساسا على المستوى المركزي متفرعة  يكلةمهوزارة خاصة بالتشغيل  إنشاء تم ذلكبناءا على 

لعدة مديريات مركزية و أخرى محلية و هذا للتخفيض من حدة البطالة و انعكاساتها السلبية 
 إنشاءخاصة في أواسط الشباب و كذلك قامت الحكومة بوضع برامج عديدة لترقية الشغل و 

تي وضعت للتطبيق في هذه البرامج ال إنجاحهياكل متخصصة لتنفيذها و التركيز على 
  عرفت انتعاشا اقتصادياو  ، 2004و  1999مجال التشغيل في الفترة الممتدة من سنة 
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المباشر للدولة أو  االستثمارمالية كبيرة سواء عن طريق  إمكانياتمعتبر حيث تم تجنيد و 
ابية و كانت لكل هذه المجهودات نتائج ايج األجنبيالخاص الوطني و  االستثماربمساهمة 

التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل و تجلى ذلك في  إعادةفي مجال التشغيل و 
 .انخفاض نسبة البطالة

و متابعة و تمويل  نشاءإلمنه تأتي دراستنا لتسليط الضوء على أحد هذه الهياكل الداعمة و 
تعمل على رة و المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي صغمالمؤسسات ال
 هؤالءدراسة المشاريع المقدمة من طرف  خاللللشباب البطال من  االستثمارتسهيل عملية 

 إنشاء إلى وصوالمختلفة  أشكالتمويلها الذي يأخذ  إلى باإلضافةالشباب و تقييمها 
انتاج سلع و خدمات موجهة للسوق و  قابلة للتكيف مع البيئة متوسطة مؤسسات مصغرة و

 لي.المحلي و الدو 
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 الوكالة لعمل المنظمة التشريعية و القانونية النصوص تبيان في الدراسة هذه أهمية تكمن
 تسهيل و البطال للشباب الوكالة هاته تقدمها التي المزايا و الشباب تشغيل و لدعم الوطنية

  :ـب هذا و القانوني، و المالي الدعم على للحصول اإلجراءات
 تسيير في الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة عليها تقوم التي القانونية األطر تبيان 

 .نشاطها
 نعاش دعم في الوكالة هذه أهمية توضيح  .الوطني االقتصاد بعث و وا 
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تواجهها التي التحديات بأهم اإللمام. 

 
 أسباب إختيار الموضوع: 

 :في تتمثل اإلشكاالت و قضاياال من لجملة الموضوع هذا اختيار سبب يرجع
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة عمل طريقة توضيح و معرفة في الرغبة. 
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة عن الغموض و اللبس إبعاد محاولة. 
 المزايا مختلف من االستفادة و للتقدم الشبانية الفئة بالخصوص و األفراد تحفيز 
 .الوكالة هذه قدمهات التي اإلعانات و 
 

 أهداف الدراسة: 
 :إلى الدراسة تهدف حيث
 في دورها و الصغيرة المؤسسات و الشباب تشغيل لدعم الوطنية بالوكالة التعريف 

 . البطالة على القضاء و الوطني االقتصاد بعث
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 الوكالة لعمل المسهلة التنظيمية و التشريعية النصوص و القانونية القواعد إيضاح 

 .الشباب تشغيلو  لدعم نيةالوط
 صياغة في دورها و الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة خصائص إبراز محاولة 

 .الواقع أرض في الشبانيةع  المشاري
 اندماج تحقيق و ،بالوكالة المرتبطة المهام و الوظائف أهم على الضوء سليطت 

 .الوطني باالقتصاد الجديدة المؤسسات
 الوكالة نحها هذهتم التي االمتيازات أهم إظهار. 
 نشاطها تسيير في الوكالة عليها تتوفر التي البشرية و المادية االمكانيات تبيان. 

 
 و لدعم الوطنيةية التالية ، فيما يتمثل االطار القانوني للوكالة اإلشكال طرحن هنا ومن

سسات والذي على اساسه تمارس دورها الوظيفي  في تمويل مشاريع المؤ  الشباب تشغيل
 ؟ المصغرة و المتوسطة 

 
 المنهج المتبع: 

 تسعى الذي دفــاله و وخصائصه ذاته بحد الموضوع طبيعة على تتوقف البحث منهجية إن
 و الدراسة هذه أهداف تحقيق سبيل في و الموضوع لطبيعة ونظرا ،إليه للوصول الدراسة
بعض  على االعتماد تم ،فرضيات صحة من التحقق و المطروحة التساؤالت على اإلجابة

 التالية: البحث مناهجال
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 الوكالة عمل ووصف التشريعية و القانونية النصوص تحليل في التحليلي و الوصفي المنهج
باإلضافة إلى المنهج التجريبي  ،الفصلين من كال في إليها ترمي التي األهداف و مهامها و

   وكالة على المستوى الوطني والمحليالعتمادنا على دراسة ميدانية لواقع وحصيلة نشاط ال
 وهذا محاولة للربط بين اإلطار النظري والتطبيقي. ) فرع مستغانم (

 
 صعوبات البحث:

 المراجع لندرة نظرا به االلمام في صعوبات عدة واجهتني الموضوع لهذا دراستي خالل من
 .بحثي لتدعيم الكافية المعلومات جمع علي صعب تحليلية ما دراسة للموضوع الدارسة

 المعلومات نقص عنه ترتب ما به متعلقة سابقة دراسات وجود عدم و الموضوع حداثة - 
 . العلمية

وغلق المكتبات  19الظروف التي تمر بها البالد بسبب جائحة فيروس كوفيد  -
 الجامعية مما صعب مهمة البحث كوني اعتمدت على المراجع المتاحة على شبكة االنترنت.

 
 عنوان: تحت فصلينالبحث الى  عموضو  قسمت

 بالمؤسسات المصغرة الشباب تشغيلو  لدعم الوطنية الوكالةعالقة   :األول الفصل -
 و المتوسطة .                  

 بالمؤسسات المصغرة الشباب تشغيل و لدعم الوطنية لوكالةأليات دعم االثاني :  الفصل -
والمتوسطة                  
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 ل : علقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمؤسسات المصغرة والمتوسطةالفصل األو
 توفير استلزم والفقر البطالة ظاهرة لمواجهة الجهود وتكثيف التشغيل بقضايا الدولة اهتمام إن

 وقادرة ومتخصصة قوية هياكل بوضع وذلك المرجوة األهداف تحقيق لضمان الالزمة الشروط
 هذه تحقيق إلى وتهدف تختص التي الهياكل هذه بين ومن ، إليها لموكلةا المهام تحمل على

 وتنمية الشغل عالم ترقية في كبير دور لها والتي الشباب وتشغيل  دعم وكالة األهداف
 القانوني اإلطار تحديد الوكالة لهذهدراستنا  خالل من سنحاول أننا حيث ، الوطني اإلقتصاد
 : يلي فيما وذلك للوكالة

 
  األول المبحث( الشباب تشغيل لدعم الوطنية وكالةإلطار القانوني للا( 
   الثاني المبحث(ماهية  المؤسسات المصغرة و المتوسطة في التشريع الجزائري ( 
  

 الشباب تشغيل لدعم الوطنية وكالةلل القانوني اإلطار  :األول المبحث
 

، فان االمر يقتضي منا التطرق  الشباب تشغيل و لدعم الوطنية وكالةلل اإلطار القانونيلمعرفة 
 الى مايلي :

 األول المطلب) الشباب ومهامها وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة لمحة تاريخية حول( 
 الثاني المطلب( الشباب وتشغيل لدعم الوطنية وكالةلل التنظيم الهيكلي ( 
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ب لشباا وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة لمحة تاريخية حول  :األول المطلب

 مهامهاو

 اإلصالحات من العديد مستها وقد إنشائها قبلمرحل  بعدة الشباب وتشغيل دعم وكالة مرت لقد
 وتشغيل دعم وكالة لنشأة التعرض يلي فيما وسنحاول منها المرجوة األهداف تحقيق أجل من

 . ) الثاني الفرع (مهامها في  وكذا ، ) األول فرع( ب الشبا
 

 الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشأة  :األول الفرع

 األساس هذا وعلى زائرالج في االستثمار تشجيع على 1993 سنة من انطالقا الدولة عملت
 حسب له المنظمة واألسس العام اإلطار بتحديد الجهاز هذا بتدعيم العمومية السلطات قامت

 .االستمارات بترقية المتعلق 1993أكتوبر 5 في المؤرخ 93/12رقم :  التشريعي المرسوم
 قامت فقد  ،مستثمر لكل بالنسبة الجبائية الناحية من خاصة تشجيعية امتيازات عدة يقدم الذي 

 االقتصاد مستوى على نتائجها أثرت التي االقتصادية اإلصالحات من واسعة بعمليات الدولة
 إذ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة أنشئت حيث ، للدولة االقتصادي االستقرار في الكلي
 :  التالية والقوانين المراسيم خالل من وهذا وامتيازات صالحيات بإعطائها الدولة قامت
 والمتعلق 1996 جويلية 02 في المؤرخ 234 - 96:  رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى 

ي ف المؤرخ  300 -03:  رقم الرئاسي مرسوم) المعدل والمتمم ب الشباب تشغيلو  بدعم
 لسير العامة المبادئ بتحديد الشباب تشغيل و لدعم الوطنية الوكالة ظهرت (2003سبتمبر 
 .الدعم أشكال ومختلف الجهاز
 لدعم الوطني الصندوق أنشئ الذي  1996ة لسن التكميلي المالية فانون بمقتضى 

 باإلضافة الشباب تشغيل ودعم بتمويل أساسا المتعلقة النفقات طبيعة يحدد و الشباب تشغيل
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 هذا إطار في القروض تمنح التي المالية والمؤسسات للبنوك تقدم التي المتعلقة الضمانات ىإل
 .الجهاز
 بالمرسوم والمتم 1996 سبتمبر 8 في المؤرخ،  296 – 96: رقم التنفيذي المرسوم 

 الوطنية الوكالة إنشاء والمتضمن 2003سبتمبر  06المؤرخ في:  288 – 03رقم:  التنفيذي
  .للجهاز العلمي والتسيير بالتنظيم الخاصة المهام يمنح المرسوم هذا ،األساسي نهاقانو  وتحديد
 بالمرسوم الملغى  1996سبتمبر 8 في المؤرخ،296 – 96: رقم التنفيذي المرسوم 

 أصحاب  للشباب المقدمة المساعدات مستوى شروط يحدد  290 – 03 :رقم التنفيذي
 .المشاريع

 تم التي للمشاريع الممنوحة الضريبية االمتيازات يحدد الذي  1997 لسنة المالية قانون 
 . 1 المؤسسة طرف من  إنجازها

 المشتركة الكفالة صندوق إنشاء والمتضمن ،200 - 98رقم :  التنفيذي وأخيرا المرسوم 
 الوطنية الوكالة طرف من المفتوحة المشاريع ذوي للشباب الممنوحة القروض لضمان األخطار

 .لشبابا تشغيل لدعم
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مهام  الثاني: الفرع

 تشغيللدعم  الوطنية الوكالة تقوم،   296 -96رقم :  تنفيذي من مرسوم 6: طبقا للمادة
 :2اآلتي في تتمثل المهام من بمجموعة الشباب

                                                           

 إنشاء يتضمن ، 1996 سبتمبر 06 الموافقه 1417عام الثاني ربيع 12 في المؤرخ 296 - 96 رقم: التنفيذي المرسوم -1
 .  52س، جريد رسمية العدد رقم: األسا قانونها وتحديد الشباب تشغيل لدعم الوكالة الوطنية

ذكره.سالف  296-96 : رقممرسوم تنفذي  من 6 المادة:  2.   
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 مشاريعهم تطبيق إطار في المشاريع ذوي الشباب ترافق و االستشارة وتقدم تدعم 
  الستثمارية؛ا
 تشغيل لدعم الوطني الصندوق خصصاتكم المعمول والتنظيم لتشريع وفقا تسير 

 البنكية القروض ىلع المفروضة الفائدة نسبة في وتخفيض اإلعانات انهم السيما الشباب،
  الوطني؛راب الت كامل مستوى ىلع % 100 بنسبة

 البنوك قروض من ادةلالستف مشاريعهم ترشح الذين المشاريع يذو  الشباب تبليغ 
 الشباب تشغيل لدعم الوطني الصندوق هايمنح التي اإلعانات بمختلف المالية والمؤسسات
 ا؛ليهع ونلالتي يحص األخرى وباالمتيازات

  احترام ىلع الحرص مع المشاريع يذو  الشباب ينجزها التي اراتاالستثم بمتابعة تقوم 
 الهيئات و المؤسسات لدى الحاجة عند متهساعدوم بالوكالة تربطهم التي الشروط دفاتر بنود

  ؛راتاالستثما بإنجاز المعنية
 الشباب تشغيل ترقية إلى الرامية والتدابير األعمال من األخرى األشكال كل تشجيع 

 األولي؛ والتوظيف والتشغيل التكوين برامج خالل من السيما
 : يلي بما تقوم أن هوج أكمل ىلع هامهاب القيام أجل من وكالةلل يمكن كما
 المتخصصة الدراسات مكاتب بواسطة الجدوى دراسات بإعداد متخصصة الجهات لتكف   

 االستثمارية؛ المشاريع يذو  الشباب ولحساب
 متخصصة؛ هياكل بواسطةبالتجهيزات  نموذجية قوائم بإنجاز فلتك  
 التسيير نياتتق في وتكوينهم معارفهم وتجديد المشاريع ذو الشباب لتعميم دريباتت ميتنظ 
 التكوينية؛ ياكلهال مع اهإعداد يتم برامج أساس ىلع
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 الخارجية البشرية الموارد برصد تسمح أن انهشأ من التي التدابير كل تطبيق 
 وفقا المحددة اآلجال في استعماليا و الشباب لصالح النشاطات أبحاث لتمويل   المتخصصة

 ؛بها المعمول والتنظيم لتشريع
 دار(  والجامعة الوكالة بين ما مشترك برنامج إطار في لجامعيينا ةلبالط تكوين 

  1.) المقاوالتية
 

 

 الشباب تشغيل لدعم الوطنية لوكالة الهيكلي التنظيم  :المطلب الثاني

 الوطنية وكالةال تتوفر ، 296 – 96من المرسوم التنفيذي رقم :  23،  22بمقتضى المادة : 
 بها العمل سير وحسن هاأهداف تحقيق أجل مختلفة ، من على هياكل الشباب تشغيلو  دعمل

 .) الثاني فرعال( المحلية الهياكل وأخرى  ) األول فرعال( مركزية هياكل منها
 

 الشباب تشغيل و دعمالوطنية  لوكالة الداخلي تنظيم الهيكليال  :األول فرعلا

 على تتوفر أن يجب بالشبا تشغيل لدعم الوطنية الوكالة داخل العمل سير تنظيم أجل من
 أن أحاول سوف ما وهذا أقسام على بدورها تحتوي والتي المركزية الهياكل بينها من هياكل

 2:3يأتي فيما له نتعرض
 :الشباب تشغيل و دعمالوطنية ل لوكالة المركزية الهياكل  :أوال

                                                           

  اإلرشاد دور عن اإلقليمية الندوة ،في الجزائر التشغيل واجهزة برامج في االرشاد و التوجيه حول عرض محمد، قرقب-  1
 .11، ص  2005جويلية  13، طرابلس ، الشباب تشغيل في والتوجيه

يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1236ذو الحجة عام  9مؤرخ في  290-03ار رقم .قر 2
 الوطنية بدعم تشغيل الشباب.
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 :في تتمثل مركزية هياكل على الشباب تشغيلو  عملد الوطنية وكالة تحتوي
 
 العامة يةالمدير  .1

 رئيس لدى بمهمة المكلف ، للدولة العليا الوظيفة إلى استنادا للوكالة العام المدير وظيفة تصنف
 المكلف الوزير اقتراح على بناء ، تنفيذي بمرسوم للوكالة العام المدير يعين حيث الحكومة

 تعيين قرار بإصدار يقوم بالتشغيل المكلف الوزير فان األحكام هذه مراعاة ومع بالتشغيل 
 المدير من اقتراح على ابناء الواليات فروع ومسؤولي المركزية الهياكل ومسؤولي المديرية أعوان
 . نفسها األشكال حسب مهامهم وتنهى .العام

 : في تتجلى مهام عدة يتولى الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالةالعام  مديريتولى ال
 للوكالة الملزمة العقود كل عيوق أن ويمكنه الغير إزاء الوكالة يمثل. 
 التوجيه مجلس قرارت تنفيد يتولى و ، للوكالة المسندة األهداف إنجاز على يحرص . 
 يعين و الوكالة، موظفي جميع على السلمية السلطة يمارس و المصالح سير يضمن              

 به. المعمول بالتنظيم عليها المنصوص الشروط حسب الموظفين     
 تحفظي إجراء بكل يقوم و العدالة مامأ يقاضي. 
 عليه ليوافق التوجيه مجلس على ويعرضها والنفقات لإلدارات التقديرية البيانات يعد  
 عليها ليوافق التوجيه مجلس على يعرضها و النتائج حسابات و الحصيلة يعد. 
 به المعمول التنظيم إطار في اتفاق أو اتفاقية أو عقد أو صفقة كل يبرم. 
 الوكالة نفقات بصرف يأمر. 
 وحسابات بالحصائل مرفقا ، النشاطات عن ةسنوي تقارير مالية سنة كل نهاية في يقدم  

 .التوجيه مجلس موافقة بعد بالتشغيل المكلف الوزير إلى ويرفعه النتائج     
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 ويحرص عليه، ليوافق التوجيه مجلس على ويعرضه للوكالة الداخلي النظام مشروع يعد 
 تطبيقه.م احترا على
 التوجيه مجلس .2

 96 رقم التنفيذي المرسوم من 11 والمادة 10 المادة لنص طبقا بالتشغيل المكلف الوزير يعين
 التوجيه مجلس أعضاء  1996 سنة سبتمبر 8 الموافق 1417 عام الثاني ربيع 24 في المؤرخ
 للتجديد قابلة اتسنو  ثالث لفترة و إليها ينتمون التي السلطات من اقتراح على ابناء بقرار

 انقطاع حالة وفي الوظيفة هذه بانتهاء وظيفتهم بحكم المعينين األعضاء عضوية وتنتهي
 حتى المعين الجديد العضو ويخلفه األشكال نفس حسب يستخلف األعضاء أحد عضوية
 نائب ويساعده واحدة  سنة لمدة نظراءه  التوجيه مجلس رئيس ينتخب العضوية، مدة انقضاء
 حالة في، األشكال نفس حسب ويعوضه المدة ولنفس األشكال نفس حسب ينتخب الرئيس
  1 التوجيه مجلس أمانة للوكالة العام المدير ويتولى عضويتهما، مدة انقضاء

