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 اإلهداء
 

 

.السالمو الصالة  أفضلالصالة والسالم على الحبيب المصطفى عليه  الرحيم،ن بسم الله الرحم  

ه العين لبكل فخر ومن افتقده منذ الصغر واشتاقت  تعبي وشقائي الى من أحمل اسمه، هدي عمليأ

.الفردوس األعلى همأوال ومن يرتعش القلب لذكره أبي رحمه الله وجع  

  

مي حبيبتيمتني رغم مرضها ومن زرعت فيني األمل والقوة أمن ربتني وعلهديه الى أ  

.ن يرزقها الصحة والعافيةرفيقة دربي أسال الله أو   

 

ك حياة، طاهرخوتي فريدة، عفيف، مالأهديه الى عائلتي وأحبابي إ  

 

هديه الى كل من ساندني في حياتي وترك بصمتا فيهاأ  
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 الشكر والتقدير
 

 

تحصيله وعلمتنا  الحمد ربنا يا من مننت علينا بنعمة العلم ويسرت لنا سبله ويسرت لنا من يعيننا علىلك 

والصالة والسالم على خير المعلمين سيد الخلق أجمعين. ما لم نكن نعلم  

رة ، التي أشرفت على هذه المذك األستاذة قارة مصطفى فطيمة الزهراءالى  أتوجه بجزيل الشكر

.هذا العملفادتني في إتمام بمالحظاتها وارشاداتها التي أهمت وسا  

.السيد مشتي البشير أتوجه بشكري كذلك لألستاذ مدير التشغيل لوالية مستغانم  

.على مجهوداتهاألستاذ عبد القادر حجيج شكر كذلك أ  

طنية  ة الو الوكالوطاقم عمل  شكر طاقم عمل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية  فرع مستغانموأ

ن مين عن البطالة لحستسيير القرض المصغر وكذلك أشكر طاقم عمل الصندوق الوطني للتأ

.والمساعدات التي قدموها لي التمام هذا البحثاستقبالهم   

ساتذة فرع أخ  تقدم بشكري لكل أساتذتي بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية والعلوم التسيير وبال وأ

. 0202-0202جي وكل الزمالء الطلبة دفعة تسيير استراتي  

 



 الفهرس

 

III 
 

 الصفحة                                                                                                        العنوان                                                         

 آية قرآنية

 I.........................................................................................................اإلهداء.......................................................

 II........................................................................................................الشكر والتقدير .......................................

 III.............................................................................................................الفهرس................................................

 VI......................................................................................................فهرس الجداول واألشكال البيانية............

 XI................................................................................................فهرس املالحق..................................................

 XII.............................قائمة اإلختصارات.............................................................................................................

  5-2....................................................................................................................املقدمة......................................

 31-7......................................................................الفصل األول: ماهية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.........

 7.......................................................................................................................تمهيد..........................................

 8.................................................................املبحث األول: إشكالية تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 11-8.............................................................املطلب األول: معايير تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 16-11....................................املطلب الثاني: تجارب بعض الدول في تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 17..........................................املبحث الثاني: خصائص، أهمية ومعوقات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة...

 18-17...........................................................املطلب األول: خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة..........

 21-18...........................................................الثاني: أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة..............املطلب 

 25-21..............................املطلب الثالث: معوقات وعراقيل التي تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.....

 26....................................................املؤسسات الصغيرة واملتوسطة........... املبحث الثالث: ماهية تمويل في

 26....................................................املطلب األول: مفهوم التمويل في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة..........



 الفهرس

 

IV 
 

 27................................................................املشروعات................املطلب الثاني: مفاهيم أساسية في تمويل 

 28................................املبحث الرابع: أنواع، أهمية ووظائف التمويل في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

 28..............................................................واملتوسطةاملطلب األول: أنواع التمويل في املؤسسات الصغيرة 

 29...........................................................املطلب الثاني: أهمية التمويل في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 30-29..................................................املطلب الثالث: وظائف التمويل في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 31............................................................................................خالصة...........................................................

 الفصل الثاني: دراسة حالة الوكاالت املساهمة في عملية الدعم وتمويل املؤسسات الصغيرة 

 71-33.............................لوالية مستغانم..... ANADE  ،ANGEM ،CNAN –دراسة حالة –واملتوسطة 

 33.........................................................................تمهيد.............................................................................

 املبحث األول: وكاالت املساهمة في عملية دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوالية

 ANADE  ،ANGEM ،CNAC .....................................................................34–دراسة حالة –مستغانم  

 ANADE..............................34-41املطلب األول: مفاهيم حول الوكالة الوطنية لدعم وتنمية مقاوالتية 

 ANGEM ...........................41-46املطلب الثاني: مفاهيم حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر 

 CNAC ................................46-51املطلب الثالث: مفاهيم حول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 

 لصغيرة واملتوسطةوتمويل املؤسسات ااملبحث الثاني: حصيلة الوكاالت املساهمة في عملية دعم 

 52 ...........................2020لوالية مستغانم خالل سنة  ANADE ،ANGEM ،CNAC –دراسة حالة  – 

 55-52.............................. 2020املطلب األول: حصيلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية لسنة 

 64-55..................... 2020الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر خالل سنة املطلب الثاني: حصيلة 

 70-64................................2020املطلب الثالث: حصيلة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لسنة 

 71......................................................................................خالصة ............................................................



 الفهرس

 

V 
 

 75-73..............................................................................................................الخاتمة..............................

 80-77.................................................................................................................................قائمة املراجع.

 92-82............................................................................................................................................الحقامل

 امللخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال

 

VI 
 

  

 الرقم العنوان الصفحة

 

ز ساس لتمييز المشروعات وفقا لمركمعيار العمالة كأ 9

 التجارة الدولية

1-1  

 

ب تعريف الصناعات الصغيرة في مجموعة من الدول حس 9

 معيار العمال 

1-2  

 

نك تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الب 21

 الدولي

1-3  

 

يلنداتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب تا 21  1-4  

 

ون تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قان 21

 الجزائر

1-5  

 

غانم الهيكل التنظيمي الذي يسير عليه عمل فرع مست 21

 للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 

ANADE 

 

2-1 

 2-2 التمويل من المستوى األول  61

 

المستوى الثانيالتمويل من  63  

 

-3 2 

 

4- التمويل من المستوى األول  63 2 

 

5- التمويل من المستوى الثاني  04 2 

 

رض المصغر الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتسيير الق 04

 فرع مستغانم 

-6 2 

 

7- صيغ التمويل الممنوحة من جهاز القرض المصغر 06 2 

 

البطالة  مين عنيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأاله 00

 فرع مستغانم

-8 2 

 

ية في ظل التركيبة المالية للمشاريع حسب قيمتها االجمال 04

44/42المرسوم   

-9 2 

 



 قائمة األشكال

 

VII 
 

ية في ظل التركيبة المالية للمشاريع حسب قيمتها االجمال 03

11/144المرسوم التنفيذي   

-14 2 

 

فرع مستغانم لسنة  09 ANADE حصيلة نشاط وكالة 

2424 

-11 2 

 

16 ANADE المؤسسات الممولة من طرفتوزيع عدد   

2424حسب القطاعات خالل سنة   

 

2-12  

نة نسب مناصب العمل المستحدثة حسب القطاعات لس 10

2424 

 

-13 2 

11 ANGEMحصيلة الملفات المودعة حسب كل نشاط 

2424لسنة   

 

-14 2 

ال تتجاوز  يع المشاريع الممولة للصيغة التمويلية التيتوز  11

دج 440444  

 

-15 2 

المؤسسات الممولة حسب القطاعات والجنس توزيع  14

2424)نساء/رجال( لسنة   

 

-16 2 

دج 1440444توزيع المشاريع الممولة للصيغة التمويلية  13   

-17 2 

توزيع المؤسسات الممولة حسب القطاعات والجنس  19

2424)نساء/رجال( لسنة   

 

-18 2 

دج 444044401الممولة للصيغة التمويلية  توزيع المشاريع 14   

-19 2 

س توزيع عدد المؤسسات الممولة حسب القطاعات والجن 12

2424لسنة  )نساء/رجال(  

 

-24 2 

سنة مناصب العمل المستحدثة حسب الفئة التمويلية ل 11

2424 

 

-21 2 

نسب المؤسسات الممولة حسب الجنس )نساء/رجال(  16

2424لسنة   

 

-22 2 

فرع مستغانم لسنة   10 CNAC حصيلة نشاط وكالة 

2424 

 

-23 2 

2424توزيع المؤسسات الممولة حسب القطاعات لسنة  11   

-24 2 

11 CNACتوزيع عدد المؤسسات الممولة من طرف 

2424حسب القطاعات لسنة   

 

-25 2 



 قائمة األشكال

 

VIII 
 

ل سنة نسبة تمويل المستوى األول و المستوى الثاني خال 14

2424 

 

-26 2 

13 

19 
نة نسب مناصب الشغل المستحدثة حسب القطاعات لس

2424 

2-27  

المؤسسات الممولة حسب الجنس)رجال/نساء( توزيع  44

2424لسنة   

2-28  

 

 

 

 

  



 فهرس المالحق:

 

XII 
 

 

 رقم الملحق عنوان الملحق  رقم الصفحة

مؤسسة نجارة الحديد وااللمنيوم الممولة من طرف  28

 الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 

10 

عطية  البطاقة التقنية للمؤسسة اإلنتاجية بقدور بن 82

 الحاج

18 

 10 صور لمنتجات مؤسسة بقدور بن عطية الحاج 83

 10 صور لمنتجات مؤسسة بقدور بن عطية الحاج  83

 10 صور لمنتجات مؤسسة بقدور بن عطية الحاج 84

 10 مهام الوكالة 85

ي اطار اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية الممنوحة ف 86

 جهاز الوكالة

10 

 12 مرحلة توسيع القدرات اإلنتاجية 87

 10 مسار انشاء مؤسسة مصغرة 88

التمويل صيغ 89  01 

صغرالوثائق المطلوبة لغرض تكوين ملف القرض الم 90  00 

األوليةالوثائق المطلوبة لشراء المواد  90  08 

قصة نجاح صاحب مشروع في مجال الصيد البحري  91

 لدى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة

00 

لبطالةشروط االلتحاق بالصندوق الوطني للتامين عن ا 91  00 

 00 دليل صاحب المشروع 92

 



 االختصاراتقائمة 

 

XII 
 

 

 الكلمة معناها

 ص صفحة

 ن نساء

 

 ر رجال

 مجموع

 

 م

 ANADE الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية

 ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر 

 CNAC الصندوق الوطني للتامين عن البطالة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمـــــــة



مقدمـــــــــــــــة:ال  

 

2 
 

 

تعتـبر المؤسســات الصـغيرة والمتوســطة مـدخال هامــا مـن مــداخل النمـو االقتصــادي، حيـث ثمــة اتفـاق علــى            

أهميتهــا في النشـاط االقتصـادي. نتيجـة للنجـاح الـذي حققتـه في عـدة دول ولمـا تقدمـه مـن خـدمات الـدعم 

 مؤسسـات االقتصاد من جهة ثانية. ال

فيرى الكثير من االقتصاديين أن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشائها، يعد من أهم            

روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول بشكل عام ؛ والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها 

 لزيادة الط
ً
 أساسيا

ً
اقة اإلنتاجية من ناحيـة، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية منطلقا

أخرى، خاصة اعتماد الدول النامية اقتصاديا على عوائد الموارد الطبيعية، والتي عجلت بإعادة تصحيح 

، األوضاع االقتصادية بعد فشل االستراتيجيات المتبعة، ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهت
ً
 متزايدا

ً
ماما

 لإلمكانيات المتاحة.
ً
 وقـدمت لهـا العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقا

قامت الجزائر بتبني عدة استراتيجيات من أجل إنعاش االقتصاد الوطني وتطوير وتنويع القدرة اإلنتاجية و            

تنويعه والعمل على تغطية عجز قطاع  ذلك بالنهوض بهذا القطاع و إيجاد بديل فعال يسمح بتطوير االقتصاد و

 املحروقات الذي انخفضت واراداته بشكل كبير.

إال أن هذه المؤسسات تعاني جملة من الصعوبات والمشاكل منها ما يتعلق بالبيئة الداخلية للمؤسسة 

ة الخارجية كمشاكل كالمشاكل اإلدارية والتنظيمية والمتعلقة باليد العاملة الغير المؤهلة، ومنها ما يتعلق بالبيئ

التسويق والمشاكل المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها، ولعل أكبر هذه المشاكل تلك المتعلقة بالحصول على 

 مصادر التمويل املختلفة.

سارعت الدولة الجزائرية كغيرها من الدول على تطبيق مجموعة من االصالحات االقتصادية إلعادة تنظيم          

حل المشكالت التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وذلك بإقامة أجهزة حكومية النشاط االقتصادي و 

متخصصة في تقديم الدعم المالي للمؤسسات ومرافقتها في جميع المراحل لتحقيق االستمرار والنمو، و من بين 

قرض المصغر والصندوق هذه الهياكل نجد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقوالتية ، الوكالة الوطنية لتسيير ال

  الوطني للتامين على البطالة.

 اإلشكالية:

بناءا على ما سبق، ونظرا لألهمية البالغة التي يحتلها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد          

 الجزائري ومن هذا المنطلق يمكن أن تتجلى معالم اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة كما يلي:

 في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية مستغانم؟ما مدى مساهمة هيئات المرافقة -    

 ة الفرعية التالية:لى اإلشكالية نطرح مجموعة األسئلوحتى نستطيع االلمام باإلجابة ع

المؤسسات الصغيرة  نتائج إيجابية في تسيير  ANADE،CNAC ،(ANGEM ـ هل خلقت هيئات الدعم والتمويل)    

 .و المتوسطة بوالية مستغانم
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قطاع المؤسسات في ترقية  ) ANADE  ،CNAC ،ANGEM) ما هو الدور التي تلعبه هيئات الدعم والتمويل - 

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟

 هل هذه الهيئات الحكومية كافية لالستجابة لمتطلبات املحيط االقتصادي؟ -

 الفرضيات:

من أجل تحليل اإلشكالية واإلجابة المبدئية على التساؤالت الفرعية المطروحة قمنا بوضع الفرضيات        

 التالية:

 .أي نتائج إيجابية ANADE، CNAC، (ANGEM))   لم تخلق هيئات الدعم والتمويل - 

المؤسسات الصغيرة  دور مهم في تنمية و تفعيل)  CNAC ،ANGEM ،ANADE )لهيئات الدعم و التمويل  -

 .والمتوسطة في الجزائر

 تعتبر هذه الهيئات الحكومية كافية لالستجابة والنهوض بمتطلبات املحيط االقتصادي. -

 أهداف الدراسة:

 من أبرز أهداف هذه الدراسة:   

 معرفة اإلطار العام لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

 تطوير وترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.التعرف على أبرز اآلليات الفاعلة في -

 االطالع على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واإلجراءات التي قامت بها الدولة في سبيل دعمها.-

 همية الموضوع:أ

صغيرة و ابراز دور البرامج الداعمة واإلجراءات المقدمة من طرف الدولة في اطار دعم و ترقية المؤسسات ال -

 المتوسطة.

 تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بها. -

 أهمية التمويل ودوره في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.-

 مبررات اختيار الموضوع: 

 الرغبة الشخصية في انشاء مؤسسة مصغرة مستقبال.-

 .تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةو التعرف على أبرز االليات المستحدثة في دعم -

لإلجابة على اإلشكالية المطروحة في الدراسة وكذا األسئلة الفرعية واثبات صحة الفرضيات المقترحة او         

ة بالجانب النظري نفيها اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من اجل جمع المعلومات المتعلق
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للدراسة وإبراز المفاهيم المرتبطة بالموضوع، وكذا االعتماد على الدراسة الميدانية وذلك لربط الجانب النظري 

 االشكال البيانية باالعتماد على برامج معالجة الجداول عملي من خالل األدوات اإلحصائية، كالجداول و بالواقع ال

EXCEL 2016. 

 : الدراسات السابقة

 -دراسة حالة الجزائر –حنيفي امينة ، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين النظرية والتطبيق -

حيث تطرق في هذه الدراسة الى مصادر ومشاكل  ،8102/8102يد بن باديس، مستغانم، ، جامعة عبد الحم

ي وضعتها الدولة الجزائرية للنهوض تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على أهم االستراتيجيات الت

بهذا القطاع خاصة من الجانب التمويلي ومحاولة التوصل الى اإلجراءات التي يمكن من خاللها تطبيق نظريات 

 التمويل على ارض الواقع.

هيبة بوعبد الله ، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماجستير في علوم التسيير،  - 

.تم في هذه الدراسة التطرق إلى واقع المؤسسات الصغيرة  8112ود ومالية، جامعة الجزائر، تخصص نق

والمتوسطة في الجزائر والمشاكل والتحديات التي تواجهها، باإلضافة إلى توضيح مختلف آليات دعم هذه 

 المؤسسات وأهم اإلجراءات المستحدثة المساهمة في عملية التمويل.

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة عبد القادر رقراق، -

، حيث 8112/8101ستر في العلوم االقتصادية، اقتصاد دولي، جامعة وهران يدراسة جالة الجزائر، مذكرة ماج

توسطة تطرق في هذه الدراسة على اإلجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تأهيل المؤسسات الصغيرة والم

لتجسيد الدور المنوط بها في قطاع التشغيل والتصدير في ظل التغيرات العالمية الحالية وتسليط الضوء على 

الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة معظلة البطالة خاصة في ظل استخدام 

 لمحروقات من جهة أخرى.المؤسسات الكبيرة لتكنولوجيا قليلة العمالة من جهة وإيجاد بدائل ل

 هيكل الدراسة

فيما يخص الجانب النظري سنتناول في الفصل األول حول مفاهيم  أساسية حول المؤسسات الصغيرة و          

المتوسطة ، وذلك بالتعرف على ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، خصائصها واهميتها ،  والعراقيل التي 

 مفهوم التمويل ، أهميته  ووظائفه. تواجهها وكذلك تطرقنا الى 

هم الهياكل المالية الداعمة للمؤسسات الصغيرة الثاني خاص بالدراسة الميدانية أل  أما الفصل         

صندوق الوطني ال  ،ANADE تنمية المقاوالتيةالدعم و لوالمتوسطة في الجزائر و المتمثلة في الوكالة الوطنية ل

 .ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،CNAC  للتامين عن البطالة

 صعوبات الدراسة

إن هذا العمل ال يخلو من بعض العقبات ال سيما في هذه األوضاع الخاصة بمرض كورونا فقد تعثر علينا           

 االحتكاك الالزم بالمؤسسات القتناص معلومات اكثر و تجسيد للمعلومات الجمعة،
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في صعوبة الحصول على المعطيات واالحصائيات المدققة ذات الصبغة الرسمية، وهذا وكذلك تمثلت           

 راجع لمبدأ السرية المطبق.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 تمهيد:

رار االقتصادي، له خذي القيعتبر موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضوعا مهما لدى مت         

 .عصب التنمية االقتصاديةأهمية كبيرة ويعتبر نواة و 

بحيث تعمل على تنميتها المتوسطة دول العالم بالمؤسسات الصغيرة و  لذلك نالحظ اهتمام         

فبكل مرحلة اقتصادية يمر بها العالم تتغير مجرى دعمها  تسهيل عملية خلقها و من خاللتطويرها و 

واالضطرابات مع الظروف  التغيرات، التكيفاالحداث بفضل هذه المؤسسات التي تقدر على مواجهة 

 لتي تميزها على المؤسسات الكبيرة.تجاه االزمات اإضافة على مرونتها 

نب المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمام بالجواعلى هذا األساس وبغرض التعرف واإلو          

 مباحث كالتالي: 4 إلى تمويلها قمنا بتقسيم الفصل وكيفية

 الفصل األول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 إشكالية تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث األول:

 المتوسطةمعايير تصنيف المؤسسات الصغيرة و المطلب األول:   

 المتوسطة دول في تعريف المؤسسات الصغيرة و تجارب بعض ال المطلب الثاني:

 معوقات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةخصائص، أهمية و  المبحث الثاني:

 المتوسطةات الصغيرة و األول: خصائص المؤسسالمطلب 

 المتوسطةلثاني: أهمية المؤسسات الصغيرة و المطلب ا

 المتوسطةل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و عراقيو  المطلب الثالث: معوقات

 في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ماهية التمويلالمبحث الثالث: 

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب األول: مفهوم التمويل

 المطلب الثاني: مفاهيم أساسية في تمويل المشروعات

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ائف التمويلأنواع ، أهمية و وظالمبحث الرابع: 

 في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أنواع التمويل المطلب األول:

 في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المطلب الثاني: أهمية التمويل

  في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وظائف التمويل المطلب الثالث:
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 إشكالية تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث األول: 

ان هناك  والمتوسطة فنجد الصغيرةال يوجد تعاريف او تعريف شامل او محدد يعرف المؤسسات            

يتم فيه استخدام هذه المعايير  الذي اإلطاراو اختالف  المستخدمةعدة تعاريف بسبب اختالف المعايير 

التكنولوجي الحاصل و عليه فاصبح من غير الممكن إيجاد ع الى تطور االقتصادي و العلمي و هذا راجو 

 المتوسطة.تعريف محدد يعرف المؤسسات الصغيرة و 

 

 الصغيرة والمتوسطة: معايير تصنيف المؤسسات 1المطلب 

هم المعايير المعتمدة في رة و المتوسطة ال بد من التعرض أل الصغيجل تعريف المؤسسات من أ           

درجة  س المال، مستوى التنظيم،لمثال ال الحصر معيار العمال ، رأذلك، ويذكر منها على سبيل ا

االنتشار كمية او قيمة اإلنتاج حجم المبيعات مستوى الجودة .. وقد يستخدم أي من المعايير منفردا 

 .1مر الستخدام اكثر من معيار واحد في نفس الوقتكما قد يحتاج اال 

 تعاريف وفق المعايير الكمية:-1

اإلحصائية عايير و المؤشرات الكمية و و كبر المؤسسة يتحدد باالستناد الى جملة من المأصغر ن إ           

 .2المؤسساتاملحدد للحجم، يسمح استعمالها بوضع حدود فاصلة بين مختلف احجام 

 العمال:عدد -1-1

على لحجم العمالة لمنشاة من خالل وضع حد ادنى وحد أيعتمد هذا المعيار على عدد العمال في ا            

المنشآت الصغيرة و  المنشآتالحرفية من ناحية، و بين  المنشآتالصغيرة و  المنشآتللتفرقة بين 

 الكبيرة من ناحية أخرى.

