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 شكر و التقدير

الحمد و الشكر هلل عزا و جل على توفيقه لنا على إتمام هذا العمل 

 أتقدم بجزيل الشكر و التقدير و الاحترام إلى الوالدين الكريمين

على "بن حراث حياة"كما أتوجه بشكر الجزيل إلى ألاستاذة املشرفة

توجيهاته التي ساهمت بشكل كبير على إتمام هذا العمل ،فشكر لكي 

 أستاذتي

توجه بخالص شكري إلى وكالة دعم و  تشغيل الشباب لوالية كما أ

مستغانم ملساعدتهم لي في الحصول على املعلومات الالزمة لتقديم هذا 

 البحث على أكمل وجه

و في ألاخير أتوجه بخالص شكري و تقديري إلى كل من ساعدني من 

 قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل فشكرا لكم 

 و الحمد هلل 

ئشةعبو عا  
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 :ملخص

الجديرردة فرري الاقتصررراد حيررث أثبترر  و بجررردارة تعتبررر هيتررات دعررم و مرافقرررة املؤسسررات الصررغيرة و املتوسرررطة أحررد أهررم املفررراهيم 

مدى قدراتها على تأثير إلايجابي على نجاح هذا القطاع ،من خالل مساهمتها في حركة إنشراء هرذا النروع مرن املؤسسرات،ونل  مرن 

ل عرام و خالل زيادة في معدالت النمو ،وتخفيف من حدة البطالة في العديد من الدول التي قام  بتشجيع و تحفيز القطراع بشرك

 .مرافقة بشكل خاص

و الجزائر كغيرها من الدول ،فهي أيضا فتح  مجال واسع للنهوض بهذا القطاع ،وأول  له اهتمام كبير،حيث عملر  علرى إيجراد 

هيتررررات و هياكررررل داعمررررة و مرافقررررة للمؤسسررررات الصررررغيرة و املتوسررررطة فرررري مختلررررف مراحلها،وتقررررديم لهررررا مختلررررف املسرررراعدات و 

 .الاستفادة منه ،و تقليل من املشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني إلاعانات ونل  قصد

 ومن خالل هذا البحث سيتم تسليط الضوء على أهم آليات و أجهزة الداعمة للمؤسسات الصغيرة

 .و املتوسطة و طريقة مرافقتها للمشاريع 

 الوكالة الوطنية لدعم -ملرافقة ا -آليات الدعم   -املؤسسات الصغيرة و املتوسطة   :الكلمات املفتاحية

 .و تشغيل الشباب 

Résumé : 

Soutenir et soutenir les petites moyennes entreprises est l’un des nouveaux concepts les plus importants de 

l’économie il a démontré sa capacité à influencer positivement le succès de ce secteur par sa contribution au 

mouvement de création de ce type d’institution par des taux de croissants, le taux de chômage dans de 

nombreux pays a encouragé et stimulé le secteur en général et en particulier. 

Et l’Algérie, comme d’autres pays, il a également ouvert un vaste champ pour la promotion de ce secteur, et lui a 

versé beaucoup d’attention, ou elle a travaillé sur la recherche de corps et des structures de soutien et 

d’accompagner les petites entreprises et moyennes entreprises en différentes étapes, et de leur fournir diverses 

aides et subventions, et ainsi afin de bénéficier, et réduire les problèmes de l’économie nationale. 

Cette recherche mettra en évidence les mécanismes les plus importants et les dispositifs de soutien pour les 

petites et moyennes entreprises et la manière dont elles accompagnent les projets. 

Mots-clés : petites et moyennes entreprises- mécanismes de soutien- accompagnement – agence national 

pour l’appui à la jeunesse et l’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة   املقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عرفرر  الجزائررر منررذ  بدايررة التسررعينات صررعوبات مختلفررة مرتبطررة بزيررادة املديونيررة و تراجررع فرري أسررعار البترررول لررذل  عملرر  علررى 

إيجرراد حلررول لررذل ،فقام  بعرردة إصررالحات كرران هرردفها الوحيررد هررو تجرراوز الو ررعية الاقتصررادية الصررعبة و الخرررو  مررن مررا  رري 

تعلرق بقطراع املؤسسرات الصرغيرة و املتوسرطة خصوصرا ملرا حققتره هرذا ألاخيررة مرن فيه،حيث كانر  مرن برين هرذال إلاصرالحات مرا ي

نجاحات في العديد من الدول،ووعيا أيضا من الدولة بالدور الذي تلعبه في التنميرة الاقتصرادية و الاجتماعيرة،ونل  باسرتقطاب 

ة وزيادة في القيمة املضافة، مما يسراهم فري تحرير  اليد العاملة العاطلة و توفير فرص لها لتحقيق الدخل لها،وبالتالي خلق الثرو

عجلررة الاقتصرراد الرروطني بشرركل إيجررابي،ومن هررذا املنطلررق عملرر  الجزائررر علررى ترقيررة هررذا القطرراع،وتعزيز و تقويررة هررذا النرروع مررن 

نشراطها و إبرراز  املؤسسات و تأهيلها أيضا،ونل  من خالل و ع قوانين و إنشاء برامج دعرم لحمايتهرا ومرافقتهرا و رمان اسرتمرار

 .مكانتها 

 :إشكالية الدراسة -0

انطالقا مما سبق،ومن خالل هذا البحث ،و الذي يتمحور حول معرفرة آليرات وكيفيرة مرافقرة املؤسسرة الصرغيرة و املتوسرطة فري 

 :الجزائر و تطورها ، يمكن صياغة إشكالية البحث في السؤال التالي

الصغيرة و املتوسطة في الجزائر؟ وكيف تتم على مستوى الوكالة الوطنية  ما هي آلاليات املستخدمة في مرافقة املؤسسة

 لدعم تشغيل الشباب؟

 :تقودنا هذال إلاشكالية إلى طرح تساؤالت التالية

 في مانا تتمثل آلاليات املستخدمة لدعم و مرافقة هذا النوع من املؤسسات ؟ 

 ؟الة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالوكعلى مستوى  ما  ي املرافقة، وفيما تتمثل أهم مراحلها 

 فر يات الدراسة - 5     

 :استنادا إلى مشكلة البحث و ألاستلة الفرعية يمكن صياغة الفر يات التالية

 الفرضية ألاولى: 

 .تعتبر عملية املرافقة من أهم العوامل املساهمة في بقاء و نجاح املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

  الفرضية الثانية: 

 .الصغيرة واملتوسطةاملشاريع ومتابعة مرافقة دور فعال في  تشغيل الشبابو لوكالة الوطنية لدعم ل

 :اختيار املوضوع أسباب - 2

 تطابق املو وع مع التخصص العلمي الذي ندرسه. 

 غبة في معرفة مدى أهمية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة وطريقة عملهاالر. 

  لنجاح املؤسسات الصغيرة و املتوسطةنظرا ألهمية املرافقة بالنسبة. 

 :أهداف الدراسة -4

 تلف بلدان العالم و الجزائر؛تو يح مفهوم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في مخ 

 إبررررررراز أهررررررم  عاملؤسسررررررات الصرررررغيرة و املتوسررررررطة، مررررررر الترررررري علررررررى أساسرررررها يررررررتم تحديررررررد مفهرررررروم تو ررررريح أهررررررم املعررررررايي

 ؛ملؤسساتالخصائص التي تتميز بها هذا النوع من ا

   املشرررراكل الترررري  ماملؤسسررررات الصررررغيرة و املتوسررررطة فرررري التنميررررة الاقتصررررادية و الاجتماعيررررة، وأهررررالرررردور الررررذي تلعبرررره

 . تواجهها و عوامل نجاحها أيضا

  إبراز مراحل تطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر. 



  املتوسطةمرافقة و متابعة املؤسسات الصغيرة و آليات أهم  تحديدمحاولة. 

 :أهمية الدراسة - 5  

تعتبررررر املؤسسررررات الصررررغيرة واملتوسررررطة و إحرررردى املوا رررريع الترررري تشررررغل معظررررم دول العررررالم و مو رررروع السرررراعة فرررري مختلررررف 

، وقامررر  بانشررراء وزارة خاصرررة ألاوسرراط الجزائريرررة،حيث أن الجزائرررر قامررر  بعررردة إصرررالحات اقتصررادية لصرررال  هرررذا القطررراع 

و مرافقرررة لررره أيضرررا  ونلررر  ملرررا تتمترررع بررره هرررذال املؤسسرررات مرررن أهميرررة و مقررردرة كبيررررة علرررى دعرررم ،و و رررع  آليرررات داعمرررة فيررره

 .التنمية الاقتصادية

 :منهج الدراسة -6   

قصد إلاجابة على إلاشكالية و ألاسرتلة املطروحرة و اختبرار مردى ارحة الفر ريات ،اعتمردنا فري دراسرتنا علرى املرن   الوصرفي  

املو وع من خالل سردنا للمختلف املفاهيم النظرية املتعلقة بمو وع الدراسة، باإل افة إلرى تحليرل الذي يتالءم و طبيعة 

 .املعلومات التطبيقية وإلاحصائيات

 :تحديد الدراسة -2  

وإلتمام هذا البحث قمنا بتربص على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشرباب فررع واليرة مسرتغانم الكرائن مقرهرا ب 

 10/10/5100إلى غاية  10/15/5100ارع أرزقي بن بوزيد بداخل املقر إلاداري للوالية،وكان نل  من تاريخ ش 10

 :صعوبات الدراسة -2   

 قلة الكتب املتعلقة بمو وع املرافقة؛ 

 ؛عدم الحصول على املعلومات الكافية من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 

 :الدراسات السابقة -2   

منهرا مرا  ضبدراسة جوانب املختلفرة للمؤسسرات الصرغيرة واملتوسرطة، ونعرر   ناك عدة دراسات و أبحاث علمية، قامكان ه

 :يلي

   املتوسررررطة،حالة الجزائررررروآليررررات تمويررررل و مرافقررررة املؤسسررررات الصررررغيرة : حررررول  هرررراك رمررررزي : للطالرررربمررررذكرة ماسررررتر 

ألاجهرررزة التررري تسرررتخدمها الجزائرررر لررردعم و و بمعالجرررة أهرررم آلاليرررات ، حيرررث قرررام الباحرررث فررري هرررذال الدراسرررة 5102/5102،

 .ركز على كيف تتم مرافقة من خالل هذال ألاجهزةلصغيرة و املتوسطة ،إال أنها لم يتشغيل املؤسسات ا

 املتوسررررطة فرررري مرافقررررة و دعرررم املؤسسررررات الصررررغيرة و هيتررررات : جرررراري فرررراتح و بوكررررار عبرررد العزيررررز، حررررول : مداخلرررة الباحررررث

حيرث طرقر  هرذال ، امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة فري الجزائرر ، 5102،الجزائر