 التاليين: األعضاء من التوجيه مجلس ويتكون
 بالتشغيل المكلف الوزير ممثل. 
 المحلية والجماعات بالداخلية المكلف الوزير ممثل. 
 بالمالية المكلف الوزير عن مثالنم. 
 الخارجية بالشؤون المكلف الوزير ممثل. 
 الريفية والتنمية بالفالحة المكلف الوزير ممثل, 
 الصيدالنية, والموارد البحري بالصيد المكلف الوزير ممثل 

                                                           

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  08/09/1996مؤرخ في  296 – 96 رقم التنفيذي المرسوم من ، 10 المادة -1
 الساسي.الشباب وتحديد قانونها ا
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 بالشباب المكلف الوزير ممثل. 
 والمتوسطة الصغيرة والصناعات بالمؤسسات المكلف الوزير ممثل. 
 واإلحصائيات باإلشراف المكلف الوزير ممثل. 
 ممثله أو والصناعة للتجارةزائرية الج الغرفة رئيس. 
 ممثله أو االستثمار و لتطوير الوطنية  للوكالة العام المدير. 
 ممثله أو التكنولوجية والتنمية البحث نتائج لتثمين الوطنية للوكالة العام المدير. 
 ممثله أو والحرف التقليدية للصناعات الوطنية الغرفة رئيس. 
 ذوي للشباب إياها الممنوح القروض أخطار لضمان المشتركة الكفالة صندوق رئيس  

 .ممثله أو المشاريع      
 ممثله أو للفالحة الوطنية الغرفة رئيس 
 ممثله أو المالية المؤسسات و البنوك جمعية رئيس. 
 1ة الوكال هدف هدفها يشبه التي و الوطني الطابع ذات الشبانية الجمعيات عن ممثالن

 

 :يلي فيما التوجيه مجلس مهام وتتمثل
 عضو كل إلى األعمال جدول فيه يحدد استدعاء بإرسال التوجيه مجلس رئيس يكلف

 العادية الغير الدورات في األجل تقليص ويمكن االجتماع تاريخ من األقل على يوما 15 قبل
 بدعوة األقل على أشهر ثالثة كل التوجيه مجلس معيجت حيث أيام 8 ثمانية عن يقل أن دون
 دعت إذا بالتشغيل المكلف الوزير من بطلب أو أعضائه، ثلثي منباقتراح  أو رئيسه، من

                                                           

  .الذكر سالف 296 – 96 رقم التنفيذي المرسوم من 9 دة:االم -1
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 إتفاقية بموجب ، المديرية أعوان باستثناء ,ومرتباتهم المستخدمين عمل شروط وتحدد ، الحاجة
 : يأتي ما على ، بها المعمول والتنظيمات نللقواني وفقا ويصادق التوجيه مجلس يداول جماعية

 .الوكالة نشاط برنامج -
 .وتجهيزها الوكالة تسيير نفقات -
 .الداخلي نظامها و الوكالة تنظيم -
 . الوكالة نشاطات لتمويل السنوي المخطط -
 . الموجودة المالية الوسائل الستعمال العامة القواعد -
 . للوكالة محلية أو جهوية فروع إنشاء -
 .والوصاية هباتال قبول -
 .تبادلها و العقارية أو المنقولة الحقوق ملكية ونقل استئجارها و البنايات اقتناء -
 .وتكوينهم الوكالة مستخدمي توظيف بشروط المرتبطة المسائل -
 . النتائج وحسابات الحصائل -
 .مرتباتهم و مرتبه حدد الذين و الذي لحسابات محافظي أو محافظ تعيين -
 إلى مدعوة مؤسسات أو أجهزة حفز في الوكالة إشراك غرضه نامجبر  كل أو تدبير كل -

 . 1إنشائه أو المشاريع ذوو الشباب بها يقوم التي تثماراتاالس مجال في عملها دعم
 عدم حالة وفي األقل على أعضائه ثلثي بحضور إال التوجيه مجلس مداوالت تصح ال  -

 مداوالته وتصح ثان استدعاء بعد ةقانوني بصفة التوجيه مجلس يجتمع ، النصاباكتمال 
 .الحاضرين األعضاء عدد يكنا مهم حينئذ

                                                           

 سالف الذكر . 296 - 96 رقم التنفيذي المرسوم من 17 – 18المواد من  - 1
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 خاص دفتر في وتسجل ترقم محاضر إعداد التوجيه مجلس مداوالت على يترتب -
 غضون في بالتشغيل المكلف الوزير إلى التوجيه مجلس محاضر وترسل الرئيس ويوقعها
 من 33 شهر بعد عليها مصادقا اوالتالمد تعتبر حيث عليها المصادقة يلي الذي األسبوع
 . بالتشغيل المكلف الوزير إلى إرسالها

  مجلس محضر إرسال تلي التي يوما الثالثين غضون في بالتشغيل المكلف الوزير يلغي -
 :تكون التي القرارات التوجيه 

 التنظيم أو للقانون مخالفة إما.  
 ما   1للوكالة المالي بالتوازن تخل أن طبيعتها من وا 

 تعلق و ,عليها بالتشغيل المكلف الوزير مصادقة بعد إال نافدة التوجيه مجلس قرارات تكون ال
 يأتي: بما راراتالق هذه
 ا.تجهيزه و الوكالة مصالح تنظيم مشاريع  
 2 اوتسييره الوكالة مصالح تجهيز لنفقات التقديرية الجداول 

 العامة المفتشية  :3
 التشريع تطبيق قبةامر  بضمان مفتشين، بمساعدة عام مفتش يسيرها التي العامة المفتشية تكلف

 الشباب طرف من النشاطات إنشاء دعم وجهاز بالوكالة والمتعلقين بهما المعمول والتنظيم
 .المشاريع أصحاب

 :يأتي بما السيما تكلف الصدد وبهذا
 . تمكينهم أجل من والمحلية المركزية الهياكل مستخدمي لكافة  اإلستشارة وتقديم التوجيه -

                                                           

 سالف الذكر. 296 -96 رقم التنفيذي المرسوم من 14،  15، 16المواد من  -1

 الذكر. سالف 296 -96 رقم التنفيذي المرسوم من  176 المادة -2
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 .بها المعمول والتنظيمات القوانين إطار في حسنة بصفة صالحياتهم ممارسة من      
 .للوكالة والمحلية المركزية الهياكل وسير تنظيم تقييم -
 .العقالني و الحسن استعمالها وعلى ومواردها الوكالة وسائل على الحفاظ على السهر -
 .الوصيةالوزارة  وتوجيهات قرارات وتنفيذ احترام على السهر -
 .للوكالة العامة المديرية وتوجيهات قرارات وتنفيذ احترام على السهر -
 .الوكالة فروع به تقوم الذي فائدة دون القروض تحصيل مراقبة ضمان -
 .االستغالل طور في الممولة المصغرة للمؤسسات المنتظمة المتابعة ضمان -
 االستغالل. قيد المصغرة اتالمؤسس تواجهها التي العراقيلو  الصعوبات معاينة -
 .نجاحاتها و المصغرة المؤسسات ديمومة ضمان إلى االقتراحات الرامية جميع إبداء -
 أو فكري طابع ذو عمل ألداء للوكالة العامة المفتشية تستدعي أن يمكن ذلك على زيادة -

  لتدخ التي العرائض أو خاصة وضعيات أو محددة ملفات حول دقيقة مراقبة بمهام القيام
 .الوكالةاختصاص  في 
 1للوكالة العام للمدير وترسله نشاطاتها عن سنوياتقريرا  تعد -

 العام المدير إدارة تحت توضع  أقسام أربعة على المركزية الهياكل تشتملذلك  إلى إضافة
 اإلدارة قسم اآللي، واإلعالم واإلحصائيات الدراسات قسم البرامج تنمية قسم في تتمثل للوكالة،

 بتسيير المرتبطة بالمسائل مكلف عام أمين ذلك على زيادة والمحاسبة، المالية وقسم مةالعا
 : العام المدير طرف من تعينهم يتم مستشارين إلى باإلضافة الوكالة، هياكل وسير

 الداخلي بالتدقيق مكلف مستشار -
 والتكوين راكةوالش بالتعاون مكلف مستشار -

                                                           

 سالف الذكر. 290-03قرار رقم ، من  3المادة  - 1
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 جتماعياال واإلصغاء باالتصال مكلف مستشار -
 1 القانونية بالشؤون مكلف مستشار -

 
 : البرامج تنمية قسم  . أ

 : يأتي بما السيما ، البرامج تنمية قسم يكلف
 المرافقة مجال في الوكالة خدمات نوعية وتحسين الجهاز لتطويربرامج  وتطبيق تصميم -

 .المشاريع أصحاب الشباب
  المؤسسات ومةديم ضمان بهدف المشاريع أصحاب وتكوين متابعة على الحرص -

 :دوائر ثالث ويضم المستحدثة المصغرة      
 المشاريع متابعة دائرة. 
 المشاريع أصحاب الشباب وتكوين مرافقة دائرة. 
 2 المنازعات و القانونية الدراسات دائرة 

 :اآللي اإلعلم اإلحصائيات و ساتاالدر  قسم  . ب
 :يأتي ابم السيما ,اآللي اإلعالم واإلحصائيات الدراسات قسم يكلف

 .المصغرة بالِمؤسسة تتعلق دراسة بكل المبادرة -
 المصغرة المؤسسات بإنشاء المتعلقة اإلحصائيات تحليل و ومعالجة استقبال -
 االتصال و اإلعالم تكنولوجيات استعمال ترقية و المعلوماتي النظام تطوير و تسيير -

                                                           

يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  24/11/2011مؤرخ في  187قرار رقم  من  ، 5 المادة - 1

 .غير منشور
 سالف الذكر. 187قرار رقم  من ، 6 المادة -2
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 :دوائر ثالث يضم و      
 .االستشرافيةالدراسات  دائرة -
 .إلحصائياتا دائرة -
 1 اآللي اإلعالم دائرة -
 

 العامة اإلدارة قسم ج . 
 : يأتي بما السيما ،العامة اإلدارة قسم يكلف

 المادية الوسائل و البشرية الموارد تسيير سياسة و استراتجية إعداد اقتراح و إعداد -
 .للوكالة      

 .المستخدمين لتعداد التقديرية الخطط إعداد -
    تحويل و المعارف تجديد و المستوى تحسين و التكوين مخطط اقتراح و إعداد -

 .2 الوكالة مستخدمي      
 .به المعمول للتنظيم طبقا األرشيف على المحافظة ضمان -
 .العقارية و المنقولة الوكالة ممتلكات جرد تحيين -
  تهيئة إعادة و تهيئة بعمليات القيام و عليها المحافظة و الوكالة ممتلكات صيانة ضمان -

 .الوكالة منشآت       
 .الوكالة استثمار برنامج تنسيق و متابعة -
 .الوكالة ووسائل مستخدمي بتسيير المتعلقة المنازعات ملفات متابعة -
 .العامة الوسائل تسيير مانض -

                                                           

 سالف الذكر. 187 قرار رقم من ، 7 المادة -1
 سالف الذكر. 187قرار رقم  من ، 8 لمادةا - 2
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 : دوائر ثالث ويضم
 البشرية وارد الم دائرة -
 العامة الوسائل دائرة -
 1 المهنية العالقات و التنظيم دائرة -

 المحاسبة و المالية قسم  د. 
 : يأتي بما السيما ,المحاسبة و المالية قسم يكلف

 مراقبتها. و متابعتها و تنفيذها ضمان و الوكالة زانيةيم إعداد -
 .به المعمول للتنظيم طبقا الوكالة محاسبة مسك -
 .به المعمول للتنظيم طبقا الوكالة سجالت و الدفاتر مسك ضمان -
 .للوكالة لجبائيةا و المحاسبية الحصيلة تدعيم -
 .المشاريع أصحاب الشباب لتمويل البنكية للحسابات المنتظم التموين على الحرص -
  لتمويل المشاريع بتمويل الخاصة الحسابات تموين و التمويل طلبات تسيير ضمان -

 .المصغرة المؤسسات    
 .المشاريع بتمويل المرتبطة العمليات كل مراقبة -
 :دوائر  ثالث يضم و
 .لتمويالتا دائرة -
 مراقبة الميزانية. و الميزانية دائرة -
 2المحاسبة دائرة -
 

                                                           

 سالف الذكر. 187قرار رقم  من ، 9 المادة - 1

 سالف الذكر. 187قرار رقم  من ،10 المادة - 2
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 المركزي الهيكل  :(1) الشكل
 ) من إعداد الطالب (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يرية العامةدالم  
العام(  )المدير  

المجلس 
 التوجيهي

 المفتشية العامة

عاماالمين ال  مستشارون 

قسم الدراسات و  قسم المالية
اإلحصائيات و 
 اإلعلم اآللي

قسم اإلدارة 
 العامة

قسم تنمية 
 البرامج
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 الشباب تشغيل و لدعم الوطنية للوكالة المحلية الهياكل  :ثانيا
 مراحل كافة عبر يعالمشار  أصحاب الشباب مرافقة على أساسا للوكالة الوالئية الفروع تتولى
 1 :خالل من السيما ،االستثمارية مشاريعهم انجاز

 .التوجيه و االستقبال -
 .الفردية و الجماعية المحادثات -
 .االقتصادي التقني الملف إعداد -
 .المؤسسة بتسيير المرتبطة المجاالت في التكوين -
     تمويل و اداعتم و النتقاء المحلية اللجنة أمام المشاريع أصحاب الشباب ملفات عرض -

 .تترأسها التي ’االستثمارية المشاريع
-

  بما ذلك على زيادة تتكفل و متابعتها و االستحداث بعد ما المصغرة المؤسسات مرافقة 

 :يأتي        

  الشرائح لفائدة الشباب تشغيل دعم جهاز حول اإلعالم و اإلشهار عمليات تنظيم -
  المؤسسات و المهنيين، التعليم و التكوين مؤسسة و البلدي مستوى على ’المعنية      
 .الجامعية     

  يمنحها التي االمتيازات و المساعدات المتضمنة التنظيمية القرارات تبليغ و إعداد -
 .الجهاز      

  االستثمارية المشاريع وتمويل اعتماد و انتقاء لجنة راتدو  تنظيم و تحضير ضمان -
  .المشاريع أصحاب للشباب      

                                                           

 سالف الذكر. 187قرار رقم  من ، 11 المادة - 1



الفصل   عالقة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب بالمؤسسات المصغرة و المتوسطة
 األول 

 

17 
 

 .فائدة بدون القروض تحصيل نضما -
 .العامة المديرية من إشعار بعد تنفيذها ضمان و الميزانيات التوقعات إعداد -
 .للمشاريع محلي بنك إنشاء في المساهمة -
 .المنجزة أو االنجاز طور في بالمشاريع المتعلق المعطيات بنك تحيين و تسيير -
 .الفرع لنشاط السنوية و الثالثية و الشهرية التقارير إعداد -
 .مهامها حدود في البشرية بالموارد المتعلقة العمليات كل تسيير ضمان -
 .عليها المحافظة ضمان و المنقولة و العقارية الوكالة ممتلكات تسيير -
 1الوكالة بنشاط الصلة ذات التظاهرات في ’المشاركة -

 اإلصغاء و لباالتصا مكلف مستشار يساعده و مدير يسيره الذي للوكالة الوالئي الفرع يضم
 :يأتي ما االجتماعي

 العامة . الوسائل و إدارة مصلحة -
 .المحاسبة و المالية مصلحة -
 .اآللي اإلعالم و اإلحصائيات مصلحة -
 المرافقة. مصلحة -
  .2المنازعات و التحصيل أو المتابعة مصلحة -

 الفرع يتضمن ،القرار بهذا المرفق للملحق طبقا اإلقليمي اختصاصها و الوالئية الفروع عدد يحدد
 :اآلتية بالمهام تكلف و ملحق رئيس تسييرها يتولى ملحقات للوكالة الوالئي

 .المشاريع أصحاب الشباب مرافقة -

                                                           

 سالف الذكر. 187قرار رقم  من ، 11 المادة - 1

 ذكر.سالف ال 187قرار رقم  من ، 12 المادة - 2
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 .المصغرة المؤسسات متابعة -
-

 . 1 فائدة بدون القروض تحصيل 
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 ) الفرعي ( المحلي الهيكل التنظيمي  :(2) الشكل
 ) من إعداد الطالب (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      الهيئات المرتبطة بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  :ني الثا الفرع
 المشاريع( ذوي الشباب إياها الممنوحة القروض أخطار لضمان صندوق) 

 مدير الفرع

 األمانة

 األرشيف

 الملحقات
 رئيس الملحقة

مصلحة الوسائل 
 العامة

 مصلحة المحاسبة
و المالية   

مصلحة اإلحصائيات 
 و اإلعلم اآللي

ازعات مصلحة المن
 التحصيل و المتابعة

 مصلحة المرافقة
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  طبقا المشاريع ذوي الشباب إياها الممنوح القروض أخطار لضمان الوكالة صندوقال انشئ 
،  1419 عام صفر  14 الموافق، 1، 200 – 98مرسوم التنفيذي رقم : من ال 2و  1للمادة 

 . 1998يونيو  09 في مؤرخال
 الصندوق تعريف  :أوال

 لدى وموطنه االجتماعي، والضمان التشغيل و العمل وزير وصاية تحت الصندوق وضع
 يدير المالي، لاالستقال و المعنوية بالشخصية يتمتع و الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة

 1 الشباب تشغيل لدعم الوطنية لوكالة العامل المدير يسيره و اإلدارة مجلس الصندوق

 الصندوق دور  :ثانيا
 للشباب: إياها الممنوح القروض أخطار لضمان المشتركة الكفالة صندوق إنشاء تم

 لمشاريعل المالية والمؤسسات البنوك تمنحها التي القروض ضمان اجل من المشاريع ذوي
 .الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز إطار في المحدثة االستثمارية

 :في والمتمثلة المقرضة المؤسسات إلى المستثمرين قبل من المقدمة الضمانات الصندوق يكمل
 الثانية الدرجة وفي المالية، المؤسسات أو البنك لصالح األولى بالدرجة التجهيزات رهن -

 .الشباب تشغيل لدعم وطنيةال الوكالة لصالح
 .البنك لفائدة األخطار متعدد التأمين تحويل -
 . المتنقلة األجهزة رهن -

 

                                                           