اوت بين الدول في تحديد عدد العمال الذي يتم على أساسه تمييز و من الناحية العملية يوجد تف           

قل من الصغيرة هي التي يعمل بها أ المنشآتن ا لمعيار مركز التجارة الدولية فإفوفق الصغيرة ، المنشآت

( عدد العمال الذي يتم على أساسه التمييز بين المشروعات وفقا 1خمسين عامال، ويوضح الجدول رقم)

 111عدد العاملين اقل من  رة الدولية، بينما يعتبر المشروع صغيرا في االتحاد األوروبي اذا كانلمركز التجا

 عامال، 051ما الواليات المتحدة االمريكية يعد المشروع صغيرا اذا لم يتجاوز عدد العاملين فيه عامل، أ

                                                           
المكتبة المصرية،  مصر، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري ،-احمد رحموني 1 

 .14، ص0111
  .101عثمان لخلف، مفهوم المؤسسات الصغيرة و سماتها، مجلة علوم االقتصاد و التسيير و التجارة، ص2
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متخذ أساسا لتحديد العمال ال( ذلك التفاوت بين الدول عند تحديد عدد 1يوضح الجدول رقم )و            

 .المشروع الصغير

 

 معيار العمالة كأساس لتمييز المشروعات وفقا لمركز التجارة الدولية (:1-1)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 73، ص0115المصدر: طارق محمود عبد السالم السالوس، حاضنات االعمال، دار النهضة العربية،

 

 موعة من الدول حسب معيار العمالالصناعات الصغيرة في مج فتعري: (2-1جدول رقم )

 الدولة جدا )حرفية(صغيرة  صغيرة

 المملكة المتحدة 1-01 011

 الواليات المتحدة 1-11 051

 اليابان 1-11 711

 المانيا 1-01 44

 الدانمارك 1-1 01

 بنجالديش 1-11 111

 ايرلندا 1-1 51

 الهند 1-11 51-111

 الصومال 1-11 51

 السودان 1-11 71
 73،صالمرجعنفس ،: طارق محمود عبد السالم السالوس لمصدرا                      

 

 

 املجموعة عدد العمالة

 صغير جدا    11- 1

 صغير        11-51

 صغير الى متوسط 51-111

 متوسط      111-051

 متوسط الى كبير 051-511

 كبير        511 كثر منأ
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 المال:س رأ معيار -1-2

س المال ات الصناعية، بحيث إذا كان حجم رأيعتمد هذا المعيار كثيرا في تحديد حجم المشروع            

إذا كان صغيرا نسبيا اعتبرت المؤسسة صغيرة أو متوسطة مع ما المستثمر كبيرا عدت المؤسسة كبيرة أ

 خذ بعين االعتبار درجة النمو االقتصادي لكل دولة.األ 

في اطار تناول المعايير الكمية تجدر اإلشارة الى ان هناك من الدول من تعتمد باإلضافة الى هذه             

 1س المال المستثمر.خرى مزدوجة مثل معيار العمالة ورأالمعايير المنفردة على معايير أ

 ر الجمع بين العمالة ورأس المال:معيا-1-3

أكثر المعايير استخداما لتعريف الصناعات الصغيرة ، حيث يتم االعتماد على يعد هذا المعيار من             

كل من عدد العاملين ورأس المال ، إال أن هذا المعيار ال يخلو من بعض أوجه القصور فوضع حد أقص ى 

للعمالة بجانب رقم معين لالستثمارات يؤدي إلى رفض بعض الصناعات الصغيرة أن توظف أعدادا 

ليهم خوفا من حرمانها من بعض برامج الحكومة لمساعدتها مثل تهم إعمال رغم حاجاجديدة من ال

ويمكن  القروض و المساعدات الفنية و يؤدي ذلك الى عدم المساعدة في التخفيف من حدة البطالة،

 2س المال في حالة البالد التي ال تعاني من حدة مشكلة البطالة.استخدام معيار العمالة ورأ

 النوعية: المعايير -2

عتبار المعايير الكمية غير كافية، التحليلية، و بإو المعايير النظرية، السوسيولوجية أتسمى أيضا             

دراج يتم إنه المؤسسات الكبيرة، فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لتوضيح الحدود الفاصلة بي

 دق.بشكل أالمتوسطة لصغيرة و معايير نوعية تبرز خصائص المؤسسات ا

خصائص معينة، متى ما توفرت و التي تم تحديدها لتعبر عن صفات أ فهي مجموعة من المؤشرات            

و كبيرة و ليس من الضروري توفرها جميعا، ولكن من المهم توفر أعتبرت المؤسسة صغيرة ،متوسطة أ

 بعضها.

 

 

 

 

                                                           
 .10احمد رحموني، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري، مرجع سابق،ص  1
قى حمزة العرابي و رحمي عبد الرحيم ، االمتيازات االستشمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ورقة بحثية مقدمة في اطار الملت  2

 .0113ديسمبر 11/13جامعة الشهيد حصة لخضر،الوادي  ، شكالية استدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،إ حول الوطني 
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 : معيار المسؤولية-2-1

غيرة و المتوسطة مباشرة و المؤسسات الص و تحديدها فالمسؤولية فيث مدى تنوعها أمن حي            

ثير على طبيعة التنظيم و ارات داخل المؤسسة له دور في التأنهائية للمالك ، بحيث هو صاحب القر 

 1ن واحد.إلدارة، يجتمع بين عدة وظائف في آأسلوب ا

 معيار الملكية:-2-2 

ن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعايير النوعية الهامة حيث أمن يعتبر هذا المعيار            

و عائلية معظمها فردية أو شركات أموال الى القطاع الخاص في شكل شركات أشخاص أ تعود ملكيتها

 2يلعب مالك هذه المؤسسة دور المدير و المنظم و صاحب اتخاذ القرار الوحيد. 

 معيار السوق:-2-3

ن يبقى حجم المؤسسة فضل أفاأل ا لم تستطيع المؤسسة زيادة تصريف منتجاتها مهما فعلت ذإ             

في حدود السوق و غالبا ما تتميز المؤسسات التي لها أسواق صغيرة بالحجم الصغير و التي لها أسواق 

الطلب، فإذا كان كبيرا و ثابتا  ن حجم  المؤسسة يتوقف على طبيعةيرة بالحجم الكبير، و عموما نجد أكب

 ن حجم المؤسسة له ما يبرره.و يتوقع أن يرتفع في المستقبل أو ينخفض فإ

 معيار طبيعة الصناعة:-2-4

نجد بعض الصناعات تحتاج في سبيل الت في اإلنتاج فاآل استخداميتوقف حجم المؤسسة على              

س المال، كما هو الحال في مل ووحدات صغيرة نسبيا من رأن العنتاج سلعها الى وحدات كبيرة نسبيا مإ

 3تماما.  الصناعات الخفيفة، وهذا عكس ما يحدث في الصناعات الثقيلة 

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالثاني: تجارب بعض الدول في تعريف  مطلبال

ي ذلك بما ف في كثير من اقتصاديات العالم، ورياتشكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جزءا مح             

 و السائرة في طريق النمو.الدول المتقدمة و النامية أ

                                                           
قريش ي محمد األخضر وآخرون ، التمويل اإلسالمي كتوجيه لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر )نظرة استشراقية الستخدام  1

جامعة قاصدي  الوطني حول استراتجية التنظيم و مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أموال الوقف و الزكاة(، الملتقى

 .4مرباح،ورقلة،ص
 . 13-11احمد رحموني، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري، مرجع سابق،ص 2
في الجزائر)كتوجه شامل مقرن بين التمويل  ة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسط اللطيف،و طيبي عبد  بن عمر محمد البشير3

 .133،الصفحة0117،ديسمبر7الوضعي و اإلسالمي(،مجلة الروي االقتصادية،العدد
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نبرز فمن خالل هذا المطلب  ،ريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطةن تختلف الدول بتعوبما أ              

 . بعض الدول في تعريفها تجارب

 أوال: تجربة بلدان العالم 

 الواليات المتحدة االمريكية:تعريف -1

ن عامل، ويمكن أ 051التي يعمل بها  نها المؤسساتت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بأعرف             

ماليين دوالر، وبالنسبة لبعض  4عامل، وال تزيد قيمة األموال المستثمرة فيها عن  1511يصل العدد الى 

 1عامال. 1111قل من د العاملين أسسة صغيرة اذا كان عدالصناعات تعتبر المؤ 

 البنك الدولي:-2

 يميز في تعريفه للمؤسسات المصغرة، الصغيرة و المتوسطة بين ثالث أنواع هي:              

دوالر  111.111قل من موظفين و اجمالي أصولها أ 11ل من المؤسسة المصغرة: هي التي يكون فيها اق-

 مريكي.دوالر أ 111.111ال يتعدى  السنويةامريكي، وكذلك حجم المبيعات 

صلها و حجم المبيعات السنوية موظفا، وكل من إجمالي أ 51تي تضم اقل من المؤسسة الصغيرة: هي ال-

 ماليين دوالر امريكي. 17ال يتعدى 

ما كل من أصولها و حجم مبيعاتها السنوية موظف، أ 711المؤسسة المتوسطة: عدد موظفيها اقل من -

 2يون دوالر امريكي.مل 15ال يفوق 

 

 : تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب البنك الدولي(3-1) الجدول رقم

الموظفين  حجم المبيعات السنوية

 )العمال(

 نوع المؤسسة

 مصغرة 11اقل من  111.111ال يتجاوز 

 صغيرة 51اقل من  7.111.111ال يتجاوز 

 متوسطة 711اقل من  15.111.111ال يتجاوز 

   
 اعتمادا على تعريف البنك الدوليالمصدر: من اعداد الطالبة 

                                                           
  .، مرجع سابق حمزة العرابي و رحمي عبد الرحيم ، االمتيازات االستشمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -1

-بولغب وليد، إدارة العالقة مع أصحاب المصلحة كمدخل استراتيجي لتعزيز المزايا التنافسية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-2 

 .11،ص0113/0114،-1-سطيف ،في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس هتجارب الجزائر، تونس و فرنسا، شهادة دكتورا
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 :اليابان-3

تعد الدعامة األساسية  يعتقد كثيرون أن الشركات اليابانية العمالقة مثل سوني وتوشيبا وشارب،            

أن قوة الشركات الكبيرة تكاد ال تقارن بقوة شركات يابانية أخرى  د إليها االقتصاد الياباني غيرالتي يستن

 قلما يشار إليها.

وبينما بدأ نجم الشركات اليابانية العمالقة يتضاءل اتسعت دائرة القلق وسط اليابانيين بأن             

البريق، وجد  شعاراتهم العظيمة التي كانت تحظى بالقبول وتشق طريقها في أنحاء الكرة األرضية فقدت

ضالتهم إلدهاش العالم مرة أخرى بمنتجاتهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ عدد  اليابانيون 

من ذلك العدد أما  %44.3ماليين شركة وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة  4.0الشركات اليابانية نحو 

 .ألف شركة 10فقط أي نحو  %1.7الشركات الكبيرة فال تمثل سوى 

من عدد العاملين  %11مليونا أي نحو  40ما عدد موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة فيتجاوز أ            

 .% 174بينما تبلغ نسبة العاملين في الشركات الكبيرة نحو ها،في

  :الصغيرة باالعتماد علىالمؤسسات المتوسطة و  تحدد           

 .ين مليون  51المال مستثمر أقل من  سرأ -  

 2.عامل 711قل من عدد عمال أ-  

 مصر: -4

 لسنة141المتوسطة بقانون رقم  ط بمصر بتعريف المؤسسات الصغيرة قامت وزارة التخطي            

المشروعات الصغيرة بمعيار رأس المال، فكل  الصغيرة، في تحديد ، بإصدار قانون تنمية المنشآت0114

لف أ 51رأسمالها المدفوع عن يقل  خدماتيا الو شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أ

ذا مل تعتبر منشأة صغيرة، وإعا 51جنيه مصري و ال يتجاوز مليون جنيه، و ال يزيد عدد العاملين فيها عن 

 3يه تعتبر منشاة متناهية الصغر.لف جنأ 51سمالها عن قل رأ

 تركيا:-5

التعاون  OECD) )  لمانيا والنرويج من بين دول منظمةي هو الرابع بعد النمسا وأيعتبر االقتصاد الترك           

هيكلها االقتصادي، ومع ذلك فقد  فيما يتعلق بنسـبة حجـم المؤسسـات الكبيرة في االقتصادي والتنمية

                                                           
1     https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2016/8/7  0101 /15/11تاريخ االطالع                                             
طة في الجزائر و افاق تنميتها، شهادة ماجيستر في علوم التسيير، جامعة السعيدي سعدية، واقع المؤسسات الصغيرة و المتوس 2

 .1،ص0110/0117ورقلة،

مذكرة لنيل شهادة -دراسة حالة الجزائر-متطلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة عبد القادر رقراق، -3 

 .13،ص0114/0111،جامعة وهران،إقتصاد دوليفي العلوم اإلقتصادية، تخصص  ستريالماج

https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2016/8/7
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ي، تكمن في النمو في الناتج املحلي اإلجمال التركية إلى أن أكبـر فرص التوظيف وزيادةتوصلت الحكومة 

  .والمتوسطة قطاع المؤسسات الصغيرة

 من المؤسسـات فـي قطاع التصنيع بتركيا ،%44.5لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حواليوتشكل ا          

من جملة العاملين فـي هـذا القطـاع ، ويعمل بمعظم المؤسسات متناهية الصغر أقل % 11وتوظف حوالي 

عمال )ملكيـات فرديـة يـتم تشغيلها من قبل المالك( وتتمركز بكثافة في القطاعات التالية )  11من 

ة بمـا فـي ذلـك األثـاث المنسوجات و الكسـاء والجلود والمنتجات المعدنية المصنعة و المنتجات الخشبي

 .(واألطعمة والمشروبات والدخان

  :التعريف الرسمي

قد ال يكون التعريف المذكور هنا تعريف رسمي موحد من قبل الدولة بأكملها، ولكن ذلك التعريف           

 خاصة مـن قبل االقتصاديين الذين تناولوا ا سوف يلي ذكره، هو األكثر انتشاراالذي 
َ
لتجربة واستخداما

التركية فـي مجـال المؤسسـات الصـغيرة، ويستخدم التعريف هنا معيار العمالة فقط في تحديد 

 .المؤسسات الصغيرة عن غيرها

عامـل بينمـا المؤسسة المتوسطة  44إلـى  11المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي التي يعمل بها من          

فيمـا يخـص المؤسسات متناهية الصغر فهي المؤسسة التي  عامل، أمـا 144إلى  51هي التي يعمل بها من 

 عمال. 11يعمل بها أقل من 

 تايالند:-6

تقوم تايالند حاليا بتطبيق تعريف ذو معيارين )هما العمالة ورأس المال(، حيث يتم تعريف          

 المؤسسات الصغيرة على النحو التالي:

 0.5مليون بات ) 111في الصناعات كثيفة العمالة، وأقل من عامل  011تلك التي لديها أقل من           

  .مليون دوالر( إجمالي األصول بالنسبة للمشروعات كثيفة رأس المال

وتعد تايالند هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتطوير وتعديل تعريـف رسـمي للمؤسسات الصغيرة          

ـد معـايير التعريف، وقد اقترحت لجنة الخبراء المشكلة والمتوسطة دون االعتماد على عـدد العـاملين كأح

ع االقتصادي تقسيما يعتمد باألساس على قيمة األصول بالقطامن ممثلين عن كافة الجهـات المعنيـة 

 1ي:الموال الثابتة متضمنة األرض والقطاع االقتصادي لكل مؤسسة كما يوضحه الجدول 

                                                           
 .35-34،صجتماعية، نفس المرجع سامية سعيدي، مساهمة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية و اال 1 
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 (: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب تايلندا4-1الجدول رقم )

 

 

 

 

مجلة العلوم اإلنسانية و  مساهمة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية و االجتماعية، سامية سعيدي، المصدر:

 .34،ص، 0111،جوان ورقلة،جامعة قاصدي مرباح، 0العدد االجتماعية،

 

ائر في تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  ثانيا: تجربة الجز

يعتها القانونية، بأنها مؤسسة انتاج السلع و/ تعرف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة، مهما كانت طب         

       و الخدمات:أ

 ( شخصا.051( الى مائتين و خمسين )1تشغل من واحد ) -

( ماليير دينار جزائري ، او ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 4رقم اعمالها السنوي أربعة ) ال يتجاوز -

 دينار جزائري . 1مليار 

 دناه :كما هو محدد في النقطة أ تستوفي معيار االستقاللية-

 في مفهوم هذا القانون بما يأتي: يقع

السنوية، بمعنى عدد العاملين  عملاألشخاص المستخدمين: عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات ال-1

أجزاء من وحدات  لمؤقت او العمل الموسمي فيعتبر جراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة اما العمل ااإل 

 العمل السنوي.

خر سطة التي تنشط هي تلك المتعلقة بآالسنة التي يعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتو        

 نشاط محاسبي مقفل.

 10خر نشاط مقفل مدة جموع الحصيلة: هي تلك المتعلقة بآو محدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أال-0

 شهرا.