املؤسسرررررات الررررردعم املرررررالي املباشررررررة و الغيرررررر املباشررررررة و كيرررررف يمكرررررن الاسرررررتفادة منهرررررا فررررري ريرررررف الهيترررررات و الدراسرررررة إلرررررى تع

 .املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 

 :هيكل الدراسة -01     

 مإلاجابررة علررى إلاشرركالية املطروحررة و اختيررار الفر رريات املو رروعة، ترر دإلاملررام بررأهم جوانررب الرئيسررية للدراسررة، وقصرر قصررد

 :تقسيم هذا البحث إلي ثالثة فصول و  ي على النحو التالي

مبحثرين سنحاول من خالله دراسرة إلاطرار النظرري و العرام للمؤسسرات الصرغيرة واملتوسرطة و نلر  مرن خرالل :الفصل ألاول 

،حيث نتناول في املبحث ألاول مفاهيم عامرة حرول املؤسسرات الصرغيرة واملتوسرطة كتعريرف مختلرف دول العرالم لهرذا النروع 

مرن املؤسسرات ومرن برين هرذال الرردول الجزائرر ،وأيضرا أهرم املعرايير املسرتخدمة لتحديررد التعراريف،و خصرائص التري تميرز هررذال 

ة والاجتماعيرة  ،و أهرم عوامرل نجراح هرذال املؤسسرات و صرعوبات أو معوقرات الترري املؤسسرات و دورهرا فري التنميرة الاقتصرادي



تواجهها، واملبحث الثراني  تضرمن أهرم التطرورات التري عرفهرا قطراع املؤسسرات الصرغيرة و املتوسرطة فري الجزائرر خرالل الفتررة 

 5102-5102املمتدة ما بين 

ألاول نبررين مررن خاللرره إلاطررار العررام لنشررأة نظررام املرافقررة فرري املؤسسررات يتضررمن مبحثررين، حيررث املبحررث :الفصررل الثرراني          

الصرغيرة و املتوسطة،وأيضررا تطرقنرا إلررى مفهروم املرافقررة و أهميتها،ومراحلهررا أيضرا،أم املبحررث الثراني فقررد تضرمن هررو ألاخرررى 

 .أهم آلاليات الداعمة و املرافقة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر 

على مستوى وكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فرع والية مستغانم (دراسة حالة )وهو الفصل التطبيقي :الفصل الثالث

،حيرث تنرراول هررذا ألاخيررر مبحثرين هررو ألاخرررى ،املبحررث ألاول تضرمن عموميررات عررن الوكالررة الوطنيرة لرردعم و تشررغيل الشررباب 

بهررا و الهيكررل التنظيمي،أمررا املبحررث الثرراني فقررد تضررمن أهررم الخطرروات الترري فرررع  واليررة مسررتغانم كتعريررف و املهررام الترري تقرروم 

 . يمر بها صاحب املشروع من مرافقة و متابعة على مستوى الوكالة

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

الجانب  :الفصل ألاول 

النظري للمؤسسات الصغيرة و 

 املتوسطة في الجزائر

 
 

 



 : تمهيد

،حيرررث اتخرررذتها العديرررد مرررن الررردول كوسررريلة لنهررروض  ةاقتصررراديتعتبرررر املؤسسرررات الصرررغيرة واملتوسرررطة مرررن أهرررم عوامرررل التنميرررة 

أخذت معظم الدول النامية تركرز الجهرود قتصاد ونظرا لدور الذي تلعبه هذال املؤسسات في الا،والخرو  من أزماتها  ااقتصادهاب

املشرررراريع،و هررررذا مررررا سرررراعد فرررري تحقيررررق طفرررررة نوعيررررة مهمررررة و كبيرررررة علررررى املسررررتويين عليها،حيررررث أصرررربح  تشررررجع هررررذا النرررروع مررررن 

 .الاقتصادي و الاجتماعي في هذال الدول 

 و  ي  تشكل هذال املؤسسات نسبة كبيرة من املشاريع الصناعية و الزراعية و الخدمية و في مجاالت متنوعة

و هرذال ألاهميرة حظير  هرذال  سلع و الخدمات، و برالنظر لهرذا الردور كذل  صاحبة الدور ألاكبر في تلبية احتياجات السكان من ال

فررري تحقيرررق بعرررض املسرررتهدفات  هاملؤسسرررات باهتمرررام ملمررروس فررري معظرررم الررردول العربيرررة و قامررر  هرررذال ألاخيررررة بررردور ال يسرررتهان بيررر

 .التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،إال أنها مازال  تعاني من العديد من املشاكل و املعوقات 

 :لى هذا ألاساس ارتأينا  تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالتاليوع

 

 إلاطار العام للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة :املبحث ألاول                         

 (5102-5102)تطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر من الفترة : املبحث الثاني                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلاطار العام للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة :املبحث ألاول 

تحتل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة أهمية بالغة في اقتصاديات املجتمعات كافة بغض النظر عن درجة تطورها و اختالف 

إيجاد أو يحاولون  املهتمين العديد من جعل أنظمتها و مفاهيمها الاقتصادية ، وتباين مراحل تحوالتها الاجتماعية وهذا ما

إال أنه ال يزال مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يثير جدال كبيرا ونل  يعود إلي اختالف معايير  موحدة له فتعار يتحديد 

 .التصنيف لدى مختلف الدول 

 

 في الجزائر و بعض البلدان مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة :املطلب ألاول 

 وال يوجد هناك تعريفا موحد لهذال املؤسسات،  هاملؤسسات الصغيرة و املتوسطة جدال كبيرا بين الاقتصاديين، فانيثير مفهوم 

 .نل  ألنه تحكمه عدة  وابط ومعايير تختلف من دولة إلى أخرى 

 معايير تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة :أوال

 : هما معيارينات الصغيرة واملتوسطة هناك لتحديد مفهوم املؤسس

 :املعايير الكمية (0

 1: يمكن شرح معايير على نحو التالي و

 :معيار عدد العمال  (0-0

وهو من املؤشرات التي تتميز بالسهولة والثبات النسبي ، لكن علي الرغم من هذال السهولة إال أن هناك من يري وجوب  

صنيف خاطئ للمؤسسة حيث توخي الحذر في استعمال هذا املؤشر ألن الاعتماد املطلق علي هذا املعيار قد يؤدي إلي ت

 .افة الررأسمالية والتكنولوجية بالكث أساسه املؤسسات نات الكثافة العماليةى تعتبر عل

 : معيار رأس املال املستثمر (0-7

يعتمد هذا املعيار كثيرا في تحديد حجم املشروعات الصناعية ، بحيث إنا كان حجم رأس املال املستثمر كبيرا عادة 

عتبار  درجة النمو يرة  أو متوسطة مع ألاخذ بعين الا املؤسسة كبيرة أما إنا كان صغيرا نسبيا اعتبرت املؤسسة صغ

 .الاقتصادي لكل دولة

 : معيار العمالة ورأس املال (0-2

ويعتبر معيار مزدو  ، يعتمد في تحديد املشروعات الصناعية والتجارية املختلفة ونل  بالجمع بين معياريين السابقين 

و ع حد أقص ى لعدد العمال ، بجانب مبلغ معين لالستثمارات الرأسمالية الثابتة في  ىلعفي معيار واحد يعمل 

  .املشروعات الصناعية الصغيرة 

 2ونذكر منها:املعايير النوعية (7

 :محدودية الحصة السوقية (5-0

فاملؤسسات الصغيرة و املتوسطة تحتل في العادة حصة سوقية محدودة ال تمكنه من التأثير على أسعار  

 .املنتجات التي يقدمها

 : استقاللية املشروع (5-5

، وليس عليه إن يعود لجهة اعلي منه لية كاملة في إدارة شؤون مشروعهيتمتع غالبا صاحب املشروع باستقال

 .إداريا التخان القرارات

 :شمولية إلادارية (5-0

                                                           
عملية التنمية،الطبعة األولى،عمان،دار و مكتبة ليث عبد هللا القهيوي،بالل محمود الوادي،المشاريع الريادية الصغيرة و المتوسطة و دورها في  1

 01،01 ص ه،ص0311-2102الحامد،
2
 02،02ص ،ص 5100لى،مصر،املكتبة املصرية،أحمد رحموني،املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري،الطبعة ألاو  



العادة النمط  بمعنى أن صاحب املشروع يمارس أو يشارك في جميع ألاعمال إلادارية،حيث ال يوجد في 

  .إلاداري املتبع في املشاريع الكبيرة وبالتالي ال يوجد تفويض للسلطات

 ويمكن تلخيص ما سبق نكرال من خالل املخطط التالي

 معايير تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة :( I-1)شكل رقم

 
 من إعداد الطالبة بناء على ما سبق من معلومات:  مصدر

 

 تعريف مختلف الدول ملؤسسات الصغيرة و املتوسطة:  ثانيا

 1 :يلي نذكر ما هاللمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في مختلف دول العالم و من أهم فير عالتتعددت و تنوع  

 :ألامريكيةتعريف الواليات املتحدة  -0

و إدارتها بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر على  امتالكهااملؤسسات الصغيرة و متوسطة  ي نل  النوع من املؤسسات التي يتم  

فقد حدد .تفصيالعلى معياري املبيعات وعدد العاملين لتحديد تعريف أكثر  اعتمدمجال العمل الذي تنشط في نطاقه وقد 

  سات الخدماتمؤس:ييل املؤسسات كماالدولة  هذال القانون 

مليون دوالر كمبيعات  02إلى  2التجارة بالجملة من  تمؤسسا ،مليون دوالر كمبيعات سنوية 2إلى  0و التجارية بالتجزئة من 

 .سنوية

 :تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .0

على معياري رأس املال  0620اعتمدت اليابان في تعريفها حسب القانون ألاساس ي حول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لعام 

 .عامل  011مليون ين وعدد العمال ال يفوق  011اليد العاملة فهذال املؤسسات ال يتجاوز رأس مالها املستثمر 

 :تعريف الهند للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .5

                                                           
 55،50ص ،ص رحموني ملرجع ،أحمدنفس ا1

معايير تعريف املؤسسات الصغيرة 

 و املتوسطة

 املعايير الكمية املعايير الوصفية

طريقة إلادارة و التنظيم -  

حجم إلاستقاللية -  

مستوى الخدمات  -

 املقدمة

عدد العمال و املوظفين -  

حجم رأس مال املستثمر -  

الحصة السوقية-  

كمية و قيمة و نوعية  -

 املنتج



مالها لم يتجاوز رأس   ي منتبر صغيرة أو متوسطة في الهند املؤسسات تع اليالتعريف على رأس املال وحدال وبالت يتم دالهنفي 