 الكفالة صندوق احداث ،المتضمن 1998: في مؤرخ، ال 1419صفر  14:  ـ، الموافق ل 200 – 98 تنفيذي مرسوم.  1  
لعدد رقم : ، جريدة الرسمية ا األساسي قانونها وتحديد المشاريع ذوي الشباب ايها الممنوح القروض اخطار لضمان  المشتركة

35.  
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 الصندوق في المنخرطون :ثالثا
 المشاريع لتمويل القروض تمنح التي البنوك من كل في الضمان صندوق فيون المنخرط يتمثل

 المشاريع أصحاب الشباب و ابالشب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز إطار في االستثمارية
 .مشاريعهم توسيع أو إلنجاز الثالثي التمويل صيغة اختاروا الذين

 الصندوق في االنخراط كيفية رابعا :
 الممنوح القروض أخطار لضمان المشتركة الكفالة صندوق في المشروع صاحب الشاب ينخرط
 قبل من قرار منح االمتيازات تسليم بلوق البنكية، الموافقة تبليغ بعد المشاريع ذوي الشباب إياها

 مبلغ يحسب مشروع تمويل سبق هي فانخراط ،الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مصالح
 ذوي الشباب إياها الممنوح القروض أخطار لضمان المشتركة الكفالة صندوق في االشتراك
 .مدته و الممنوح البنكي القرض مبلغ أساس على المشاريع

 لضمان المشتركة الكفالة لصندوق المحلي الحساب في واحدة دفعة االشتراك بدفع لمشروعا صاحب يقوم
 القرض من % 0.35 مبلغ ب االشتراك نسبة تقدر المشاريع، ذوي الشباب إياها الممنوح القروض أخطار
 البنك  يمنحه الذي

 الصندوق موارد : خامسا
 :1 من الصندوق موارد تتشكل

 :من يتكون ’اصةخ أموال من أولي تخصيص . أ
 مال. برأس الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مساهمة -
 .العمومية الخزينة مساهمة -

                                                           

 تلمسان وكالة الشباب تشغيل دعم وكالة طرف من المصغرة المؤسسات تمويل ،استراتيجية بلقاسم عالل بن فريدة، شهنو - 1 
 على القضاء في الحكومة استراتيجية– الدولي المؤتمر ضمن مقدمةمداخلة  دارسة،  البطالة من للحد كحل ،  1999-2010
  . 3 ،ص مسيلة جامعة المستدامة1 لحالة ميدانية التنمية وتحقيق البطالة
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 مال. برأس المنخرطة المالية المؤسسات و البنوك مساهمة -
  و الصناعية النشاطات ضمان كفالة صندوق من المستعمل غير الرصيد من جزء -

الموافق   146 – 90التنفيذي رقم:  المرسوم بموجب المحدثة المشتركة الحرفية و التجارية    
 لضمان صندوق إحداث المتضمن و 1990ماي  22المؤرخ في :  1410شوال  27 ـل

 .حله أثناء ’األساسي قانونه تحديد و المشتركة الحرفية و والتجارية الصناعية النشاطات
 .مؤسسة القرض  االشتراكات مبلغ الرصيد هذا يخص و    

 : من للصندوق دفوعةالم االشتراكات . ب
 . المنخرطة المالية المؤسسات و البنوك المشاريع ذوي الشباب  
 1.المحصلة االشتراكات و الخاصة الصندوق أموال من المالية التوظيفات عائد. ج

  .للصندوق المخصصة اإلعانات و الوصايا و الهبات د. 
  األولي برأسمال لمشاركينا من تأتي الحاجة عند خاصة موال أ من تكميلية تخصيصات ه. 

 . منخرطة جديدة مالية مؤسسات و البنوك من 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   .200-98:   رقمي تنفيذ مرسوم ، 10 المادة . 1
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 المبحث الثاني : ماهية المؤسسات المصغرة و المتوسطة في ظل التشريع الجزائري
صغرة و المتوسطة مدخال هاما من مداخل النمو االقتصادي، كونها تؤدي متشكل المؤسسات ال

 1.ية المحليةدورا هاما في ضمان تجسيد التنم
في هذا السياق، بادرت الجزائر إلى تبني جملة من اإلصالحات و التشريعات القانونية و 

المؤسسات   مجموعة من برامج الدعم و التمويل وذلك بهدف توفير المناخ المالئم لنشاط
 .صغرة و المتوسطةمال

 المطلبفي ) عهاأنوا و المتوسطة و صغرةمال المؤسسات مفهوم سنطرق في هذا المبحث الى
 في الدورة االقتصادية أهمية المؤسسات المصغرة و المتوسطة في تفعيل و ، (األول

 ي(.المطلب الثان)
 أنواعها و المتوسطة و رةصغمال المؤسسات مفهوم : األول المطلب

رة والمتوسطة جدال كبيرا في الفكر االقتصادي وبين صغمأثار تحديد مفهوم المؤسسات ال
مر هذه المؤسسات، وذلك ألنه من الصعوبة وجود تعريف محدود و دقيق المهتمين بأ
 2.و المتوسطة يكون مقبوال لمختلف االتجاهات االقتصاديةصغرة مالللمؤسسات 

  (األول فرعال) المتوسطة و صغرةمال المؤسساتسنطرق في المطلب االول الى تعريف 
 (. الثاني فرعال) وخصائصها المتوسطة و صغرةمال المؤسسات أنواع

                                                           

سليمان أحمية، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر مداخلة ألقيت بالملتقى العلمي حول ''   .1
'' المنظم بقسم العلوم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور  السياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية السياسية

 .2009سعيدة  –الطاهر موالي 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و ، نتائج و تجربة الجزائرية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات نوري منير،. 2

 .2011، 2السياسية، العدد
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 المتوسطة و رةصغمال المؤسسات تعريف األول: فرعال
 :و المتوسطة  المصغرة المؤسسة تعريف : أوال

صغرة و المتوسطة نظرا للتطور السريع في ممفهوم شامل للمؤسسات ال إعطاءمن الصعب 
تشعب و ل المفاهيم االقتصادية االجتماعية و العلمية و التطور المستمر التي تشهده المؤسسات 

االقتصاديين، جعل كل واحد منهم يعرف  المفكريناتساع نشاطها و اختالف آراء و أفكار 
  منظوره.المؤسسة حسب 

الجزائر، لم يكن هناك أي تعريف قانوني محدد لهذا النوع من المؤسسات منذ  في أنكما 
والمتوسطة  المصغرةتاريخ صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات إلى غاية  االستقالل

 .1 2001ديسمبر  12،الموافق لــ  1422رمضان  27المؤرخ في:،01/18رقم  قانون
،  17/02،السالف الذكر، بموجب القانون رقم  01/18إال أن المشرع قام بإلغاء القانون رقم 

 المصغرة، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  2017جانفي 10المؤرخ في 
والمتوسطة  وحدد  المصغرةالذي أعطى المشرع من خالله تعريفا للمؤسسات ، و  2والمتوسطة 

 .و الديمومة والنماء باإلنشاءتدابير الدعم واآلليات المخصصة لها، فيما يتعلق 
و ذلك في و المؤسسة المتوسطة  لمصغرةكما أعاد النظر في تعريف كل من ، المؤسسة 

  .في تعريف هذا النوع من المؤسسات اعتمادها الجانب المتعلق بالمبالغ المالية التي يتم

                                                           

، يتضمن القانون التوجيهي 2001ديسمبر  12الموافق ل 1422رمضان عام  27ؤرخ في م 18-01قانون رقم  .  1
 . 77رقم: العدد ج. ر. لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،

،يتضمن القانون التوجيهي لتطوير  2017يناير  10،الموافق لــ  1438ربيع الثاني  11،المؤرخ في: 02/17قانون رقم   - 2
 .02 رقم :  ة والمتوسطة، الجريدة الرسمية العددالمؤسسات الصغير 
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ولصعوبة تحديد تعريف دقيق للمؤسسات المصغرة والصغيرة تم االعتماد على جملة من 
 المعايير يمكن االستناد عليها في محاولة تحديد ماهية هذه المؤسسات، فهي تشمل على سبيل 

 نتاج أو قيمته، حجم المبيعات، وقد المثال ال الحصر: معيار عدد العمال، رأس المال، كمية اإل
يستخدم أي من هذه المعايير منفردا كما قد يحتاج األمر إلى استخدام أكثر من معيار واحد في 

عمال في  10صنف البنك الدولي المؤسسات التي يعمل فيها أقل من  في  الوقت نفسه
الصغيرة والتي عامل في المؤسسات  50-10المؤسسات المصغرة والتي يعمل بها ما بين 

 .عامل في المؤسسات المتوسطة 100-50يعمل فيها ما بين 
 عمال  10لإلتحاد األوروبي فالمؤسسة المصغرة هي التي يعمل بها أقل من  أما بالنسبة 

عامل والتي تحقق رقم أعمال سنوي ال يتجاوز  50والمؤسسة الصغيرة هي التي تشغل أقل من 
عامل والتي ال يتجاوز  250توسطة هي التي تشغل أقل من ماليين أورو، أما المؤسسة الم 7

 .مليون أورو 40رقم أعمالها السنوي 
 تعريف المؤسسات المصغرة و المتوسطة حسب تصنيف القانونما في الجزائر فيتلخص أ
أو  األعمالبرقم  قبعدد العمال و منها ما يتعل قلعدة معايير، منها ما يتعل  02/17رقم :  

لذلك اعتمد المشرع الجزائري على الجمع بين معياري عدد  ، وانـطالقا منويةالسنالحصيلة 
ة وهي نفسها المعايير المعتمدة لدى ر صغمالعمال و معيار رقم األعمال في تعريف المؤسسات ال

 1.األوروبي االتحاد
 
 
 

                                                           

 سالف الذكر.  02/17قانون رقم ،  4المادة :   - 1
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  المؤسسة المصغرة: اوال : تعريف
 9خدمات، تشغل ما بين عامل واحد إلى تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة إنتاج السلع وال

مليون دج وال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  20عمال، وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من 
 1.ماليين دج 10
وهناك من يعرفها على أنها مؤسسات في قطاع الصناعات الحرفية حيث تمارس داخل منشآت  

 نشاط من األنشطة الصناعية المختلفة مشتغلين فأقل وتقوم ب 09صغيرة يعمل بكل منها تسعة 
أو تقدمها كخدمة صناعية للغير، وهي تابعة للقطاع الخاص ويغلب عليها الطابع  لحسابها 

ويمكن تعريفها على أنها المشروع الذي  .الفردي وال يمسك أغلبها دفاتر أو حسابات منتظمة
الربحية عن طريق التعرف يخلق عمال بدرجة مخاطرة عالية أو عدم تأكد عالي لغرض تحقيق 

 .على الفرص المتاحة وتجميع الموارد الضرورية إلنشاء المشروع
   المتوسطة المؤسسة تعريف ثانيا:

هناك من يعرف المؤسسات المتوسطة بأنها كل وحدة إنتاج أو وحدة خدمات صناعية ذات 
ؤسسة عامة و الحجم الصغير و تتمتع بالتسيير المستقل وتأخذ إما شكل مؤسسة خاصة أو م

والبعض اآلخر يرى أن المؤسسة المتوسطة هي  ةهي مؤسسات محلية بلدية و والئي هذه األخيرة
منظمة مملوكة من طرف عدد أكبر من األفراد قياسا للمنظمة الصغيرة، تدار من قبل إدارة 

 .مهنية، و يعمل فيها عدد أكبر من العاملين
بين الحجم الصغير و  وسطيةم تمثل مرحلة ويرى البعض اآلخر أن المؤسسة متوسطة الحج

 . الحجم الكبير و االنطالق إلى ممارسة األعمال على صعيد البيئة العالمية
                                                           

،يتضمن القانون التوجيهي لتطوير  2017يناير  10،الموافق لــ  1438ربيع الثاني  11،المؤرخ في: 02/17: قانون رقم  - 1
 .02المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية العدد 
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( إلى 50بتلك المؤسسة التي تشتغل مابين خمسين )  02/17القانون رقم :  وقد عرفها القانون
 ماليين دينار جزائري   (4( شخصا ، ورقم أعمالها السنوي مابين أربعة )250مائتين و خمسين )

( مليار 1( مليون دينار جزائري الى واحد )200أو مجموع حصيلتها السنوية مابين مائتين )
 دينار.
 المتوسطة و صغرةمال المؤسسات خصائص :ثالثا

من خالل التعريفات السابقة للمؤسسات المصغرة و المتوسطة يمكن استخالص الخصائص 
 بها:التي تتميز 

  :والتنظيم اإلدارة و بالملكية بطةالمرت الخصائص .1
أنها تستخدم عددا  فيها، أيو المتوسطة بمؤشر عدد العاملين صغرة مالتتميز المؤسسات 

عامل، وفي أغلب األحيان تهيمن الشخصية في تنظيمها  250محدودا من العاملين ال يفوق 
ظيما بسيطا ال يسمح مما يجعلها تتمتع بمرونة عالية و القدرة على التغيير ألنها تملك تن

   صغرة مالبتخصص عال، وقد تكون هذه الميزة هي أحد أسباب االنتشار الواسع للمؤسسات 
فالهياكل التنظيمية لهذا النوع من المشروعات تتميز بالبساطة، فالمستويات ، و المتوسطة 

الذي يقوم اإلدارية محدودة ويتولى اإلدارة صاحب المشروع ويعاونه عدد محدود من العاملين 
كل منهم بمجموعة متنوعة من األعمال مما يجعل هذا النوع من التنظيمات أكثر مرونة من 
التنظيمات كبيرة الحجم، غير أنه تتوقف طبيعة و كفاءة أداء المدير المالك ألدواره المتعددة 

 1:على ثالث متغيرات أساسية وهما

                                                           

هالل رحمون، ترير علي، استراتيجية التشغيل في الجزائر ودورها في معالجة البطالة مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي بعنوان   . 1
"استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة"، المنظم بكلية، العلوم القانونية والتجارية وعلوم التسيير 

 . 2016نوفمبر 16 /15وضياف المسيلة يومي جامعة محمد ب
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  مباشر في كل جزئية فنية حيث تحتاج بعض األنشطة إلى تداخل  : النشاط طبيعة
من جزيئات العمل، في حين يكون التركيز في أنشطة أخرى على جوانب محدودة مثل : 

 .توريد الخامات و مستلزمات التشغيل أو التسويق المنتج النهائي أو التعاقد مع المؤسسات
 إن حصول منظمة األعمال الصغيرة والمتوسطة على  : اإلنتاج ونظم المؤسسة حجم

تنفرد بالحجم ترتبط بقدرتها على الفهم المتعمق و الواسع لطبيعة السوق والزبائن  ميزات
 .والمنافسين فيه لتحقيق عوائدها نتيجة استثماراتها

 تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التكيف السريع والمرن  : العمل مناخ
 داع و الريادة و المرونة لألحداث و المفاجآت في بيئة العمل والتنافس لتميزها بملكة اإلب

للعمالة نظرا للتخصص الدقيق و قيام  المهارىوارتفاع المستوى  واالهتمام بنوعية المنتج،
 .و المتوسطة و الكبيرة على أساس التعاقد برامج تعاون بين المؤسسات الصغيرة 

  :األسواق في بالتعامل المرتبطة الخصائص .2
 صغر حجم رأس المال و ضآلته النسبية  : ويلالتم سهولة و المال لرأس النسبية ضآلة

في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يسهل الحصول على التمويل الالزم من طرف المالكين 
سواء في شكله العيني أو النقدي وهذا يقلل من الضغوط المالية للبنوك والمؤسسات التمويلية 

هالن المؤسسة لتحقيق المرونة األخرى، كذلك صغر الحجم و قلة التخصص تعتبران ميزتان تؤ 
و سرعة التكيف مع األوضاع االقتصادية المحلية و الوطنية وحتى العالمية في ظل العولمة و 

 .التفتح االقتصادي العالمي
 إن معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تكون محلية  : الجغرافي االنتشار محدودية

المنطقة التي تعمل فيها و تقوم بتلبية  وتكون مصروفة بشكل كبير في  أو جهوية النشاط،
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االحتياجات للمجتمع المحلي، و هذا ما يؤدي إلى تثمين الموارد المحلية و استغاللها االستغالل 
 .األمثل و القضاء على مشكلة البطالة

 وخصائصها المتوسطة و رةصغمال المؤسسات أنواع: الثاني الفرع
توسطة التي تختلف في أنماطها و مجاالت أنشطتها يوجد الكثير من المؤسسات الصغيرة و الم

االقتصادية وحجم أعمالها و إمكانياتها المادية ولكثرة االختالفات فيما بينها، فانها تصنف إلى 
 وكذلكعلى أساس توجهها  أومجموعات استنادا إلى مقاييس أهمها : حسب الشكل القانوني 

 1.حسب طبيعة المنتجات وعلى أساس العمل 
  :القانوني الشكل حسب التصنيف -أوال
تعد الجمعيات التعاونية من المشاريع االختيارية التي تؤمن من قبل  : التعاونيات .1

مجموعة من العناصر البشرية بهدف تأمين احتياجات األعضاء من الخدمات والسلع الضرورية 
 .بأقل تكلفة ممكنة

فهي تمتاز تمتاز بإمكانيات  هي المؤسسات التابعة للقطاع العام،: العامة المؤسسات .2
مالية و مادية كبيرة و تستفيد من مجموعة تسهيالت و إعفاءات مختلفة وكذلك تحتوي على 

 .جهاز رقابي يتمثل في الوصاية
هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص، ويندرج تحتها صنفين  : الخاصة المؤسسات .3

 :أساسيين هما
تلك وتدار وتمول من قبل شخص هي تلك المؤسسات التي تم:الفردية المؤسسات . أ

واحد يعد الممول والمدير والمسؤول األول و األخير عن نشاط المشروع من تمويل و إدارة و 

                                                           

 في والحرف التقليدية الصناعات حالة االقتصادية التنمية في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دور  ، شيبان آسيا 1 
 . 2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،   ، مذكرة ماجستير، كليةالجزائر
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إنتاج وتوزيع، و بالتالي فان هذا الشخص وحده يجني الربح ويتحمل الخسارة، وهذا النوع من 
و إجراءات المشروعات يعد أكثر بساطة في مجال األعمال و يتصف برأس مال محدد 
 .قانونية بسيطة عند اإلنشاء و بسهولة اتخاذ القرارات ويكون هدفه األساسي الربح

الشراكة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل  :الشراكة مؤسسات . ب
منهم في مشروع ما بتقديم حصة من المال أو عمل أو كليهما، على أن يقتسموا ماقد ينشأ 