                                                                                                                                                                          
 

 القطاع مؤسسة متوسطة مؤسسة صغيرة 

 صناعة الف دوالر 511اقل من  الف دوالر  105أقل من 

 خدمات الف دوالر  511اقل من  الف دوالر  105أقل من 

 تجارة جملة الف دوالر  051اقل من  الف دوالر  105اقل من 

 تجارة تجزئة الف دوالر  151اقل من  الف دوالر 35اقل من 
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و بالمئة فما أكثر من قبل مؤسسة أ05سمالها بمقدار ة ال يمتلك رأالمؤسسة المستقلة: كل مؤسس-7

  المتوسطة.عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و  مجموعة مؤسسات أخرى، ال ينطبق

 الجدول التالي يوضح هذا التعريف بمختلف جزيئاته :

 (: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب القانون الجزائري 5-1)  رقم الجدول 

عدد  رقم االعمال الحصيلة السنوية

 العمال

 الصنف 

 مؤسسة صغيرة جدا 1-4 مليون دج 41اقل من  مليون دج 01اقل من 

 مؤسسة صغيرة 44-11 مليون دح 411اقل من  مليون دج 011اقل من 

 مليار 4-مليون  411 مليار دج 1-مليون  011

 دج

 مؤسسة متوسطة 51-051

رقم  الجزائرية، ، الجريدة الرسمية11/11/0113،المؤرخ في 10-13القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، رقم  المصدر:

 .1(،ص3/4/1،المادة )10
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 أهمية ومعوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصائص، المبحث الثاني:

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمطلب األول: خصائص 

من اقتصاديات البلدان  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الدعامة والركيزة األساسية لكثيرتعتبر            

زها عن باقي المشاريع، حيث الستمادها من خصائصها التي تميداة للبناء االقتصادي، وهذا راجع النامية وأ

 :هم خصائصها في النقاط التاليةنبرز أ

 سهولة التأسيس: -1

لو و حتى ا خاصا به، يمكن ألي شخص عادي حتى ولم يكن يملك مؤهالت علمية، أن يقيم مشروع           

من إنشاء مؤسسة  أيسركان هناك مالك فإن تأسيس مؤسسة صغيرة أو متوسطة سيكون من دون شك 

 كبيرة.

نظرا ألنها تحتاج رؤوس أموال صغيرة وبساطة اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بتأسيسها، مثال في فرنسا           

 1ساعة. 04تستغرق عملية انشاء مؤسسة اقل من 

 تي:أداة التدريب الذا-2

صحابها و العاملين فيها بالنظر الى ممارستهم أعمالهم ذه المؤسسات مراكز تدريب ذاتية ألتعتبر ه          

المالية مما يحقق اكتسابهم لمسؤوليات التقنية و التسويقية و باستمرار وسط عمليات االنتاج وتحملهم ا

لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل  لهمهمر الذي يؤ معلومات و المعرفة و الخبرات، األ المزيد من ال

  2تفوق حجم مؤسستهم الحالية.

 س المال:انخفاض رأ-3 

و ؤسسات الصغيرة بانخفاض نسبي في رأس المال و ذلك سواء تعلق األمر بفترة االنشاء أتمتاز الم         

 3المستثمرين.شكال االستثمار المفضلة عند صغار شغيل، الش يء الذي جعلها من أهم أثناء التأ

كذلك انخفاض تكلفة العمالة التي تتطلبها نظرا ألنها تعتمد أساسا على تكنولوجيا بسيطة وهي ال          

 ر.تحتاج آلالت معقدة أو مكان كبي

 .1إلى جانب أن معدالت دوران رأس المال كبيرة وفترة االسترداد قصيرة         

                                                           
مجلة نماء لإلقتصاد ياسر عبد الرحمان، براشن عماد الدين، قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الواقع و التحديات،  1

 .014،ص 0113،جامعة جيجل الجزائر، جوان 7التجارة، عدد و 
-0114،في العلوم االقتصادية  منة، واقع الذكاء االقتصادي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع دراسة حالة، مذكرة ماجستربلحاج آ 2

 .11،ص0115
،جامعة  15العدد جبار محفوظ، المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها، مجلة العلوم اإلنسانية،  3

 .015،ص0117،ديسمبربسكرة
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 : استقاللية اإلدارة في اتخاذ قراراتها-4

 2وبالتالي سهولة القيادة و التوجيه في تحديد األهداف الواضحة للمشروع.

 ارتفاع درجة اإلنتاج: -5 

دقة اإلنتاج والتخصص مما يساعد على اكتساب الخبرة واالستفادة من نتائج البحث العلمي مما         

 3يساعد على رفع مستوى اإلنتاجية ومن خاللها تخفيض كلفة اإلنتاج.

 القدرة على االنتشار الواسع بين المناطق و األقاليم:-6

وهذا االنتشار الواسع مرده قدرة هذه المؤسسات على االستجابة للخصوصيات املحلية والجهوية         

    4تبعا لدرجة وفرة عناصر اإلنتاج ومستوى القاعدة الهيكلية.

  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الثاني: 

لقد أثبتت التجارب والدراسات االقتصادية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهم محرك         

للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك فــــي جميع االقتصاديات علــــى اختالف مستويات تطورهــــا، فهذا 

نظمة التعاون والتنمية  وحسب م في استراتيجيات التنمية الشاملة،القطـــاع أثبت تعاظم دوره 

                      . (OCDE)االقتصادية

عبارة عن مؤسسات عائلية، كما أن % 31من المؤسسات، %45فإن هذه المؤسسات تمثل حوالي         

أغلبها مؤسسات مصغرة وصغيرة، ففي لواليات المتحدة األمريكية تمثل المؤسسات التي تشغل أقل من 

 .%31رنسا تمثل وفي ف% 31عامل  14

 5وهي تقوم بدور كبير في االقتصاد لهذا زادت عناية مختلف الدول بتنمية وتطوير هذا القطاع.        

 :األهمية االقتصادية-أ

 :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التكامل االقتصادي-1

                                                                                                                                                                          
(،شهادة 0114-0111الياس غفال، تقييم الدور التمويلي للشراكة االوروجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل الفترة) 1

 .13،ص0113-0111بسكرة،-راه، جامعة محمد خيضرالدكتو 
، اليات دعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، ملتقى وطني حول إشكالية استدامة المؤسسات آخرونغرداين حسام و  2

 .0113ديسمبر  1/3الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حصة لخضر الوادي،
الكريم ، بورقبة قويدر، الثالثة الجديدة: االبتكار األخضر واإلقتصاد األخضر و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وإشكالية التنمية كاكي عبد  3

 .11، ص 0114، ديسمبر 11، العدد 13المستدامة )إسقاط المقاربة على حال الجزائر( ، مجلة اإلقتصاد و المانجمنت، املجلد 
ملتقى وطني حول مراقبة  ، دور مراقبة التسيير في تفعيل أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،ونآخر مراكش ي محمد لمين و  4

 .0البليدة-لية لحكومة المؤسسات و تفعيل االبداع، جامعة علي لونس يالتسيير كآ
 .001مرجع سابق،ص قع و التحديات،قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الوا ياسر عبد الرحمن، براشن عماد الدين، 5
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إن مسألة تكامـــــــــــل المــؤسسات الصغيرة والمتوسطة مــــــع المؤسسات الكبيرة أمــــر فــــي غاية           

األهمـــــــية، فالتعاون بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة يؤدي إلى تدعيم الصناعة 

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في ككل وتنظيم االستهالكات الوسيطة وتنوع اإلنتاج الصناعي، فال

الكثير من األحيان مشروعات مغذية تعتمد عليها المؤسسات الكبيرة. في هذا اإلطار نجد شركة جنرال 

فتتعامل  مورد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما شركة رونو 71 111موتورز تتعامل مع أكثر من 

 مع أكثر من

  مورد.51 111 

 satellite system اليابان فتتبع المؤسسات العمالقة نظاما يعرف باسم الشركات التابعة أما في          

،حيث تحيط الشركة األم نفسها بعديد من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ تقوم هذه 

 .1اطاألخيرة بمدها بكل مستلزمات اإلنتاج وفق مواصفات محددة وجداول زمنية غاية في الدقة و االنضب

 توفير مناصب العمل: -2

أصبحت مشكلة البطالة من بين أكبر المشاكل في الدول النامية على الصعيد االجتماعي           

يـرا مـن أفكـار واهتمامات االقتصاديين والسياسيين وبرامجهم الهادفة إلى كبواالقتصادي وأخذ حيـزا 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر بـديل يسـاعد القضاء على هذا المشـكل وإيجاد طرق لعالجه، إن 

فـي القضاء على مشكلة البطالة حيث أنها تتيح العديد من فرص العمل وتستقطب عدد ال بأس به من 

طالبيه ممن لم يتلقوا التدريب والتكوين المناسبين وتمنع تدفق األفراد إلى المدن سعيا وراء فرص أفضل 

 .2جمعات السكنية والقرى و المدن الصغيرة التي تكثر فيها نسبة البطالةللعمل حيث أنها تقام في الت

  تكوين اإلطارات املحلية:-3

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي البلدان النامية في تكوين األفراد وتـدريبهم علـى            

المهـارات اإلداريـة واإلنتاجيـة والتسويقية و المالية إلدارة أعمال هذه المؤسسات في ظل قلة وضعف 

دريب الذي يعد إمكانيات معاهد اإلدارة ومراكز التدريب، وقد يكون التدريب داخل المؤسسة، وهو الت

للعاملين في مؤسسة ما ، على أن يتم بداخلها وقد تقوم بتصميم برامجه جهة خارجية وقد يكون تدريب 

خارج المؤسسة، يحتاج التدريب على بعـض األعمـال الخـروج بالمتدرب عن الموقع الطبيعي للعمل أو 

 .3موقع التدريب الكتساب المهارات التي يتطلبها العمل

 
                                                           

 .000مرجع سابق،ص قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الواقع و التحديات، ياسر عبد الرحمن، براشن عماد الدين، 1
سامية عزيز، مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية و االجتماعية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  2

 .33الجزائر،ص-،ورقلة0111،جوان0قاصدي مرباح،العدد
  .33ص،سامية عزيز، ، نفس المرجع  3
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 :منتجات وخدمات جديدةتقديم -4

االبتكارات الحديثة حيث تقوم بانتها لمتوسـطة مصدر لألفكار الجديدة و اإن المؤسسات الصغيرة و            

ج السـلع والخـدمات المبتكرة ويمثل اإلبداع جانبا من إدارة هذه المؤسسات والمالحظ أن كثيرا من السـلع 

المؤسسات، وهذا يرجع إلى معرفتهـا الحتياجات عمالئها والخدمات ظهرت وتبلورت وأنتجت داخل هذه 

 .1بدقة ومحاولة تقديم ومواكبة الجديد

 استخدام التكنولوجيا المالئمة:-5

تقني مالئم لظروف  المتوسطة تستخدم فنون انتاج بسيطة و نمطن المؤسسات الصغيرة و إ          

البلدان النامية، فالتقنيات المستخدمة في هذه المؤسسات كثيفة العمالة و غير مكلفة للعملة الصعبة 

مقارنة مع التقنيات المتطورة كثيفة راس المال. حتى ان الخانات المرتبطة بهذه التقنيات متوفرة محليا و 

 2و تدريب العمال. ال تتطلب مهارات عمالية و بذلك تنخفض تكلفة اعداد

 تعبئة الموارد المالية:-6

تلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورا هاما في تعبئة الموارد المالية الخاصة و الكفاءات            

إخراجه من الدورة ت االستثمارية بدال من تجميده و املحلية و زيادة االدخار و توجيه نجو املجاال 

االقتصادية في شكل اكتناز، ومثال ذلك قيام المشاريع االقتصادية الصغيرة و المتوسطة بين افراد 

 3العائلة او األصدقاء معتمدين في تمويلها على مدخراتهم الخاصة

 األهمية االجتماعية:-ب

ت الصغيرة هناك أدوارا على الصعيد إلى جانب األهمية و األدوار االقتصادية التي تلعبها المؤسسا          

 :االجتماعي يمكن أهمها في النقاط التالية

تكويـن عالقـات وثيقـة مـع المستهلكيــن فـي املجتمــع : إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحكم قربها           

م بشكل تام من المستهلكين تسعى جاهدة للعمل على اكتشاف احتياجاتهم مبكرا والتعرف على طلباته

وبالتـالي تقـديم السـلع والخدمات، إن ربط العالقات مع المستهلكين يوجد عالقة ربط بين المنتج 

والمسـتهلك ويعطى درجة كبيرة من الوالء لهذه المؤسسة أو و تلك، وهذا ما نالحظه بنفس الدرجة لدى 

 4المؤسسات الكبيرة.

 

                                                           
 .51،ص0113، ايتراك للنشر والتوزيع،مصر ،المتوسطة و مشكالت تمويلها، المؤسسات الصغيرة و  رابح خوني، رقية حساني، 1

 .51رابح خوني، رقية حساني، ، مرجع سابق،ص 2 

 .57رابج خوني، رقية حساني، ،نفس المرجع،ص 3 

 .34مرجع سابق، ص  مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية و االجتماعية، سامية عزيز، 4 
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 دخول:مالمساهمة في التوزيع العادل لل-1

في ظل وجود عدد هائل من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتقاربة في الحجم و التي تعمل في             

عداد هائلة من العمال يؤدي ذلك الى تحقيق العدالة في توزيع و يعمل بها أظروف تنافسية واحدة 

ت الكبيرة و التي تعمل . وهذا النمط من التوزيع ال يوجد في ظل عدد قليل من المؤسسامدخول المتاحال

   1في ظروف تنافسية.

 تقوية العالقات واألواصر االجتماعية:-2

إن االتصـال المسـتمر بـين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالئها وزبائنها يتم في جو من اإلخـاء            

وعادة ما يكون عمالء  والـود والتآلف والعمل على استمرارية مصالح الطرفين وتحقيق المنافع المشتركة

 .المؤسسة هم أنفسهم األصدقاء واألهل مما يسهل التعامل ويزيد التـرابط االجتماعي بينهم

 زيـادة إحسـاس األفـراد بالحرية واالسـتقاللية:-3

إن المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة تعظم إحساس األفراد بالحرية واالستقاللية وذلك عـن طريـق          

في اتخاذ القرارات دون سلطة وصية والشعور بالحرية المطلقة في العمل دون قيود  النفرادباالشعور 

وشروط و اإلحساس بالتملك والسلطة وتحقيق الذات من خالل إدارة هذه المؤسسة والسهر على 

 2استمرارية نجاحها.

 

اقيل المؤسساتطلب الثالث: معوقات و الم  المتوسطةالصغيرة و  عر

تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى العديد من المشاكل التي تعرقل نشاطها وتحد من          

إمكانية استمرارها، ويرجح الى بعد المؤسسة الصغيرة و المتوسطة عن الحجم األمثل الذي يحقق وفرات 

 3داخلية وخارجية، وفيما يلي نبين جملة من هذه المشاكل التي تواجها المؤسسات.

 اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية:صعوبات -1

يم و التنفيذ ولكن ما يث التنظاالستجابة اإلدارية السريعة من ح الصغيرةيتطلب نشاط المؤسسة         

ذ يغلب عليها إ داراتنا ال تزال بعيدة عن تقديم خدمات بأسرع ما يمكن و بكفاءة عالية،نالحظه هو أن إ

ن يع الصغيرة تتم ببطء كبير لدرجة أالملفات واعتماد المشار روح الروتين الممل، مما جعل معالجة 

الوطني فرصا يع على أصحابه وعلى االقتصاد ضوانه مما عطل و لم يحصل على الموافقة في أ الكثير منها

                                                           
 .54رابج خوني، رقية حساني، ، مرجع سابق،ص 1 

 .55نفس المرجع،ص ،رابج خوني، رقية حساني،  2
 .30رابح خوني، رقية حساني، ،نفس المرجع،ص 3
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بعد لهضم و استيعاب وفهم خصوصية هذا  بسبب الذهنيات أو العقليات لم تتهيأ اقتصادية ال تعوض،

 1من ثم التعامل معه وفق متطلباته. النوع من المؤسسات و

  :شكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةا-2

تعتبر إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد العقبات الرئيسية التي تقف أمام نموها         

وتطورها، حيث يواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ة صعوبة في الحصول على التمويل 

  .لمزاولـة نشاطات املختلفة لمؤسساتهم الالزم

ة والمتوسطة إلى أنه في أغلب األحيان ما تكون المؤسسـة وترجع إشكالية تمويل المؤسسات الصغير        

تملـك قدرة جد محدودة في الحصول على رأس المال والخدمات المالية للوفاء باحتياجاتها من رأس المال 

العامـل أو الثابت بصفة مستمرة، وهذا لضعف الموارد الذاتية ألصحاب المؤسسة و إلحجام مؤسسات 

 2مؤسسات المصغرة المالية املختلفة.التمويـل عـن تزويد ال

 الصعوبات المتعلقة بالعقار الصناعي:-3

إن مسألة الحصول على العقار الصناعي، سواء من حيث توفره أو اإلجراءات اإلدارية للحصول          

عليه، السعر وطرق الدفع والتسوية القضائية، من أهم المشاكل التي تواجه نمو وتطور قطاع 

لصغيرة والمتوسطة، فالحصول على عقد الملكية أو عقد اإليجار يعد أمرا أساسيا في المؤسسات ا

الحصول على التراخيص المكملة األخرى، فحسب دراسة  قام بها البنك العالمي أثبتت مدى تأثير هذا 

العائق على االستثمار الخاص في الجزائر خاصة على االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 15و 17ث تطول فترة انتظار المستثمر للحصول على العقار الصناعي، إذ تتراوح هذه المدة بين حي

 3سنوات.

افر الفرص للتدريب-4  :عدم تو

تتميز هذه المؤسسات بصغر حجمها وتعدد االختصاصات فيها وهذا لسرعة مواكبتها للتغيرات          

مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التكوين، وبالتالي فقليال ما نجد هذه  الممكنة على عكس المؤسسات الكبيرة ،

 4المؤسسات تنتهج سياسة تكوين واضحة و مخططة.

                                                           
رابح خوني و رامي حريد، عوائق االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، مجلة الحقوق  1

 .704،ص0111،ديسمبر7والحريات،الجزائر،العدد
(،مرجع سبق 0114-0111الياس غفال، تقييم الدور التمويلي للشراكة االوروجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل الفترة) 2

 .35-34ذكره،ص
 .003كره،صذ ئر الواقع و التحديات ،مرجع سبقياسر عبد الرحمن و براشن عماد الدين، قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزا 3
ليات دعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، ملتقى وطني حول إشكالية استدامة المؤسسات آ، آخرونغرداين حسام و  4

 .مرجع سابقالصغيرة و المتوسطة في الجزائر، 



 الفصـــــل األول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

23 
 

 

  :االستراتيجيضعف عملية التخطيط  -5

، وهذا االستراتيجيإن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهملون وال يهتمون لعملية التخطيط         

ما يؤدي في العديد من األحيان إلى فشل المؤسسة وعدم مقدرتها في االستمرار، وترجع أهمية التخطيط 

وتمكن صاحب في السوق واملحافظة عليها  أنها تساعد المؤسسة على تحقيق قوة تنافسية  استراتيجي

ة على و املحافظ المستهلكين و كيفية جب المؤسسة من تقدير إمكانيات المؤسسة و معرفة رغبات

 .1لكينهالمست

  المشكالت التسويقية: وتتمثل فيما يلي:-6

 مشكالت التسويقية خارجية : نذكر من أهمها:          

مشكلة تفضيل المستهلك للمنتجات األجنبية لدوافع عاطفية قائمة على ارتباطه بالسلع المستوردة لفترة -

 زمنية طويلة؛ 

المنتجات المستوردة ومثيالتها من المنتجات الوطنية ويرجع ذلك إلى حرية شبه مشكلة المنافسة بين - 

 مطلقة لالستيراد من األسواق األجنبية وعدم توفير الحماية الكافية للمبيعات الوطنية؛

مشكلة انخفاض من حجم الطلب لقطاع كبيرة من طرف المستهلكين وهذا يؤدي بدوره إلى التأثير على  -

 لي.حجم الطلب الك

  - مشكالت التسويقية داخلية: نذكر من أهمها:    

 مشكلة عدم اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدراسة السوق المتوقع لتصريف. -

 هتمام بإجراء دراسات التنبؤ لحجم الطلب على منتجات المؤسسة.إل ا- 

 .مشكلة نقص الكفاءات التسويقية ونقص القوى البيعية عموما -

عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إلزام التجار بأسعار معينة مما يؤدى إلى فرض مشكلة  -

  2األسعار في السوق والتي تضر في النهاية بالمؤسسة.