 .ةوبدون و ع حد أقص ى لعدد العمال الذين توظفهم املؤسس( دوالر أمريكي 0111,111لأو ما يعاد)ألف روبية 221

 : تعريف إلاتحاد ألاوربي .0

أفراد، أو  ي تل  التي توافق معايير الاستقاللية وتشغل أقل من  01املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  ي مؤسسة تشغل أقل من 

 .مليون أور  52وال تتعدى ميزانيتها السنوية  أور ماليين  2أجير وتنجز رقم أعمال سنوي ال يتجاوز  21

 :ة تعريف بلدان جنوب شرق آسيا للمؤسسات الصغيرة واملتوسط .4

" هينز"و " بروش"تعتمد بلدان جنوب شرق آسيا في تعريفها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة على دراسة حديثة حيث قام 

بصفة عامة لدى  هذال الدول وهذا  هبيبتصنيف يعتمد وبصفة أساسية على معيار العمالة وأصبح هذا التصنيف متعرف 

 :التصنيف متمثل في الجدول التالي

 هيمنز للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب عدد العمال تصنيف بروتش و:(I - 0)الجدول رقم 

 مؤسسة عائلية حرفية عمال 6إلى  0من 

 مؤسسة صغيرة عامل 06إلى  01من 

 مؤسسة متوسطة عامل 66إلى  21من 

 رةمؤسسة كبي عامل فأكثر 011من 
 50، ص5100إحداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري ، املكتبة املصرية ،الطبعة ألاول ،سنة أحمد رحموني ،املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في :مصدر 

 تعريف هيئة ألامم املتحدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .2

 .ات على معيار العمالة والحجم ملؤسسا يتم تعريف

شخصا ويكون لهذا العمل غالبا عدد من  21و 2العمل التجاري الذي يستخدم ما يتراوح بين  يقصد بها:الصغيرةاملؤسسة  -

 .واحدخطوط النشاط ومن املتصور أن يكون له أكثر من موقع مادي 

عامل ويكاد يكون من املؤكد أن تعمل هذال  521و 20تستخدم ما بين  التيوتعرف على أنها تل  املؤسسة :املؤسسة املتوسطة -

 .موقعأكبر من  فياملؤسسة 

 تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة : اثالث

واملتوسطة، املتضمن لقانون التوجيه لتطوير املؤسسات الصغيرة  5102يناير سنة  00املؤرخ في  15-02وفقا للقانون رقم 

 1(:2)نص  على نل  املادة  اوكم

 .الخدماتو  عمؤسسة إنتا  سل االقانونية، بأنهتعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مهما كان  طبيعتها  -

 ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ماليير د ،شخصا( 521)إلى مائتين و خمسين ( 10)تشغل من واحد  -

  .د ( 0)و ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار أ

 ستقالليةتستوفي معيار الا  -
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 2،ص5102يناير  00، 15املتعلق بترقية الاستثمار،جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  16-رقم 06القانون   



 تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من املنظور الجزائري ( :I-7 (جدول رقم 

 الحصيلة السنوية رقم ألاعمال السنوي  عدد العمال املؤسسات

 0مليون د  إلى  011 521إلى  21 املتوسطة

 ماليير د 

مليار  0مليون د  إلى 511

 د 

 مليون د  511ال يتجاوز  د مليون  011ال يتجاوز  06إلى  01 الصغيرة

 مليون د  51ال يتجاوز  مليون د  01أقل من  16إلى  10 الصغيرة جدا
املؤسسات الصغيرة و استدامة هيتات مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر،امللتقي الوطني حول .جاري فاتح و بوكار عبد العزيز:املصدر

 10،ص5102ديسمبر 12/12لخضر،املتوسطة،جامعة الشهيد حمه 

 الاجتماعية /الصغيرة واملتوسطة في التنمية الاقتصادية  ودور املؤسساتأشكال وخصائص  :الثانياملطلب 

تلعب هذال ألاخيرة دورا  اللمؤسسات الصغيرة و املتوسطة عدة أشكال و خصائص تميزها عن مختلف املؤسسات ألاخرى، كم

 .ة و الاجتماعية أيضاهاما في تطور التنمية الاقتصادي

 أشكال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  : والأ

 :و يمعايير يتم على أساسها تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  هناك عدة

 ؛التصنيف حسب طبيعة التوجيه - 

 ؛التصنيف حسب طبيعة املنتجات - 

 :تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب طبيعة التوجه  -0

 1:صغيرة واملتوسطة حسب توجهها إلىيمكن تصنيف املؤسسات ال 

 ؛مؤسسات العائلية - 

 ؛.مؤسسات تقليدية - 

 ؛مؤسسات متطورة شبه متطورة - 

  :املؤسسات العائلية  (0-0

و ي  املؤسسات التي تتخذ من مو ع إقامتها املنزل وتكون مكونة في الغالب من مساهمات أفراد العائلة و يمثلون في 

غالب ألاحيان  اليد العاملة وتقوم  بانتا  سلع تقليدية  بكميات  محدودة و في البلدان املتطورة تقوم بانتا  جزء من 

 لة السلع لفائدة املصانع أي ما يعرف  باملقاو 

 :املؤسسات التقليدية  (0-5

هذا النوع من املؤسسات يعرف أو يقترب كثيرا  إلى النوع السابق هذا الن املؤسسة التقليدية تعتمد في الغالب على  

مساهمة العائلة وتنتج منتجات  تقليدية ولكن ما يميزها عن النوع السابق هو أنها تكون في ورشات صغيرة ومستقلة 

 .وسائل بسيطة عن النزل وتعتمد على 

 املتطورةاملؤسسات املتطورة وشبه  (0-0

يتميز هذا النوع من املؤسسات عن النوعيين السابقين باستخدامه لتقنيات وتكنولوجيات الصناعة الحديثة سواء  

من الناحية التوسع أو من الناحية التنظيم الجيد للعمل أو من ناحية إنتا  منتجات املنظمة مطابقة ملقاييس 

  لحديثةالصناعة ا

 الحاجات العصرية و                 

 :تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب طبيعة املنتجات  -5

 1.و ي أنواع أساسيةيميز هذا التصنيف ثالثة            
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 52،50سبق نكرال،ص ص أحمد رحموني،املرجع  



 :الاستهالكيةمؤسسات إنتاج السلع       (5-0

الورق ومنتجات  الجلود املنتجات الفالحية، منتجحويل املنتجات الغذائية  ،ت: وتقوم بانتا  سلع نات استهالك أولي مثل  

 .تهالخشب ومشتقا

 .ويرجع سبب اعتماد هذال املؤسسات على مثل الصناعات الستخدامها املكثف لليد العاملة وكذل  سهولة التسويق 

 :الخدماتمؤسسات إنتاج السلع و        (5-5

الصناعة  الكهرومائيةو اعة امليكانيكية النقل ، الصنقطاع : وهو يضم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة التي تنشط في 

 .الكيميائية والبالستكية ، صناعة مواد البناء 

 ويرجع سبب الاعتماد على مثل هذال الصناعات إلى الطلب املحلي الكبير على منتجاتها خاصة في مواد البناء 

 :التجهيزمؤسسات إنتاج سلع        (5-0

خدام معدات وأدوات لتنفيذ إنتاجها نات تكنولوجيا حديثة فهي تتميز كذل  بكثافة يتميز هذا النوع من املؤسسات باست

رأسمال اكبر ألامر الذي ينطبق و خصائص املؤسسات الكبيرة الش يء الذي جعل مجال تدخل هذال املؤسسات  يق بحيث 

ي الدول املتطورة أما في البلدان يكون في بعض الفروع البسيطة فقط كانتا  أو تركيب بعض املعدات البسيطة و نل   خاصة ف

 .وتركيب قطع الغيار املستورد آلاالتالنامية فيكون مجالها مقتصر على إصالح بعض 

 

 خصائص  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة : ثانيا

 2: تتميز  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بجملة من الخصائص نذكر منها

 :بشكل كبير  يالشخص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تحمل الطابع  -0

فردية أو عائلية أو شركات أشخاص و يساعد هذا النوع من امللكية  منشاءاتة و املتوسطة في الغالب  ي إن املؤسسات الصغير 

 .تنميتهاو على استقطاب وإبراز الخبرات و املهارات التنظيمية و إلادارية في البيتة املحلية 

 :أصحابهااملؤسسات الصغيرة واملتوسطة يديرها  -7

إن طبيعة امللكية في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة جعل مهام إلادارة تسند إلى مال  املؤسسة في غالب ألاحيان و نل  بسبب 

 .بساطة العمليات التي تقوم بها املؤسسة الصغيرة أو املتوسطة فهي ال تتطلب مهارات عالية إلدارتها

 :إليها  لها حجم صغير نسبيا في الصناعة التي تنتمي -2

تتميز هذال املؤسسات بصغر حجمها في الصناعة فهي تكون في غالب ألاحيان في قطاع النسيج و تفصيل املالبس وفي قطاع 

الخشب ،ألاثاث ، الجلود ، وقد تكون على شكل مقاولة من الباطن فهي ال تستخدم تكنولوجيات عالية إال أن هناك بعض 

 .إلاطارات الصناعات تتطلب بعض املهندسين و 

 :تعتمد هذه املؤسسات بشكل كبير على املصادر الداخلية لتمويل رأس املال  -4

ما يالحظ على هذا النوع من املؤسسات أنه يعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي أو القروض املقدمة من ألاصدقاء أو أفراد 

 :العائلة أي أن الاعتماد على التمويل البنكي  عيف وهذا راجع إلى 

 ؛عدم القدرة على تقديم ملفات مشاريع تخضع للشروط املطلوبة -

 ؛عدم توفر الضمانات البنكية املطلوبة للحصول على القرض  -

 :بهاتكون هذه املؤسسات محلية إلى حد كبير في املنطقة التي يعمل  -5

في الغالب مرتبطة ارتباط مباشرا  يتميز هذا النوع من املؤسسات كذال  بالتمركز أي محدود املساحة التي ينشط فيها ويكون 

باملستهل  إن تقوم بانتا  سلع استهالكية إال أن هناك عدد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تنشط في مجال إنتا  سلع 
                                                                                                                                                                                                            

 50أحمد رحموني،مرجع سبق نكرال ،ص 1
 00-01ه،ص 0000-5105املتوسطة،الطبعة ألاولى،عمان،دار الصفاء،،ألاصول العلمية و العملية إلدارة املشاريع الصغيرة و آخرونأحمد عارف العساف و  2



معين أي ما يعرف باملقاولة الباطنية لكن هذا ال يمنع من وجود ورشات إلصالح املكنات تنتج أحيانا   منتو إنتاجية أو جزء من 

قطع غيار بديلة لتل  القطع املستوردة و خالصة القول  ي أن الارتباط املباشر بينها و بين املستهل  جعلها نات طابع مركزي أو 