 : ربح أو خسارة و تنقسم مؤسسات الشراكة إلى نوعين همامن هذا المشروع من 
تقوم على أساس االعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بين : األشخاص شركة .1

 : االيجابي على نشاط المؤسسة، وهي ثالثة أنواع األثراألطراف المشاركة مما يكون له 
ذ أنها تستلزم الثقة غالبا ما يلجأ إليها أفراد العائلة الواحدة إ :التضامن شركات .2

المتبادلة بين الشركاء ذلك أن شريك مسؤول بكل ما يملكه عن ديون الشركة و التزامها اتجاه 
( أشخاص، يساهم 9الغير، و تتكون شركة التضامن من شريكين أو أكثر ال تتعدى تسعة )

تمارس كل واحد منهم بجزء من رأس المال و العمل على أن يتوفر عامل الثقة، و األعمال 
داخل حدود المؤسسة واإلدارة التضامنية بمختلف االلتزامات المادية المترتبة على شركتهم و 

 1.المسؤولية غير محدودة
تعتمد في إنشاءها على اتفاق كتابي أو شفوي بين اثنين أو  : المحاصة الشركات .3

معين يتم  أكثر من الشركاء للقيام بنشاط اقتصادي خالل فترة زمنية محدودة لتحقيق ربح
تقاسمه فيما بين الشركاء حسب اتفاقهم، ومع نهاية النشاط االقتصادي الذي أقيمت ألجله 

 : تنتهي شركة المحاصة ومن بين مميزاتها

                                                           

 في والحرف التقليدية الصناعات حالة االقتصادية التنمية في المتوسطة و الصغيرة اتالمؤسس دور  ، شيبان آسيا 1 
 . 2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،   ، مذكرة ماجستير، كليةرالجزائ
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 .التزامات عليها  تعتبر شركة مستترة ليس لها حقوق وال .1
 .ليس لها رأس مال أو أعوان وال شخصية اعتبارية فنشاطها يتم بصفة شخصية .2
 .ه الشركات بالنشاطات التجارية و الموسمية كتسويق المحاصيل الزراعيةتهتم هذ .3
يتعدى عمال أو أعماال معينة تؤدى في مدة قصيرة ثم تقسم األرباح والخسائر  غرضها ال .4

 .بين الشركاء وبعدها تنقضي الشركة
هي من شركات األشخاص، تقوم على االعتبار الشخصي  : البسيطة التوصية شركة .4

عن شركة التضامن إال من ناحية واحدة وهي أن هذه الشركة تضم نوعين من  تلف وال تخ
 : الشركاء وهما

 شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة . أ
شركاء متضامنون ال يسألون اال في حدود حصصهم, وتطبق أحكام شركة التضامن  . ب

 .األخيرةعلى شركة التوصية باستثناء األحكام الخاصة بهذه 
هي الشكل األكثر تطورا بين الشركات التي تمتلك رؤوس أموال  :األموال شركات .3

ضخمة من عدد كبير من األشخاص و توظيف الخبرات الالزمة دون تدخل هيمنة شخصية 
–من قبل المساهمين، ولهذا النوع من الشركات أنواع عديدة أهمها : الشركات المساهمة 

 .ركات التوصية باألسهمش -الشركات ذات المسؤولية
  :توجهها أساس على التصنيف – ثانيا
تتميز المؤسسات العائلية بكون مكان إقامتها هو المنزل، فهي  :العائلية المؤسسات .1

في تشغيل األيادي العاملة العائلية، ويتم إنشاءها لمساهمة أفراد العائلة وتنتج منتجات  تستخدم 
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في حالة بعض البلدان الصناعية مثل : اليابان و  تقليدية للسوق بكميات محدودة، وهذا
 1.سويسرا

يقترب أسلوب تنظيم المؤسسات التقليدية من النوع األول من  :التقليدية المؤسسات .2
المؤسسات المصغرة و المتوسطة كونها تنتج منتجات تقليدية أو قطعا لفائدة مصنع ترتبط به 

تعانة باألجير كون مكان إقامتها مكان مستقل وقد تلجا في عملها إلى االس بشكل تعاقد تجاري
عن المنزل، حيث تتخذ ورشة صغيرة مع بقاء اعتمادها على األدوات اليدوية البسيطة في تنفيذ 

 .عملها
 تتميز هذه المؤسسات عن  : الورش نظام المتطورة الشبه و المتطورة المؤسسات .3

لحديثة، سواء من ناحية التوسع في غيرها من المؤسسات في اتجاهها باألخذ بفنون اإلنتاج ا
استخدام رأس المال الثابت أو من ناحية تنظيم العمل، أو من ناحية المنتجات التي يتم صنعها 

 .بطريقة عصرية ومنظمة وطبقا للمعايير و المقاييس العالمية
  :العمل أساس على التصنيف -ثالثا
مؤسسات غير مصنعية تجمع ال:( مصنع بدون اإلنتاج )نظام مصنعة غير مؤسسات .1

بين نظام اإلنتاج العائلي و النظام الحرفي، إذ يعتبر اإلنتاج العائلي موجه لالستهالك الذاتي 
أقدم شكل من حيث تنظيم العمل ومع ذلك يبقى يحتفظ بأهمية حتى في االقتصاديات الحديثة، 

ن المساعدين، ونميز أما اإلنتاج الحرفي الذي ينشطه الحرفي بصفة انفرادية أو باشتراك عدد م
 .في الورشات المصنعيبين كل من اإلنتاج المنزلي الذي يتخذ المنزل واإلنتاج 

                                                           

 والية لةحا دراسة المستدامة المحلية التنمية تحقيق في والمصغرة المتوسطة المؤسسات دور الناصر، محمد مشري  .1
 جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادية العلوم قسم ، ماجستير شهادة لنيل مذكرة ، تبسة

 . 2011-2010 عباس فرحات
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يجمع صنف المؤسسات الورش كل من المصانع الصغيرة و  : المصنعية المؤسسات .2
المتوسطة، وهو يتميز عن صنف المؤسسات غير المصنعية من حيث تقسيم العمل وتعقد 

تخدام األساليب الحديثة في التسيير و أيضا من حيث طبيعة السلع العمليات اإلنتاجية و اس
 1.المنتجة و اتساع أسواقها

  :المنتجات طبيعة أساس على التصنيف – رابعا
 حيث يرتكز نشاط هذه المؤسسات على التصنيع :االستهلكية السلع إنتاج مؤسسات .1

 . يجكتحويل المنتجات الفالحية و منتجات الجلود واالغذية و النس
يجمع هذا النوع كل من المؤسسات الصغيرة و  :الوسيطية السلع إنتاج مؤسسات .2

 .المتوسطة المختصة في: المؤسسات الميكانيكية و الكهربائية و صناعة مواد البناء
تتميز صناعة سلع التجهيز عن مؤسسات إنتاج السلع : التجهيز السلع إنتاج مؤسسات .3

لى المعدات و األدوات لتنفيذ إنتاجها إلى تكنولوجية مركبة، االستهالكية والوسيطية باإلضافة إ
فهي بذلك صناعة ذات كثافة رأس المال ونرى مجال تدخل هذه المؤسسات يكون ضيق بحيث  

يشمل بعض الفروع البسيطة فقط إنتاج و تركيب بعض المعدات البسيطة و يكون خاصة في 
 .البلدان المصنعة

 
 
 
 

                                                           

تيارت، مدكرة دكتوراه تخصص تسيير  –شباح رشيد، ميزانية الدولة واشكالية التشغيل في الجزائر دراسة حالة لوالية  .1
 . 2011 – 2010 لمالية العامة ،تحت اشراف د شعيب بغداد ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانا
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 مؤسسات المصغرة و المتوسطة في تفعيلالمطلب الثاني: أهمية ال
 الدورة االقتصادية

 التنمية، في الكبرى المؤسسات عمى النامية الدول العتماد رتهظ التي المشكالت أدت
 عنو ترتب مما الدول من كثير في ي الرأسمالي التراكم حجم انخفاض في أساسا والمتمثلة
 المسموح ةاإلنتاجي القدرة تحقيقو  التنمية، قطاع قيادة ىلع قادرة كبيرة مؤسسات إنشاء صعوبة

 المتقدم، اإلنتاجي الفن لنفسيا احتكرت التي المتقدمة الدول طرف من الناميةبها بالدول  
 الدخل من الفرد نصيب النخفاض الشرائية و نظرا القدرة انخفاض بسبب المحمية السوق وضيق

 الكبرى المؤسسات منافسة من ىالكبر  المحمية المؤسسات تمكن عدم إلى إضافة الوطني،
 بضرورة العالم دول لمعظم السياسي القرار أصحاب اقتناع إلى األسباب، من غيرهاو  ،األجنبية 

    بها تتميز أهداف من لديها لما والمتوسطة ةر صغمال المؤسسات ىلع االعتماد نحو هالتوج
 في  واالجتماعية تصاديةاالق التنمية ةلعج دفع في تهاميهأاضافة  الى  ،)األول لفرع) ا
  (.الثاني الفرع (
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  المتوسطة و ةر صغمال المؤسسات أهداف : األول الفرع
 1:صغرة أو متوسطة إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منهام مؤسسةيرمي إنشاء 

  ترقية روح المبادرة الفردية و الجماعية، باستخدام أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية لم
 .نو كذا إحياء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كاتكن موجودة من قبل، 

  استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة و هذا لمستحدثي المؤسسات، أو بصورة
 غير مباشرة عن طريق استخدامهم ألشخاص آخرين، ومن خالل االستحداث لغرض العمل 

 .يمكن أن تتحقق االستجابة السريعة للمطالب االجتماعية في مجال الشغل
 عادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض المؤسسات العمومية، إ

أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء إعادة الهيكلة أو الخوصصة و هو ما يدعم إمكانية 
 .تعويض بعض األنشطة المفقودة

 صغرة والمتوسطة من معلى الموارد المحلية، وبالتالي تقلل المؤسسات ال االعتماد
 االستيراد .

  استعادة كل حلقات اإلنتاج غير المربحة و غير الهامة التي تخلصت منها المؤسسات
الكبرى من أجل إعادة تركيز طاقاتها على النشاط األصلي، و قد بينت دراسة أجريت على 
مؤسسة عمومية اقتصادية في قطاع اإلنجاز و األشغال الكبرى أنه يمكن عن طريق التخلي و 

 2.مصغرةمؤسسة  15إنشاء  االستعادة
                                                           

 ، تبسة والية حالة دراسة المستدامة المحلية التنمية تحقيق في والمصغرة المتوسطة المؤسسات دور الناصر، محمد مشري.   1
 فرحات جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم القتصاديةا العلوم كلية االقتصادية العلوم قسم ، ماجستير شهادة لنيل مذكرة
 . 2011-2010 عباس

أطروحة  ،الجزائري الغربي الجنوب بمنطقة المحلية التنمية في ودورها المصغرة المؤسسات في االستثمار ،بوري أحمد  -1
 . 2010   ر،دكتورا ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائ
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   يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين األنشطة في المناطق النائية، مما يجعلها أداة هامة       
 .ترقية و تثمين الثروة المحلية، و إحدى وسائل االندماج و التكامل بين المناطق  
 ي يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج االقتصادي من خالل مجمل العالقات الت 
           تربطها بباقي المؤسسات المحيطة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس  
 .المدخالت 
  تمكين فئات عديدة من المجتمع تمتلك األفكار االستثمارية الجيدة و لكنها ال تملك القدرة

 .المالية و اإلدارية على تحويل هذه األفكار إلى مشاريع واقعية
 صادر الدخل بالنسبة لمستحدثيها و مستخدميها، كما تشكل مصدرا تشكل إحدى م

 .إضافيا لتنمية العائد المالي للدولة من خالل االقتطاعات و الضرائب المختلفة
 تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غير المنظم و العائلي. 

 والمتوسطة رةصغمال المؤسسات همية: أ الثاني الفرع
المتوسطة مكانة هامة داخل نسيج االقتصاديات المعاصرة للدول صغرة و متحتل المؤسسات ال

        .لما لها من أهمية جوهرية في تنشيط االقتصاد الوطني و تحقيق تطوير المجتمع المحلي
لذا فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعد أحد مفاتيح التنمية المحلية وتتمثل أهميتها في دورها 

 1.مستوى االقتصادي و االجتماعيالتنموي الذي تلعبه على ال
 
 

                                                           

 تلمسان وكالة الشباب تشغيل دعم وكالة طرف من المصغرة المؤسسات تمويل ،استراتيجية بلقاسم عالل بن فريدة، شهنو - 1  
 على القضاء في الحكومة استراتيجية– الدولي المؤتمر ضمن مقدمةمداخلة  دارسة،  البطالة من للحد كحل ،  1999-2010
  . 3 ،ص مسيلة جامعة المستدامة1 لحالة انيةميد التنمية وتحقيق البطالة
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 :الشغل مناصب توفير -أوال
صغرة و المتوسطة بديال يساعد في القضاء على مشكلة البطالة، حيث متعتبر المؤسسات ال

  أنها تتيح العديد من فرص العمل وتستقطب عدد البأس به من طالبيه ممن لم يتقنوا التدريب 
راد إلى المدن سعيا وراء فرص أفضل للعمل حيث أنها و التكوين المناسبين وتمنع تدفق األف

 .تقام في التجمعات السكانية و القرى و المدن الصغيرة التي يكثر فيها نسب البطالة
كما تسعى هذه المؤسسات لتوفير الوظائف الجديدة وذلك بتوفير العمل للعمال الذين ال يلبون 

ر أقل مما تدفعه المؤسسات الكبرى حيث احتياجات المؤسسات الكبرى، وتدفع في العادة أجو 
 تكون في المتوسط مؤهالتهم العلمية أدنى من تلك التي يتحصل عليها الذين يعملون في 

المؤسسات الكبرى كما هو الشأن في الواليات المتحدة األمريكية حيث يتزايد باستمرار عدد 
 1.صغرة و المتوسطةمالعامليين في المؤسسات ال

  :الصناعي الهيكل وتنويع ناعاتالص توزيع-ثانيا
صغرة و المتوسطة دورا أساسيا في توزيع الصناعات الجديدة على مختلف متلعب المؤسسات ال

المدن الصغيرة و األرياف و التجمعات السكانية النائية، و هذا يعطينا فرصة أكبر الستخدام 
متواجدة في هذه المناطق ,أما في الموارد المحلية و تثمينها و تلبية حاجيات األسواق المحدودة ال

مجال تنويع الهيكل الصناعي حيث تقوم بإنتاج منتج أو مجموعة من المنتجات التي ال تنتجها 
 .المؤسسات الكبيرة

 
 

                                                           

 الدولي بالملتقى ألقيت مداخلة ، الجزائر في البطالة على القضاء في المصغرة المؤسسات دور ، نورة ثاليجية ، بسمة عولمي1
 . 2006 أفريل 26 -25، الشلف عة، جام'' العربية في الدول والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات ''حول
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 :الكبيرة المشروعات احتياجات توفير -ثالثا
صغرة والمتوسطة دور هام في نجاح المؤسسات الكبيرة حيث تمدها متلعب المؤسسات ال

اجاتها وتغذي خطوط التجمع فيها و تقوم بدور الموزع و المورد لهذه المؤسسات الكبيرة باحتي
عن طريق التعاقد ببعض العمليات المتخصصة و الدقيقة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ألنه 

 .تقسم بدرجة عالية من الكفاءة و التفوق و التحكم في الجانب التكنولوجي
  :المنافسة ريةاستمرا على المحافظة -رابعا

      في عصر التطورات السريعة تعتبر المنافسة أداة للتغيير من خالل االبتكارات و التحسين
شروط االئتمان والخدمة في األساليب  -و تظهر المنافسة الحديثة في عدة أشكال منها : السعر

و  السوقيةو الهدف هو تلبية طلبات المستهلكين وتحقيق األرباح و المحافظة على الحصة 
 : تطوير مواقع القوة بما يمكنها من تحسين موقعها التنافسي وذلك عن طريق عدة مداخل منها

 1.الرؤية الجديدة و الحديثة لإلدارة الفعالة و أهمية التنمية البشرية -
 .تشجيع االبتكار تطوير تكنولوجيا اإلنتاج -
 ميدان اإلنتاج أو اإلدارة االستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها سواء في  -

خاصة   صغرة و المتوسطة تحقق درجات أعلى من المنافسةمفالمؤسسات ال .و التسيير
 .المؤسسات الموجودة في مجال الصناعة اكثر حظا

  المحلي الناتج دعم -خامسا
 في توسيع القاعدة اإلنتاجية عند تطبيق، صغرة و المتوسطة أداة فاعلةمتعتبر المشروعات ال

                                                           

قندوز سناء، دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ترقية االستثمار الخاص الجزائري ،مذكرة ماجستير في العلوم    .1
 .2005-2004القانونية فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،معهد الحقوق و العلوم اإلدارية ، جامعة الجزائر، 
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لتوفير حاجة السوق من السلع االستهالكية و السلع  ستراتيجيات إنتاج بدائل الوارداتا 
اإلضافة إلى قدرتها واعتمادها على الخامات المحلية، األمر الذي يؤدي إلى زيادة بالوسيطة 

مما يساهم في عالج االختالالت الهيكلية لموازين المدفوعات و   حجم الناتج المحلي اإلجمالي
 .ي الدول الناميةخاصة ف
  :االقتصادية االضطرابات مقاومة على القدرة -سادسا

صغرة و المتوسطة أكثر قدرة على مقاومة فترات االضطرابات االقتصادية متعتبر المؤسسات ال
من المؤسسات الكبيرة و السبب في ذلك يرجع الختيارها االستثمار في القطاعات الديناميكية و 

   ذات االستثمار المالي األقل تأثر باألزمات المالية، حيث أن هذه  نفسها في القطاعات تضع
و فترات الركود االقتصادي الذي يتسم بقلة رؤوس األموال الالزمة إلقامة  القطاعات تتالءم 

 .االستثمارات
 : المالية الموارد تعبئة -سابعا

مالية الخاصة و الكفاءات صغرة و المتوسطة دورا هاما في تعبئة الموارد المتلعب المؤسسات ال
المحلية و زيادة االدخار و توجيهه نحو المجاالت االستثمارية بدال من تجميده و إخراجه من 
الدورة االقتصادية في شكل اكتناز مثل :المشاريع الصغيرة و المتوسطة، تكون مواردها المالية 

 .ا على مدخراتها الخاصةتتكون من مساهمات أفراد العائلة أو األصدقاء معتمدين في تمويله
 االجتماعي المجال في المتوسطة و صغرةمال المؤسسات مساهمة :ثانيا