 :اإلجراءات الحكومية-7

 1والتي تقيد من حرية هذه المؤسسات مما يحول دون نموها وخاصة بالبلدان النامية.   

                                                           
 .33مرجع سبق ذكره،ص ،الياس غفال 1
شامية بن عباس و هدى معيوف، الصعوبات و العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،،ملتقى وطني حول إشكالية  2

 .3،ص0113ديسمبر 1/3استدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حصة لخضر الوادي،
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 :المنافسة-8

المنافسة والتسويق من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة،           

 .2وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبير

 :الصعوبات المتعلقة بالرسوم الجمركية-9

يتصف تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات جمركية تحد من سيرورة نشاطها، حيث            

تعامل الجمارك الجزائرية مع المستثمرين بالبطء والتعقيد مما يجعل العديد من السلع حبيسة للموانئ 

لعدة شهور، مما ينعكس سلبا على مردود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تعتمد في عمليتها 

 3اإلنتاجية على مواد أولية مستوردة ال توجد في السوق املحلي.

 نقص المعلومات: مشاكل-11

نظرا لعدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإلنفاق على البحث وتوفير المستشارين             

واالتصال بمصادر المعلومات، بالتالي فإنها تواجه مشاكل نقص المعلومات والتي تؤثر على نشاطها، 

يير يجعل من هذه المؤسسات حيث أن غياب نظام المعلومات وسوء التحكم في تقنيات واليات التس

المؤسسات  هشة و غير قادرة على المنافسة خاصة في بداية انشائها حيث أنه من المؤكد أن تواجه هذه

 4تنميتيها وتطويرها.نها تنشط في محيط معلوماتي ضعيف ال يساعد مشاكل قلة المعلومات أل

 التطور التكنولوجي:-11

لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تسهيل عمليات االتصال واالنتقال بين الدول وسرعة في أداء           

المعامالت االقتصادية الدولية، سواء التجارية أو المالية، كما أدى إلى تجاوز الحدود السياسية للدول، 

أنماط االستهالك في  واتساع األسواق بصورة جعلت المنتجات تأخذ الصفة العالمية، كما أدى إلى تشابه

العالم بين الشعوب مختلفة الثقافات، وهذه التطورات هي نتاج حقيقي لما يعرف بالثورة الصناعية 

 الثالثة.

                                                                                                                                                                          
-جامعة تيارت، 1العدد، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر افاق و قيود، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، ايت عيس ى عيس ى 1

 .031،ص الجزائر،

  2  https://almerja.com/reading.php?idm=46592  15/17/0101تاريخ االطالع. 
 .003،مرجع سبق ذكره،ص ة في الجزائر الواقع و التحدياتياسر عبد الرحمن و براشن عماد الدين، قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسط 3
في العلوم  دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتورا-رية و التطبيقسسات الصغيرة و المتوسطة بين النظحنيفي امينة، إشكالية تمويل المؤ  4

 . 35،ص0114-0113معة عبد الحميد ابن باديس مستغانم،، جاالتجارية 

https://almerja.com/reading.php?idm=46592
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كما أدى التقدم التكنولوجي بالمؤسسات لالهتمام بتنمية ونشر األساليب اإلنتاجية التي تعتمد على          

األداء داخل المؤسسة، مما يحسن دة المنتجات ورفع إنتاجية التكنولوجيا العالية بهدف الزيادة من جو 

  1يدعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مقارنة بالمنافسين.و 

 اية المنتوج الوطني:دة وعدم حمصعوبات التدفق الفوضوي للسلع المستور  -12

االقتصاد الحر نفسها على  ميكانيزماتلمتعارف عليها تقض ي بفرض قواعد و ذا كانت القاعدة اإ         

ن ذلك خلق مناخا يقف كواحد من فإ مام ظاهرة االستيراد الفوضوي و التي شملت كل ش يء،وأ الجميع،

 وبصدد االستيراد غير المنظم نذكر: محددات النمو امام المؤسسة الناشئة،

 املحليةقل من سعر مثيالتها تيراد سلع و بيعها محليا بأسعار أاإلغراق المتمثل في اس-

لى ا االنضمامء شروط التذرع بالحرية االقتصادية و شروط تحرير التجارة في اطار التهيؤ الستيفال-

حماية المنتوج املحلي عن طريق الرسوم  المنظمة العالمية للتجارة مع أن هذه األخيرة تكرس و تقبل مبدأ

 2و التي يتهددها االستيراد.أاشئة المتوسطة النيعا و تأهيال للصناعات الصغيرة و الجمركية وحدها تشج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3،صشامية بن عباس و هدى معيوف، الصعوبات و العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، مرجع سبق ذكره 1

 .705رابح خوني و رامي حريد، عوائق االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر مرجع سبق ذكره،ص2 
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  المتوسطةمؤسسات الصغيرة و في ال : ماهية التمويلثالثالمبحث ال

يعتبر التمويل حجر األساس الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير              

 .وتسديد جميع مستحقاتها ونفقاتهامستلزماتها 

عنصر محدد  ألنهان تعتني بها المؤسسة من القرارات األساسية التي يجب أويعد قرار التمويل             

المالئمة لطبيعة المشروع حثهم عن مصادر التمويل الالزمة و لكفاءة متخذي القرارات المالية من خالل ب

وسنحاول في هذا المبحث توضيح مفهوم التمويل وكذا إبراز  االستثماري المستهدف الختيار افضلها ،

 هم وظائفه.ألنواعه وأأهميته على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى التطرق 

 في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مفهوم التمويلالمطلب األول: 

 للتمويل عدة مفاهيم نذكر منها:

األساســية الـتي تعتمـد عليهـا المؤسسـة في تــوفير كـل مـا تحتاجـه مـن المسـتلزمات التمويـل هــو النــواة        

 1واألدوات اإلنتاجية وتسديد جميع مستحقاتها ونفقاتها.

التمويل هو مجموع العمليات التي تصل من خاللها المؤسسة إلى تلبيـة كـل احتياجاتها مـن رؤوس األمـوال -

خصـيص األولي مـن األمـوال والزيـادات الالحقـة للقـروض المتـوفرة في األوسـاط العامـة سـواء تعلـق األمـر بالت

والهياكـل المالية، أو المساهمات الممنوحة من طرف الخزينة العامة أو الجماعات املحلية والدولة أو 

  2الخواص وغيرها.

ذا التمويل سواء التمويل ادر هالتمويل هو توفير المال الالزم لالستثمار بغض النظر عن تعدد مص-

 3األموال.و الخارجي  أي يختص بدراسة كل ما يتعلق برؤوس الذاتي أ

مؤسسة او شركة و ضمان سير نشاطها وكذا  إلنشاءالتمويل يعتبر تمويال كل المصادر الضرورية -

حسن مما يجعلها قادرة على تحقيق الموارد التي تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أ توسيعها أي كل

 .4تدفقات نقدية 

   

                                                           
لة نايت إبراهيم محمد، اليات تمويل المنشآت الرياضية و المتابعة المالية لها)دراسة وصفية ملجموعة من المنشآت الرياضية الجزائرية(،رسا 1

 .31 ،ص0110-0111 ،اجيستر، تخصص إدارة و تسيير رياض ي، معهد التربية و الرياضة، جامعة الجزائرضمن متطلبات نيل شهادة الم
زواوي فضيلة، تمويل المؤسسات االقتصادية وفق الميكانزمات الجديدة في الجزائر)دراسة حالة سونلغاز(،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  2

 .11ص، 0114-0113اس،بومرد-الماجيستر في علم التسيير، جامعة محمد بوقزة
م، 0115، عمان، دار الميسر للنشر والتوزيع، 1، أحمد عارف العساف، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ط حسين محمد سمحان 3

 .75هـ ، ص 1471
ختيار والمفاضلة(، معايير اإل  -التوازن المالي –، التمويل في المؤسسات اإلقتصادية ) التحليل المالي في المؤسسات يوسف حسن يوسف 4

 .011، ص 0110اإلسكندرية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر و التوزيع، 
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 مفاهيم أساسية في تمويل المشروعات الصغيرةالمطلب الثاني: 

س المال رأبالبحث عن استخدامات  والذي يختصالعلوم التطبيقية لعلم االقتصاد  أحدعلم التمويل -1

  .و انتاجيته ومصادره ووسائل تنميته 

اإلقراض و يشمل ورؤوس األموال بالبيع و الشراء و النقود سوق التمويل هو سوق يتم خالله تبادل -0

سوق النقد الذي تتداول فيه النقود و الوسائل النقدية و االئتمانية آلجال قصيرة من خالل مؤسسات 

س المال الذي رأسوق السياسة النقدية و االئتمانية و  الجهاز المصرفي المسئولة عن صياغة و تنفيذ

 وسطة و طويلة لمتطلبات االستثمار.تتداول فيه األموال آلجال مت

المشكلة التمويلية من وجهة نظر الدولة تتمثل في عجز المدخرات املحلية عن الوفاء بالمتطلبات -7

استخدامه مما  ق طر ل الالزم و طريقة االحتفاظ به و االستثمارية و عدم إمكانية تقدير كمية التموي

  يتطلب دائما من الدولة دعم هذه النوع من المشاريع .

و ضالة الدخل الفردي مما يؤثر على تتضمن انخفاض أالمشكلة التمويلية من وجهة نظر الفرد -4

التكوين الرأسمالي الالزم له و بخاصة في ضوء ارتفاع التكاليف اإلنتاجية بدرجة اكبر من ارتفاع أسعار 

  1خدمات . السلع و ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .73-73، أحمد عارف العساف، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص محمد سمحان حسين1 
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 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الرابع: أنواع، أهمية ووظائف التمويل

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أنواع التمويلالول ا المطلب-

 يمكن النظر للتمويل من عدة زوايا و التي ترصد من خاللها أنواع التمويل.        

  :يستغرقهامن زاوية المدة التي -1

تريد فترة استعمالها عن سنة بالمبالغ النقدية التي  تمويل قصير االجل ويقصد به األموال التي ال -ا

العملية  إلتمامتخصص لدفع األجور و شراء المواد و التوسع الموسمي و غيرها من المدخالت الالزمة 

 الجارية نفسها .من الحصيلة المنتظرة للفعاليات اإلنتاجية والتي يتم تسديدها 

تمويل متوسط االجل وتتراوح مدته من سنتين الى خمسة سنوات موضوعه في الغالب يخص تمويل  -ب

الخاصة بالربحية و المنتظرة من هذا التمويل و التي يتعين على وفاء  اآلالتالمشتريات و المعدات و 

 القرض. 

مال الثابت و تزيد مدته عن خمس سنوات س الويل االجل ينشأ من الطلب األموال لتكوين رأتمويل ط-ج

 مثل عمليات التوسيع .

 إلى:  قسموتن امن زاوية مصدرها الحصول عليه-2

تمويل ذاتي هو وسيلة تحويلية جد هامة و هي اكثر استعماال بحيث يسمح لتمويل نشاطها االستغاللي  -ا

 بنفسها دون اللجوء الى أي عميل اخر.

لسوق المالية او عن طريق التمويل بلجوء المشروع الى المدخرات المتاحة في اتمويل خارجي يكون هذا -ب

 سهم جديدة في السوق.زيادة رأس مالها بطرح أ

 :من زاوية العرض الذي يستخدم من اجله-3

قصيرة االجل و  تمويل االستغالل يصنف الى تلك األموال التي ترصد لمواجهة االحتياطات و المعامالت-ا

 التي تتعلق بتنشيط الدورة اإلنتاجية في المؤسسة.

 .تمويل االستثمار ويتمثل في األموال املخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية -ب
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 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثاني: أهمية التمويل 

ب عللتوفير السلع والخدمات، ومن أجل أن ي أي مشروع وذلك يعد التمويل ضرورة حتمية لبدأ         

التمويل دور فعال ولكي تكون له أهمية على مستوى االقتصاد يجب أن يستخدم بعقالنية من كل النواحي 

 االقتصادية منها االجتماعية ونرى أهمية التمويل من خالل مايلي:

ترجع أهمية التمويل هنا عند قيام المؤسسات بالتوسع فهي بحاجة إلى  شاطات االستثمار:بالنسبة لن -

تحديد استثماراتها، بإعادة صيانة اآلالت وامتالكها لمعدات وعقارات جديدة أي كل ما يساعدها باالعتماد 

 على مواردها الذاتية أو باالقتراض من الخارج.

ين المؤسسة من السيولة النقدية لمواجهة المصاريف المتعلقة هي تمكبالنسبة لنشاطات االستغالل:  -

 مينات..التأ الكهرباء، مصاريف، باالستغالل مثل: األجور،

 باإلضافة الى:

 .الخارجي تخفيض الضغط على ميزان المدفوعات وذلك من خالل االستخدام الكفء للتمويل -

 .تحقيق أهداف المؤسسة-

و خارجها، المؤسسة أ دة سواء داخلجممليعمل على تحرير األموال ا ضمان السير الحسن للمؤسسة فهوـ 

  1ويوفر احتياجات التشغيل ويزيد من الدخل بإنجاز مشاريع معطلة و أخرى جديدة.

 مطلب الثالث: وظائف التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وذلك نضرا لما توفره من ليونة في سير  ن آلية التمويل تعتبر من أهم الوظائف في مختلف المشاريع،إ         

 العمل، حيث أن اإلدارة المالية هي التي تتكفل بها:

 هم النقاط:وفيما يلي نبرز أ 

تطبق المؤسسة هذا النوع من التخطيط لوضع توقعاتها  المستقبلية حيث انه التخطيط المالي: -1

مات المالية وطريقة تحصيلها سواء بتقدير المبيعات والمصاريف تسعى المؤسسة إلى تحضير المستلز 

كانت هذه المستلزمات قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، دون إهمال عنصر عدم التأكد من 

المعلومات التنبؤية، وهذا ال يعني استبعاد التخطيط وإنما وضع خطط تتالءم مع األوضاع غير المتوقعة 

 .أي جعلها مرنة

مالية عن طريق تقييم أداء النشاط مقارنة بالخطط الموضوعة، ويتم : تتم الرقابة الالرقابة الماليةـ 2

 .هذا التقييم من خالل االطالع على تقارير األداء بإبراز االنحرافات ثم تحديد مسببات حدوثها

                                                           
 .4مرجع سبق ذكره ، ص  الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلها، المؤسساترابح الخوني، حساني رقية ، 1



 الفصـــــل األول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

30 
 

يبين التخطيط المالي للمؤسسة األموال التي تحتاجها في الوقت المناسب الحصول على األموال: -3

ولتلبية هذه الحاجة تلجأ المؤسسة إلى مصادر خارجية أو داخلية من اجل الحصول على هذه األموال 

  1التكاليف وابسط الشروط.بأدنى 

ر المالي إلى استغاللها عندما تتحصل المؤسسة على األموال المطلوبة يسعى المدي استثمار األموال:-4

بشكل أمثل في مختلف المشاريع وعليه التأكد أن استخدام هذه األموال يضمن تحقيق أعلى مستوى من 

الربح فكل مشروع استثماري هو عبارة عن أصل من األصول الثابتة أو المتداولة للمؤسسة، وفي نفس 

 2الوقت تقوم المؤسسة بتسديد التزاماتها.

إن الوظائف السابقة الذكر دورية دائمة لإلدارة المالية ولكن مشاكل مالية  اصة:مقابلة مشكلة خ-5

ذات طبيعة خاصة لم تتعود المؤسسة على حدوثها وهذا يتم عند الجمع بين مشروعين أو عدة مشاريع في 

 .3مشروع واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قشيدة صورية، تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، دراسة حالة الشركة الجزائرية األوروبية للمساهمات قيناليب، مذكرة  1

 .0110-0111، 7ماجيستر في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر

 
 .34،ص0115تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، بن عكنون،الجزائر،الطاهر لطرش،  2
 .00-01،ص1444دار المستقبل للنشر و التوزيع،  مصر، ، الطبعة األولى، محمد إبراهيم عبيدات، اساسيات اإلدارة المالية 3
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 :خاتمة الفصل

نسبة كبيرة من المؤسسات في العديد من دول العالم لما  توسطةمغيرة والصؤسسات التمثل الم             

لها من خصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات، فهي تعتبر من أهم املحركات الرئيسية للنمو 

بهذا  االهتمام، لذلك وجب األساسيةوالتخطيط المستقبلي، وتمثل إحدى دعائم التنمية  االقتصادي

لمستدامة سواء على مستوى المؤسسة من حيث قيامها بإشباع ا ألهميتهاالنوع من المؤسسات نظرا 

حاجة صاحبها من العمالة وتوظيف رأس المال، أو على المستوى الكلي بالمساهمة في التخفيف من حدة 

 .البطالة بتوفير مناصب عمل

ض من خالل هذا الفصل قمنا بالتطرق لماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل عر             

تعاريف بعض الدول، كما قمنا بعرض خصائص واهمية هذه المؤسسات والعراقيل التي تواجهها، 

 وكذلك تطرقنا ألليات تمويلها.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 تمهيد:  

تسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية الى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدور هذا القطاع         

العتمادها  اصب العمل والحد من البطالةفي تنمية االقتصاد الوطني وكذلك على المستوى االجتماعي بخلقها لمن

ف قطاعات النشاط االقتصادي و تساهم في ترقيتها و تهتم خصيصا بدعم وتمويل في مختل على عدة هياكل

 والصندوق الوطني للتامين عن ، ANADE تتمثل اهم هذه الهياكل في الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتية

وسنحاول من خالل هذا الفصل دراسة كل ، ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  ،CNAC  البطالة

 مستغانم وفق المباحث التالية . رعها بواليةوكالة من خالل ف

– الوكاالت المساهمة في عملية دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية مستغانم األول:المبحث 

 . ANADE ,CNAC , ANGEM- -دراسة حالة 

سطة بوالية حصيلة الوكاالت المساهمة في عملية دعم و تمويل المؤسسات الصغيرة والمتو  :الثاني المبحث

 .0202خالل سنة   ANADE ,CNAC , ANGEM -دراسة حالة– مستغانم
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 –المتوسطةدعم و تمويل المؤسسات الصغيرة و  الوكاالت المساهمة في عمليةالمبحث األول: 

 بوالية مستغانم.  ANGEM ,CNAC,ANADE -دراسة حالة 

 

 ية للتسيير القرض المصغر، والوكالة الوطن  ANADEلمقاوالتية الوكالة الوطنية للدعم والتنمية ا            

ANGEM  والصندوق الوطني للتأمين عن البطالةCNAC أهم مصادر إنشاء وتمويل المؤسسات الصغيرة ،

وسنحاول من خالل هذا المبحث التعريف بكل وكالة بصفة عامة وفرعها بوالية مستغانم بصفة والمتوسطة 

صحاب فة التي تمنحها كل وكالة للشباب أمختلف االمتيازات ووسائل الدعم املختلخاصة وكذا االلمام ب

 المشاريع.

 

 ANADEمفاهيم حول الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية  :ول المطلب األ 

مؤسسات الصغيرة هم هيئات دعم وتمويل الالشباب من أالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل  تعتبر             

االمتيازات التي ع من المؤسسات من خالل الخدمات و وسطة نظرا الى مساهمتها الكبيرة في تطور هذا النو المتو 

 تمنحها في اطار ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

 :ANADE مفاهيم عامة حول الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية أوال: 

ربيع  6المؤرخ في  903-02عم و تنمية المقاوالتية بموجب مرسوم تنفيذي رقم أنشئت الوكالة الوطنية لد             

المؤرخ  036-36، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 0202نوفمبر سنة  00الموافق ل 2440الثاني عام 

يل الة الوطنية لدعم تشغالمتضمن انشاء الوك و  2336سبتمبر سنة  8الموافق ل  2427ربيع الثاني  04في 

 تحديد قانونها األساس ي.الشباب و 

الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة، وبناء على الدستور السيما  بناء على تقرير -

اسم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الى الوكالة الوطنية  ( تم تغيير0)الفقرة  249و  4-33المادتين 

 .لدعم و تنمية المقاوالتية 

ة ة للوكالة من بينها إعداد البطاقوفضال عن مهامها املحددة في قانونها األساس ي ،أدرج المرسوم مهاًما جديد           

مع  باالشتراكيينها دوريا، من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتع استحداثهاالوطنية للنشاطات التي يمكن 

مصغرة متخصصة مجهزة لفائدة المؤسسات  مختلف القطاعات المعنية، وضمان تسيير مناطق نشاطات

 المصغرة.