 محلي 

  الاجتماعية/ي التنمية الاقتصادية ؤسسات الصغيرة واملتوسطة فدور امل: اثالث

 1ويتميز في:الدور الاقتصادي -0

 توفير مناصب الشغل (  0-0

تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بديال يساعد في القضاء على مشكلة البطالة ، حيث أنها تتيح العديد من فرص العمل 

تمنع تدفق ألافراد إلى املدن سعيا وراء و من طالبيه ممن لم يتقنوا التدريب و التكوين الناسبين  هبيوتستقطب عدد ال بأس 

القرى الصغيرة التي يكثر فيها نسب البطالة، كما تسعي هذال و فرص أفضل للعمل حيث أنها تقام في التجمعات السكانية 

،و تدفع في الكبرى لذين ال يلبون احتياجات املؤسسات املؤسسات لتوفير الوظائف الجديدة و نل  بتوفير العمل للعمال ا

العادة أجور أقل مما تدفعه املؤسسات الكبرى حيث تكون في املتوسط مؤهالتهم العلمية في املؤسسات الكبرى كما هو الشأن 

 .في الواليات املتحدة ألامريكية حيث يتزايد باستمرار عدد العاملين في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 :توزيع الصناعات و تنويع الهيكل الصناعي (0-5

تلعب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دورا أساسيا في توزيع الصناعات الجديدة على مختلف املدن الصغيرة و ألارياف و 

املحدودة تثمينها و تلبية حاجيات ألاسواق و ة ،وهذا  يعطينا فرصة أكبر الستخدام املوارد املحلية يالتجمعات  السكانية النائ

املتواجدة في هذال املناطق ،أما في مجال تنويع الهيكل الصناعي حيث تقوم بانتا  منتج أو مجموعة من املنتجات التي ال تنتجها 

 .املؤسسات الكبيرة

 :توفير احتياجات املشروعات الكبيرة (0-0

تغذي خطوط التجمع فيها و ياجاتها تلعب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دور هاما في نجاح مؤسسات الكبيرة حيث تمدها باحت

و تقوم بدور املوزع و املوارد لهذال املؤسسات الكبيرة عن طريق التعاقد ببعض العمليات املتخصصة و الدقيقة للمؤسسات 

 .في الجانب التكنولوجي لتحكماالتفوق و و الصغيرة واملتوسطة ألنه تقسم بدرجة عالية من الكفاءة 

 : نافسةملحافظة على استمرارية املا (0-0

في عصر التطورات السريعة تعتبر املنافسة أداة للتغيير من خالل الابتكارات و التحسين ،و تظهر املنافسة الحديثة في عدة 

شروط الائتمان و الخدمة في ألاساليب و الهدف هو تلبية طلبات املستهلكين و تحقيق ألارباح و املحافظة  –السعر :أشكال منها 

 تطوير مواقع القوة بما يمكنها من تحسين موقعها التنافس ي ونل  عن طريق عدة مراحل منها على الحصة السوقية و

 ؛الرؤية الجديدة و الحديثة إلدارة الفعالة و أهمية التنمية البشرية -

 ؛.  إلنتا ل تكنولوجيالابتكار و تطوير  تشجيع -

 دعم الناتج املحلي(        0-2

 املشروعات الصغيرة و املتوسطة أداة فاعلة في توسيع القاعدة إلانتاجية عند تطبيق استراتيجيات إنتا  لتوفير حاجة تعتبر

باإل افة إلى قدراتها واعتمادها على الخامات املحلية ، ألامر  الوسيطةبدائل الواردات السوق من السلع الاستهالكية و السلع  

ختالالت الهيكلية ملوازين املدفوعات و خاصة في الدول املحلي إلاجمالي مما يساهم في عال  إلا  الذي يؤدي إلى زيادة حجم الناتج

 .النامية 

 

 
                                                           

1
املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في  استدامةبوشيخي عائشة،عيس ي نبوية،دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تعزيز التنمية املستدامة،امللتقي الوطني حول إشكالية  

 05،ص 5102ديسمبر  12و  12يومي امعة الشهيد حمة لخضر الوادي،الجزائر ، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،ج



 :القدرة على مقاومة الاضطرابات الاقتصادية (0-2

تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أكثر قدرة على مقاومة فترات الا طرابات الاقتصادية من املؤسسات الكبيرة و السبب في 

يرجع الختيارها الاستثمار في القطاعات الديناميكية و تضع نفسها في القطاعات نات الاستثمار املالي ألاقل تأثر باألزمات  نل 

 .املالية، حيث القطاعات تتالءم و فترات الركود الاقتصادي الذي يتسم بقلة رؤؤس ألاموال الالزمة إلقامة الاستثمارات 

 :تعبئة املوارد املالية   (0-2

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دورا هاما في تعبتة املوارد املالية الخاصة و الكفاءات املحلية و زيادة الادخار  و توجيهه تلعب 

نحو الدورة الاقتصادية في شكل اكتناز مثل املشاريع الصغيرة و املتوسطة ،تكون مواردها املالية تتكون من مساهمات أفراد 

 .ي تمويلها على مدخراتها الخاصةالعائلة أو ألاصدقاء معتمدين ف

 :الاجتماعيالدور  -5

 لهذال هذا الدور ،و يمكن حصر  ماعيالاجتتعمل هذال املؤسسات على تحقيق التوازن الجهوي و إحداث تطورات على املستوى 

 1:النقاط التالية

 ؛البطالة من خالل توفير مناصب شغلالقضاء على  - 

تكوين عالقات وثيقة مع املستهلكين في املجتمع حيث تسعى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و بحكم قربها من املستهلكين  -  

بالتالي تقديم السلع و خدمات ،إن ربط و جاهدة للعمل على اكتشاف احتياجاتهم مبكرا و التعرف على طلباتهم بشكل تام، 

 ؛ملستهل  يعطي درجة كبيرة من الوالء لهذال املؤسساتالعالقات بين املستهلكين و بين املنتج  و ا

 تأسيسهاعوامل نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و صعوبات  :الثالثاملطلب 

سبب الرئيس ي لنجاح هذا نوع من املؤسسات عدة عوامل  ولقد عرف  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تطور و نجاح كبير، 

 .رغم كل نجاحات إال أنها تواجه أيضا عدة صعوبات و معوقات نمختلفة، ولك

 واملتوسطةعوامل نجاح املؤسسات الصغيرة :أوال

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أكثر انتشارا من املؤسسات الصناعية الكبرى و يرجع نل  إلى عوامل خاصة و عوامل  تعتبر

 .عامة 

 2 :الخاصةالعوامل  -0

 : ألافراد في العمل لدى الشركات الكبرى عدم رغبة الكثير من   (0-0

ويفسر نل  أن ألافراد يشعرون بضالة دورهم فيها ونل  على عكس الحال في املؤسسات الصغيرة ، حيث كثيرا ما ينظر إلى 

 العاملين على أنهم مالك لهذال املشروعات ،فمثال كثيرا ما تقوم الشركات الصغيرة باشراك العاملين في رأس مال أو أرباح

املؤسسة ونل  بهدف زيادة انتمائهم إلى هذال الشركات ، وهذا بعكس املشروعات الكبيرة التي يحس العاملون بها على أن 

جهودهم تذهب إلفادة غيرهم و إنهم ال يملكون القرار وال املشورة في إدارة هذال املؤسسة حيث دورهم ال يقتصر في تنفيذ 

 ة السياسات و القرارات الصادرة عن إلادار 

و ال يملكون الرد و ال الاقتراح و ال التقويم إنا  ما كان هناك انحراف في تسير هذال الشركة فهذال ألاسباب تجعلهم ال يحسون 

بمصير مؤسستهم فتموت لديهم روح التضحية و املبادرة ، على عكس املؤسسات الصغيرة التي يكون فيها الاتصال املباشر بين 

 .وع من الثقة لديهم ارة متوفرة فان العمال يحسون بنإلادارة و العمال ، والاستش

 : مرونة اتخاذ القرارات الخاصة باإلنتاج و ألاسعار (0-5

ونل  لسرعة  الاتصال بين قسمي التسويق و إلانتا  نظرا لصغر حجم العملية البيروقراطية ، وهذا عكس املؤسسات الكبرى 

غير مطلوبة في  منتجاتأين قسم إلانتا  يقوم بعملية إلانتا  دون مراعاة لطلب و احتياجات قسم التوزيع فال ربما أنتج 
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عن حاجات قسم البيع فيتكدس الفائض ويكون بذل  عبئ على املؤسسة ، إنن فسهولة السوق أو ربما أنتج كميات كبيرة زائدة 

 الاتصال بين القسمين توفر على املؤسسة مرونة 

و سرعة في  اتخان القرارات الالزمة في الوق  املحدد ، املتعلقة بالكميات املنتجة ، النوعية املطلوبة و كذا في تحديد أسعار 

 متطلبات السوق ، فتكون هناك دراسة تنسيقية خاصة باإلنتا  ع التي تتماش ي مع يالب

و تحقق بذل  ربحية جديدة تجعلها تفكر في توسيع نشاطها و فتح فروع متعددة أين يساهم مباشرة  التموين،كذا  و التوزيع و

 .في خفض معدالت البطالة و تحقيق الشغل 

 : قلة رأس املال املستثمر (0-0

إن من بين ألاسباب و العوامل التي تؤدي إلى انتشار املؤسسات الصغيرة و املتوسطة هو بساطة رأس املال املستثمر في املشروع 

الصغير ، حيث إن من أجل إقامة مشروع مصغر يكفي جمع مبلغ من املال إلقامة مؤسسة ، كما يمكن ملجموعة قليلة من 

السابقة ونل  قصد النشاط الجماعي في  مته ادخارأموالهم املتوفرة لديهم من بجمع املستثمرين الالتقاء على تكوين مشروع 

إنتا  منتو  معين إنا أن قلة رأس مال املستثمر يجعل الكثير من الناس يهتمون باالستثمار في مجالت شتى مما يسهل عملية 

، فحسب ..... اطق الزراعية أو في   مناطق الصناعيةإقامة املشروعات املصغرة في كل مكان ، في الريف أو في املدينة  في املن

 ات الكبرى ذا عكس الصناعلذل  إقامة املشاريع التي تلبي احتياجات أهلها من السلع و الخدمات و هاحتياجات املنطقة 

ومنه تساهم . لها التوزع و ة رأس املال املستثمر في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة عامل من عوامل الانتشار قلو كخالصة فان 

 .في تشغيل أكبر عدد ممكن من شرائح املجتمع

 1 العوامل العامة -7

 :املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تهتم بكل النشاطات   (7-0

 خدماتيصناعية ،  فالحيه)كونها تهتم بكل أشكال  إن من بين ما يميز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن املؤسسات الكبرى هو