إلى جانب األهمية و الدور االقتصادي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لها أدوار 
 1: يمكن إجمالها في النقاط التالية  في الجانب االجتماعي

                                                           

 ألقيت -مداخلة ، بشار منطقة في المصغرة المؤسسات تنمية في البنوك دور ، فراجي بلحاج ، بوسمهين أحمد .1
  . 2005افريل  25،26االقتصادية،  و القانونية ظل التحوالت في البنكية المنظومة : حول األول الوطني بالملتقى
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  :المجتمع في نالمستهلكي مع  وثيقة علقات تكوين .1
صغرة و المتوسطة و بحكم قربها من المستهلكين جاهدة للعمل على متسعى المؤسسات ال

 اكتشاف احتياجاتهم مبكرا و التعرف على طلباتهم بشكل تام، و بالتالي تقديم السلع و الخدمات
الء لهذه وان ربط العالقات مع المستهلكين وبين المنتج و المستهلك و يعطي درجة كبيرة من الو 

 .المؤسسات
 : للدخول العادل التوزيع في المساهمة .2

صغرة و المتوسطة المتقاربة في الحجم و التي مفي ظل وجود عدد هائل من المؤسسات ال
من العمال يؤدي ذلك إلى تحقيق   تعمل في ظروف تنافسية واحدة يعمل بها أعداد هائلة

التوزيع ال يوجد في ظل عدد قليل من وهذا النمط من  المتاحةالعدالة في توزيع الدخول 
 .المؤسسات الكبيرة التي تعمل في ظروف تنافسية

  :   االجتماعية المشكلت من التخفيف .3
هذه المؤسسات من مناصب الشغل سواء لصاحب المؤسسة أو لغيره و  هما توفر ويتم من خالل 

إلى الفئات  بذلك تساهم في حل مشكلة البطالة، و ما تنتجه من سلع وخدمات موجهة
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقدر على احتواء مشكالت  ،االجتماعية األكثر حرمانا و فقرا

عليهم من آفات اجتماعية خطيرة عن  بما يترتالمجتمع مثل : البطالة و التهميش و الفراغ و 
 1طريق منحهم مناصب عمل تؤمن لهم االستقرار النفسي و المادي

                                                           

 ، تبسة والية حالة دراسة المستدامة المحلية التنمية تحقيق في والمصغرة المتوسطة المؤسسات دور الناصر، محمد مشري  1
 فرحات جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادية العلوم قسم ، ماجستير شهادة لنيل مذكرة

 . 2011-2010عباس 



أليات دعم الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب للمؤسسات 

و المتوسطة المصغرة  
الفصل 

 الثاني
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 ات دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للمؤسسات المصغرة   الفصل الثاني : آلي
 والمتوسطة                             

 المصغرة اآلليات من أجل ترقية وتطوير قطاع المؤسسات جهزة وعدة اتعتمد الجزائر على 
و تعتبر  السياسة الجبائية أو الضريبية،المباشر، عالوة   الدعم المالي فقد استعملت أداة 

، وعادة ما يةمالعالسياسة االمتياز الضريبي والمالي سياسة حديثة النشأة فهي وليدة التجار 
والتي تتخذها  االئتمانيداللة على األساليب ذات الطابع يستعمل مصطلح االمتياز أو التحفيز لل

ل الفصل ، وعليه سنحاول التطرق من خالالدولة كوسيلة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية
 الثاني الى مايلي :

 األول المبحث( اشكال الدعم المالي اجراءات االستفادة من(. 
  الثاني المبحث(حصيلة نشاط الوكالة في مجال تمويل المشـاريع االسـتثمارية. ) 
 

 الدعم المالي أشكال  :األولالمبحث 
 الشباب تشغيل لدعم ةالوطني الوكالة طريق عن االستثمارية المشاريع تمويل ظاهرة تنامي إن

 المالي الدعم و االستثمارية األفكار ألصحاب بالنسبة المتاحة التمويل مصادر لغياب نظرا
 و االستثمارية المشاريع لمختلف فوائد بدون قروض في المتمثل و قبلها من الممنوح الكبير
  %100بنسبة  البنوك طرف من الممنوحة القروض على المستحقة الفوائد نسب إلغاء

 1: إلى سنتطرق هنا من و لجبائيةا و الضريبية االمتيازات مختلف إلى باإلضافة
 ثم األول( المطلب) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من الممولةاالستثمارات 

 مطلبلا) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من الممنوحة االمتيازات و اإلعانات
(.الثاني
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 الوطنيةالوكالة  طرف من الممنوحة االستثمارات الممولة  :األولالمطلب 
 الشباب تشغيل لدعم                   

 الشغل عالم وترقية الوطني االقتصاد دعم في كبير دور الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة
 بابالش مرافقة و االستثمارات تمويل بينها ومن بها تقوم التي المهام مختلف خالل من وذلك

 )األول الفرع(المشروع نجاز إ في مرحلة له سنتطرق ما وهذا الدعم هذا من المستفيد
 .)الثاني الفرع( المشروع  توسيعةمرحلة ايضا و 

  المشروعنجاز إمرحلة  األول:الفرع 
 طرف من النشاطات، جميع في جديدة مصغرة مؤسسات بإحداث اإلنشاء استثمار يتعلق  

 .لجهاز المؤهلين المشروع أصحاب أو صاحب
 التمويل من للستفادة المستثمر في توفرها الواجب التأهيل شروطاوال : 
 1: التالية الشروط استيفاء ينبغي

سنة ،في الحاالت االستثنائية و عندما  35و  19أن يتراوح سن الشاب أو الشابة بين  -
لشباب ذوي المشاريع ( مناصب عمل دائمة على االقل بما في ذلك ا3يحدث االستثمار ثالثة )

 سنة كحد أقصى  40لة المحدثة إلى الشركاء في المقاولة يمكن رفع سن مسير المقاو 
      أن يكون أو يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني أو لديهم مؤهالت معرفية معترف  -

 بها.
.أن يقدم أو يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة -
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يفة مأجورة عند تقديم استمارة التسجيل لالستفادة من أن ال يكون أو يكونوا شاغلين وظ -
 اإلعانة.

 أن يكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب عمل . -
 .طلب الأن ال يكون مسجال على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقديم  -
 .أن ال يكون قد استفاد من إعانة بعنوان إحداث النشاطات -

 المقترحة التمويل أشكال ثانيا:
 أساسيين شكلين أو صيغتين على اإلطار هذا في للشباب االستثمارية المشاريع تمويل يعتمد
 في المحددة التمويل لصيغتي بالنسبة دج  ماليين 10 االستثمار كلفة تتجاوز ال أن بشرط
 1 . الشباب تشغيلالوكالة الوطنية لدعم  جهاز إطار

 :ذاتي األحادي أو ال التمويل .1
المشروع وذلك بدون  لصاحب الشخصية الكاملة  المساهمة على تقتصر مالية تركيبة وهي

اللجوء الى التركيبة المالية  للوكالة ، و الغاية منها هي االستفادة من االمتيازات الجبائية و شبه 
لة .جبائية ،اضافة الى المرافقة و التكوين التي يتحصل عليها الشاب المستثمر من الوكا
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 :الثنائي التمويل  .2
 التي فائدة بدون القرض و المشروع لصاحب المالية المساهمة على تقتصر مالية تركيبة وهي
 :هما مستويين حسب وذلك المصرفية مؤسساتال إلى اللجوء دون الوكالة، تمنحه
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 :دج  5.000.000 ال يتجاوز االستثمار مبلغ  : األول المستوى
 (2 رقم جدول (األول للمستوى بالنسبة للمشروع التمويلي الهيكل

 ) من إعداد الطالب (
 

 
 

 

يئالثنا لة التمويصيغ  المستوى االول 
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 دج 10.000.000 إلى دج 5.000.001 من االستثمار مبلغ :الثاني المستوى

 ( 3 رقم جدول (األول للمستوى بالنسبة للمشروع التمويلي الهيكل

 ) من إعداد الطالب (
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يئالثنا لة التمويصيغ الثنائيالمستوى    
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 : الثلثي التمويل  .3
 مالية بمساهمة المشروع صاحب أطراف ثالث فيها يساهم مالية، تركيبة عن عبارة وهي

 المصرفية والمؤسسات فوائد، بدون بقرض الشباب تشغيل لدعم الوطنية لوكالةا شخصية،
 للمشروع التمويلي الهيكل في طرف كل مساهمة نسبة تحدد المتوسط للمدى بقرض العمومية

   1031 – 11رقم : التنفيذي خالل  المرسوم من القانون حددهما وفق مستويين
 أو إحداثه المراد مبلغ على لخاصة لألموال األدنى الحد يتوقف" على الثالثة المادة تنص حيث

 حسب فائدة، وندب المكافأة غير القروض مبلغ يتراوح على تنص التيالرابعة  والمادة توسيعه،
 :اآلتيين المستويين حسب وذلك ،" األنشطة توسيع أو إلحداث االستثمار كلفة
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 :دج  5.000.000 ال يتجاوز االستثمار مبلغ  : األول المستوى
 (1 رقم جدول (األول للمستوى بالنسبة للمشروع التمويلي الهيكل

 ) من إعداد الطالب (
 

 
 

 

يئالثنا لة التمويصيغ المستوى االول  
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 دج 10.000.000 إلى دج 5.000.001 من االستثمار مبلغ  :الثاني المستوى

 ( 2 رقم جدول (األول للمستوى بالنسبة للمشروع التمويلي الهيكل                       

 الطالب () من إعداد 
 

 
 

 
 
 

الثنائيالمستوى  يئالثنا لة التمويصيغ   
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 المرسوم صدور نقبل عليهم كان عما بالمشاريع الخاصة التكاليف من تخفيف هناك أن نالحظ
 1 % إلى 5 % من الشخصية المساهمة مستوى تخفيض تم حيث أعاله، إليه المشار التنفيذي

 10 % من و دج 5000.000 من اقل أو يساوي المشروع يكون عندما االستثمار تكلفة من
 إلى دج 5000.000 من اكبر المشروع يكون عندما االستثمار تكلفة من 2 % ىإل

 بالقرض الوكالة مساهمة مستوى رفع خالل من تغطيته تم التخفيض هذا. دج 10.000.000
 في المشروع يكون عندما االستثمار تكلفة من ، 25 %من المشاريع، ألصحاب تمنحه التي

 في المشروع يكون عندما االستثمار تكلفة من 28 % إلى 20 % ومن األول، المستوى
 الشروط تثمثل في :  من مجموعة فقو و  الصيغة لهذه طبقا التمويل ويتم الثاني، المستوى

 .المشروع أصحاب أو صاحب وهوية المؤسسة تعريف . أ
 :في تتمثل والتي الوكالة طرف من الممنوح فائدة بدون بالقرض الخاصة الشروط . ب
 القرض مبلغ 
 يوما 30 واحدة سنة عمالاالست فترة. 
 1. بسنة والمحددة االنجاز فترة انتهاء من ابتداء سنوات 05 التسديد فترة 
 في تتمثل والتي الضمانات و الوكالة بنك، اسم: فائدة بدون القرض تسديد حساب رقم: 
 .البنك بعد الثانية الدرجة في الوكالة لصالح المتحرك المنقول العتاد رهن .1
 .البنك بعد الثانية الدرجة في الوكالة لصالح  زاتتجهيلل الحيازي الرهن .2
.مرأل   السندات .3
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  مرحلة توسيع المشروع :  الثانيالفرع 
المؤسسات التي تم تمويلها و التي تطمح بعد انقضاء  اإلنتاجيةتخص مرحلة توسيع القدرات 

أجل تلبية الطلب  الضريبي إلى توسيع نشاطها من خالل اقتناء تجهيزات جديدة من اإلعفاءفترة 
الزائد للمنتجات أو الخدمات التي نقدمها المؤسسات المصغرة أو القتناء اجهزة بإمكانها تحسين 

 1 .نوعية خدماتها لالستجابة لمتطلبات السوق
 شروط االستفادة من مرحلة التوسيع:

  2؛اإلنشاءالمتعلقة بمرحلة  الجبائيةاستنفاذ فترة االمتيازات 
  للوكالة% من القرض بدون فائدة 50و نسبة  البنكيالقرض  % من70تسديد نسبة 

 في حالة التمويل الثالثي،      
 في حالة التمويل الثنائية للوكالة  فائدة%  من القرض بدون  100ة تسديد نسب. 
   في حالة تغير البنك أو صيغة  للوكالةتسديد كامل للقرص الذكي و القرص يدون قائدة 

 .يتالتمويل من الثالثي إلى الثنائي أو التمويل الذا       
   في الحاالت  ؛ للوكالةالتسديد في اآلجال المحددة للقرض البنكي و القرض بدون فائدة 

 .المطلوبة أعاله التي تجاوز فيها التسديد النسب       
  .لمتعلقة الحصائل السلبية ا»تقديم الحصائل السنوية الثالثة األخيرة بنتائج ايجابية 

 .باالستثمار االضافي مقبولة       
 توفر كامل التجهيزات األساسية المقتناة في مرحلة االنشاء.
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 تم تمويل مشروعه بصيغة التمويل الثنائي أو الثالثي توسيع  ييمكن للمستثمر الذ 
 نشاطه بصيغة التمويل الذاتي.      
 تخضع مرحلة التوسيع لنفس قواعد مرحلة اإلنشاء. 
 شاءنوحة عند مرحلة االمتيازات الخاصة بمرحلة التوسيع هي نفسها الممناال. 
   االمتيازات الجبائية الممنوحة في هذه المرطة تنطق فقط باالستثمارات الجديدة لمرحلة

 تحدد الحصة النسبية بالمقارنة مع المساهمات االجمالية . التوسيع
 دج, 10.000.000ماليين دينار جزائري رة شعيقدر بلالستثمار لمبلغ األقصى  كما ان الحد

القرض الذي يمنحه البنك هو ، و دون فائدة ي ضالقرض الذي تمنحه وكالة هو عبارة عن قر 
يمكن لصاحب المشروع في هذه المرحلة اختيار أحد ، % 100بارة عن قرض مخفض بنسبة ع

 1( .الثي، الثنائي أو التمويل الذاتيأنواع التمويل )الث
 الوطنية الوكالة طرف من الممنوحة االمتيازات و اإلعانات  :نيالثا المطلب

 الشباب تشغيل لدعم                  
 االقتصاد وتنمية للشباب عمل فرص توفير أجل من الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تقوم

 إلعاناتا في اإلعانات هذه تتمثل الفئة لهذه االمتيازات و اإلعانات من جملة بتقديم الوطني
 . ي(الثان الفرع( الجبائية ا االمتيازاتو ، )األول الفرع( المالية
 المالية  اإلعانات:  األولالفرع 

 :في  المشاريع أصحاب للشباب تتمثل االعانات المالية التي تقدمها الوكالة
  بدون فائدة )سيق التطرق اليه في المطلب االول ( .القرض
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  مكاتب ،من أجل الكراء  اجة بالنسبة للتمويل الثالثيإضافي عند الحبدون فائدة قرض    
لقطاع  الخبراء ،المدققين للحسابات ، مكاتب الدراسة التابعة ، ،المحاسبين  لألطباء  الجماعية

 العمومية و غيرها .و األشغال  البناء
  دج لجميع  500.000،00 :بمبلغحد  لإليجار كأقصىالقرض بدون فائدة تقدر قيمة

  لإليجار بمبلغالقرض بدون فائدة قيمة للمكاتب الجماعية  تقدر  اما بالنسبة، الفردية ت النشاطا
 دج 1.000.000.00: 
  لإليجار لنفس االمتيازات الجبائية و الضريبية التي يخضع           القرض بدون فائدة يخضع 

 لها القرض بدون فائدة لتمويل المشروع.      
 ( سنوات 8ال يمكنها ان تكون أقل من ثمانية )لإليجار دة بدون فائ القرض مدة تسديد 
   القروض كذلك هذه ،التي ال يتم الدفع خاللها، االرجاءمنها ثالث سنوات تدخل في فترة       

                  ثالثي  تمويل إلى يلجؤون الذين المشاريع أصحاب للشباب طفق وتمنح تجمع ال الثالثة      
  فقط. النشاط إحداث ةلمرح وفي      

 :جبائية الو شبه  االمتيازات الجبائيةالفرع الثاني : 
خالل مرحلة  و شبه جبائية جبائية امتيازات بمنح الشباب تشغيل و دعمل الوطنية وكالة تقوم

 1:وهي االنجاز و كذلك توسعة المشروع
 : المشروعفي مرحلة إنجاز  .1
        االكتسابات العقارية في إطار إنشاء نشاط  االعفاء من رسم الملكية بمقابل مالي على -

صناعي,
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 .اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات -
% فيما يخص الحقوق الجمركية المستوردة والداخلة مباشرة 5تطبيق نسبة مخفضة ب  -

 في إنجاز االستثمار.
 :في مرحلة إستغلل المشروع  .2
  10 أو سنوات 3″عقاري على البناءات والبناءات اإلضافية لمدة اإلعفاء من الرسم ال -

 1 .إنجازها تاريخ من ابتداء المشروع موقع حسب″ات سنو    

  اابتداء ، المشروع موقع حسب سنوات 10 او سنوات6، سنوات 3″إعفاء كامل لمدة  -
          الضريبي أو الخضوع للنظام   ،2من تاريخ استغاللها من الضريبة الجزافية الوحيدة   
 الحقيقي حسب القوانين السارية المفعول.  
 ( عندما 2،يمكن تمديدها لسنتين ) 2رقم  الفقرةعند انتهاء فترة االعفاء المذكورة في  -
 ( عمال على األقل لمدة غير محددة.3يتعهد المستثمر بتوظيف ثالثة )  
            االمتيازات الممنوحة عدم احترام التعهد الخاص بخلق مناصب شغل يؤدي إلى سحب  -
 والمطالبة بالحقوق والرسوم الواجب دفعها. 
    يبقون -األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة –غير أن المستثمرين  -
 %،من المبلغ المنصوص عليه في 50مدينين بدفع الحد األدنى للضريبة الموافق لنسبة   
   دج ،بالنسبة لكل سنة مالية ،مهما يكن  10 000رة والمقدر ب قانون الضرائب المباش  
.المحققةرقم أعمالها    

                                                           

االطالع :  تاريخ ، promoteur.ansej.dzمن  عليه ، متحصل الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالةموقع  عن نقال  -1
 . 22:20الساعة  لى،ع  12/08/2020
:  اإلطالع تاريخ www.ANSEJ.DZمن :  عليه ، متحصل الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالةموقع   عن نقال   2
02/08/2020 . 
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الشركات )أو الضريبة على أرباح  ،االستفادة من تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي -
(IBS)  حسب الحالة وكذا الضريبة على النشاط المهني(TAP) 3»خالل الثالث   وذلك» 

-من االخضاع الضريبي  السنة األولى% خالل 70 :الضريبيضاع سنوات األولى من اإلخ
 .% 25 -% خالل السنة الثانية من االخضاع الضريبي 50
 

 .دراسات األولية للمشروع وآفاقه  المبحث الثاني:
 بتمويل و تقوم ، فإنهاعمومية كمؤسسة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة لطبيعة بالنظر
 المشروع فكرة بلورة على ومساعدتهم وتوجيههم ،االستثمارية المشاريع ألصحاب تسهيالت بمنح

عداد دراسة أثناء ومرافقتهم يجب أن يكون محل دراسة سابقة  ، كمااالستثماري المشروع وتقييم وا 

 1.الممون بدرجة االولى  من طرف البنككذلك 
 

 دراسة الجدوى االقتصادية و المالية للمشروع  :األول المطلب
 " مصغرة مؤسسة إنشاء دليل" الكتيب خالل من الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تقترح
 المشاريع عن دراسة إعداد أجل من عامة توجيهات االستثمارية األفكار أصحاب على

 .والقانونية والمالية، التقنية والبشرية، االقتصادية الجوانب ،بمختلف بهم الخاصة االستثمارية
 هذا الدليل الذي تقترحه الوكالة الى : وعليه نقسم مضمون

 .) الفرع االول( المشروع إنشاء خطوات -
 .) الفرع الثاني (الجوائب المحيطة بإنشاء المشروع  -

                                                           

-2019جامعة تيارت ، رسالة دكتوراه،  -حميدة فتح الدين محمد ، تأثير النظام القانوني للقروض على مشاريع التنمية -1
2020. 
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  المشروع إنشاء ومسار خطوات:  األولالفرع 
 مرافقة مع تخطيها االستثمارية المشاريع أصحاب على يجب مراحل عدة اإلنشاء عملية تشمل 

 1: في تتمثل ،الشباب تشغيل لدعم لوطنيةا الوكالة

 التحسيس و االعالم . -
 :نتيجة هي المشروع فكرة ان :الفكرة و تكوين البحث -
 اليومية حياتهم في األفراد وتصرفات سلوكات مالحظةب.  
 والمعارض الصالونات زيارة . 
 والخدمات المنتجات ومستعملي صانعي مع المحادثات.  