 –دراسة حالة  –الفصل الثاني: دراسة حالة الوكاالت دعم و تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ADANA ،ANGEM  ،CNAC لوالية مستغانم ،  

  

35 
 

وتقوم ذات الوكالة بإعداد وتطوير الذكاء االقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة           

وفعالة، وكذا العمل على تشجيع تبادل الخبرات من خالل برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكاالت األجنبية 

  .1وترقية المقاوالتية والمؤسسة المصغرة لدعم

:ANADE مهام الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتية  -2  

 .صحاب المشاريع لخلق مؤسساتهم الخاصةكز دعم استشارة و مرافقة الشباب أمر  -

 بأنشطتهم.التنظيمية المتعلقة االقتصادية التقنية التشريعية و  صحاب المشاريع المعلوماتتوفر للشباب أ -

الصندوق الوطني للتأمينات  الضرائب. تطوير العالقات مع مختلف شركاء الوكالة )البنوك.تكثيف و  -

 الجتماعية(.ا

 تطوير الشراكة بين القطاعات املختلفة لتحديد فرص االستثمار. -

 صحاب المشاريع و تأهيلهم.ن الشباب أتدريب و تكوي -

 2عمال و المؤسسات.لتعزيز خلق و انشاء األ  التدابير تشجيع مختلف االجراءات و -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المؤرخ  036-36،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 0202نوفمبر سنة  00الموافق  2440ربيع الثاني عام  6المؤرخ في  903-02مرسوم تنفيذي رقم  1 

قانونها األساس ي، ويغير  والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد2336سبتمبر سنة  8الموافق  2427ربيع الثاني عام  04في 

 .28م،ص0202نوفمبر سنة  02الموافق  2440ربيع الثاني عام  3، 72تسميتها، الجريدة الرسمية،العدد

 2 www.ansej.dz   28/29/0202تاريخ االطالع. 

http://www.ansej.dz/
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 :الهيكل التنظيمي لفرع مستغانم  -9

 

الوطنية  ANADE ( يوضح الهيكل التنظيمي الذي يسير عليه عمل فرع مستغانم للوكالة1-2الشكل رقم )

 لدعم وتنمية المقاوالتية.

 

 

 

 

موظف الوكالة طرف من دمة مقالمصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معلومات                                     

هو المسؤول األول عن سير فرع الوكالة والمسير العام في كل ما يخص الموظفين والشباب حاملي  المدير: -

 وهو احد أعضاء لجنة قبول وتقييم المشاريع. المشاريع وغيرها من المهام داخل وخارج فرع الوكالة،

 لألعمالوهدفها األساس ي مساعدة المدير على تهيئة البيئة اإلدارية التي تمكنهم من التفرغ التام  ة:سكريتاري -

المكتبية التي يتكرر حدوثها يوميا في المكتب، من خالل توفير الخدمات والمعلومات في املجاالت الفنية 

 ء الروتينية عن المدير.والمكتبية باإلضافة الى القيام ببعض االعمال الروتينية لتخفيف األعبا

 مكلف باألعالم واالتصال. -

مدير فرع وكالة 

مستغانم

مصلحة املرافقة مصلحة املالية 

واملحاسبة

مصلحة االدارة 

والوسائل مصلحة االحصاء 

واالعالم االلي
مصلحة املتابعة 

املنازعات والتحصيل

مكلف باالعالم 

واالتصال سكريتاريا
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بالنسبة لإلدارة فلها دور داخلي يتمثل في تنظيم عالقة اإلدارة بالموظفين والحفاظ  مصلحة اإلدارة والوسائل: -

 يط الخارجي )المالحق،بين فرع الوكالة واملحعلى تطبيق النظام الداخلي لفرع الوكالة، وخارجيا تعتبر همزة وصل 

الديرية العامة، البنوك، ..( اما بالنسبة للوسائل فمصلحة اإلدارة والوسائل هي المسؤولة عن توفير المعدات، 

 العتاد، التجهيزات المكتبية، صيانة.

تي والعمل على جمع وتخزين المعلومات والبيانات من : تشرف على النظام المعلوماالحصاءمصلحة االعالم وا -

رجي لفرع الوكالة، وتشكيل قاعدة المعطيات حول األنشطة واألشخاص المستفيدين، املحيط الداخلي والخا

 الى توفير المعلومات واالحصائيات والبيانات الخاصة بحصيلة نشاط الفرع. باإلضافة

افقة: - دورها متابعة ومرافقة أصحاب المشاريع بداية من مرحلة وضع الملف الى غاية بداية  مصلحة المر

 .نشاط المؤسسة

تشرف المصلحة على مختلف العمليات المالية من تمويل ومسك املحاسبة  مصلحة المالية واملحاسبة: -

 الشهرية للوكالة الخاصة بحسابات االستغالل، التمويل، التحصيل.

مراقبة ومتابعة  العمل على تحصيل الديون بجمع الوسائل، وكذا مصلحة المتابعة، المنازعات والتحصيل: -

كد من عدم قيامهم باي تجاوزات ومخالفات، وفي حالة حدوثها فهذه المصلحة هي المسؤولة ن والتأالمستفيدي

 باسم فرع الوكالة بتسوية النزاعات والخالفات بين الفرع والمستفيدين.

 :االمتيازات الممنوحة في اطار الوكالة ثانيا: 

المشاريع الراغبين في انشاء مؤسساتهم  صحابألتمنح الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب                

الخاصة العديد من االمتيازات و التسهيالت و المتمثلة في الدعم المالي من خالل صيغتي التمويل الثالثي و 

 الى الدعم الفني )التقني(. باإلضافةالثنائي وكذا االمتيازات الجبائية 

                             : الدعم المالي-1  

و نمط  مثلتان في نمط التمويل الثنائييتعلق الدعم المالي بمنح صيغتين تمويليتين و المت                      

 :المشاريع المستفيدين من الوكالة صحابالتمويل الثالثي للشباب أ

  :التمويل الثالثي-1-1

  :خالل من يتشكل هذا النوع من التمويل :التركيبة المالية-ا

صحاب المشاريع.المساهمة الشخصية للشباب أ -  

قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب. -  
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ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة   % 222قرض بنكي تخفض فوائده بنسبة   -  

 لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب صاحب المشروع.1

  .لنوع من التمويل الى مستويينينقسم هيكل هذا ا :الهيكل المالي للتمويل الثالثي-ب

(  التمويل من المستوى االول 2-2الجدول رقم )  

القرض بدون  المساهمة الشخصية القرض البنكي

 فائدة)وكالة انساج(

 قيمة االستثمار

دج 2.222.222التتجاوز  29% 1% 70%  

                               المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على منشورات الوكالة فرع مستغانم

(  التمويل من المستوى الثاني 3-2الجدول رقم )  

القرض بدون  المساهمة الشخصية

 فائدة)وكالة انساج(

 قيمة االستثمار

دج 2.222.222من   28% 70%

دج22.222.222الى  

انمعلى منشورات الوكالة فرع مستغالمصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا                            

 

:عانات المالية و االمتيازات الجبائيةاإل -ت  

امتيازات جبائية  عانات مالية اضافية و كذلكيستفيد الشباب أصحاب المشاريع من إ : مرحلة االنجاز أوال:   

 عديدة نوضحها كما يلي:

الى القرض بدون فائدة المذكور في الجدولين اعاله تمنح ثالثة   ضافةباإل    االعانات المالية:

صحاب المشاريع.ب أخرى بدون فائدة للشباقروض أ  

 دة حاملي شاهدات التكوين المنهي.دج لفائ222.222قرض بدون فائدة القتناء ورشات متنقلة =  -

                                                           
 منشورات الوكالة ، فرع مستغانم. 1 
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دج. 222.222قرض بدون فائدة للكراء = -  

جامعيين جل الكراء بالنسبة لللإلعانة من أدج 2.222.222مكاتب جماعية يصل الى  إلنشاءقرض بدون فائدة  -

 مكاتب جامعية. إلنشاءمحامون..(  )اطباء.

 االمتيازات الجبائية:  :تتمثل االمتيازات الجبائية فيما يلي

رة في بالمئة من الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباش 22تطبيق معدل منخفض نسبته  ـ 

  تنفيذ االستثمار.

الكتسابات العقارية .االعفاء من دفع رسوم نقل الملكية على ا-  

سيس المؤسسات المصغرة.عفاء من حقوق التسجيل على عقود تأاال -  

بداية من  تسنوا9للمؤسسة المصغرة لمدة وتتمثل في االمتيازات الجبائية الممنوحة  مرحلة  االستغالل:: ثانيا

  :سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة تتمثل هذه االمتيازات في 6انطالق النشاط أو 

عمال على االقل لمدة غير  9تمتد فترة االعفاء لمدة سنتين اذا تعهد الشاب المستثمر بتوظيف  -   

 .1محددة

االعفاء الكلي من الضريبة على ارباح الشركات و الضريبة على الدخل االجمالي و الرسم على النشاطات  -

 المهنية.

  % 22خالل السنة األولى،  % 72ن الضرائب تخفيض جبائي م عند نهاية فترة االعفاء تستفيد المؤسسة من-

  خالل السنة الثالثة.  %02خالل السنة الثانية، 

 ضافية املخصصة لنشاطات المؤسسات.اال  المنشآتاالعفاء من الرسم العقاري على البنايات و -

عندما يتعلق  االعفاء من الكفالة المتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية و المؤسسات المصغرة -

 االمر بترميم الممتلكات الثقافية .

 :التمويل الثنائي-2

  :تتشكل التركيبة المالية من  التركيبة المالية: -ا     

 صحاب المشاريع التي تتباين حسب مستوى االستثمار .اهمة الشخصية للشباب أالمس -

                                                           

 .ممنشورات الوكالة فرع مستغان 1 
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 اين حسب مستوى االستثمار .قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يتب -

  .يقسم هيكل هذا النوع من التمويل الى مستويين ـ

 :الهيكل المالي للتمويل الثنائي-ب   

 

 

ول مويل من المستوى األ (  الت4-2الجدول رقم )  

 

القرض بدون فائدة)وكالة  المساهمة الشخصية

 انساج(

 قيمة االستثمار

دج 2.222.222التتجاوز  29% 71%  

     المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على منشورات الوكالة فرع مستغانم                                   

 

ستوى الثاني م( التمويل من ال5-2الجول رقم  )  

 

القرض بدون فائدة)وكالة  المساهمة الشخصية

 انساج(

 قيمة االستثمار

دج الى  2.222.222من 28% 70%

دج 22.222.222  

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على منشورات الوكالة فرع مستغانم                                     

 

 :االمتيازات الجبائية-ت

 مرحلة اإلنجاز: : أوال 

 :االمتيازات الجبائية في هذه المرحلة فيما يلي  تتمثل           

للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في   الحقوق الجمركية من   %  22  تطبيق معدل مخفض نسبته -  

 تنفيذ االستثمار .
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 االعفاء من دفع رسوم نقل الملكية على االكتسابات العقارية . -

 سيس المؤسسات المصغرة.د تأاالعفاء من حقوق التسجيل على عقو  -

  مرحلة االستغالل ::ثانيا 

 6بداية من انطالق النشاط او  سنوات 9ة المصغرة لمدة و تشمل االمتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسس         

الضريبة على ارباح الشركات و االعفاء الكلي من سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة و تتمثل هذه االمتيازات في 

 الضريبة على الدخل االجمالي و الرسم على النشاطات المهنية.

 عمال على االقل لمدة غير محددة. 9بتوظيف تمتد فترة االعفاء لسنتين عندما يتعهد المستثمر  -

من الضرائب خالل السنة  %72تخفيض جبائي ب عند نهاية فترة االعفاء تستفيد المؤسسة المصغرة من  -

 خالل السنة الثالثة من الضرائب. 25%خالل السنة الثانية و % 22 االولى،

 ة املخصصة لنشاطات المؤسسات .االضافي المنشآتاالعفاء من الرسم العقاري على البنايات و  -

المؤسسات المصغرة عندما يتعلق االعفاء من الكفالة المتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية و  -

 .1مر بترميم الممتلكات الثقافيةاأل 

 الدعم الفني:-2

و منح  المتابعةو المرافقةفي  و التقني الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم الشبابيتمثل الدعم الفني أ             

 عديد الخدمات و التسهيالت الغير مالية ومن بين هذه الخدمات ما يلي :

فرد( حيث تعطى معلومات عامة حول جهاز الوكالة  22و أ 6مشاريع مع المكلفين بالدراسات )اجتماع اصحاب ال-

فكار من ملف الذي يمكن أصحاب األ عن كيفية تشكيل الو التعريف بمختلف الخدمات و االعانات الممنوحة و 

 االستفادة من هذه االمتيازات.

م من خالل عدة مقابالت فكارهة التامة للحديث حول مشاريعهم و أفكار االستثمارية الحريمنح أصحاب األ  -

 حد المكلفين بالدراسات.شخصية مع أ

 منافسين...( ج.تروي موردين. تقديم دراسة تقنية شاملة تخص كل متغيرات السوق )زبائن. -

 وردين املختصين في بيع التجهيزات المعنية بالنشاط.متوجه الوكالة المستفيدين الى مجموعة من ال -

تنظيم الصالونات و المعارض التي تسمح بتسويق و ترويج المنتوجات الخاصة بالمؤسسات الممولة من طرف  -

 .2الوكالة 

 

                                                           
       www.ansej.org.dz   22/29/0202تاريخ االطالع  1 

 منشورات الوكالة فرع مستغانم 2 

http://www.ansej.org.dz/
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ANGEM لوطنية لتسيير القرض المصغر المطلب الثاني: مفاهيم حول الوكالة ا  

نشاء يئات التي تساهم في دعم و تمويل إحد الهلتسيير القرض المصغر هي االخرى أ تعتبر الوكالة الوطنية            

م هف هذه الوكالة و كذا التعرف الى أالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سنحاول من خالل هذا المطلب تعري

 صحاب المشاريع .باب أاالعانات ووسائل دعمها للش

ANGEM اوال: االطار العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

: تقديم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر-1  

حول موضوع تجربة القرض المصغر في الجزائر و بناء  0220خالل الملتقى الدولي الذي نظم في ديسمبر           

ذا التجمع الذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر تم على التوصيات المقدمة خالل ه

ذي  03المؤرخ في  24-24انشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المعدل و يعرف جهاز تسيير القرض المصغر على انه هيئة  0224جانفي  00الموافق ل 2404القعدة عام 

تنسيقية  43متع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي و هي ممثلة على المستوى املحلي من خالل وطنية تت

ن هذه الشبكة مدعمة بخاليا ( بالجزائر العاصمة كما أ20يتين )والئية موزعة عبر كافة ارجاء الوطن منها تنسيق

 1. مستغانم مرافقة متواجدة على مستوى الدوائر و من بين هذه التنسيقات نجد فرع 

مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:-2   

تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. -  

يذ انشطتهم.لمستفيدين من القرض المصغر في تنفدعم ونصح ومرافقة ا -  

ابالغ المستفيدين ذوي المشاريع المؤهلة بمختلف المساعدات التي تمنح لهم. -  

منح قروض بدون فوائد. -  

ضمان متابعة االنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربط  -

هؤالء المستفيدين بالوكالة باإلضافة الى مساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ 

 مشاريعهم. 

 

 

 

                                                           
1   www.angem.dz   90/90/0902تاريخ االطالع. 

http://www.angem.dz/
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:مصغرالهيكل التنظيمي لجهاز القرض ال-3  

انم(:الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع مستغ6-2شكل رقم )  

 

  المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معلومات من موظف الوكالة                            

 

 أهداف الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة:

والفقر في المناطق الحضرية والريفية من خالل تشجيع العمل الحر، و العمل المساهمة في مكافحة البطالة ـ      

 في البيت والحرف والمهن، وال سيما الفئات النسوية.

رفع الوعي بين سكان ريف في مناطقهم األصلية من خالل إبراز المنتجات االقتصادية والثقافية، من السلع  ـ    

 والعمالة. والخدمات، المولدة للمداخيل

تية، لتحل محل االتكالية ، وبالتالي تساعد على االدماج االجتماعي والتنمية الفردية تنمية روح المقاوال ـ    

 لألشخاص.

ومرحلة   المستفيدين في تنفيذ أنشطتهم، ال سيما فيما يتعلق بتمويل مشاريعهمدعم، توجيه ومرافقة  ـ    

 .االستغالل

ع إحترام االتفاقيات والعقود التي تربطهم م  المستفيدين مع الحرص على  رفالمنجزة من ط  متابعة األنشطة ـ    

 . ANGEM الوكالة الوطنية

مدير فرع وكالة 
مستغانم

مصلحة االدارة
مصلحة المالية 

والمحاسبة
مصلحة االعالم 
االلي واالحصاء

مصلحة المرافقةمصلحة التحصيلمصلحة التكوين

سكريتيرة
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تقنيات تمويل وتسيير األنشطة المدرة   في مجال  ن حاملي المشاريع والمستفيدين من القروض المصغرةتكوي ـ   

 .  ؤسسات الجد المصغرةمللمداخيل وال

 ض المصغرة عن طريق تنظيم المعارض عرض/البيع.دعم تسويق منتجات القرو  ـ  

 ثانيا: االمتيازات الممنوحة في اطار الوكالة: 

تشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في اطار القرض المصغر على تسيير صيغتين  الدعم المالي:-1

 للتمويل:

دج بعنوان انشاء  2.222.222 اتتجاوز كلفته قرض مصغر موجه للمشاريع التي ال التمويل الثالثي:-1-1

ق في النشاط، وذلك بمساهمة شراء عتاد صغير و مواد أولية ودفع المصارف الضرورية لالنطال  ألجلطات النشا

 8ة البنك( وقد تصل مدة تسديد القرض الى مساهم طراف ) المساهمة الشخصية، مساهمة الوكالة،ثالث أ

 سنوات مع إمكانية تأجيل التسديد.

دج  222.222كلفتها  المواد األولية و التي ال تتجاوز شراء  ألجلقرض بدون فوائد  ولية:يل شراء مواد أتمو  -2-1

 . شهرا 96قد تصل مدة تسديد السلفة الى و  %.222تمنحه الوكالة بنسبة 

شاء تمويل انجهاز القرض المصغر في اطار دعم و والجدول التالي يوضح أنماط التمويل التي يمنحها            

 لصغيرة و المتوسطة للشباب:المؤسسات ا

 

 صيغ التمويل الممنوحة من جهاز القرض المصغر :(7-2جدول رقم)

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على منشورات الوكالة فرع مستغانم                                

دةنسبة الفائ يالقرض البنك قرض الوكالة  المساهمة  

 الشخصية

 قيمة المشروع صنف المقاول 

 كل األصناف %0 - %100 -

)شراء مواد 

 أولية(

ال تتجاوز 

222.222 

ألصنافكل ا %1 %70 %29 - ال تتجاوز  

2.222.222 
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 . االمتيازات الجبائية:2

 ( سنوات؛9إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثالث )  ـ 

 ( سنوات؛9العقاري على البنايات المستعملة في األنشطة التي تمارس لمدة ثالث ) إعفاء من رسمـ 

 تعفى من رسم نقل الملكية، االقتناءات العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشاء أنشطة صناعية؛ـ 

 قاولون؛إعفاء من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي تم إنشاؤها من قبل المـ 

يمكن االستفادة من اإلعفاء الضريبي على القيمة المضافة، مقتنيات مواد التجهيز و الخدمات التي تدخل ـ 

 مباشرة في إنجاز االستثمار الخاص باإلنشاء؛

تخفيض من الضريبة على الدخل االجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وكذا من الرسم على النشاط المنهي ـ 

ند نهاية فترة اإلعفاءات، و ذلك خالل الثالث سنوات األولى من االخضاع الضريبي، و يكون هذا المستحق ع

 التخفيض كالتالي:

 ٪72تخفيض بنسبة  السنة األولى من االخضاع الضريبي:-

 ٪22تخفيض بنسبة  السنة الثانية من  االخضاع الضريبي:-

 ٪02تخفيض بنسبة  السنة الثالثة من االخضاع الضريبي: -

تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق االستثمار بتطبيق نسبة ـ 

2٪. 