، فهي تلبي كل من له رغبة في يف أو في املدينةفهي إنن يمكن  أن تنشأ في مكان مهما كان  مميزاته و خصائصه  في الر (. الخ .......، 

الاستثمار ، فاملزارع  يمكن أن ينشأ مؤسسة صغيرة تهتم بمزروعاته كاملطاحن مثال أو مصانع املصبرات إنا كان  مزروعاته من 

أن ينشأ مؤسسة مصغرة تهتم بنشاطاته الحيوانية كامللبنة أو صناعة الجبن أو  أيضالتصبير طماطم مثال ويمكن املواد القابلة ل

 01الزبدة ، كل هذال العوامل تساعد املشاريع الاستثمارية الصغيرة واملتوسطة على انتشار في كل مكان ، فمشروع مصغر بطاقة 

في القرى و ألارياف ، حسب طبيعة كل منطقة يمكنه أن يدر دخال كبيرا مليزانية الدولة عن طريق الجبائية و  منشرالعامل  02إلى 

التشغيل و الحد من البطالة و التحري  عجلة التنمية املحلية و الحد أيضا من ظاهرة   فيالضرائب ، ويساهم مساهمة فعالة 

داث التوازن الجهوي و تحقيق الرفاهية  في املجتمع ورفع املستوى املعيش ي النزوح نحو املدن الكبرى ، ويؤدي أيضا  إلى إح

بشكل شامل على عكس املؤسسات الكبرى التي ال يمكن أن تقام إال في مناطق كبيرة تتوفر فيها مرافق الضرورية لنشاط تل  

 .حيطة بها امل القرى املؤسسة ،إنا أقيم  في  مدينة فانها سرعان ما تؤدي إلى خراب ألارياف و 

 :ماهرةاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ال تتطلب يد عاملة  (5-5

كذل  لعل من ألاسباب الرئيسية التي تساهم في انتشار و توزع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  ي أنها ال تتطلب أيدي عاملة 

تفتقد فيه ألاهلية ملمارسة أي  ماهرة و متخصصة و متكونة تكوينا عاليا ، فهي إنن تتطلب أيدي عاملة بسيطة إلى حد الذي

 نشاط ، وإنما بسيطة إلي الحد الذي يمكنها فيه القيام باألشغال 

فهذا ال يجعلها  لتجربة والخبرة للقيام بالعملاالقليل من املعرفة و اليسير من  و ألاعمال التي تتطلبها منها تل  املشاريع ، فيكفي

تسديد النفقات العالية في نل  مما يسهل عليها عملية التوسع و الانتشار و إقبال  تفكر في الاستثمار في املوارد البشرية و ال

                                                           
1
 02،أحمد رحموني،ص نكرال بقرجع سمأحمد رحموني، 



،عكس املؤسسات الكبيرة التي تحتا  الدقة و الخبرة واسعة في مجال الذي تريد الاستثمار فيه املستثمرين على هذال املشاريع

 مما يستوجب أموال طائلة

 :املشروعسهولة إقامة   (5-0

إن إقامة مشروع مصغر هو أسهل بكثير من إقامة مشروع أو مؤسسة كبيرة ونل  الن هذا ألاخير يتطلب تهيتة ألاراض ي الالزمة 

 لبناء املؤسسة من دراسة للتربة و الحفر وإعداد الهياكل القاعدية من تعبيد للطرق 

ما يتناسب مع حجم املشروع ، ثم إقامة البنايات الضخمة و حفر قنوات تمرير الغاز و الكهرباء و املاء و كذا تبليط ألاراض ي ، ب

الحتواء آلاالت و املخازن املعدة لذل  ،باإل افة إلى املستلزمات ألاخرى من طالء و إنارة وغيرها من متطلبات املشروع ،كل نل  

صغر ال يتطلب كل هذال التكاليف بينما املشروع امل.يتطلب أموال ضخمة ولهذا التهيتة مما يثقل كاهل املستثمر في هذا املجال

فيكفيه بناية صغيرة تتسع لعدد قليل من آلاالت مع متسع لتخزين املواد ألاولية و املنتجات التامة ،كما يتطلب تهيتة  الباهظة

بسيطة لألراض ي وش يء يسير من قنوات نقل املاء و الكهرباء ،و معدات متوا عة ،فهو بذل  ال يكلف مصاريف إعدادية كبيرة 

كما يكلفها املشروع الكبير ، فانن من السهل جدا إقامة مؤسسة صغيرة أو متوسطة بأقل تكاليف فهذال املشاريع  لالنتشار 

 .وإقبال املستثمرين عليها و بالتالي التوسع في توظيف ألايدي العاملة و تخفيض معدل البطالة 

 املعوقات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: ثانيا

 1: قات املؤسسات الصغيرة و املتوسطة فيتتمثل أهم املعو 

 :تمويليةمعوقات  -0

الصغيرة و التي تتقدمها صعوبة و عف فرص الحصول  عاملشاريتعاني منها  التيتعتبر املعوقات التمويلية من أهم املعوقات 

على التمويل الخارجي املناسب املتمثل بصعوبة و عف فرص الحصول على القروض من املصاريف التجارية ،ونل  لعدم 

متطلباتها الالزمة التي تطلبها تل  املصارف من جهة ،أو لجهة صعوبة و مالئمة املعايير املتبعة في املصارف لطبيعة هذال املشاريع 

شروط تمويل، وهذا مما يدفع املستثمر الصغير إلى تقديم  تقدير منخفض لرأس املال لالزم  إلقامة املشروع  وهو ما يؤدي إلى 

التمويل الالزم فحسب و إنما في الشروط حدوث مشاكل في التمويل عند التنفيذ الفعلي للمشروع، وال يقتصر ألامر في التوفير 

العسيرة التي تضعها املؤسسات املصرفية لتقديم القروض و منها  أسعار الفائدة املرتفعة باإل افة إلى توفير  مان كبير من 

يدا هو جانب املقترض يضمن قدرته على التسديد دون الاهتمام بما يتضمنه املشروع من أفكار جديدة،و مما يزيد املشكلة تعق

 عدم اعتبار آلاالت و املعدات جزءا من الضمان ، باإل افة إلى افتقار املستثمرين 

 .و أاحاب املشاريع الصغيرة إلى الخبرة في التعامل مع إلاجراءات املعقدة للبنوك 

 :معوقات الاقتصادية -5

مثل في حصول انكماش في النشاط  ي املعوقات املرتبطة بمناخ النشاط الاقتصادي و مناخ الاستثمار بصفة عامة ،و تت

الاقتصادي أو ركود في قطاع ما يكون املشروع مرتبطا به ،مما يعيق تشغيل املشروع تشغيال اقتصاديا يضمن تحقيق أقص ى 

 معدل للربح بأقل تكلفة ،باإل افة إلى املنافسة بين املشروعات الصغيرة  ناتها أو بينها وبين املشروعات املتوسطة و الكبيرة ،و

عدم الاستفادة من حوافز الاستثمار التي تقدم للمشروعات الكبيرة ، والفرص التي تضيع على املشروعات الصغيرة مقارنة 

 .بتل  التي تتمتع بها املؤسسات الكبيرة

 :املعوقات التسويقية إلى ويمكن تقسيم:املعوقات التسويقية -0

تؤثر على السياسة التسويقية للمؤسسة ونل  من خالل  متعلقة بالعوامل الخارجية التي:معوقات تسويقية خارجية   (0-0

و تقليدال للنمط الغربي في الاستهالك أو  تبدل رغبات املستهل  و سلوكه باإل افة إلى تفضيله للمنتجات ألاجنبية
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م  عف املنافسة مع املنتجات املستوردة ،وعدم توفير الحماية الكافية للمنتجات الوطنية ،و إما انخفاض حج

 في السوق املحلية عموما  الطلب

 .ة في السوق تو هذا ما جعل أساليب التسويق التقليدية عاجزة عن الاستمرار في الحصول على حصة ثاب

لضعف غيرة للجانب التسويقي في نشاطها و ي ناتجة عن إهمال املشروعات الص: املعوقات التسويقية الداخلية  (0-5

الدراسات عن الطلب املتوقع بشكل خاص أو و عن السوق بشكل عام الاهتمام بالبحوث التسويقية ونقص املعلومات 

 ات لنقص الكفاءة و القدرات التسويقية جراء نقص الخبر 

أو  عف خبراتهم و معرفتهم باملفهوم الحقيقي للتسويق و حصر هذا املفهوم باعمال البيع و واملؤهالت لدى العاملين 

 .التوزيع

 :معوقات إلادارية -0

روعات الصغيرة املستقطب ألاساس ي لرواد ألاعمال و فرصة إلظهار كفاءات صاحب املشروع و ما لديه من مهارة في شتعتبر امل

إلادارة و التسويق،إال أن هؤالء هم قلة قياسا إلى الكم الكبير للمشروعات الصغيرة ، حيث تفتقر هذال املشروعات لإلدارة 

 .التسويقية أو ألامور الفنية و غيرها و عمال املحاسبية الصحيحة و الخبرة في العديد من  املجاالت كاأل 

 :معوقات الفنية -2

من أهم املعوقات الفنية التي تواجه املشروعات الصغيرة  ي أنها تبدأ بمشكلة اختيار الفكرة املناسبة لتأسيس املشروع، حيث 

ترة ليس   بطويلة عدم الاستمرار و الفشل أو نجدها غالبا ما تتم باختيار غير مدروس ،مما يكتب للكثير من املشروعات بعد ف

محاولة التغيير إلى نشاط أخر ،ثم تليها مشكلة الحصول على املساحة و املوقع املناسب إلنشاء املشروع ، إلى صعوبة  الحصول 

 .ملستوردةعلى مدخالت إلانتا  السيما املشروعات  الصناعية و على وجه الخصوص إنا كان   تعتمد على املواد ألاولية ا

 :التنظيميةمعوقات التشريعية و  -2

تتمثل في غياب القوانين و التشريعات و املؤسسات التي تعمل على دعم و حماية املشاريع الصغيرة بشكل خاص و  ي تشكل 

تماعي القوانين  املنظمة لعمل هذال املشاريع كالتشريع الضريبي و القوانين الخاصة باالستيراد والتصدير وعدم توفر  مان اج

على التراخيص في هذال املشاريع و البيروقراطية الحكومية كالتعقيد في إجراءات إنشاء املشروعات الصغيرة ،و صعوبة الحصول 

 .الرسمية لها 

 

 (7102-7105)خالل الفترة تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر :املبحث الثاني

لقد اهتم  الجزائر بقطاع الخاص باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة من سنيين ،حيث وجدت فيها ما يسد حجاتها الاقتصادية 

 ،هيئ  الجزائر عدة وسائل و هيتات داعمة لها وكل نل  من أجل  مان تطورها 

 .و استمرارها

 (7102-7105)خالل الفترة  الجزائر  فيحسب طبيعة القانونية واملتوسطة املؤسسات الصغيرة  تطور :املطلب ألاول 