 االستهالك أنماط دراسة من خالل من المشروع فكرة تبدأ أن يجب العملي الواقع في لكن
 من عليها الحصول يتم التي األفكار مجموعة ومن والواردات، الصادرات بيانات من أو واإلنتاج
 استنادا والدراسة باالهتمام الجديرة األفكار من مجموعة تحديد يمكن المتعددة المختلفة المصادر

األفكار  لمجموعة النهائي االختيار تحليل في بها االسترشاد نيمك التي المؤشرات بعض إلى
 :منها نذكر

 المسموح القصوى الحدود مع المقترح المشروع لتمويل المطلوب المال رأس توافر مدى -
 .الحدود هذه تفوق التي المشروعات استبعاد يتم وعليه للمستثمر بها

 ال قد الدولة أن حيث بها، المسموح المشروعات ضمن تدخل المقترحة المشروعات هل -
 المشاريع هذه مثل أن أو أمنية لدواعي معينة مشاريع بإقامة الخاصة للشركات أو لألفراد تسمح

 بعض إنشاء على معينة قيودا الدولة تضع قد كذلك الدولة، نشاط إطار في تدخل -
.البيئة على تؤثر التي كالمشروعات المشاريع

                                                           

 ..55ص ص  السابق، المرجعح الدين محمد ، حميدة فت -1
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 أو العملة تحويل كقيود الدولة تضعها التي القيود عم المختارة المشروعات توافق مدى -
  .مثال االستيراد قيود

 الضرائب من اإلعفاء أو الجمركية كاإلعفاءات االستثمار قوانين من االستفادة محاولة -
 للمشروعات الدولة تشجيع أو معينة، صناعية مناطق تنمية أو المشاريع، لبعض معينة لمدة
 الواردات محل لتحل المحلي لالستهالك سلعا تنتج التي أو ديث،ح تكنولوجي طابع تتسم التي

 .المحلية الخامات تستخدم التي المشروعات أو -
 لبوابة االلكترونية .التسجيل في ا -
 الفكرة صحة ومن مشروع إلنشاء الشخصية التحفيزات من التحقق بعد  :المشروع إعداد -

 .لمشروعاتهم جدوى دراسة ادإعد في الشروع المشاريع أصحاب بإمكان االستثمارية
 دراسة المشروع ومخطط االعمال . -
 تقديم المشروع امام االنتقاء و اعتماد و تمويل . -
 تمويل المشروع. -
 تكوين حامل المشروع. -
 بنكية و إنشاء القانوني للمؤسسة .المرافقة ال -
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 المشروع إنشاءالجوائب المحيطة الفرع الثاني : 
 لمشروعاتهم، جدوى دراسة إعداد في الشروع ،المشاريع لشباب المستثمرين حاملين حتى يتسنى

 :هي كبرى، جوانب خمس  يجب ان تتضمن
  .التسويقي الجانب -
  .البشري الجانب -
  .التقني الجانب -
  .المالي الجانب -
 .القانوني الجانب -

 خالل، من للمشروع يقيةالتسو  الجدوى بدراسة خاللها المستثمر يقوم  :التسويقي الجانباوال : 
 1  :اجل من المعلومات لجمع خطة إعداد ثم بدقة المنتوج تحديد

  .الضعف نقاط القوة، نقاط :المنافسين معرفة -
 .وتيرة وبأي ؟ يشتري من الشراء مسار المهنية، االجتماعية الفئات السن،، الطلب معرفة -
  .المتوقعة المبيعات تحديد -
  .واالتصال والتوزيع األسعار يخص فيما تجارية، استراتيجية وضع -

                                                           

 2،3، ص  ص ، سابق مرجع ، مؤسسة إنشاء دليل ، الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة - 1
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 انتقاء في الوكالة تستخدمها التي المعايير أهم من السوق متطلبات فان اإلطار هذا في 
 المشاريع استيعاب على السوق قدرة :السوق بمتطلبات ونقصد االستثمارية، المشاريع

 تنشط التي االستثمارية عللمشاري بالنسبة المحلي السوق المستوى على سواء الجديدة االستثمارية
 تنشط التي االستثمارية للمشاريع بالنسبة الوطني السوق مستوى وعلى المحلي، المستوى على
 1 .الوطني المستوى على
 سوق كون البداية منذ المشروع فشل بوادر بسبب النقل، مشاريع تمويل وقف قرار اتخاذ فمثال
 في بالجزائر النقل حركة أن إلى إضافة كبيرا، اتشبع تعرف والشمال الوسط بواليات حاليا النقل
 الحديدية السكك خطوط وتحديث الميترو و الترامواي ظهور مع خاصة مستمر تطور

 بطرقة المستقبل في سيؤثر الذي األمر السيارات، كراء وكاالت إلى باإلضافة والقطارات،
 بدون مقبولة المشاريع فكل بالجنو  واليات في أما المجال، هذا في المشاريع نشاط على مباشرة
 من ممكن عدد اكبر نشاءل الوكالة تسعى والتي الخاصة المناطق من تبقى ألنها استثناء

 في يكون مشروع فأي صحراوية، والية كل وخصوصيات حاجيات مع ،تماشيا فيها المشاريع
   ,مقبوال يكون المنطقة فائدة

 في العاملين أرجعه ،التسويقية الجدوى لدراسة كامل غياب نالحظ العملي الواقع في لكن 
 2 :أهمها أسباب عدة إلى الوكالة

  . المشروع ينتجها سوف التي السلعة على الداخلي الطلب حجم تحديد صعوبة -
 عجز وجود حالة وفي المحلي، الطلب يغطي وهل الداخلي اإلنتاج حجم تحديد صعوبة -

                                                           

 .17:00 الساعة ،على  www.reflexiondz.net ، :15/08/2020 موقع عن نقال    .1
ر في المؤسسات المصغرة ودورها في التنمية المحلية بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري، بوسهمين أحمد ، االستثما .2

 . 2011-2010أطروحة دكتورا ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

http://www.reflexiondz.net/
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    عن سواء تغطيته ووسائل جز،الع هذا حجم تقدير يصعب ،واالستهالك اإلنتاج بين -
 .البديلة السلع باستخدام أو االستيراد طريق      

 الخارجي السوق دراسة يتطلب والذي المشروع، منتجات تصدير إمكانية تحديد صعوبة -
 .ذلك على للوقوف

 تكاليف دراسة صعوبة عن ناتج وذلك وخارجيا، محليا السلعة بيع أسعار دراسة صعوبة -
 .النشاط نفس في تعمل التي الشركات ميزانيات من الربح هوامش وبحث إنتاجها،

  عدد دراسة صعوبة عن ناتج وذلك السلعة، على المستقبلي بالطلب التنبؤ صعوبة -
 األفراد دخول ودراسة سنويا، النقص أو بالزيادة تأثره ومدى االستهالك ومعدالت السكان      

 .نالمستهلكي أذواق تغير ،واحتماالت وتطورها
  وأماكنها وأشكالها التوزيع منافذ وتحديد المشروع إنتاج تسويق كيفية دراسة صعوبة -

 تماالتواح       
 .المنتج لهذا جديدة أسواق فتح توقع وصعوبة ،مستقبال الطلب -

 1 :من المشكل المؤسسة فريق تكوين ويشمل  :البشري الجانبثانيا : 
 من لالستفادة المستثمر في توفرها الواجب يلالتأه شروط يستوفي أن يجب حيث :المنشئ  .1

 أصحاب بها يتمتع التي المؤهالت إلى فباإلضافة المنشئ، لكفاءة بالنسبة أما التمويل،
 قصيرة لفترة تكوين من كذلك يستفيدوا .... ، عمل ،شهادات دبلوم ) االستثمارية المشروعات

دارة تسيير تقنيات حول  .المؤسسات وا 

                                                           

الجزائري ،مذكرة ماجستير في العلوم قندوز سناء، دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ترقية االستثمار الخاص   .1
 .2005-2004القانونية فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،معهد الحقوق و العلوم اإلدارية ، جامعة الجزائر، 
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 حيث االستثماري، المشروع تمويل رفض أو لقبول كمعيار المستثمر كفاءة أهمية تظهر وهنا
 من المشروع احتياجات لتقدير الالزمة الكفاءة التمتع االستثمارية الفكرة صاحب على يجب

 وتسييره المشروع استغالل عن ستنتج التي اإليرادات وتقدير التشغيل وتكاليف استثمارية تكاليف
 .عليه المستحق القرض يدتسد من تمكنه  بطريقة

 .الشركاء من مجموعة أو فردي المشروع يكون أن يمكن حيث :الشركاء  .2
 عدد خالل من للعمال، تشغيال األكثر للمشروع األفضلية تكون حيث :األجراء العمال  .3

 .مؤقتة أو دائمة كانت سواء المستحدثة الجديدة عمل مناصب
 الطالبة المشاريع بين للمفاضلة التشغيل معامل معيار لاستعما نقترح أن يمكن النقطة هذه في

 العاملين عدد ، المشروع في العمال عدد على المستثمرة األموال نسبة يمثل والذي ، للتمويل
 .تشغيل معامل اقل صاحب للمشروع األفضلية تكون الطريقة هذه باإلتباع بالمشروع

 لدراسة األساسي المحور و الفقري العمود نيةالتق الجدوى دراسة تعتبر :التقني الجانب: ثالثا
 وتكاليف االستثمارية التكاليف تقديرات عملية في البداية نقطة تمثل فهي االقتصادية، الجدوى

 األساسية البيانات على للمشروع التقنية الدراسات تتوقف ،لمستعملةا التكنولوجي و التشغيل 
 مجال في أساسية نقاط عدة "مؤسسة نشاءإ دليل" تضمن وقد السوق، دراسة من المستمدة
 1:  في تمثلت االستثماري للمشروع التقنية الدراسة

 الحسبان في يأخذ أن يجب العتاد اختيار إن:  
  .المقدمة الخدمة أو المنتوج خصائص -
 .إنتاجها سيتم التي الكميات -

                                                           

دكتوراه، قسم التسيير، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة الحاج  أطروحةعيسى مرزاقة ،"القطاع الخاص والتنمية في الجزائر"،  . 1
  .2006-2005،باتنة  ،لخضر
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  في باستمرار التفكيرباإلضافة الى:  
  .للعتاد األمثل االستغالل عن البحث -
  .العتاد استعمال من اإلفراط أو التقليل تفادي -

  متكاملة تقنية دراسة ونتك أن يمكن ال أهميتها، رغم النقاط هذه أن المالحظ لكن        
 :تتضمن أن يجب االستثماري حيث للمشروع       

  .المستخدمة والتكنولوجيا للمشروع التقنية المواصفات تحديد -
 يمكن التي القصوى اإلنتاجية الطاقة تحديد وكذا للمشروع لعاديةا اإلنتاجية الطاقة تحديد -

 .إليها التوصل
  .النهائي المنتج إلى للوصول اإلنتاجية العملية بها تم التي الخطوات تحديد -
  في االنسيابية يحقق بما اإلنتاج خطوط أماكن وتحديد للمصنع الداخلي التخطيط -

               مشاكل أو عوائق دون احتياجاتها أماكن إلى التشغيل مستلزمات ووصول التشغيل      
 .ويسر سهولة في تخزينه أماكن إلى التام المنتج نقل وكذلك      

  أو المحلي السوق في توفرها مدى وبحث األولية والمواد اإلنتاج مستلزمات تحديد -
 .توفرها عدم حالة في استيرادها -
                     وحماية الصناعية، المخلفات معالجة، البترولية المواد ، كهرباء،  مياهة ) الطاق توفر -

  .ومصادرها الغيار قطع، البيئة      
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 :المالي الجانبرابعا: 
 للمشروع المالية جدوى من التحقق إلى تهدف الوكالة بها تقوم التي المالية الدراسة نا

 1 :خالل لك منوذ
 الموارد إمكانيات و ةالمالي احتياجات بين الربط من التحقق.  
 المشروع مردودية من التحقق .  

 سنوات من سنة لكل النتائج حسابات وجدول التقديرية، العامة الميزانيات إعداد طريق عن وذلك
 ثم للمشروع، االقتصادي للعمر عوضا وذلك البنكي القرض مدة تمثل والتي األولىة ،الثماني
 من المرحلة هذه تعتبر حيث ، بافتراض وذلك للمشروع وقعةالمت النقدية التدفقات بتقدير القيام
 .االستثمارية المشاريع لتقييم المراحل أهم

 .محلياو واقع التمويل )حصيلة( وطنيا   :الثاني المطلب
اكثر من  استحداث تم ،1996سنة  الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب تأسيس منذ

 مختلف في ، وهذا 20192ديسمبر  31ية جديد الى غا استثماري مشروع  389,000
 : ليما يفي المشاريع  تمويلالنشاط، وعلية سنفصل حصيلة نشاطات الوكالة في مجال  قطاعات

         (األولالفرع )  الوطني المستوى على المشاريع تمويل مجال في الوكالة نشاط حصيلة -
)         فرع مستغانم( )  المحلي المستوى على المشاريع تمويل مجال   نشاطحصيلة  -

 .(الثانيالفرع 
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 المستوى على المشاريع تمويل مجال في الوكالة نشاط حصيلة :األولالفرع 
 الوطني

حسب قطاعات  الوطني المستوى على المشاريع تمويل مجال في الوكالة نشاط حصيلةتتوزع  
 1 نشاطات التمويل في مايلي   :

 52  ....................مشروع........... 199.567 ب الخدمات  %  
 14   .................مشروع  54.000ب  و الصيد البحري الفالحة % 
 11...   ..............مشروع 42.000 ب والحرف التقليدية الصناعة % 
 10......................   مشروع 38.000 ب والصيانة  الصناعة % 
 09........    مشروع 36.000ب  و الري  العمومية األشغال و البناء % 
 04..............................   مشروع 14.000 ب الحرة المهن % 

                                                           

:  اإلطالع تاريخ  www.ANSEJ.DZ: من  عليه ، متحصل الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالةموقع   عن نقال  -2
02/08/2020. 
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  الوطني المستوى على المشاريع تمويل مجال في الوكالة نشاط حصيلة:  1.1م رق لشكلا
 عداد الطالب (إ) من                               
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 الواليات كل مستوى على فرع 48 من المتكونة شبكتها عبر الوكالة أن إلى اإلشارة تجدر
 الواليات بمختلف الدوائر مستوى على 2009 : سنة من ابتدءا استحدثت التي 176  وملحقاتها
 يمنحها التي االمتيازات من االستفادة من منهم عدد ألكبر والسماح الشباب  من الجهاز لتقريب
 .المشروع إنشاء مراحل مختلف عبر الجدد المستثمرين عةومتاب بمرافقتهم وتقوم لهم،
 عن عجزوا قد الوكالة منحتها التي القروض أصحاب من 5% نسبة يوجد المقابل في لكن

  1996 سنة الوكالة إنشاء منذ منحه تم قرض الف 251 أصل من المستحقة، ديونهم تسديد
 مختلفة، ألسباب النشاط على فوتوق إفالسه، أعلن مستحدث مشروع  5700 ب يقدر ما منهم
 الضمان صندوق قام الممنوحة، للقروض اإلجمالي العدد من %  6,3 نسبته ما تمثل وهي

 .به المعمول للتنظيم وفقا بشأنها البنوك بتعويض
 الشباب تشغيل مشاريع بتمويل المعنية الخمسة العمومية البنوك تقدمت ذلك إلى باإلضافة
 اجل من الحاالت، لهذه خصيصا الدولة أنشأته الذي لضمانا صندوق لدى تعويض بطلبات
 دفع على إعاقتها تسييرية و مالية بصعوبات تمر مشاريع تخص آخر قرضا  6700 تعويض
 للمشاريع اإلجمالية النسبة فان وبالتالي الممولة، المشاريع عدد من ، % 7,3 بنسبة أي ديونها،

 تشغيل لدعم الوطنية للوكالة العام المدير حصر وقد  % 6,8 ب تقدر العاجزة المستحدثة
 1  :هي حاالت ثالثة إلى المالية مستحقاتها دفع عن النسبة تلك تخلف أسباب الشباب 
    المنشاة، مشاريعهم فشلت التي االستثمارية المشاريع بأصحاب تتعلق : األولى الفئة .1