 

 الدعم الفني: -3

صحاب المشاريع نجد الدعم التي يقدمها جهاز القرض المصغر ألاالمتيازات و الخدمات  إلىباإلضافة             

راريتها حيث يمنح الجهاز للمستفيدين دورات مالمؤسسة والذي يمكن من است التقني او الفني الذي يخص تسيير

يث تتضمن هذه الدورات و التسيير المالي، حوكذلك تكوين في التربية المالية أتكوينية لتسيير المؤسسة، 

تسيير وقيادة دين ليهيل المستفملخزون و الميزانية وغيرها... لتأنشاء، دراسة السوق، تسيير االتدريبية آليات إل

كما يعتمد جهاز القرض  إضافة الى متابعة المشروعات اثناء نشاطها وكل ذلك مجانا، مؤسساتهم الخاصة،

مصلحة الضرائب ،  CNASاالجتماعية  للتأمينات، )الصندوق الوطني المصغر على متدخلين خارجيين 
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حقوقهم وواجباتهم وكذلك ين ذوي المشاريع بالصندوق االجتماعي للعمال غير االجراء، البنوك...( إلعالم البطال،

 .1ليات العمل مع هذه الهيئات مستقبالتلقينهم آ

 

 CNAC مين عن البطالة: مفاهيم حول الصندوق الوطني للتأ المطلب الثالث

يازات نه يمنح العديد من االمتعلى غرار الوكالتين السابقتين، فإمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأبدوره          

على االطار ووسائل الدعم لفئة معينة من اجل خلق وانشاء مؤسساتهم الخاصة، ومن خالل هذا المطلب نتعرف 

 هم اإلعانات التي يمنحها في اطار نشاطه.العام للصندوق و كذا أ

 مين عن البطالة االطار العام للصندوق الوطني للتأأوال :

 ة :مين عن البطالتقديم الصندوق الوطني للتأ-1

بموجب المرسوم  2334مين عن البطالة هيئة حكومية جزائرية أنشئت في ن الصندوق الوطني للتأإ          

ماي  06المؤرخ في  22-34تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم  2334جويلية  26المؤرخ في  288-34التنفيذي رقم 

جراء الذين فقدوا مناصب دة العمال األ اعتحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي لمس 2334

مين عن البطالة انطالقا من دية، وقد عكف الصندوق الوطني للتأسباب اقتصاشغلهم بصفة إدارية ال ارادية و أل 

على تنفيذ جهاز دعم احداث النشاط لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة و ثالثين  0224سنة 

سمحت اإلجراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة  0222سنة، وبداية من سنة ( 22(  و خمسين ) 92)

( سنة من االلتحاق بالجهاز و االستفادة من مزايا 22( و خمسين )92االجتماعية التي يتراوح عمرها ما بين ثالثين )

طالين أصحاب متعددة قصد تلبية طلبات أصحاب المشاريع في اطار جهاز خلق وتوسيع النشاطات الخاصة بالب

 دج بعدما  22.222.22صبح في حدود جمالي الذي أالمشاريع منها االستثمار اإل 

دج وكذا إمكانية  توسيع إمكانيات انتاج السلع و الخدمات لذوي المشاريع  2.222.222كان ال يتعدى 

 2.الناشطين

 :CNAC مين عن البطالةمهام الصندوق الوطني للتأ -

-92صحاب المؤسسات ومشاريع الشباب الذين تتراوح أعمارهم من دوق في اطار دعمه ألمثل مهام الصنتت           

 سنة فيما يلي: 22

                                                           
 منشورات الوكالة فرع مستغانم.1 

 0229ديسمبر  92المؤرخ في  29/224، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس ي 0222جوان  02المؤرخ في  22/226المرسوم الرئاس ي من  22لمادة ا  2  

الجريدة الرسمية  ( سنة،22( وخمسين )92المتعلق بدعم واحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثالثين )

 .28، ص، 0222جوان  09، الصادرة في 93الشعبية، العدد للجمهورية الديمقراطية 
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يساهم في نة انشاء مؤسساتهم و بذلك يؤطر و س 22و  92يساعد الصندوق البطالين المتراوح أعمارهم بين  -

 تمويل المشاريع.

 صحاب المشاريع.حداث و توسيع النشاطات ألمل على إالع -

 نشاء المؤسسات المصغرة ، الصغيرة و المتوسطة.دعم إ-

مر ات التي تواجه صعوبات، ويتعلق األ خطار البطالة االقتصادية عبر استعادة صحة المؤسسالتخفيف من أ-

 م بالتعاون مع المؤسسات المالية.بنشطات ذات غاية اقتصادية تت

 :CNACمين عن البطالة يكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأالهـ 2

 مين عن البطالة فرع مستغانمدوق الوطني للتأ(: الهيكل التنظيمي للصن8-2الشكل رقم )

 

 مقدمة من طرف موظف الوكالةالمصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معلومات 

 التركيبة المالية للمشروع: 

عها من طرف البطالين أصحاب حداث النشاطات وتوسياإلجمالية للمشروع في إطار جهاز إتبلغ القيمة          

، في حين كان المبلغ 1( ماليين دينار جزائري كأقص ى حد22سنة عشرة ) 22و  92المشاريع البالغين ما بين 
                                                           

 0229ديسمبر  92المؤرخ في  29/224، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس ي 0222جوان  02المؤرخ في  22/226من المرسوم الرئاس ي  22المادة    1 

الجريدة الرسمية  ( سنة،22( وخمسين )92س وثالثين )المتعلق بدعم واحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خم

 .23-28، ص.ص. 0222جوان  09، الصادرة في 93للجمهورية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 

المدير

مصلحة المرافقة مصلحة التحصيل مصلحة التكوين
مصلحة االعالم 
االلي واالحصاء

مصلحة المالية 
والمحاسبة

مصلحة االدارة

سكرتيرة
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( ماليين دينار، ويكون 22خمسة ) 0229ديسمبر  92المؤرخ في  29/224األقص ى في ظل المرسوم الرئاس ي 

 التمويل ثالثيا حسب المستويات التالية:

 :44/42التركيبة المالية للمشروع في ظل المرسوم التنفيذي  أوال:

 :كما يلي 0224يناير  29المؤرخ في  24/20تتوزع التركيبة المالية لتمويل المشروع في ظل المرسوم التنفيذي         

 44/42ية في ظل المرسوم التنفيذي التركيبة المالية للمشاريع حسب قيمتها االجمال :(40-42) جدول رقم

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على منشورات الوكالة فرع مستغانم

                  

انخفضت  22/224وفي إطار التحفيزات المقدمة للشباب البطال التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم             

حسب المبلغ اإلجمالي للمشروع، وارتفع المبلغ  %20و  22إلى   %22و  22نسبة المساهمة الشخصية من 

 تي:اليين دينار كما يوضحه الجدول اآل( م22عشرة ) ماليين دينار إلى 22األقص ى للتمويل من خمسة 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 

القيمة االجمالية 

 للمشروع )دج(

مساهمة الصندوق  مساهمة البنك

الوطني للتامين عن 

 البطالة

مساهمة صاحب 

 المشروع

 20اقل او يساوي 

 مليون 

%70 %02 %2 

مليون  20اكثر من 

 22واقل او يساوي 

 مالين

%70 %02 % 22  
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 11/144ة في ظل المرسوم التنفيذي (: التركيبة المالية للمشاريع حسب قيمتها االجمالي14-42جدول رقم )

 

مساهمة صاحب 

 المشروع 

مساهمة الصندوق 

الوطني للتامين عن 

 البطالة

ع القيمة االجمالية للمشرو  مساهمة البنك

 )دج(

مالين 22اقل من  %70 %03 %2  

ماليين 22الى  22من  %70 %08 %0  

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على منشورات الوكالة فرع مستغانم

 

لين الفرع الثاني: االمتيازات الممنوحة في إطار جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعها من طرف البطا

 سنة 54و  34البالغين ما بين 

 ات الممنوحة في مرحلة االنجازأوال: االمتياز 

 االمتيازات الجبائية:ـ 1

 لحاصلة في إطار إنشاء نشاط صناعي .كتسابات العقارية احقوق نقل الملكية بمقابل مالي لإلاإلعفاء من  -

من الرسوم الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة % 2تطبيق معدل تخفيض بنسبة  -

  1روع.في إنجاز المش

  2االعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات. -

 اإلعانات المالية: -2

 من القيمة االجمالية للمشروع االستثماري. %08أو  %03قرض غير مكافئ بنسبة   -

                                                           
، الصادر 89، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 0224المتضمن قانون المالية لسنة  00-29من القانون  20المادة  1 

 . 02، ص0229ديسمبر  03في 

، 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 0226المتضمن قانون المالية لسنة  26-22من القانون رقم  47المادة  2 

 .26، ص0222ديسمبر  92الصادر في 
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 قرض إضافي غير مكافئ عند الضرورة يتمثل في: -

        .1دج 222 222ة قرض بدون فائدة القتناء ورشة متنقلة بقيم  -2 

 دج. 222 222قرض بدون فائدة لكراء محل بقيمة   - 0

  . 2دج 2 222 222قرض بدون فائدة لكراء مكتب جماعي بقيمة   -9 

 .3 % 222تخفيض معدالت الفوائد البنكية بنسبة  -

 االمتيازات الممنوحة في مرحلة االستغالل: ـ3

 المنشأة في إطار هذا الجهاز من االمتيازات الجبائية التالية: تستفيد المؤسسة الصغيرة               

سنوات" حسب  22أو سنوات  6سنوات، 9اإلضافية لمدة " اإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءاتـ 

 موقع المشروع، ابتداء من تاريخ إنجازه4.

سنوات" حسب موقع  22سنوات أو  6وات، سن 9، لمدة " IFUإعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة ـ  

 .5المشروع، ابتداء من تاريخ استغالله

(عمال على األقل 9( عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثالثة )0عند انتهاء فترة اإلعفاء، يمكن تمديدها لسنتين )ـ 

 .6لمدة غير محددة

يبقون مدينين بدفع  -زافية الوحيدةاألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الج –غير أن المستثمرين        

، من المبلغ المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة و المقدر %22الحد األدنى للضريبة الموافقة لنسبة 

 دج، بالنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم األعمال املحقق. 22222بـ 

الستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة اإلعفاء، وذلك خالل الثالث ا -

 سنوات األولى من اإلخضاع الضريبي: )9(

                                                           
 ..09، السابق ذكره، ص22/224من المرسوم التنفيذي  27المادة  1 

 .09، السابق ذكره، ص22/224من المرسوم التنفيذي  2مكرر  27المادة  2 

، 0224يناير  29المؤرخ في  20-24المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  0229جويلية  20المؤرخ في  024-29من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  3 

جويلية  27، الصادر في 92سنة، الجريدة الرسمية ، العدد  22و  92لبالغين ما بين الذي يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع ا

 .20، ص 0229

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، القسم الثالث اإلعفاءات المؤقتة، الفصل األول الرسم العقاري على الملكيات  020/4المادة  4 

قاري، الباب الخامس الضرائب املحصلة لفائدة البلديات دون سواها، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، المبنية، الباب الفرعي األول الرسم الع

 .62،ص0228الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 .76-72من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ص، ، 6مكرر  080المادة  5
 .20المباشرة والرسوم المماثلة السابق ذكره، ص من قانون الضرائب 29/2المادة  6
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 .%72السنة األولى من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره 

 .%22السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي: تخفيض قدره 

 .%02لضريبي: تخفيض قدره السنة الثالثة من اإلخضاع ا

 الدعم الفني )التقني(: 

المتابعة التي تضمنها مين عن البطالة نجد المرافقة و تأمن بين الخدمات التي يوفرها الصندوق الوطني لل            

النصائح و التوجيهات داث النشاط بالمعلومات و مسار أح مصالح الصندوق في مد صاحب المشروع طيلة

يتم برمجة مقابالت فردية مع صاحب المشروع تتمحور أساسا حول الجوانب التي تتعلق  التكوين، حيثو 

بالدراسة التقنية االقتصادية و المتمثلة في دراسة السوق )مقارنة مع النشاط المراد القيام به(، العناصر 

الح الصندوق التقنية للمشروع و العناصر المالية، باإلضافة الى تخصيص تكوين قصير المدى من طرف مص

لفائدة البطالين ذوي المشاريع بغرض تحسين قدراتهم و مؤهالتهم في مجال تقنيات تسيير المؤسسة، حيث 

يهدف الصندوق من خالل التكوين الى تلقين صاحب المشروع التقنيات القاعدية لتسيير مؤسسة مصغرة و 

لتسويق، قواعد سير المؤسسة المصغرة، ذلك وفق عدة مواد يتم تدريسها و المتمثلة في المؤسسة ووسطها، ا

ب، كما يعتمد المتوسطة، الضرائتوى المؤسسة المصغرة و الصغيرة و املحاسبة، التسيير المالي على مس

مينات االجتماعية ، )الصندوق الوطني للتأ مين عن البطالة على متدخلين خارجيينالصندوق الوطني للتأ

عالم البطالين ذوي المشاريع بحقوقهم إل ال غير االجراء، البنوك...( مصلحة الضرائب، الصندوق االجتماعي للعم

 1وواجباتهم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1  www.cnac.dz  09/24/0202تاريخ االطالع. 
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دراسة –ة في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ث الثاني: حصيلة الوكاالت المساهمالمبح

  2424سنة خالل  مستغانم  لوالية CNAC، ANGEM ،ANADE -حالة

 

خالل دعم من في ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ANGE،ANADE و  CNACتساهم كل من 

هم ما اول في هذا المبحث استعراض أسنحغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة، وتمويل أصحاب المشاريع الرا

توصلنا اليه من معطيات وبيانات تخص نشاط كل من الهيئات الوطنية الثالثة بوالية مستغانم من خالل 

 .0202ة لسنة حصيلة نشاط كل هيئ

 2424المطلب األول: حصيلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية خالل سنة 

نوضح في هذا المطلب حوصلة نشاط الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية فرع مستغانم من خالل            

 0202الشغل المستحدثة لسنة  عدة معايير ومؤشرات من بينها الملفات المودعة والقطاعات الممولة ،مناصب

 من خالل الجدول الموالي:

 

  2424ANADE فرع مستغانم لسنة (: حصيلة نشاط وكالة11-2جدول رقم )

مناصب الشغل 

 المستحدثة

 القطاعات الملفات المودعة الملفات الممولة

 الفالحة 7942 883 0402

 الري  28 42 226

البناء و االشغال  2722 730 826

 العمومية 

 الصناعة 2237 692 0926

 الخدمات 7239 0828 4922

 الحرف 2630 0292 2238

 النقل 8027 263 0267

 الصيد البحري  7922 2200 0222
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 املجموع 926302 8836 23823

 الوكالةمعلومات مقدمة من طرف المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على 

 8836تية ساهمت في انشاء ن وكالة الدعم والتنمية المقاوالمن خالل معطيات الجدول يتضح لنا أ          

 موزعين حسب القطاعات التالية: 0202ملف مودع  خالل سنة  92632مؤسسة  من 

 من النسبة الكلية %3.33ملف مودع بنسبة  7942مؤسسة من  883مول  قطاع الفالحة: -

 .  .المواش ي )األبقار( والدواجن شاريع الخاصة بتربية، يشمل هذا القطاع الممنصب شغل 0402وخلق 

منصب شغل 226من النسبة الكلية وخلق  %2.42ملف مودع بنسبة  28مؤسسة من  42مول  قطاع الري: -

 ويعد أضئل نسبة لصعوبة استخدام أدوات العمل في هذا القطاع.

الكلية ن النسبة م % 8.32ملف مودع بنسبة  2722مؤسسة من  730مول  قطاع البناء واالشغال العمومية : - 

  .منصب شغل 826وخلق 

 0926من النسبة الكلية وخلق  % 7.23ملف مودع بنسبة  2237مؤسسة من  692مول  قطاع الصناعة :ـ 

 . في هذا القطاع منصب شغل نالحظ انخفاض نسبة التمويل

 4922لق خ  ،من النسبة الكلية %92.68ملف مودع بنسبة  7239مؤسسة من  0828مول  :قطاع الخدماتـ 

، ويحظى هذا بها خاص بكراء السيارات والمعداتغلم هذا القطاع العديد من األنشطة أمنصب شغل ،ويض

 القطاع باهتمام الشباب المستفيدين نظرا لتميزه بسهولة اإلجراءات والربح السريع.

 من النسبة الكلية  %00.88ملف مودع بنسبة  2630 سسة من مؤ  0292مول  قطاع الحرف:ـ  

، ورشات منصب شغل ويتميز بمختلف النشاطات الحرفية نجار، حدادة، تركيب زجاج 2238ث خلقحي

  .الخياطة، صناعة الحلويات التقليدية

منصب  0267لق وخالكلية من النسبة  %2.32ملف مودع بنسبة  8027مؤسسة من  263مول  :قطاع النقلـ 

 .0220ن هذا القطاع مشبع منذ سنة شغل مستحدث ونالحظ أ

لية وخلق الك من النسية %27.22ملف مودع بنسبة  7922مؤسسة من  2200مول  :قطاع الصيد البحري  

 منصب شغل مستحدث.  0222
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 2424سنة  حسب القطاعات خالل ANADE(: توزيع عدد المؤسسات الممولة من طرف 12-2شكل رقم )

 

 (22-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

 عدد مناصب العمل المستحدثة: -

تمويلها فرع مستغانم من خالل دعمها و الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية  0202خالل سنة          

ن مناصب العمل الجدول أ منصب شغل، و يوضح 23823للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ساهمت في توفير 

 2238كبر نسبة لليد العاملة بالذي يستحوذ أ% 08.23رف بنسبة محصورة في عدة قطاعات و هي قطاع الح

، ويليه على التوالي قطاع الفالحة  %02.66بنسبة  منصب 4922منصب عمل يليه قطاع الخدمات ب 

منصب عمل على التوالي ، فيما تبقى باقي  0222و  0267و  0926، 0402 النقل و الصيد البحري ب،الصناعة، 

، والنقطة اإليجابية المالحظة أن عدد مناصب العمل المستحدثة  %2.2ب  الباقية لنسبالقطاعات  تستحوذ ا

ن بعض أصحاب المؤسسات يوفرون ن الوكالة بصفة مباشرة ،مما يدل أكبر من عدد الشباب المستفيدين مأ

 مناصب عمل لفئات أخرى متعاقدة مع الوكالة.
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الصناعة الخدمات الحرف النقل الصيد البحري
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 2424 ثة حسب القطاعات لسنة(: نسب مناصب العمل المستحد13-2الشكل رقم )

 

 

 (22-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

 

 

 2424المطلب الثاني: حصيلة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خالل سنة 

ل نوضح في هذا المطلب حوصلة نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع مستغانم من خال        

عدة معايير و مؤشرات من بينها القطاعات الممولة، مناصب العمل المستحدثة التركيبة التمويلية، عدد 

من خالل  0202المؤسسات التي تم تمويلها، الفئات االجتماعية التي استفادت من خدمات الوكالة في سنة 

 الجدول الموالي:

 

2424لسنة   ANGEM   مودعة حسب كل نشاط(: حصيلة الملفات ال14-2جدول رقم ) 

جاوز التمويل الثالثي )اليت املجموع

دج(2.222.222  

دج 42.222تمويل من 

دج222.222الى  

دج42.222تمويل اليتجاوز   القطاع 

 

الفالحة الري البناء و االشغال العمومية الصناعة الخدمات الحرف النقل الصيد البحري
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 ن ر م ن ر م ن ر م ن ر م