يمكن تصنيف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب الطبيعة القانونية إلي مؤسسات عمومية تعود ملكيتها للدولة، 

 1:التالي ما سنراال من خالل الجدول  اوهذ ،خاصة تعود ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تومؤسسا
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 (7102-7105)املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  حسب الطبيعة القانونية في الجزائر  تطور عدد( :I -2)الجدول رقم 

عدد املؤسسات  طبيعة املؤسسات الصغيرة

ملتوسطة االصغيرة

 5102سنة 

عدد املؤسسات سنة 

5102 

عدد املؤسسات سنة 

5102 

 262001 222002 251022 أشخاص معنوية مؤسسات خاصة

 0121506 0100122 062000 أشخاص طبيعية

 520 061 000 مؤسسات عمومية
 0،ص www.mdipi.gov.dzعلى املوقع 5102، 5102تقرير وزارة الصناعة و املناجم عن الصغيرة و املتوسطة لسنة :مصدر

من خالل الجدول نالحظ أن عدد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة قد تطور بشكل سريع خالل السنوات ألاخيرة،حيث بلغ 

مؤسسة،هذال ألاعداد خص  0222166إلى 5102مؤسسة،ليتزايد عددها في نهاية سنة 0002202ما يقارب  5102عددها سنة 

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الخاصة ،التي نالحظ أنها تمل  الحصة ألاكبر عكس املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 .طة الجزائرية،و ي في تناقص مستمرالعمومية التي تمثل نسبة  ئيلة من محيط املؤسسات الصغيرة و املتوس

 (7106-7102)في الجزائر خالل الفترة  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب الحجمتطور : املطلب الثاني

مؤسسات صغيرة جدا مؤسسات صغيرة، )حسب الحجم إلى ثالثة أنواع  ي تصنف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر 

 (مؤسسات متوسطة 

 1ول املوالى تطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب الحجميظهر الجد

 (7102-7106)عدد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب الحجم في الجزائر :( I -4)الجدول رقم 

 7102سنة  7106سنة  

نوع الشركات 

الصغيرة و 

 املتوسطة

عدد الشركات 

الصغيرة و 

 املتوسطة

عدد  %

الشركات 

الصغيرة و 

 املتوسطة

% 

عدد املوظفين أقل 

 01من 

 
 
 صغيرة جدا

660021 62,05% 1035891 62,2% 

عدداملوظفيين 

 06_01مابين 

 صغيرة

52500 5,22% 21202 5% 

عدد املوظفين ما 

 506إلى  21بين 

 متوسطة

0021 1,00% 3196 1,01% 

 %011 1060289 011 1022621 املجموع
 www.mdipi.gov.dz:على املوقع 5102، 5102املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لسنة تقرير وزارة الصناعة و املناجم عن :املصدر
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، و نالحظ أيضا أن حصة ألاكبر د تعود 5102إلي سنة  5102من خالل الجدول نالحظ زيادة طفيفة لعدد املؤسسات من سنة 

،تليها املؤسسات الصغيرة  5102سنة  %62,05و  5102سنة  %62,2عمال التي تمثل نسبة  01للمؤسسة التي تشغل أقل من 

 .5102لسنة  %5و  5102لسنة  5,22بنسبة 

 

 7102سنة الصغيرة و املتوسطة حسب الحجم  تصنيف املؤسسات:( I- 7)الشكل رقم

 
 

 

  www.mdipi.gov.dz:املوقع على  5102من إعداد الطالبة اعتماد على تقرير وزارة الصناعة و املناجم عن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة سنة : املصدر

 

 املتوسطة م البياني ، التباين بين املؤسسات الصغيرة جدا و الصغيرة ويوض  الرسحيث 

 (7102-7106)تطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب النشاط و املنطقة :  املطلب الثالث

الصغيرة و املتوسطة في الجزائر من حيث عددها،ونسبة زيادة هذال املؤسسات ،ومساهمتها إن توفير بيانات تخص املؤسسات 

في تطوير الاقتصاد ،طبيعة نشاطاتها،وتمركزها الجغرافي يوفر رؤية واضحة حولها لخصائصها و بالتالي تحديد قدراتها و العمل 

 .على تنميتها

 (5102،2101)الفترة   لالجزائر خالسب نوع النشاط في توزيع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الخاصة ح: أوال 

 1.النسب بالجدول التالي رتتوزع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  من س  مجاالت نشاط، تظه
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 10صغيرو جدا عدد الموظفين أقل من 

مؤسسات صغيرة عدد الموظفين بين 
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 (7102-7106)توزيع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الخاصة حسب نوع النشاط:( I -5)الجدول رقم 

 5102سنة 5102سنة  

نشاط  

 القطاعات

 النسبة العدد النسبة العدد

 %1,21 2065 1,21 6130 الزراعة 0

الطاقة و  5

املناجم و 

الخدمات 

 املرتبطة بها

2767 1,52 5000 1,52% 

البناء و  0

ألاشغال 

 العمومية

174848 02,01 022252 02,22% 

الصناعات  0

 التحويلية

89597 0,22 65010 0,22% 

الخدمات بما  2

 املهن الحرةفيها 

513647 21,52 202221 21,25% 

الصناعات  2

 التقليدية

235242 50,10 500266 55,66% 

 %011 0121152 011 1022231 املجموع 
  www.mdipi.gov.dz:على املوقع 5102،5102تقرير وزارة الصناعة و املناجم عن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لسنة :املصدر

 21,52تتوزع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على مختلف ألانشطة و يأخذ قطاع الخدمات الحصة ألاكبر حيث يمثل نسبة 

 .5102سنة  %55,66و نسبة  5102سنة  %50,10ثم تليها الصناعات التقليدية و التي تمثل  5102سنة  %21,25و  5102سنة 

 . على التوالي 5102و 5102سنة   %1,21و  %1,52املناجم و الزراعة ألا عف نسبة ويسجل كل من قطاع الطاقة و 

 (I-2)   االجدول رقم –و الشكل املوالي يوض  التباين بين مختلف القطاعات املذكورة في 
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 (7102-7106)تطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الخاصة حسب النشاط :( I -2)الشكل رقم

 
 

 

 www.mdipi.gov.dz :املوقععلى  5102-5102من إعداد الطالبة اعتماد على تقرير وزارة الصناعة و املناجم عن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لسنة :مصدر

 1(7102-7106) املناطقتطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب : ثانيا  

 (7102-7106)حسب نوع املنطقة تطور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة (:I-6)الجدول رقم 

 % 5102سنة  % 5102سنة   املنطقة

 %26,22 002505 %26 011202 الشمال

 %55 056222 % 50,00 052262 الهضاب العليا

 %6 21010 %0,20 49595 الجنوب

 %011 262001 %011 575906 املجموع
  www.mdipi.gov.dz:املوقععلى  7102-7106تقرير وزارة الصناعة و املناجم عن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لسنة :مصدر

 من خالل الجدول نالحظ أنه هناك تمركز ملؤسسات الصغيرة و املتوسطة في مناطق الشمال ثم يليه مناطق

وتليه مناطق الجنوب بنسبة أقل،و الرسم البياني يوض  هذا التمركز ،الذي يظهر بعض التطور بين سنة و الهضاب العليا 

 أخرى 
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 (7102-7106)تطور عدد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من حيث نوع املنطقة :(I - 4)الشكل رقم 

 
 www.mdipi.gov.dz :على املوقع(5102-5102)املناجم عن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لسنة من إعداد الطالبة اعتماد على تقرير وزارة الصناعة و :مصدر
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 :خاتمة الفصل

من خالل ما تطرقنا إليه في الفصل نستنتج أن للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة دورا هام في نمو إقتصاد الجزائر خاصة في 

الرئيسية للنمو البالد ،وعمل  على تنشيط الاقتصاد الوطني ونل  من  آلاونة ألاخيرة ،حيث أصبح  تعتبر من أهم املحركات

خالل املنافسة،كما أصبح  ألاكثر دقة ألي اقتصاد ناج  ،لذل  نالحظ أن الجزائر قد أول  لهذا النوع من املؤسسات اهتمام 

ال ،و التخفيف من حدة البطالة خاص جدا حيث قام  بدعمها ألنها وجدت فيها إشباع لحاجتها من عمالة و توظيفا لرأس امل

بتوفير مناصب شغل،زيادة على مساهمتها في زيادة الناتج الداخلي الخام للوطن،إال أن هذا ال يخفى حقيقة أن هذا النوع من 

املشاريع تواجهها عدة مشاكل و معوقات عديدة قد تعرقل مسارها،تتمثل أبرز هذال املشاكل في عدم القدرة على التخطيط املالي 

 .و إلاداري ،وعدم الحصول على الدعم الكافي من كافة الجوانب التي تتعامل معها هذال املؤسسات

 قام  الجزائر بعدة إصالحات ونل  من خالل توفير هيتات ووكاالت تقوم بدعم املؤسسات الصغيرة 

عددها بدورال ساهم في توفير و املتوسطة ،حيث أدت هذال مجهدات إلى لق تحسين ملحوظ  للمؤسسات مما أدى إلى تزايد 

 .فرص عمل وتخليص الجزائر من عدة مشاكل أخرى كان  تعاني منها 

 
 

 

 

 

 



 

 

 : الفصل الثاني 

مرافقة املؤسسات الصغيرة و 

 املتوسطة في الجزائر

 

 



 

 :تمهيد

مايحتاجرره منشرر ئ املؤسسررة مرع تطررور املؤسسررات الصررغيرة و املتوسررطة فرري الجزائررر ،رأت الدولررة  رررورة مرافقتهررا ونلرر  لترروفير كررل 

الرررخ ،ونلررر  لضرررمان تحقيرررق نجررراح املشرررروع،ومن أجرررل نلررر  جررراءت املرافقرررة علرررى شررركل هيترررات محليرررة ...مرررن مرررواد أوليرررة ،وعتررراد

مختلفة لكل واحدة مهام و ووظائف تختلف بهرا عرن غيرهرا تضرم هرذال الهيترات خبرراء يعملرون علرى تقرديم ألافضرل للمنشر ئ،تعمل 

،وتجد هذال الهيتات التى نذكر منهرا الوكالرة الوطنيرة لتشرغيل  رو مرافقة منش ئ وتقديم املساعد باستمرا هذال ألاجهزة على متابعة

 الشباب

و صررندوق القرررض املصررغر وغيرهررا تعمررل علررى تطرروير كافررة أجهزتهررا ونلرر  لرعايررة املؤسسررة و ررمان البيتررة املناسرربة السررتمرارها   

 :قمنا بتقسيمه إلى وهذا ما سنقوم بدراسته من خالل هذا الفصل،حيث

 