.ةالمتراكم ديونهم دفع عن عاجزين أنفسهم وجدوا وبالتالي      

                                                           

  مستغانم. فرع الشباب، تشغيل لدعم الوطنية للوكالة الميدانية الدراسة من مستخلصة معلومات.1
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                   واختفت القرض أموال أخذت االستثمارية، المشاريع أصحاب في تتمثل : الثانية الفئة .2
 .األموال بتلك الخارج إلى السفر بعضه فضل أو      

 إلى القروض بتحويل قاموا الذين االستثمارية المشاريع أصحاب في تتمثل الثالثة:  الفئة .3
 .اله المقررة الوجهة غير      

 
 المحلي )فرع مستغانم( . المستوى على المشاريع تمويلمجال  نشاطحصيلة  الثاني:الفرع 
 والى 1998  سنة تأسيسها منذ ، مستغانم لفرع الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة أحصت

 8.887ل منها تموي مشروع تم 31,579ألكثر من طلب تمويل  ، 2019 سنة نهاية غاية
 كما ،استثماري مشروع 314 تمويل علىمنها  الموافقة تم 2019 سنة لخال ملف 325منها 
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة فرع أن إلى اإلشارة وتجدر أدناه، الجدول في مبين هو

 1.% 100 نسبةب يأ 32 أصل من بلدية 32 تغطي لها التابعة والمالحق
 
 
 
 
 

                                                           

 مستغانم. فرع الشباب، تشغيل لدعم الوطنية للوكالة الميدانية الدراسة من مستخلصة معلومات .  1
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 المشاريع تمويل مجال في الوكالة ف ات الممولة من طر نشاط حصيلة:  2.1م رق لشكلا
 1فرع مستغانم المستوى على

 عداد الطالب (إ) من                                   
 

 

 الن�بة العدد

عدد  الملفات المودعة لدى 
 الوكالة

22 895 72,05 

 27,95 881 8 عدد المشاريع الممولة

 %100 776 31 عدد االجمالي

    

72%

28%

 عدد المشاريع الممولة عدد  الملفات المودعة لدى الوكالة

                                                           

 مستغانم فرع الشباب، تشغيل لدعم الوطنية للوكالة ميدانيةال الدراسة من مستخلصة معلومات  - 1
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  مشاريع تمويلفي  مختلف المجاالت   القطاعات  نشاط حصيلة:  3.1م رق لشكلا
 فرع مستغانم المستوى  على
 عداد الطالب (إ) من  

 

 % العدد قطاع النشاط  الرمز رقم 

 41,8 642 3 للجماعات االخدمات موجه 21 1

 18,11 578 1 ل بكل فروعه نقال 22 2

 10,18 887 د البحريالفالحة و الصي 2 3

 9,69 844 البناء و االشغال العمومية 3 4

 7,86 685 للنظافة االخدمات موجه 20 5

 4,13 360 الفنادق ،المقاهي & المطاعم 8 6

 2,5 218 الصناعة الغدائية ، و التيغ 10 7

 1,95 170 الصناعة الغشب ، الورق ،  الفلين 13 8

 1,04 91 جوالزجاالخزف، مواد البناء  16 9

 0,65 57 الصناعة مختلفة 12 10

11 14 
    ، الميكانيكيةالصناعة الحديدية

 & الكهربائية  
54 0,62 

 0,5 44 الصناعة النسيج بمختلف مراحلها 15 12

 0,47 41 الري 6 13

 0,37 32  البالستيكو  ةالكيميائي 4 14

 0,05 4 الصناعة الجلد و االحدية 11 15

 0,03 3 الموجه الى المؤسسات الخدمات 19 16

 0,02 2 ةالطاق 23 17

 0,01 1 المؤسسات المالية 7 18

 
 100.00 713 8 المجموع
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                  على مشاريع تمويلفي  مختلف المجاالت   القطاعات  نشاط حصيلة:  4.1م رق لشكلا
    فرع مستغانم المستوى
 عداد الطالب (إ) من 
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 القطاع تصدر فنالحظ القطاعات أنواع مختلف على االستثمارية لمشاريعا توزيع عن أما
 مشاريع هي المؤهلة المشاريع غالبية أن هو المالحظ لكن ، 1مشروعا  3642  ب الخدمات
 على التوسع عملية في المستثمرين اعتماد إلى راجع وهذا ، التوسع مشاريع مع بالمقارنة جديدة
 طلبات من يقلص سنة 40 أقصى كحد والمحدد السن عامل ، جهة من هذا الذاتي التمويل
 2. ثانية جهة من التوسع مشاريع تمويل

  يعادالوكالة  طرف من التمويل على والموافقة التأهيل له يمنح مشروع كل أن اإلشارة تجدر
 الوكالة تتعامل حيث ، الثالثي التمويل بصيغة التمويل حالة في البنك طرف من وتقييمه دراسته

ة ) البنك الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري ، البنك الخمس العمومية البنوك كل مع
.(  الخارجيالتنمية المحلية ، البنك التنمية الريفية ،البنك الجزائري 
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http://www.reflexiondz.net/


 خاتمة 
 

73 

قد حاولت من خالل دارستي المتواضعة هذه تسليط الضوء على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  
لتي انتهجتها الجزائر إلنشاء ودعم المشاريع االستثمارية الخاصة الشباب كأحد اآلليات ا

.المصغرة من جهة وكآلية للتخفيف من حدة البطالة من جهة أخرى  
هي  هذه االخيرة التي تعدحيث يعتبر المشروع االستثماري أو االستثمار هو المنشئ للمؤسسة، 

عية ، حيث أن إيجاد حل للشغل صلة شبه طبي االستثمار تصل بينه و بين للشغل و المولدة
يرجع إلى المستوى المحقق لالستثمار فتظهر هنا ضرورة توفير التمويل الالزم لقيام المشاريع 
االستثمارية، فمن خالل كل هذا أبرزه النظام القانوني والوظيفي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

ة تعد دعامة الشباب الجزائري الشباب في تمويل المشاريع االستثمارية، حيث أن هذه الوكال
البطال وممولة المؤسسات الصغيرة التي تسعى إلى تنمية االقتصاد الوطني وزيادة الدخل 

يقية للمؤسسات الوطني وبعث المشاريع الشبابية المستقبلية والنهوض بها ورسم استراتيجيات حق
  ة .االقتصادية الوطني

دعم المؤسسات المصغرة و المتوسطة ال يعتبر  غير أن دور الوكالة من الناحية العملية في
 فعاال لعدة اسباب منها :

 إلى: الوكالة في العاملين أرجعهالتسويقية والذي  الجدوى لدراسة كامل غياب .1
 و كذلك  المشروع. ينتجها سوف التي السلعة على الداخلي الطلب حجم تحديد  صعوبة -

          عجز وجود حالة وفي المحلي، الطلب طييغ وهل الداخلي اإلنتاج حجم تحديد صعوبة      
    طريق عن سواء تغطيته ووسائل العجز، هذا حجم تقدير يصعب ،واالستهالك اإلنتاج      
 .البديلة السلع باستخدام أو االستيراد      

 الخارجي السوق دراسة يتطلب والذي المشروع، منتجات تصدير إمكانية تحديد صعوبة -
.كذل على للوقوف
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  تكاليف دراسة صعوبة عن ناتج وذلك وخارجيا، محليا السلعة بيع أسعار دراسة صعوبة -
  لدورات كامل شبه غيابالوكالة  اطار في التمويل من المستفيدين غالبية استفادة عدم .2

 .والمكونين المؤطرين نقص إلى الوكالة في العاملين يرجعه التكوين،       
 من الالزم االستثمار قيمة تقدير على الوكالة طرف من روعللمش التقنية الدراسة اقتصار .3

                  المشروع صاحب على المطلوبة الشكلية الفواتير على باالعتماد بالمشروع، القيام اجل
  إنتاجها سيتم التي الكميات أو المقدمة الخدمة أو المنتوج بخصائص االهتمام وعدم       
  .الذكر السابقة النقاط من وغيرها       
 .النشاط نفس في تعمل التي الشركات ميزانيات من الربح هوامش وبحث إنتاجها،       

  عدد دراسة صعوبة عن ناتج وذلك السلعة، على المستقبلي بالطلب التنبؤ صعوبة -
 راداألف دخول ودراسة سنويا، النقص أو بالزيادة تأثره ومدى االستهالك ومعدالت السكان      

 .المستهلكين أذواق تغير ،واحتماالت طورهاوت
  وأماكنها وأشكالها التوزيع منافذ وتحديد المشروع إنتاج تسويق كيفية دراسة صعوبة -

  .المنتج لهذا جديدة أسواق فتح توقع وصعوبة ،مستقبال الطلب تماالتواح      
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 أوال: المصادر
 القوانين : -
، 2001ديسمبر  12الموافق ل 1422رمضان عام  27مؤرخ في  18-01قانون رقم  .1

 . 77يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، العدد 
 2017يناير  10،الموافق لــ  1438ربيع الثاني  11،المؤرخ في: 02/17قانون رقم :  .2

 .02 ،يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية العدد
الموافق  1417ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  296 – 96المرسوم التنفيذي رقم:   .3

، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها  1996سبتمبر  08
 ، معدل ومتمم ب: 52رقم : جريدة رسمية عدد  األساسي

 .51رسمية عدد  ، جريدة13/07/1998مؤرخ في  231-98المرسوم التنفيذي   -
 .37، جريدة رسمية عدد 10/07/2001مؤرخ في  167-01المرسوم التنفيذي   -
 .54، جريدة رسمية عدد 06/09/2003مؤرخ في  288-03المرسوم التنفيذي   -
 .14، جريدة رسمية عدد 06/03/2011مؤرخ في  102-11المرسوم التنفيذي   -
 .48ريدة رسمية عدد ، ج02/08/2018مؤرخ في  201-18المرسوم التنفيذي   -

يونيو  9الموافق:   1419صفر عام  14المؤرخ في  200 -98مرسوم تنفيذي رقم : .4
،المتضمن احداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان اخطار القروض الممنوح ايها  1998

 ي.الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونها األساس
 06الموافق  1262ام رجب ع 09المؤرخ في  290-03المرسوم التنفيذي رقم :  .5

 .، يحدد شروط االعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 2003سبتمبر 
، الذي يحدد شروط  2004جانفي  22المؤرخ في:  15-04المرسوم التنفيذي رقم:  .6

 االعانة المقدمة، للمستفيدين من القرض المصغرة ومستواها.
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 06الموافق  1432ربيع الثاني عام  المؤرخ في أول 103-11المرسوم التنفيذي رقم:  .7
االعانة المقدمة  شروط يحددالذي يعدل و  290 – 03المرسوم التنفيذي رقم:  2011 مارس

 للشباب ذوي المشاريع مستواها.
، يحدد تنظيم وسير  2011يناير سنة  15الموافق  1432صفر عام  10قرار مؤرخ  .8

محلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا واالعتماد و التمويل للفرع الفي لجنة االنتقاء 
 كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع االستثمارات للشباب ذوي المشاريع.

 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1236ذو الحجة عام  9مؤرخ في  187قرار رقم  .9
 .) غير منشور ( يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية بدعم تشغيل الشباب
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 : المراجعانياث
 : الرسائل الجامعية والمذكرات .1
   : رسائل الدكتوراه - أ
بوسهمين أحمد ، االستثمار في المؤسسات المصغرة ودورها في التنمية المحلية بمنطقة  .1

الجنوب الغربي الجزائري، أطروحة دكتورا ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 
 . 2011-2010يير، جامعة الجزائر، التس

جامعة  -حميدة فتح الدين محمد ، تأثير النظام القانوني للقروض على مشاريع التنمية  .2
 .2020-2019تيارت ، رسالة دكتوراه، 

عيسى مرزاقة ،"القطاع الخاص والتنمية في الجزائر"، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، قسم  .3
 . 2006 -2005التسيير، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة الحاج لخضر،

تيارت،  –شباح رشيد، ميزانية الدولة واشكالية التشغيل في الجزائر دراسة حالة لوالية  .4
مدكرة دكتوراه تخصص تسيير المالية العامة ،تحت اشراف د شعيب بغداد ،جامعة أبو بكر 

 .2012-2011بلقايد تلمسان
 :الماجستيرمذكرات  - ب
تحقيق التنمية المحلية مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والمصغرة في  .1

المستدامة دراسة حالة والية تبسة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، قسم العلوم االقتصادية كلية 
. 2011-2010العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
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ر الخاص قندوز سناء، دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ترقية االستثما .2
الجزائري ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية فرع الدولة والمؤسسات العمومية ، تحت اشراف 

 .2005-2004ي سعاد ،معهد الحقوق و العلوم اإلدارية ، جامعة الجزائر، ثالغو 
شيبان آسيا، دور المؤسسات المصغرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية حالة  .3

لحرف، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الصناعات التقليدية وا
 . 2010 -2009الجزائر، 

 :المداخلت والملتقيات .2
أحمد بوسمهين ، بلحاج فراجي ، دور البنوك في تنمية المؤسسات المصغرة في منطقة  .1

التحوالت ألقيت بالملتقى الوطني األول حول : المنظومة البنكية في ظل  -بشار ، مداخلة
 .  2005افريل  25،26القانونية و االقتصادية، 

بن شهنو فريدة، بن عالل بلقاسم ،استراتيجية تمويل المؤسسات المصغرة من طرف  .2
 دارسة- دارسة ميدانية لحالة  -كحل للحد من البطالة  -اخلة دوكالة دعم تشغيل الشباب ، م

 القضاء في الحكومة استراتيجية - الدولي المؤتمر ضمن مقدمة ( تلمسان وكالة لحالة ميدانية
.مسيلة جامعة المستدامة التنمية وتحقيق البطالة على
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هالل رحمون، ترير علي، استراتيجية التشغيل في الجزائر ودورها في معالجة البطالة  .3
مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي بعنوان "استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق 

ة المستدامة"، المنظم بكلية ، العلوم القانونية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد التنمي
 . 2016نوفمبر 16: 15بوضياف المسيلة يومي 

سليمان أحمية، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر مداخلة  .4
ناء الدولة وتنمية السياسية '' ألقيت بالملتقى العلمي حول '' السياسات العامة ودورها في ب

سعيدة  –المنظم بقسم العلوم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور الطاهر موالي 
2009. 

عولمي بسمة ، ثاليجية نورة ، دور المؤسسات المصغرة في القضاء على البطالة في  .5
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر ، مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي حول'' متطلبات تأهيل ا

 . 2006أفريل  26 -25في الدول العربية ''، جامعة الشلف، 
قريشي العيد ، عمر قريد، متابعة شبكات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات المصغرة  .6
، مداخلة القيت في الملتقى الوطني تحت عنوان:  -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب –

ألعمال الفكرة اإلعداد و التنفيذ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و فرص و حدود مخطط ا
 .  2012افريل  16/17/18علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ، أفريل : 

 ،هزة التشغيل في الجزائرقرقب محمد، عرض حول التوجيه و االرشاد في برامج واج .7
 طرابلس. ، 2010-07-31شغيل الشباب، اإلقليمية عن دور اإلرشاد والتوجيه في تالندوة 

دليل انشاء مؤسسة مصغرة صادر عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. - .8
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 مواقع الكترونية:
بوقرة رابح ،عريوة محاد، إست راتيجية ترقية التشغيل في الجزائر في إطار برامج دعم  .1

التنمية المحلية المستدامة ، متحصل عليه من 
http://www.decentralisonsautrement.fr   : 22/07/2020تاريخ اإلطالع   

نقال عن موقع  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، متحصل عليه من :  .2
www.ANSEJ.DZ  : 02/08/2020تاريخ اإلطالع . 

نقال عن موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، متحصل عليه من  .3
promoteur.ansej.dz 22:20،على الساعة   12/08/2020ع : ، تاريخ االطال  

،على   12/08/2020، تاريخ االطالع :   fst.univ-mosta.dzنقال عن موقع  .4
 .01:30الساعة 

 .17:00،على الساعة   www.reflexiondz.net ،: 15/08/2020نقال عن موقع  .5
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 الملــحق رقــم  : 1
ةـيـبـعـشـة الــيــراطــقـمـديـة الـريـزائـجـة الـوريـهـمـجـال  

ل المـكـلـف بالـمـؤسـسات الـمـصـغـرة الوزيـر الـمـنتـدب لـدى الوزيـر األو  

ابـبـشـل الـيـغـشـم تـدعـة لـيـنـالة الوطـالوك     

 

 مستغانم والية :

  فرع :

 مستغانم ملحقة :

  : .......................ززشهادة رقم

 قرار منح االمتيازات الضريبية و اإلعانات المالية

مرحلة اإلنشاء الخاصة باإلنجاز  

 

 الشباب:للوكالة الوطنية لدعم تشغيل  ةامالع ةالمدير 

 منه،   16،   والسيما املادة1996، واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  1996جوان سنة 24 املؤرخ يف    96- 14مبقتضى األمر رقم -
 . 1997، واملتضمن قانون املالية لسنة 1996سنة  ديسمرب 30املؤرخ يف  96-31 مبقتضى األمر رقم -

 2009لسنة  التكميلي ، واملتضمن قانون املالية2009 سنةجويلية  22املوافق ل  1430 عام رجب 26 املؤرخ يف  01-09 تضى األمر رقممبق -
. 
 منه.  46والسيما املادة 1998واملتضمن قانون املالية لسنة  ،1997ديسمرب سنة  31املؤرخ يف  97-02مبقتضى قانون رقم  -

 ،2004، و املتضمن قانون املالية لسنة  2003ديسمرب سنة  28املوافق  1424ذي القعدة عام  04املؤرخ يف  22-03مبقتضى القانون رقم  -

  ،2010قانون املالية لسنة  املتضمن 2009ديسمرب سنة  30ل املوافق  1431عام  حمرم 13املؤرخ يف  09-09مبقتضى القانون رقم  -

 ،2014املتضمن قانون املالية لسنة  2013ديسمرب سنة  30املوافق ل  1435ام صفر ع 27املؤرخ يف  13-08مبقتضى القانون رقم -

 ،2015املتضمن قانون املالية لسنة  2014ديسمرب سنة  30املوافق ل  1436ربيع األول  8املؤرخ يف   10-14مبقتضى القانون رقم -

 تعلق بدعم شغيي  الغاا،، املعدل و املتمم .، وامل 1996جويلية سنة  02املؤرخ يف   96-234مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -

املتضمن شعيني السيدة  جايدر مسرية املولودة نين  2018 ديسمرب سنة 02املوافق ل  1440ربيع األول عام  24 مبقتضى املرسوم الرئاسي املؤرخ يف-
 ، مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم شغيي  الغاا،

والـمتضمن شعيني الوزير  2019ديسمرب سنة  28الـموافق  1441أول مجادى األوىل عام  يف املؤرخ 19-370ومبقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم -
 األول، 

والـمتضمن شعيني أعضاء احلكومة،  2020يونيو سنة  23الـموافق  1441املؤرخ يف أول ذي القعدة عام  163-20ومبقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم -
                                                                                املعدل،

-087التخصيص اخلاص رقم  الذي  حيدد كيفيات شسيري حسا، 1996ساتمرب سنة  08املؤرخ يف  295-96 التنفيذي رقممبقتضى املرسوم -

 الذي عنوانه الصندوق الوطين لدعم شغيي  الغاا،، املعدل و املتمم،   302
و املتضمن إنغاء للوكالة الوطنية لدعم شغيي  الغاا، و حتديد  1996ساتمرب سنة  08يف املؤرخ    96-296 لتنفيذي رقمامبقتضى املرسوم  -

 قانوهنا األساسي، املعدل و املتمم،



 

 

فالة ، املتضمن إحداث صندوق الك1998يونيو سنة  09املوافق ل  1419صفر عام  14 املؤرخ يف 200- 98مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
 املغرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الغاا، ذوي املغاريع وحتديد قانونه األساسي، املعدل و املتمم،

، احملدد لغروط و مستوى اإلعانة 2003ساتمرب سنة  6املوافق ل   1424رجب عام  9 املؤرخ يف  290-03مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
 ومستواها، املعدل و املتمم،املمنوحة للغاا، ذوي املغاريع 

املتضمن كيفيات شسيري حسا،  2006ديسمرب  23املوافق ل  1427ذو احلجة عام  03املؤرخ يف  485 -06مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
 الذي عنوانه " الصندوق اخلاص لتطور مناطق اجلنو،"، 089 -302التخصيص اخلاص رقم 

املتضمن كيفيات شسيري حسا،  2006ديسمرب  23املوافق ل  1427ذو احلجة عام  03املؤرخ يف  485 -06مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
 الذي عنوانه " الصندوق اخلاص للتطور االقتصادي للهضا، العليا" 116 -302التخصيص اخلاص رقم 

املرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم 2018 ةجويلي 22املوافق ل  1439عام  قعدةذو ال 09املؤرخ يف  191 -18مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
، احملدد لغروط و مستوى اإلعانة املمنوحة للغاا، ذوي املغاريع 2003ساتمرب سنة  6املوافق ل   1424رجب عام  9 املؤرخ يف  03-290

  ،ومستواها

 الواجب شرقيتها.، املتعلق بتحديد املناطق 1991أكتوبر سنة  09مبقتضى القرار الوزاري املغرتك  املؤرخ يف -

    2013/06/26   بتاريخ    0023355     مبقتضى طلب منح االمتيازات املقدمة رقم-

   2013/09/16  بتاريخ    481/2701/2013     مبقتضى شهادة التأهي  رقم -

                               ملغاريع رقم يف صندوق الكفالة املغرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الغاا، ذوي ا االخنراطاشفاقية مبقتضى  -

 .   08/01/2014بتاريخ   2701140012   
 

قــــــــــرري  

 االستثمار املؤه   للمساعدة من جهاز دعم شغيي   الغاا، . إطارهذا القرار يف  يعد  / : 01المادة 
 

  التعريف بالمؤسسة   /: 02المادة 

 
 أو التسمية االجتماعية اسم -

 :…ةللمؤسس
 

 ..............زززشارع  :…عنوان املقر االجتماعي)املقر الضرييب( -
 مستغانم الوالية :       مستغانم      الالدية: -

 شخصية طبيعية : ……………… الغك  القانوين -
 ميكانيكي متنقل للسيارات :.…………………… النغاط -
 .............. رقم السج  التجاري أو وص  اإليداع : -

 ................... : .………… ريف الضرييبرقم التع -

 ..................... : .……………… الرقم اجلاائي -

 /:   التعريف بصاحب أو أصحاب المشروع  3المادة
 املغروع املغار إليه يف املادة األوىل املذكورة أعاله ينجز من طرف صاحب أو أصحا، املغروع املذكورين أدناه . 

 
 1صاحب المشروع 

 ...........: االسم  ........... :  لقبال

  :   اللقب األصلي للمرأة



 

 

 مستغانم:  الوالية  مستغانم    :  الالدية  -مكان االزدياد    1981/11/07 :  شاريخ االزدياد

 مستغانم ، مستغانم ،  .....................:  العنوان

 التعريف بالمسير:   /4المادة 

 ....................:  االسم  .............. :  اللقب
  :   اللقب األصلي للمرأة

 مستغانم:  الوالية  مستغانم    :  الالدية  -مكان االزدياد     :  شاريخ االزدياد
 مستغانم ، مستغانم ،  .................زززززشارع :  العنوان

 ::  االمتيازات الممنوحة/  5المادة 
 :أعاله يف مرحلة إجناز املغروع ، االمتيازات الضرياية و اإلعانات املالية التالية  2يف املادة  مينح للمؤسسة املغار إليها

 الضريبية االمتيازات
 إنغاء نغاط صناعي.اإلعفاء من رسم نق  امللكية مبقاب  مايل على اإلكتسابات العقارية يف إطار 
  للغركات .اإلعفاء من حقوق التسجي  فيما يتعلق بالعقود التأسيسية 
 فيما خيص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة والداخلة مااشرة يف إجناز االستثمار. % 5شطايق نساة منخفضة بـ 

 اإلعانات المالية
 قرض بدون فائدة حمدد يف هيك  متوي  املغروع 

  بالنساة للتموي  الثالثي(إضايف عند اقتضاء احلاجةقرض بدون فائدة ( 

 نسب الفوائد الانكية ) بالنساة للتموي  الثالثي(معدل  يف  % 100، ختفيض 
 تاريخ مفعول االستفادة من االمتيازات لمرحلة انجاز االستثمار ::  /  6المادة

 حددت فرتة اإلجناز ملدة سنة ويسرى مفعوهلا ابتداء من شاريخ شوقيع هذا القرار إال يف حالة التجديد عمدا.                
 اإلعفاءات املمنوحة يف هذا القرار ال شعفي املؤسسة وأصحا، املغروع من   التصرحيات الضرياية يف احرتام  اآلجال احملددة قانونا  : /  7المادة 
 : شرس   نسخة طاق األص  من هذا القرار لك   اإلدارات واملؤسسات املعنية بتطايق هذا اجلهاز.  / 8المادة

 .……في مستغانم     ـحرر ب

 ة الوطنية لدعم تشغيل الشباب/الوكال ع

 
 الملــحق رقــم  : 2

 ملحق قرار منح االمتيازات الضريبية و اإلعانات المالية
 الخاصة بمرحلة اإلنجاز

 .................... : التسمية االجتماعية

 ................ :       المقر اإلحتماعي:
 مستغانم الوالية :  مستغانم الالدية:

  

 الواجب اقتناؤها   العتاد و التهيئة مج التجهيزات و قائمة برنا



 

 

 الملــحق رقــم  :3 

  دفتر الشروط 

 صيغة التمويل الثالثي

 EX/2011/59رقم 

 

  فرع :

  مستيامن ملحقة :
 

 التمويل الثالثي: دفتر الشروط 

 
 1- الموضوع :

ين من االمتيــازات الجبائيــة و اإلعانات المالية يحدد دفتر الشروط هذا التزامــات صاحب أو أصحاب المشروع المستفيد يح

المعدل و  02/07/1996المؤرخ في  234-96من المرسوم الرئاسي رقم  10لجهاز دعم تشغيل الشباب طبقا ألحكام المادة 

                                                                                             و المتعلق بدعم تشغيل الشباب.المتمم، 

 2- تعريف المؤسسة وهوية صاحب اواصحاب المشروع :
 - تعريف المؤسسة:

 

 ............................. :…للمؤسسة أو التسمية االجتماعية اسم -
 .............................. :…عنوان املقر االجتماعي)املقر الضرييب( -
 مستغانم الوالية :       مستغانم      الالدية: -

 شخصية طبيعية ........................ : الغك  القانوين -
 كراء السيارات مع أو بدون سائق :................................ النغاط -
  2009/09/01   مؤرخ يف   .......  منح االمتيازات رقم طلب -
 .............صادرة ف..    ................... املطابقة رقم شهادة -

 صادرة ..............    ............... قرار منح االمتيازات يف فرتة االجناز رقم -

  ............................. ..................:   رقم احلسا، الانكي -

    MOSTAGANEM MATMORE 425        :  وكالة                         BDL بنك -



 

 

 A 04 3925399 : .. جاري أو وص  اإليداعرقم السج  الت -

 198227010411051 : .................. رقم التعريف الضرييب -

  رقم االستدالل اإلحصائي .............. :  -
 27012402141 : .......................... الرقم اجلاائي -

 

 - هوية صاحب أو أصحاب المشروع:
 1صاحب المشروع 

 ...................: االسم  ............. :  اللقب

  :   اللقب األصلي للمرأة

 مستغانم:  الوالية  مستغانم    :  الالدية  -مكان االزدياد    ................ز :  شاريخ االزدياد

 مستغانم ، مستغانم ،  :........................... العنوان

هوية صاحب المشروع ) المسير(: -  

 .......................:  االسم   ..............:  اللقب

  :   اللقب األصلي للمرأة

 مستغانم:  الوالية  مستغانم    :  الالدية  -مكان االزدياد     :  شاريخ االزدياد

 مستغانم ، مستغانم ، .....................:  العنوان

 الشروط الخاصة بالقرض بدون فائدة: -3

 دج079,00 799 2  مالغ القرض : -

 يوما 30فرتة االستعمال : سنة واحدة +  - 
سنوات ابتداء من آخر قسط بنكي. 05فرتة التسديد :  -  
   MOSTAGANEM 876 وكالة : ،  BNA،  بنك :    .....................................رقم حسا، شسديد القرض بدون فائدة:   -
  الضمانات : 
 املتحرك لصاحل الوكالة يف الدرجة الثانية بعد الانكرهن العتاد املنقول  -
 الرهن احليازي للتجهيزات لصاحل الوكالة يف الدرجة الثانية بعد الانك -
 السندات ألمر. -
 

 

 االلتزامات : -

 حنن املوقع ) املوقعون( أدناه نلتزم بـما يلي :
 - االلتزامات المتعلقة بالقرض بدون فائدة:

القرض عن طريق التحوي  إىل حسا، الوكالة بأقساط سداسية طاقا لآلجال احملددة يف جدول التسديد املاني أدناه، و يسلم للوكالة : شسديد  01المادة 
 أمر التحوي  املطابق للعملية.                                        

 
 



 

 

 جدول تسديد القرض بدون فائدة ) تمويل ثالثي(
دج   املالغ دشاريخ التسدي   الرقم رقم السند ألمر 

 279 907,90 2019/06/30 0001449194 01 

 279 907,90 2019/12/31 0001449912 02 

 279 907,90 2020/06/30 0001449913 03 

 279 907,90 2020/12/31 0001449914 04 

 279 907,90 2021/06/30 0001449915 05 

 279 907,90 2021/12/31 0001449916 06 

 279 907,90 2022/06/30 0001449917 07 

 279 907,90 2022/12/31 0001449918 08 

 279 907,90 2023/06/30 0001449919 09 

 279 907,90 2023/12/31 0001449920 10 

 

أن شضاف إىل ذلك طاقا للنصوص : دفع قيمة الرسوم و العموالت املرشاطة بتسخري و استعمال القرض وكذا ك  الرسوم و العموالت اليت ميكن  02المادة 
 التغريعية و القانونية ) شروط الانوك (.  

 

 :االلتزامات العامة 
 

: انجاز المشروع طبقا للشروط المنصوص عليها في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب.                             01المادة 
                                                                            

عن المعدات المقتنــاة في إطــار االستثمــار الموضح في هذا  -وتحت أي ظرف من الظروف   -: عدم التخلي  02المادة 
   الدفتر و المحددة في قائمة التجهيزات إلى غاية اهتالكها التام.  

 
تشغيل الشباب و تسهيل كل الزيارات الميدانية التي يقوم  : االستجابة لكل استدعاء من طرف الوكالة الوطنية لدعم 03المادة 

 بها موظفوا الوكالة في إطار المتابعة ، وكذا تيسير الدخــول إلى المحـالت و البنايـــات المتعلقة بالمشروع. 
 

ة و موقع المشروع : عدم إدخال أي تغيير على القانون األساسي للمؤسسة، سجلها التجاري، معداتها، أشغال التهيئ 04المادة 
 دون إعالم الوكالة بذلك.

 
رقم  -مرحلة التوسيع–: عمال بأحكام المادة السادسة من قرار منح االمتيازات الخاصة بفترة االنجاز  05المادة 

59/EX/2011   المتضمنة آجال االنجاز يتقدم صاحب المشروع إلى فـرع الوكالـة بعد استكمـال  27/04/2011المؤرخ في
مرحلة –المشـروع و قبل االنطـالق في النشـاط ، بغرض االستفادة مــن قـرار منح االمتيــازات الخاصــة بفترة االستغــالل  انجـاز

 : ، و المتمثلة في -التوسيع



 

 

، سنوات"  حسب موقع المشروع  10سنوات او  6سنوات ،  3اإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات اإلضافية لمدة " -
 ابتداء من تاريخ إتمامها.

من الضريبة الجزافية الوحيدة  حسب موقع المشروع، ابتداءا من تاريخ استغاللها سنوات " 10سنوات او  6سنوات ،   3اعفاء  لمدة "  -
IFU  القوانين السارية المفعول.أو الخضوع للنظام الضريبي الحقيقي حسب 

 االستغالل، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة االعفاء الممنوحة.تسليم قرار منح االمتيازات الجبائية بعنوان  -
 و يكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعاله مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع لاللتزامات المفروضة عليه. 

 المطالبة بالحقوق و الرسوم الواجب دفعها. يؤدي إلى سحب االمتيازات الممنوحة و زامات المفروضة عليهعدم احترام اإللت
( عمال 3( عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثالثة )2،  يمكن تمديدها لسنتين ) 2عند انتهاء فترة االعفاء المذكورة في المطة  رقم  -

 على االقل لمدة غير محددة.
 ة و المطالبة بالحقوق و الرسوم الواجب دفعها.عدم احترام التعهد الخاص بخلق مناصب شغل يؤدي إلى سحب االمتيازات الممنوح -

 

يبقون مدينين بدفع الحد االدنى   -االشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة  -غير أن المستثمرين 
مكرر من قانون  365بموجب المادة دج، من المبلغ المنصوص عليه  10000للضريبة الذي يجب أال يقل عن 

 ، بالنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم االعمال المحقق.رة والرسوم المماثلةالضرائب المباش
 

حسب الحالة و كذا الضريبة  (IBS)أو الضريبة على ارباح الشركات   (IRG)االستفادة من تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي- 
 اع الضريبي:" سنوات االولى من االخض3، وذلك خالل الثالث " (TAP)على النشاط المهني 

  % 70السنة االولى من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 % 50السنة الثانية من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 % 25السنة الثالثة من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

إلضافة إلى تسجيل رهن : رهن حيازي لجميع المعدات المقتناة في إطار المشروع المشار إليه في دفتر الشروط  با 06المادة 
 المنقول على العتاد المتحرك لصالح البنك المقرض في الدرجة األولى و لصالح الوكالة في الدرجة الثانية.

 
% مع األخذ في االعتبار قيمتها 100: اكتتاب تأمين على جميع معدات المؤسسة ضد كل األخطار بنسبة  07المادة 

نك المقرض محل المؤسسة المكتتبة في الدرجة األولى و الوكالة في الدرجة مع حلول الب TTC) (احتساب كل الرسومب
 الثانية،على أن يجدد هذا التامين  إلى غاية انتهاء تسديد القرض.

: لالستفادة من االمتيازات الضريبية الخاصة بمرحلة االستغالل، يجب على صاحب المؤسسة تقديم الوثائق التالية  08المادة 
 ( :) على نسختين 

 فواتير شراء المعدات: آلة، سيارة، أدوات عمل، أشغال تهيئة -
 البطاقة الجبائية -
 السجل التجاري/ بطاقة حرفي / بطاقة فالح ... إلخ -
 عقد رهن حيازي للمعدات المقتناة أو البطاقة الرمادية مسجل عليها رهن المنقول طبقا لفواتير الشراء -
 لعتاد غير المتحرك وشاملة األخطار للعتاد المتحركشهادة التأمين السنوية متعددة األخطار ل -
 رخصة االستغالل بالنسبة للنشاطات المنظمة قانونا. -
 

: تقديم نسخة من جدول تسديد القرض البنكي لمصالح الوكالة وكذا الوثائق التي تثبت تسديد أقساط القرض البنكي  09المادة 
 02الموافق ل  1434شعبان  23المؤرخ في  253-13رسوم التنفيذي رقم لملمن  12التي حل اجلها وذلك طبقا ألحكام المادة

سبتمبر  08الموافق  1417ربيع الثاني  24المؤرخ في  297-96، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2013جويلية 



 

 

نسبة التخفيض من الفائدة المحدد لشروط اإلعانة المقدمة للشباب أصحاب المشاريع ومستواها و المتعلقة بدفع الوكالة  1996
 للمؤسسات المالية.

 
 : موافاة الوكالة عند نهاية النشاط السنوي )السنة المالية( بالمعلومات التالية : 10المادة 

 المستخدمين الفعليين : دائمين و مؤقتين -
 رقم األعمال المتضمن في الحصيلة الختامية -
 وضعية تسديد القرض البنكي -
 نتائج النشاط السنوي -

 
 : الوفاء بااللتزامات الجبائية طبقا للتشريع المعمول به. 11لمادة ا

 أحكام ختامية : -4

باستثناء حالة القوة القاهرة يؤدي عدم احترام االلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا إلى سحب االمتيازات الممنوحة 
 حكام القانونية و التنظيمية األخرى السارية المفعول.لصاحب المؤسسة بنفس األشكال التي منحت فيها دون اإلخالل باأل

 الجهات القضائية المختصة محليا. كل نزاع لم تتم تسويته بالطرق الودية يرفع أمام
 كل تصريح كاذب يعرض صاحبه للمتابعة القضائية.

 قرئ و صدق عليه :
                  إمضاء و ختم المسير                                                 

 إمضاء صاحب ) أصحاب( المشروع
 في .....................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