 الفالحة 238 2294 2090 4 76 82 26 296 220 028 2046 2464

0292 242 2432 908 922 07 82 24 06 2607 232 9724 الصناعة  

 الصغيرة جدا

ل البناء و االشغا 2 606 606 2 89 84 2 282 282 6 2083 2032

 العمومية

0328 0287 772 2742 2272 262 22

2 

 الخدمات 228 222 2269 48 227

7922 202 6732 422 244 927 03

2 

 الحرف 6072 032 6272 028 80

242 229 90 242 229 90  -   -   -   -   -     - ارةالتج   

 الصيد البحري  2 2 2 2 2 2 2 08 08 2 08 03

22097 2303 3928 9403 0877 220 68

3 

 املجموع 8463 0622 22223 087 420

 

3 116 020 086.86 

 

2 603 903 521.30 

 

68 882 565.56 

  

444 734 000.00 

 اجمالي المبالغ

ا التي يلتزم به

 البرنامج

 لى معطيات الوكالةالمصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا ع
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 الملفات الممولة حسب كل صيغة تمويلية:

دج: 44.444صيغة التمويل الذي ال يتجاوز -1  

دج 44.444(: توزيع المشاريع الممولة للصيغة التمويلة التي ال تتجاوز 15-2الجدول رقم)  

 الطالبة اعتمادا على معطيات الوكالة دادإع لمصدر: منا

  

مؤسسة  22872دج مولت  42.222ن الوكالة حسب الفئة التمويلية التي ال تتجاوز من خالل الجدول يتضح أ        

 وتقسمت على القطاعات التالية: دج 494824222.22بمبلغ قدره 

الوكالة مبلغ من النسبة الكلية كلف  11.20%بنسبة  ملف مودع 2090مؤسسة من  2028مول  قطاع الفالحة:-

 دج . 48702222.22قدره 

من النسبة الكلية   10.88%بنسبة ملف مودع 2497مؤسسة من  2289مول  قطاع الصناعة الصغيرة جدا: -

 دج. 47927222.22بمبلغ قدره 

 .دج 04302222.22من النسبة الكلية بمبلغ  %2.79مؤسسة بنسبة  609مول  :قطاع البناء -

 من النسبة الكلية بمبلغ % 8.28ملف مودع بنسبة  2269مؤسسة من  399مول  :خدماتقطاع ال - 

 دج. 97902222.22قدره

 القطاعات عدد المشاريع الممولة  المبلغ الممول ب)دج(

 نساء رجال املجموع

 الفالحة 232 2207 2028 000.00 720 48

 الصناعة الصغيرة جدا 388 232 2289 000.00 307 47

 البناء  2 609 609 000.00 920 24

 الخدمات 470 462 399 000.00 320 37

 الحرف 6628 922 6329 000.00 507 276

 الصيد البحري  2 2 2 000.00 40

 املجموع 8062 0622 22872 000.00 814 434
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من النسب الكلية بمبلغ قدره  %69.23ملف مودع بنسبة  6272مؤسسة من  6329مول  قطاع الحرف:-

 دج. 076227222.22

 دج . 42222.22بلغ مول مؤسسة واحدة بم قطاع الصيد البحري: -

(: توزيع المؤسسات الممولة حسب القطاعات والجنس )نساء/رجال( لسنة 16-2الشكل رقم )

2424 

 

 (22-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

 

حرف كبر نشاط ممول من طرف الوكالة حسب فرع مستغانم هو قطاع المن خالل الشكل نالحظ أن أ          

هتمام النساء بهذا لفئة الرجال و هذا راجع الى إ 922مولت لفئة النساء و  6628مؤسسة انقسمت  6329ب

لفئة  2207مؤسسة انقسمت الى  2028القطاع كالخياطة و الحلويات التقليدية، ثم يليه قطاع الفالحة مول 

 شاطات السقي و البيوت البالستيكية...بقار و الدواجن وفي ننساء تتمركز معظمها في تربية األ  232الرجال و 

رجال، ثم يليه  232نساء و  388مؤسسة انقسمت  2289ثم يليه قطاع الصناعة الصغيرة جدا بتمويله ل            

لفئة النساء لصالح مشاريع األكل السريع و  470مولت لفئة الرجال و  462مؤسسة  399قطاع الخدمات بتمويل 

الصيد البجري  مشروع ، وفي األخير نشاط 609حتكر على الرجال فقط بتمويل ع البناء فأاالعالم اآللي، أما قطا

 مول شخص واحد فقط.
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000 .100 :دج    الصيغة التمويلية التي ال تتجاوز -2

دج144.444(: توزيع المشاريع الممول للصيغة التمويلية 17-2الجدول رقم )  

المبلغ الممول 

 ب)دج(

 القطاعات عدد المشاريع الممولة

 النساء الرجال املجموع 

 الفالحة 9 76 73 934.30 896 7

رة الصناعة الصغي 00 24 76 280.00 598 7

 جدا

 البناء 2 89 84 000.00 400 8

 الخدمات 42 222 242 190.75 494 14

 الحرف 238 78 076 160.51 593 27

 الصيد البجري  2 2 2 0.00

ملجموعا 063 932 662 565.56 982 65  

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الوكالة

 

مؤسسة  662مولت دج  222 222تتجاوز  التمويلية التي ال حسب الفئة الوكالة أنضح من خالل الجدول يت        

 التالية: دج قسمت على القطاعات 62380262.26بمبلغ قدره 

 76نساء و  9من النسبة الكلية مولت  % 22.37ع بنسبةملف مود 82مؤسسة من  73مول  :قطاع الفالحة ـ 

 دج.7836394.92رجال بمبلغ قدره 

من النسبة الكلية وزعت  %22.20ملف مودع بنسبة  82مؤسسة من  76مول  قطاع الصناعة الصغيرة جدا:ـ 

 دج .7238082.22لفئة الرجال بمبلغ قدره  24لفئة النساء و  00

ة لمرأ دعم واحدى الفئتين بقسمت عل %20.79ملف مودع  بنسبة   84ن مؤسسة م 84مول  قطاع البناء:-

 .دج 8422222.22واحدة و الباقي لفئة الرجال بملغ قدره 
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لفئة النساء  42قسمت على الفئتين  %02.79ملف مودع  بنسبة  222مؤسسة من  242مول  قطاع الخدمات:-

 .دج 24434232.72لفئة الرجال بمبلغ قدره  222و 

لفئة النساء و  238قسمت على التوالي  % 42.80ملف مودع  بنسبة  032مؤسسة من  076مول  الحرف:قطاع -

 .دج07239262.22لفئة الرجال بمبلغ قدره  78

  .ي ملفالصيد البحري لم يشهد أي تمويل وأقطاع -

 

 ( : توزيع المؤسسات الممولة حسب القطاعات والجنس )نساء/رجال( لسنة18-2الشكل رقم )

2424  

 

 

(27-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول   

 

دج:1444.444الصيغة التمويلية التي ال تتجاوز -3  

دج 1444.444( : توزيع المشاريع الممولة للصيغة التمويلية 10-2الجدول رقم )  
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(المبلغ الممول)دج  القطاعات  عدد المشاريع الممولة 

ء نسا رجال املجموع  

 الفالحة 8 44 20 914.62 854 12

رة الصناعة الصغي 26 72 87 212.03 819 18

 جدا

 البناء 2 072 072 353.30 465 63

 الخدمات 62 807 887 029.14 349 211

 الحرف 227 09 292 861.51 976 24

 التجارة 6 46 20 239.25 505 11

 الصيد البحري  2 24 24 448.20 619 3

 املجموع 237 2036 2439 058.05 590 346

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الوكالة

 

مؤسسة  2439دج مولت  2.222.222 حسب الصيغة التمويلية الوكالة أنضح من خالل الجدول يت               

 التالية: قطاعاتقسمت على الدج و  9462232228.22بمبلغ قدره 

مشاريع  28 من النسبة الكلية حيث مول  %9.48ملف مودع بنسبة  220مؤسسة من  20مول  قطاع الفالحة: - 

 .دج20824324.60مشروع لفائدة الرجال بمبلغ قدره  44لفائدة النساء و 

من النسبة االجمالية  %2.89ملف مودع بنسبة  908مؤسسة من  87: مول قطاع الصناعة الصغيرة جدا -

 دج . 28823020.29مؤسسة للرجال بمبلغ قدره  72ة للنساء و مؤسس 26قسمت على الفئتين كالتالي 

خصصت للرجال فقط من النسبة الكلية  %28.22ملف مودع بنسبة  282مؤسسة من  072مول  :قطاع البناء -

 دج.69462929.92بملغ قدره 

 مشروع 62 قسمت على الفئتين 59.41%ملف مودع بنسبة  2742مؤسسة من  887مول  قطاع الخدمات: -

 دج.022943203.24مشروع لفائدة الرجال بمبلغ قدره  870لفائدة النساء و 
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 227فئتين قسمت على ال من النسبة الكلية8.71%ملف مودع بنسبة  422مشروع من  292مول  قطاع الحرف: -

 دج .04376862.22مشروع لفائدة الرجال بمبلغ قدره  09مشروع لفائدة النساء و 

قسمت على الفئتين  من النسبة الكلية  3.48%ملف مودع بنسبة 08مشروع من  20مول  :قطاع التجارة –

 دج.22222093.02مشروع للرجال بمبلغ قدره  46مشاريع للنساء و  26كالتالي 

 لفائدة الرجال فقط   0.94%ملف مودع بنسبة 08مشروع من  24مول  ـ قطاع الصيد البحري:

 .دج 9623448.02بمبلغ قدره 

 

    2424 )نساء/رجال( لسنة(: توزيع عدد المؤسسات الممولة حسب القطاعات والجنس24-2شكل رقم )

 

 (23-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على الجدول 

 

  مناصب الشغل المستحدثة حسب القطاعات للوكالة:

2424(: مناصب العمل المستحدثة حسب الفئة التمويلية لسنة 21-2الشكل رقم )  
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(23-20رقم ) : من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول المصدر  

 عدد مناصب الشغل المستحدثة:

فرع مستغانم من خالل دعمها و  ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 0202في سنة                

من  %82لشكل أن منصب شغل و يوضح ا 02089في توفير  تمويلها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ساهمت

منصب شغل ، وتليه المشاريع  26927دج ب 42.222الناصب شملت المشاريع ذات التمويل الذي ال يتجاوز 

 .%22منصب عمل بنسبة    0386دج خلقت  2222.222ذات تمويل الذي ال يتجاوز 

،  % 2بنسبة  منصب 332دج خلقت مناصب شغل قدرت  222.222وأخيرا المشاريع التي ال يتجاوز تمويلها            

 :اما فيما يخص نسبة المؤسسات التي مولت الجنسين نوضحها كالتالي

  

 

 

 

 

 

 

80%

5%

15%

Ventes

دج40,000تمويل  دج100,000تمويل  دج1000,000تمويل 
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2424( : نسب المؤسسات الممولة حسب الجنس )نساء/رجال( لسنة 22-2الشكل رقم )  

 

 (23-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

         

 8706مستفيد من امتيازات جهاز القرض المصغر تم انشاء  29204ن من بين أ يتضحمن الشكل              

لحرف الذي مؤسسة لفئة الرجال، وهذا الفرق بين الفئتين ناتج عن قطاع ا 4038مؤسسة خاصة بفئة النساء و 

ة صناعة الحلويات، صناع غلبها استثمرت في ورشات الخياطة، الحالقة والتجميل،يضم المؤسسات النسوية أ

المالبس التقليدية ... ومثل هذه المشاريع تحتاج عادة لتوفير المواد األولية فقط لتبدا نشاطها ونالحظ 

 دج(. 222.222تتجاوز  المؤسسات الخاصة بفئة النساء اعتمدت على التمويل الخاص بشراء المواد األولية )ال

 الخدمات الذي يستثمر به السباكة، الدهانة،ما فيما يخص الرجال فهي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاع أ        

 دج .   2222.222على التمويل الذي ال يتجاوز  اع، تصليح السيارات، واعتمدو األكل السري النجارة،

 

  2424مين عن البطالة لسنة لثالث: حصيلة الصندوق الوطني للتأالمطلب ا

 0202مين عن البطالة فرع مستغانم لسنة ي للتأج حصيلة نشاط الصندوق الوطننحاول في هذا المطلب ادرا       

 وفق معطيات و مؤشرات اقتصادية مختلفة من خالل الجدول الموالي:

 

8726

4298

النساء الرجال 
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2424فرع مستغانم لسنة   CNAC (: حصيلة نشاط وكالة 23-2الجدول رقم )   

 

عدد المشاريع 

تها الممولة التي كلف

مليون  22اكثر من 

 دينار 

عدد المشاريع 

تها الممولة التي كلف

مليون  22اقل من 

 دينار

عدد مناصب 

الشغل 

 المستحدثة 

عدد الملفات 

 الممولة

عدد الملفات 

 المقبولة

عدد الملفات 

 المودعة

 السنة

 0202 ن ر ن ر ن ر 248 23 92

80 20 223 24 204 02 

املجمو  243 299 34

 ع

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الوكالة

   

 20انقسمت  0202   مؤسسة خالل عام 34ساهمت في انشاء   CNAC من خالل الجدول يتضح لنا ان وكالة       

من النسبة الكلية، ومن خالل  %87.09مؤسسة لفئة الرجال بنسبة  80و %20.77مؤسسة  لفئة النساء بنسبة 

 02ول لفئة النساء من ملف مقب 24ملف مودع  وانقسمت  243ملف من  299ن الوكالة قبلت الجدول نجد أ

 ملف مودع . 204ملف مقبل لفئة الرجال من  223ملف مودع و 

شروع لفئة م 23ما المشاريع الممولة انقسمت الى أ 0202منصب شغل لسنة  248ن الوكالة خلقت و نالحظ أ      

ئة المشاريع الممولة مشروع ممول لف 92و  % 60.77دينار جزائري بنسبة ماليين 22قل من المشاريع التي كلفتها أ

 .%97.09ماليين دينار جزائري بنسبة  22اكثر من 
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:2424توزيع الملفات المقبولة والممولة حسب قطاع النشاط لسنة   

2424(:  توزيع المؤسسات الممولة حسب القطاعات لسنة 24-2جدول رقم )  

 

عدد مناصب 

العمل 

 المستحدثة

عدد الملفات 

 الممولة

عدد الملفات 

قبولةالم  

 قطاع النشاط

 النقل 22 22 22

 المهن الحرة 29 29 26

 الصناعة 24 29 23

 الخدمات 02 23 24

 البناء و االشغال 23 24 09

 العمومية

 الفالحة 66 26 89

 الحرف 20 23 29

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الوكالة

 

مين عن البطالة فرع والية مستغانم سنة ن الصندوق الوطني للتأمن خالل معطيات الجدول نالحظ أ           

 مول عدة قطاعات : 0202

 . ةع السوق و حدة المنافسبسبب تشب 0222لم يمول أي ملف منذ سنة  قطاع النقل:ـ 

الكلية، من النسبة % 9.23مشاريع بنسبة  9تم تمويل  %3.77ملف مقبول بنسبة 29 قطاع المهن الحرة: -

 .% 4.22ناصب عمل مستحدثة بنسبة م 26وخلق 

النسبة الكلية ، من %9.23مشاريع بنسبة  29تم تمويل  % 2.22 ملفات مقبولة  بنسبة 24 :لصناعةقطاع ا -

 .%6.28مناصب عمل مستحدثة بنسبة  23خلق و 



 –دراسة حالة  –الفصل الثاني: دراسة حالة الوكاالت دعم و تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ADANA ،ANGEM  ،CNAC لوالية مستغانم ،  

  

67 
 

 النسبة الكلية ، من%3.46مشاريع بنسبة  23تم تمويل   %22.73ملف مقبول بنسبة  02 :قطاع الخدمات -

 .%3.46منصب عمل مستحدث بنسبة  24خلق و 

 %24.83بنسبة مشروع  24تم تمويل  % 24.03ملف مقبول بنسبة    23 :قطاع البناء و االشغال العمومية - 

 . %22.24منصب عمل مستحدث بنسبة  09من النسبة الكلية ، وخلق 

كلية، من النسبة ال%23.27 مشروع بنسبة 26تم تمويل  % 43.60ملف مقبول بنسبة  66:قطاع الفالحة -

 .%26.28سبة منصب عمل مستحدث بن 89وخلق 

 %3.27مشاريع بنسبة  23من النسبة تم تمويل % 3.20ملف مقبول بنسبة  20 :قطاع الحرف -

 .%8.78منصب عمل مستحدث بنسبة 29الكلية ، و خلق  من النسبة

 

حسب القطاعات   CNAC لممولة من طرف(: توزيع عدد المؤسسات ا25-2الشكل رقم)   

2424لسنة   

 

 (04-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول 
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المستوى الثاني(:  أنماط التمويل )المستوى األول و-  

 اعتمدوا على التمويل 0202غلب المستفيدين من الصندوق لسنة ( نالحظ ان أ04-20حسب الجدول رقم )         

ال تفوق  من المؤسسات المنشأة تم تمويلها وفق التركيبة التمويلية التي %69ول حيث أن من المستوى األ 

غلب المشاريع ال تتعدى احتياجاتها اجمالي المؤسسات وهذا راجع الى أ مؤسسة من 23دج و عددها  2.222.222

م تمويلها وفق ة تمن المؤسسات المنشأ %97ا يخص المستوى الثاني دج ، أما فيم 2.222.222المالية ل 

كبر مثل أنالحظ ان قطاع الفالحة ي( 02-20رقم )دج ومن خالل الشكل  2.222.222التركيبة المالية التي تتجاوز 

 من مجموع نسبة المؤسسات الممولة.  59.57%قطاع ممول من طرف الوكالة بنسبة

دج  2.222.222ول )ال يتجاوز ى األ والشكل الموالي يوضح لنا نسب التمويل التي تخص التمويل من المستو          

 .0202دج( خالل سنة  2.222.222التمويل من المستوى الثاني ) يتجاوز ( و 

 

2424(: نسبة تمويل المستوى األول والمستوى الثاني خالل سنة 26-2شكل رقم )  

 

 (09-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

 

 حدثة :مناصب العمل المستـ 

ستغانم من خالل فرع م CNACالبطالة مين عن ن الصندوق الوطني للتأت الجدول فإحسب معطيا              

بين في كل منصب عمل بمعدل منص 248ؤسسات الصغيرة و المتوسطة ساهم في خلق دعمه و تمويله للم

، يليه قطاع البناء %26.24العمل محصورة في قطاع الفالحة ب   ن مناصب مؤسسة، و يوضح الجدول أ
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 ، ثم يلي على التوالي % 8.78،قطاع الحرف ب %3.46قطاع الخدمات ب  ، %22.24ب واالشغال العمومية 

 .%  4.22و % 6.28المهن الحرة بنسبة  قطاع الصناعة و 

 

2424(: نسب مناصب الشغل المستحدثة حسب القطاعات لسنة 27-2الشكل رقم )  

 

 

 (04-20رقم ) اعتمادا على الجدول  المصدر: من اعداد الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 

النقل  المهن الحرة الصناعة الخدمات البناء الفالحة الحرف
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2424نساء ( لسنة  –(: توزيع المؤسسات الممولة حسب الجنس ) رجال 28-2شكل رقم)-  

 

 (09-20رقم ) المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

د من امتيازات مستفي 34نه من بين ( يتضح أ08-20( والشكل رقم )09-20يات الجدول رقم )حسب معط          

من إجمالي المؤسسات   87%مؤسسة أصحابها من فئة الرجال بنسبة 80الصندوق قد أنشئت وخدمات 

و قطاع  وهذا الفرق الكبير ناتج عن قطاع الفالحة % 29مؤسسة فقط أصحابها نساء بنسبة  20الممولة و 

ية الرجال وتقاليد التي تتجنبها المرأة شغال العمومية حيث تعتبر قطاعات تتالئم مع رغبات و خصوصاأل البناء و 

 22و  92رية محصورة بين ن الصندوق يستهدف فئة عمذات طابع رجالي ، وباإلضافة الى أمن العمل في قطاعات 

غلبهن ربات بيوت و أمهات ال يمتلكن الرغبة في االستثمار وروح المقاوالتية ر أن النساء في هذا العمسنة حيث أ

 جال من نفس العمر وهذا ما يدل على انخفاض نسبة المؤسسات الخاصة بفئة النساء.التي يتميز بها الر 

 

 

 

 

 

 

نساء

رجال 
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:الخالصة  

حسب   CNAC  ،ANGEM ،ANADEالوطنية الثالثة     وكخالصة لهذا الفصل يمكن القول ان الهيئات            

الشباب البطال  ، و تمكن فرع مستغانم كل وكالة تساهم في دعم و تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

نشاء مؤسساتهم الخاصة في مختلف القطاعات و األنشطة ، وذلك من خالل سواء فئة الرجال أو النساء من إ

مؤسساتهم  إلنشاءمنح عديد الخدمات و االمتيازات المالية و غير المالية التي تساهم في دعم أصحاب المشاريع 

 و استمراريتها. تعيق قيامالخاصة و تذليل العقبات التي 
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ؤسسات الصغيرة و المتوسطة عرضنا ليات دعم و تمويل المن خالل هذه الدراسة التي تناولت آم           

هم العوائق و المشاكل التي تواجهها، باإلضافة رها من المؤسسات مع ذكر أهم الخصائص التي تميزها عن غيأ

انتهجتها الجزائر للنهوض بهذا القطاع الذي له دور فعال في تحقيق الى ابراز مختلف البرامج و االستراتيجيات التي 

التنمية االقتصادية وذلك بالتعرف على اهم الهياكل و المؤسسات التي تعمل على دعم و تمويل المؤسسات 

، الوكالة  ANADEعلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية  الصغيرة و المتوسطة، حيث سلطنا الضوء

ن ،وقد توصلنا الى أ CNACالصندوق الوطني للتامين عن البطالة ،  ANGEMالمصغرة نية لتسيير القرضالوط

نها تبقى لها بعض الصعوبات والعراقيل التي تمنعها ا توفره من امتيازات وخدمات اال أهذه  األجهزة وبالرغم لم

 من تحقيق األهداف المرجوة منها.