 إلاطار العامة للنظام املرافقة في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر :املبحث ألاول           

 آليات مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر:املبحث الثاني          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر إلاطار العام للنظام املرافقة:املبحث ألاول 

الجزائررري نمررو مهمررا منررذ ترراريخ اسررتقالله،ونل  حسررب احتياجررات السرركان الررذين ظلررو يطررالبون بتغييررر املسرررتوى عرررف املجتمررع 

 املعيش ي ، و املطالبة دوما باملزيد و الجديد للوصول إلى املستوى املعيش ي املناسب للحياة

  .نافع،لذل  خصص  الدولة عدة طرق لتحقيق نل  من بينهم مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطةو تحقيق اقتصاد 

 

 بداية ظهور املرافقة في إنشاء املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر:املطلب ألاول 

 1:نشأة املرافقة في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر  -0

قتصررراد الجزائرررري بمشررراكل دوليرررة بسررربب انهيرررار سرررعر البتررررول الرررذي سررراهم بررردورال فررري انهيرررار فررري منتصرررف الثمانينرررات اصرررطدم الا

الدينار،لتررردخل الجزائرررر فررري أزمرررة كبيررررة،أدت هرررذال ألاخيررررة إلرررى فشرررل مرررالي و اسرررتثماري ،وتميرررزت بدايرررة التسرررعينات ببرررروز توجهرررات 

مد    و يمكن القول أن السياسة الجزائرية منرذ اسرتقالل جديدة،بداء بتغيير نظام التسيير،وصوال إلى النمون  الاقتصادي املعت

الربالد اعتمرردت علررى تحقيرق أهررداف أساسررية ترررتبط باالكتفراء الررذاتي،لتتجنب تبعيررة الاقتصرراد املحلري للخررار  ،و تحقررق الترروازن 

 الجهوي،وتطوير الصناعة 

 الخ...و الزراعة،وتوفير مناصب العمل

اقتصاد السوق،حيث عقدة عدة اتفاقيات مع الصندوق النقد الدولي وكران هردفها مرن هرذال تعرف  الجزائر بعد هذال املرحلة إلى 

منهررا اسررتقاللية املؤسسررات ،وتحقيررق    كدفعررة أولررى 0600الخطرروة هررو تطبيررق التعررديل الهيكلرري،إن برردأت إلاصررالحات فرري سررنة   

املؤسسرررراتي،لنظام التخطرررريط ،وتشررررجيع الاسررررتثمار،وإعادة الالمركزيررررة ممررررا شرررركل تراجعررررا عررررن الاختيررررار الاشررررتراكي،وبدأ إلاصررررالح 

 .تنظيم التجارة الداخلية و الخارجية

حيرث كران صرندوق النقرد الردولي يطالرب بتحقيرق تروازن فرري املوازنرة العامرة ،بغرض النظرر عرن احتياجرات املجتمع،ونلر  باالمتنرراع 

 عار  السلع عن توجيه موارد عامة ،لالستثمار في  مشروعات اقتصادية،أو دعم أس

و الخدمات ،و غط إلانفاق الجاري في حدود مروارد  رريبية حقيقيرة،حتى ولرو انكمشر  هرذال املروارد بسربب انخفراض إلايررادات 

 .في ظل منظمة التجارة العاملية،وعلى تحرير التجارة ومنح امتيازات لتشجيع الاستثمار الخاص

  الرردولي،فنص علررى تحريررر قطرراع ألاعمررال مررن خررالل إنهرراء دور القطرراع الررذي ترروالال البنرر"إعررادة الهيكلررة"ثررم كرران هنرراك مررا يسررمى 

العام،ونقلررررره إلرررررى القطررررراع الخررررراص الرررررذي أوكلررررر  إليررررره مهمرررررة قيرررررادة التنميرررررة،وترتب علرررررى خصخصرررررة مرررررا هرررررو قرررررائم مرررررن منشررررر ت 

،وقيررام الجهرراز إلاداري عامة،اسررتبعاد مررا يطلررق عليرره العمالررة الزائرردة،إجبار املتقرردين فرري السررن والخبرررة علررى طلررب التقاعررد املبكر

بالتخلي عن سياسة الالتزام بتشغيل الخرجين من معاهد التعليم،فدفع العمرال تكلفرة فراتورة إلاصرالح املزعروم مضراعفة،و أدى 

 .،واملطالبة بتقليل أثر مساوئه الاجتماعية "إصالح اقتصادي بوجه إنساني"هذا إلى الدعوة إلى

الخرررراص بترقيررررة الاسررررتثمارات ،قررررد مررررنح امتيررررازات  05-60املرسرررروم التشررررريعي رقررررم  إلاصررررالحات بصرررردور   تررررداعم 0660فرررري سررررنة  

جديرررردة لتنميررررة القطرررراع الخرررراص عررررن طريررررق املؤسسررررة الصررررغيرة مررررن خررررالل السررررماح لهررررا باالسررررتثمار فرررري عرررردة مجرررراالت ،مررررن أهررررم 

 :يلي العناصر التي تضمنها هذا القانون ما

 الحق في الاستثمار بكل حرية؛ -

 في الحقوق و الواجبات بين القطاع الخاص الوطني و ألاجنبي؛عدم التمييز  -

لالقتصاد وصاحب قررار فيره،إلى مجررد وسريط ملرزم برأن " معدل"تقليص درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من فاعل  -

 من جهة؛" طلب اجتماعي متزايد"يجازف مابين 

                                                           
1
،تخصص تنمية وتسير املوارد البشرية،جامعة منتوري،قسنطينة غيتي نسرين ،مرافقة الشباب في إنشاء مؤسسات إنتاجية صغيرة،مذكرة لنيل شهادة املجاستر  

 010،ص 5116/5110،



،وهذال أول وكالة مرافقة أنشئ  في الجزائرر بردعم مرن السرلطات  (APSI)إنشاء وكالة خاصة بترقية الاستثمار ودعمه و مرافقته، -

 الجزائرية،ونل  ملرافقة و متابعة املستثمرين؛

وقد واجه تطبيرق قرانون ترقيرة الاسرتثمار جمرود فري املحريط الاقتصرادي و إلاداري ،وتجلرى نلر  فري البيروقراطيرة إلادارية،ومشركل 

 .ستثمارات إلى النشاطات الطفيلية واملضاربةالعقار الصناعي،باإل افة إلى توجه الا 

،و ري ثراني وكالرة (APSI)،والتي عو   وكالرة ترقيرة الاسرتثمار ودعمره ومتابعتره(ANDI)تكوين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -

 تنشئها الجزائر ملساعدة و مرافقة املقاول في الجزائر؛

قيررع علررى اتفرراق الشررراكة مررع إلاتحرراد ألاوربي،حيررث مرررت املفاو ررات مررع إلاتحرراد فرري هررذال ألاو رراع أعلنرر  الجزائررر عررن نيتهررا فرري التو 

ألاوربرري بمراجعررة صررعبة ،ويعررود نلرر  إلررى أن الجزائررر تحرراول فرري كررل مرررة أن يررتفهم إلاتحرراد خصوصرريات اقتصررادها،ففي الجرروالت 

اد الجزائري،وبنيرة تجارتهرا الخارجيرة  السابقة ركزت الجزائرر علرى  ررورة أخرذ الطررف ألاوربري بعرين الاعتبرار خصوصريات الاقتصر

،إلررى جانررب تحريررر املبررالغ املخصصررة فرري الجزائررر فرري إطررار برنررامج ميررداني الررذي تررم إقرررارال %61املعتمرردة علررى املحروقررات بررأكثر مررن 

 0662خالل لقاء برشلونة سنة 

طى املفاو ون عدد من القضرايا،حيث مليون وحدة أروبية،وبعد عدة جوالت و بالضبط في الجولة الثامنة ،تخ521و املقدر ب  

 .تم التنازل عن مبدأ خصوصية الاقتصاد الجزائري 

 و ي هيتة تقدم الدعم و الاستثمار ( ANSEJ)ثم بعد نل  تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 أن يتحقق على أرض الواقع  إالمنذ أن يكون املشروع مجرد فكرة في عقولهم،  مو النص  و إلارشاد لحاملي املشاريع، وترفقه

و املتعلررق بالقررانون الترروجيهي لترقيررة املؤسسررة الصررغيرة والررذي عمررل علررى  10-00تررم إصرردار القررانون رقررم  5110ديسررمبر  05و فرري 

 :يلي تحديد تدابير دعم و ترقية و مرافقة املؤسسات الصغيرة من خالل ما

اسررررتقبال وتوجيرررره و إرشرررراد املسررررتثمرين الجرررردد ،وتقررررديم يررررد املسرررراعدة و إنشرررراء مشرررراتل للمؤسسررررة الصررررغيرة ،ونلرررر  مررررن أجررررل  -

 ؛"مشتلة00"املرافقة لهم منذ بداية املشروع إلى أن يتجسد على أرض الوقع 

 .و إنشاء مراكز تسهيل تقوم بتوجيه ودعم و مرافقة املؤسسة الصغيرة و املتوسطة

 ية للمؤسسة الصغيرة؛إنشاء صناديق  مان القروض ،تتولى  مان القروض البنك -

قيررام الرروزارة املكلفررة باملؤسسررة الصغيرة،بالتنسرريق بررين الهيتررات املعنيررة ،بجلررب ورصررد تمررويالت القررروض املمنوحررة للقطرراع فرري  -

 إطار التعاون الدولي،من أجل توسيع وترقية نسيج للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 و املقاولة في الجزائر؛

 تشجيع تطوير الشراكة بين القطاع العام و الخاص؛قيام السلطات العمومية ب -

قيررررام الرررروزارة املكلفررررة باملؤسسررررة الصررررغيرة ،بو ررررع البرررررامج املناسرررربة مررررن أجررررل تطرررروير تنافسررررية املؤسسررررات،ونل  قصررررد ترقيررررة  -

 تكوين مراكز للدراسات والبحث خاصة باملؤسسات الصغيرة؛ املنتو  الوطني ليستجيب للمقاييس الدولية و

 مجلس وطني مكلف بترقية املقاولة يرأسه الوزير املكلف باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة؛تأسيس  -

 ؛(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب اإنشاء حا نات املؤسسات، منه -

 و أهميتها مفهوم املرافقة:املطلب الثاني

جديدة املبتكرة لترقية هذا النوع من املؤسسات ،ونلر  ملرا يعتبر مفهوم مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من أهم آليات ال

 الخ...يترتب عليها من أهمية بالغة حيث تعمل على خلق مناصب شغل جديدة و النهوض بالتنمية الاقتصادية 

 تعريف املرافقة : أوال

  تعقيد إلىيعتبر تعريف املرافقة، وخاصة مرافقة املؤسسة الصغيرة أمر معقد لحد ما، ويرجع سبب هذا ال