 نتائج الدراسة:

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تأثير ايجابي على مختلف أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية            

البيئية  ف اليدوية،الموارد الطبيعية ،لألفراد، نذكر من ذلك مساهمتها في النمو االقتصادي، وحفظ الحر 

سات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر والتنمية  االجتماعية، ومن خالل دراستنا لمساعي تمويل و دعم المؤس

 توصلنا الى النتائج التالية:

فضل الوسائل لإلنعاش االقتصادي الذي تعيشه الجزائر، نظرا تبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أتع -

لها قادرة على الجمع بين التنمية االقتصادية، وتوفير مناصب الشغل وخلق هولة تكيفها ومرونتها التي تجعلس

 وة.  الثر

هذا يتجلى في مختلف اإلجراءات  تولي الجزائر اهتماما بالغا بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و -

 .اإلصالحات وكذا األساليب العديدة المنتهجة في سبيل ترقية هذا القطاعو 

إدارية،  )التمويلية، تنظيمية،يلغي العديد من العوائق CNAC ، ANGEM  ،ANADE إن االعتماد على خدمات –

  .تسويقية...( التي تحول دون نجاح أصحاب المشاريع في انشاء مؤسساتهم الخاصة

  .ANADE ، ال تحمل الطابع اإلنتاجي. CNAC ، ANGEM ـ أغلب المؤسسات المنشاة من طرف

هذه الهيئات تحقق على الرغم من أن  CNAC ، ANGEM  ،ANADEـ غياب الفعالية و النجاعة االقتصادية لدى 

الصغيرة و المتوسطة و  ،األهداف و المساعي الجزئية الخاصة بكل وكالة من خالل خلق المؤسسات المصغرة

ن هذه الوكاالت ال تحقق األهداف الكلية التي تستجيب لمتطلبات ير مناصب العمل للحد من البطالة إال أتوف

 املحيط االقتصادي.

   ANGEM(  كانت من طرف0505)سنة  من المؤسسات المنشأة خالل الفترة المدروسة 05%ـ 

 .ما يدل على ان وظائف جهاز القرض المصغر تتماش ى مع رغبات الشباب الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة
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هذه  نتيجة إيجابية مستغانم و امتصاص جزء من البطالة في والية  ANADE، CNAC، ANGEMـ استطاعت 

 فيما يخص الحد من البطالة .

 :الفرضيات اختبار 

،  عدة نتائج  من خالل نشاطها بوالية مستغانم، ANADE،CNAC ،ANGEMخلقت هيئات الدعم والتمويل  -

مناصب شغل ملختلف الفئات االجتماعية، باإلضافة  ،ساهمت في تحقيقعدة مؤسسات ناشطة  تمويلإيجابية ب

منصب شغل بين نساء  05.005وفرت لدعم و تمويل قطاعات متعددة حسب رغبة أصحاب المشاريع، حيث 

  .)الفرضية األولى خاطئة( 0505رجال ، في قطاعات مختلفة لسنة و 

المؤسسات ( دورا مهما في سبيل ترقية قطاع CNAC، ANGEM  ،ANADE)تلعب هيئات الدعم و التمويل -

خدمات مالية و جبائية التي تعد حافزا  استثماريا للشباب حيث ة والمتوسطة من خالل منح اعانات و الصغير 

 )الفرضية الثانية صحيحة(. 0505مؤسسة خالل سنة  00520نشاء إ ساهمت في

دها أن تحقق األهداف االقتصادية الرئيسية لوح CNAC، ANGEM ،(ANADE )ال يمكن لهذه الهيئات الثالثة-

يام هذه ليها الدولة بل يوجد هيئات ومرافق أخرى ينبغي التكامل معها، وكذلك لم تتمكن من القتسعى إ التي

ن اغلب القطاعات والنشاطات الممولة ذات طابع غير انتاجي ) الفرضية الثالثة الوكاالت بنشاطها نظرا أل 

 خاطئة(.

 :التوصيات

من خالل ما جاء في هذه الدراسة، و بناءا على النتائج العامة المتوصل اليها، يمكننا تقديم بعض            

 ليه على النحو التالي: ي نراها تتماش ى مع ما تم التوصل إالتوصيات الت

تكثيف الجهود فيما يخص السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بين مختلف  -

 .لهيئات المرافقةا

على الهيئات الحكومية الجزائرية إعادة النظر في سياسة هيئات الدعم من خالل: حجم األموال املخصصة،  -

 طار هيئات الدعم.ملية المرافقة و المتابعة بعد اإلنشاء في إالقطاعات المستهدفة، تفعيل ع

 ضافة خاصة التي تخدم قطاع اإلنتاج .منح األولوية و امتيازات إضافية للمشاريع التي تحقق قيمة م -

 و التي تساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية. مثمرة االهتمام بالمشاريع التي تحمل أفكار جديدة  -

 تنويع مصادر التمويل بما يتالءم مع وضعية وخصائص المؤسسات الناشئة. -

لتنسيق المتوسطة لالمؤسسات الصغيرة و  عمال كشركاء مع وكاالت دعم و تمويلاالعتماد على حاضنات األ  -

 متيازات إضافية ألصحاب المشاريع.يوفر خدمات و إ فيما بين هذه الهيئات ما

 :فاق الدراسةآ
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ما بسبب وفي األخير ندرك أننا لم نقدر أن نحط بكل جوانب الموضوع ، وأننا لم نلمس كل تفاصيله ، إ              

االت ، و بسبب صعوبة الحصول على المعلومات الالزمة من الوك بشري أ الذي ال يخلوي منه أي جهد عجزنا

نشاء مثمرة سواء للطلبة المقبلين على إن تكون ثمرة مجهود نعتبر هذه الدراسة محاولة نرجو أ ورغم ذلك فإننا

غانم ، ة، و على مسؤولي الوكاالت الداعمة لوالية مستيمؤسساتهم الخاصة او في بحوثهم و مذكراتهم المستقبل

ولهذا يبقى موضوع هذه الدراسة إشكالية جد مهمة تتغير مع تغير املحيط الخارجي ، ويمكن معالجتها بطرق 

  لذا نتمنى مستقبال أن تكون دراسات تحمل العناوين التالية: أخرى، 

 . ANDIـ الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 . FGARـ الوكالة الوطنية صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .CGCIـ الوكالة الوطنية لضمان قروض المستثمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ـ دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم االقتصاد الوطني دراسة كل قطاع مع تطور عدد المؤسسات.
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 المراجع باللغة العربية-1

 أوال: لكتب-

-دورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و -حمد رحمونيأ-1

 .1111المكتبة المصرية، 

حسن محمد سمحان، احمد عارف العساف، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطبعة األولى، -1

  .ه1341-م1112المسيرة للنشر والتوزيع،عمان، دار 

رابح خوني، رقية حساني، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلها، ايتراك للنشر والتوزيع، -4

 .1112مصر،

 .1112طارق محمود عبد السالم السالوس، حاضنات االعمال، دار النهضة العربية،-

الية، دار المستقبل للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، محمد إبراهيم عبيدات، اساسيات اإلدارة الم-3

 .1111مصر،

التوازن المالي  –يوسف حسن يوسف، التمويل في المؤسسات االقتصادية )التحليل المالي في المؤسسات -2

التوزيع،  عي للطباعة والنشراإلسكندرية ، در التعليم الجام معايير االختيار والمفاضلة(،–وسائل التمويل  –

1111. 

 ثانيا: االطروحات والمذكرات

ستر في يشهادة ماج واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و افاق تنميتها، السعيدي سعدية،-1

 .1111/1114جامعة ورقلة، علوم التسيير،

 المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  هيلتقييم الدور التمويلي للشراكة األوروجزائرية في تأ الياس غفال،-1

 .1112-1111بسكرة،-امعة محمد خيضرج ،ه(،شهادة الدكتورا1113-1111خالل الفترة)

مذكرة  واقع الذكاء االقتصادي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع دراسة حالة، منة،بلحاج آ-4

 .1112-1113ماجستر،

إدارة العالقة مع أصحاب المصلحة كمدخل استراتيجي لتعزيز المزايا التنافسية المستدامة  بولغب وليد،-3

 في العلوم االقتصادية، هشهادة دكتورا تونس و فرنسا، تجارب الجزائر، -للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 .1112/1111،-1-جامعة فرحات عباس سطيف

دراسة حالة -ة و المتوسطة بين النطرية و التطبيقإشكالية تمويل المؤسسات الصغير  حنيفي امينة،-2

 .1111-1112جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، ،هأطروحة دكتورا الجزائر،
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تمويل المؤسسات االقتصادية وفق الميكانزمات الجديدة في الجزائر)دراسة حالة  زواوي فضيلة،-1

-1112بومرداس،-جامعة محمد بوقزة سيير،ستر في علم التيسونلغاز(،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماج

1111. 

-متطلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة عبد القادر رقراق،-2

 .1111/1111جامعة وهران، ستر،ي،مذكرة لنيل شهادة الماج-دراسة حالة الجزائر

دراسة حالة الشركة الجزائرية  لجزائر،تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ا قشيدة صورية،-2

 .1111-1111، 4جامعة الجزائر ستر في العلوم االقتصادية،يمذكرة ماج األوروبية للمساهمات قيناليب،

ها)دراسة وصفية ملجموعة من ت الرياضية و المتابعة المالية لنايت إبراهيم محمد، آليات تمويل المنشآ-1

 تخصص إدارة و تسيير رياض ي، ستر،يالجزائرية(،رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجت الرياضية المنشآ

 .1111-1111جامعة الجزائر  معهد التربية و الرياضة،

 :األوراق البحثية )املجالت(

مجلة اقتصاديات شمال  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر افاق و قيود، ايت عيس ى عيس ى،ـ 11

 .1الجزائر،العدد-ة تيارتجامع افريقيا،

في ة والمتوسطشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و إ بن عمر محمد البشيرو طيبي عبد اللطيف،ـ 11

الجزائر)كتوجه شامل مقرن بين التمويل الوضعي و اإلسالمي(،مجلة الروي 

 .1114،ديسمبر4االقتصادية،العدد

مجلة الحقوق  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،عوائق االستثمار في  رابح خوني و رامي حريد،ـ 11

 .1111،ديسمبر4الحريات،الجزائر،العددو 

مجلة  االجتماعية،لمتوسطة في التنمية االقتصادية و مساهمة المؤسسات الصغيرة و ا سامية عزيز،ـ 14

 .ئرالجزا-،ورقلة1111،جوان1مرباح،العددنسانية و االجتماعية، جامعة قاصدي العلوم اإل

مجلة  االجتماعية،لمتوسطة في التنمية االقتصادية و امساهمة المؤسسة الصغيرة و  سامية سعيدي،ـ 13

 .1العدد-ورقلة-،جامعة قاصدي مرباح1111العلوم اإلنسانية و االجتماعية،جوان

 مجلة علوم االقتصاد و التسيير والتجارة. مفهوم المؤسسات الصغيرة و سماتها، عثمان لخلف،ـ 12

كاكي عبد الكريم ، بورقبة قويدر، الثالثة الجديدة: االبتكار األخضر واالقتصاد األخضر والمؤسسات  ـ11

الصغيرة والمتوسطة واشكالية التنمية المستدامة )اسقاط القاربة على حال الجزائر(،مجلة االقتصاد 

 .1111، ديسمبر 1، العدد12والمانجمنت، املجلد 
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و المتوسطة في الجزائر الواقع  قطاع المؤسسات الصغيرة عماد الدين،براشن  ياسر عبد الرحمان،ـ 12

 الجزائر.-،جامعة جيجل1112،جوان4ددمجلة نماء لالقتصاد و التجارة،الع التحديات،و 

 :المداخالت العلمية

عبد الرحيم، امتيازات االستثمارية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  حمزة العرابي و رحميـ 81

ورقة بحثية مقدمة في إطار الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 .1112ديسمبر  11/12الجزائر، جامعة الشهيد حصة لخضر، الوادي، 

المتوسطة في ل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و الصعوبات و العراقي شامية بن عباس و هدى معيوف،ـ 11

الجزائر،،ملتقى وطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد 

 .1112ديسمبر 1/2حصة لخضر الوادي،

قية المؤسسات الصغيرة و اليات دعم و تر  غرداين حسام و حفوظة األمير عبد القادر و شبورو سليم،ـ 11

المتوسطة في الجزائر، الية استدامة المؤسسات الصغيرة و ملتقى وطني حول إشك المتوسطة في الجزائر،

 .1112ديسمبر  1/2جامعة الشهيد حصة لخضر الوادي،

دور مراقبة التسيير في تفعيل أداء المؤسسات  مراكش ي محمد لمين و بوشالغم عثمان و بن شهيدة سارة،ـ 11

لية لحكومة المؤسسات و تفعيل تسيير كآملتقى وطني حول مراقبة ال الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،

 .1البليدة-جامعة علي لونس ي االبداع،

بن  الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، تقنيات البنوك، لطرش،الطاهر ـ 11

 .1112عكنون،الجزائر،

 النصوص القانونية والتنظيمية:

،يعدل 1111نوفمبر سنة  11الموافق  1331ربيع الثاني عام  1المؤرخ في  411-11مرسوم تنفيذي رقم ـ 14

سبتمبر سنة  2الموافق  1312ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  111-11ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 يغير تسميتها،و  والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساس ي،1111

     .م1111نوفمبر سنة  12الموافق  1331ربيع الثاني عام 1، 21الجريدة الرسمية،العدد

الذي يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين  1113يناير  14المؤرخ في  13/11للمرسوم التنفيذي ـ 13

سنة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  21و  41بين  ذوي المشاريع البالغين ما

 .1114جويلية  12، الصادر في 42العدد 

، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس ي 1111جوان  11المؤرخ في  11/121من المرسوم الرئاس ي  12المادة ـ 12 

من طرف البطالين ذوي المشاريع المتعلق بدعم واحداث النشاطات  1114ديسمبر  41المؤرخ في  14/213
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الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية،  ( سنة،21( وخمسين )42بين خمس وثالثين ) البالغين ما

 .1111جوان  14، الصادرة في 41العدد 

 ، المعدل والمتمم.1114جويلية  11المؤرخ في  14/123من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة ـ 11

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، القسم الثالث اإلعفاءات المؤقتة،  121/3مادة ال ـ 12 

الفصل األول الرسم العقاري على الملكيات المبنية، الباب الفرعي األول الرسم العقاري، الباب الخامس 

المالية، الجمهورية الضرائب املحصلة لفائدة البلديات دون سواها، المديرية العامة للضرائب، وزارة 

 .1112الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

اقع االلكترونية  :المو

  www.cnac.dzـ 12

 www.ansej.dzـ 11

  www.ansej.org.dzـ 41

  www.angem.dzـ 41

                                   https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2016/8/7ـ  41     
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مالحق المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية - 1  

 

والتية : مؤسسة نجارة الحديد وااللمنيوم الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقا11الملحق رقم   

 

 المصدر: مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالية فرع مستغانم

 

: البطاقة التقنية للمؤسسة اإلنتاجية بقدور بن عطية الحاج10الملحق رقم   

 المصدر: مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم
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صور لمنتجات مؤسسة  بقدور بن عطية الحاج  :31الملحق رقم   

 

مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانمالمصدر:   

 

صور لمنتجات مؤسسة  بقدور بن عطية الحاج :41الملحق رقم  

 

 

 المصدر: مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم

 

 



 مالحــــق:

 

84 
 

  صور لمنتجات مؤسسة  بقدور بن عطية الحاج :51الملحق رقم 

 

 

مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم المصدر:  
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: مهام الوكالة10الملحق رقم   

 

  

 المصدر: مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم
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: اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية الممنوحة في اطار جهاز الوكالة10الملحق رقم   

 

 

 المصدر: مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم
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: مرحلة توسيع القدرات االنتاجية10الملحق رقم   

 

نممقدمة من طرف الوكالة فرع مستغاالمصدر:   
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: مسار انشاء مؤسسة مصغرة10الملحق رقم   

 

 المصدر: مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم
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: صيغ التمويل11الملحق رقم   

 

 

 

لمصدر: مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانما  
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المالحق المتعلقة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -2  

 

: الوثائق المطلوبة لغرض تكوين ملف القرض المصغر  11 الملحق رقم    

 

 المصدر: وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع مستغانم

 

 

: الوثائق المطلوبة لشراء المراد األولية 12الملحق رقم   

 

 

 المصدر: وثائق مقدمة من طرف الوكالة فرع مستغانم
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ي : قصة نجاح صاحب مشروع في مجال الصيد البحري لدى الصندوق الوطن31الملحق رقم  

 للتامين عن البطالة

 

 المصدر: وثائق مقدمة من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة فرع مستغانم

 

 

سنة( 05/05) جهاز:  شروط االلتحاق بال41لملحق رقم ا  

 ا

 

الصندوق الوطني للتامين عن البطالة فرع مستغانمالمصدر: وثيقة مقدمة من طرف   
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دليل صاحب المشروع :  31الملحق رقم   

 

 

 

 المصدر: وشيقة مقدمة من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة



 الملخــــــــص:

 

 

تم في هذه الدراسة التطرق لموضوع آليات واستراتيجيات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة           

 والمتوسطة في الجزائر ومدى فعالية ومساهمة هذه السياسات لترقية هذا النوع من المؤسسات، 

الصندوق الوطني    ANADEالمقاوالتيةوذلك بدراسة ثالث هيئات وطنية هي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية             

، فمن خالل حصيلة نشاط كل CNACالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  ANGEMللتأمين عن البطالة 

وكالة حسب فرعها بوالية مستغانم توصلنا الى أن هذه الوكاالت ال تزال مساهمتها منخفضة نسبيا في االستجابة 

 دي.لمتطلبات املحيط االقتصا

 

 الكلمات المفتاحية: 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التمويل ، اليات الدعم

 

 Abstract : 

     This study has been conducted to explore the mechanisms and the strategies of financing and 

supporting the small medium enterprises in algeria and the extent of the effectiveness of these 

policies and their contribution in bettering and improving this type of entreprises through the 

examiniation of theree national small loans manadment agency, and the national fund of 

unemployment insurance ,this from the findings regarding the activeness of each of these 

committees at the level of the wilaya of mostaganem, we found that these committees still have 

a relatively low contribution rate in responding to the remuirements of the economic 

environment. 

Key words:  

Small and medium entreprises,  financing , support mechanisms 

 

 