 تعدد الفاعلين في هذا املجال وتشعبهم؛ -

 ؛شكال املرافقة، وإجراءات تنفيذهاتنوع أ -



، وهرو مسرؤول عرن الدراسرات فري وكالرة "André Letowski"ويعتبر التعريف ألاكثر شموال ملهنة املرافقرة هرو الرذي اقتررح مرن طررف

تجنيرد للهياكرل والاتصراالت  والوقرر  " فري مرذكرة داخليررة أعردها، إن نجردال قرد عرفهرا علررى أنهرا "  APCE" إنشراء املؤسسرات بفرنسرا 

 .ئتكييفها مع ثقافة  وشخصية املنش من أجل مواجهة املشاكل املتعددة التي تعترض املؤسسة، ومحاولة 

أن يتحلى بها املنشتين حتى يتمكنوا مرن تجراوز إنا أكد على املكونات التي يجب أن تتوفر في املرافقة، و كذا الخصائص التي ينبغي 

 1.املصاعب التي قد تصادفهم

و تبعررا ملختصررر ي مهنررة املرافقرررة و مررنطقهم فهررري تتمثررل فررري مجموعررة مرررن املؤشرررات كاالسرررتقبال و التوجيرره، وهيكلرررة املشررروع قبرررل 

 .تقديمه و تكوين نادي للمنشتين

 :و  ي كما تتمثل أيضا في املراحل التي تمر بها املرافقة

 استقبال ألافراد الذين يرغبون في إنشاء مؤسسة؛ -

 تقديم خدمات تتناسب و شخصية كل فرد؛ -

 2املؤسسة لفترة معينة و نل  حسب طبيعة نشاط املؤسسة املنشأة واملرافقين؛(مالية و شخصية و تسيير)متابعة  -

وتعرررررف أيضررررا علررررى أنهررررا ممارسررررة ملسرررراعدة ألافررررراد علررررى إنشرررراء مؤسسرررراتهم ،و تقرررروم علررررى وجررررود عالقررررات اجتماعيررررة بررررين صرررراحب 

 املشروع و املرافق و نل  خالل الفترة محددة ،ومن خالل هذال العالقة بامكان 

 3.عه على أرض الواقعتحقيق تدريبات متعددة ، و الحصول موارد مفيدة لتطوير مهارته،ونل  من أجل تحقيق مشرو 

املرافقررة أيضررا  رري تعلرريم و تلقررين ،تسررراعد علررى تكرروين ألافررراد و نلرر  بنقررل و تبرررادل املهررارات و التجررارب مررن ألاشررخاص املكلفرررين 

 و نل  من أجل تزويدهم بالنصائح " تح  التجريب" بمهنة املرافقة للمقاولين 

و إلارشررادات و املعلومرررات الالزمرررة،وخلق القررردرة لرررديهم علرررى مبرررادرة ، فاملرافقرررة  ررري حتميرررة ترررؤدي إلرررى تررردعيم القررردرة علرررى تشررركيل 

 (. عندما ال تتم املرافقة على الطرق الصحيحة) مشروع أو عدمه 

منشر ت ألاعمرال الصرغيرة الترري و تعررف أيضرا بأنهرا عمليرة ديناميكيرة لتنميرة و تطروير مشررروعات ألاعمرال خاصرة و مشرروعات أو 

،ونل  طلره بديرة النشراحو بدايرة النشراط حترى ترتمكن  مرن البقراء و النمرو بصرفة خاصرة فري مر  تمرر بمرحلرة التأسريس أو إلانشراء

 .من خالل املساعدات املالية 

التخرران قرررارات معينررة،   رري إجررراء يشررمل علررى القيررام بنقررل شررخص مررا مررن حالررة إلررى حالررة أخرررى، و هررذا بالتررأثير عليرره "فاملرافقررة 

 .تهدف املرافقة إلى جعل املنش ئ مستقل، و بالتالي فهي تخص املقاول صاحب املؤسسة

  .و إجماال فاملرافقة أو املتابعة  ي عبارة عن خدمات تقدمها هيتات متخصصة تهدف إلى مساعدة أاحاب املشاريع الجديدة

 4املرافقة  يةهمأ:ثانيا

 :املتابعة حال للمشاكل التي تعترض املؤسسات الصغيرة فهيتعتبر املرافقة أو 

  رورية ألغلبية حاملي املشاريع؛ -

 تجنب املبتدئين الكثير من ألاخطاء؛ -

 ترفع حظوظ املشاريع؛ -

 تظهر مزايا كبيرة في مجال إعداد التقديرات املالية؛ -

 تعمل بشكل كبير على إزالة الشعور بالوحدة؛ -
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 خلق مناصب شغل جديدة؛ -

 مراحل املرافقة:املطلب الثالث

حيررث تتميررز بمراحررل و خطرروات يمررر بهررا صرراحب املشررروع ونلرر  مررن أجررل إنجرراز املشررروع  ،افقررة كغيرهررا مررن ألادوات املسرراعدةاملر 

 .بنجاح،وبالتالي تحقيق ألاهداف املرغوب فيها

 1:ويمكن تو يح هذال املراحل كالتالي

 الاستقبال:  أوال 

 عملية الاستقبال  ي أول اتصال بين حامل املشروع و الهيتة املرافقة، و التي يطغي عليها الطابع إلاعالمي

 هدف املشروع و أهميته و كذل  و عية صاحب املشروع و ما  ي طموحاته  و حيث يتم فيه أخذ فكرة

الضرروء علررى الخرردمات الترري يمكررن أن تقرردمها لحامررل  و مررا ينتظرررال، وفرري املقابررل تسررعي الهيتررة املرافقررة فرري هررذال املرحلررة إلررى تسررليط

املشروع  ، وإظهار أهمية املرافقة في نجاح و استمرار املشروع،و لذل  تحتا  هذال الهيتات إلرى كفراءات مهنيرة و خبررات عاليرة فري 

 .امليدان الستقبال و توجيه حاملي املشاريع

 املتابعة خالل إلانشاء : ثانيا 

 :موعة من الخدمات التي تقدمها هيتات املرافقة تتمثل فيتتمثل هذال املرحلة بمج

 ؛(الخ.....إلانتا  لتقديم صاحب املشروع، وصف املشروع، وسائ) إعداد و تشكيل ملف إنشاء املشروع  -

 ؛(الخ...ت، مساعداتقروض، إعانا:)البحث عن الوسائل املالية -

 القيام بالخيارات الجبائية،الاجتماعية ،و القانونية؛ -

 املرافقة يمكن أن تصل إلى غاية املساعدات في التخطيط و إنجاز خطوات إنشاء املشروع؛ -

 (املتابعة)املرافقة بعد إلانشاء: ثالثا 

من الهيتات الدعم تقوم بمتابعة املؤسسات الصغيرة بعد إنشائها ،ومع نب  تهتم الهيتات املتخصصة في دعم مالي كثيرا   القليل 

السرررربب فررري نلرررر  بررردون شرررر  هرررو محاولررررة التحقرررق مررررن إمكانيرررة اسررررترجاع ألامررروال املقرو ررررة ،و عمومرررا تتضررررمن بهرررذال العمليرررة،و 

 :املتابعة بعد إلانشاء مواعيد شهرية مع صاحب املشروع طوال السنتين ألاوليتين،و يتم فيها العناصر التالية

 لوحة قيادة املالية؛ لاملالية، تشكي ةالخزينة، الو عي:التسيير-

 البحث عن الزبائن،الاتصال؛:الجانب التجاري  -

 الرؤية إلاستراتيجية؛ -

 الخ؛...العقود، املناقصات:أستلة مختلفة -

  .تنظيم مواعيد دورية مع صاحب املؤسسة لحل هذال املشاكل موفي حالة وجود بعض مشاكل املحتملة في بعض املشاريع، يت

 :املخطط التاليمن خالل ويمكن تلخيصها 
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 مراحل العامة للمرافقة(:II -0 )ل رقمشك

 

 
 من إعداد الطالبة وفق املعطيات املتحصل عليها:مصدر

 

 في الجزائر آليات مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة:املبحث الثاني

 املتوسطةو لقد و ع  الدولة عدة أجهزة دورها ألاساس ي هو مساعد على تحقيق نمو املؤسسات الصغيرة 

و نل  عن طريق عدة طرق مختلفة من جهاز إلى أخر و من خالل هذا املبحث سنقوم بتعرف على بعض من هذال ألاجهزة و أهرم  

 .ألاعمال التي تقوم بها

 خصائص و صفات املرافق: املطلب ألاول 

، ودراسرتها، حيرث صرة بهراالاهتمرام بكرل الجوانرب الخا بنظر ألهمية املرافقة علرى تطرور املؤسسرات الصرغيرة و املتوسرطة، فتوجر 

 .ةنل  لتحقيق منفعة إيجابي لو ع  شروط و صفات يجب توفرها في املرافق، وك

 خصائص و صفات املرافق: أوال

 1 :لقد تعددت و تنوع  الخصائص الواجب توفرها في املرافق الناج  ونذكر منها ما يلي

 ما يجعله أكثر تفاؤال في تقديم ألاحسن لصاحب املشروع؛ اتزيد من نشاط املرافق، وهذ ثالثقة في النفس، حي -

 القدرة على تقلد منصب القائد ،تتطلب عملية املرافقة وجود قائد يتمتع بالقدرة على التعامل مع الصراعات؛  -

تهيترة الوقرر   املرافقرة تحترا  إلرى إنشراء مؤسسرة تتطلرب بررذل الجهرد معتبرر مرن قبرل املرافرق إ رافة إلرى ةالطاقرة الحركيرة، عملير -

 الكافي والطاقة الالزمة إلنجاز املهمة؛

 ؛القدرة على حل مختلف املشاكل التي تواجهه -

 يللمرافق الفشل و الخطأ  ي مصرادر السرتغالل فررص جديردة، وبالترال ةالفشل جزء من النجاح، وبالنسب لتقبل الفشل، يشك -

 تحقيق نجاحات مستقبلية؛

 حسن استغالل الفرص في مجال مهنته؛بادرة،فاملرافق الناج   هو نل  الذي يأن يتميز بروح املخاطرة و امل -

 إنا تسم بروح املبادرة يقة، إالحيث أن مجهداته لن تتحول إلى حق

 صرار في تحقيق العدل و املساواة؛العزم و إلا  -

 ؛اب املشاريعالاتصال املباشر مع أاح وتصرفاته طبيعية حيث يجب أن يتميز بالشفافية و املصداقية،  -
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 إلاستقبال

 املتابعة خالل إلانشاء

(املتابعة)املرافقة بعد إلانشاء  



قرررادر علرررى تحريررر  ألاحرررداث لحرررل املشررراكل التررري تصرررادفه مرررع أارررحاب العمرررل ،ويسرررتطيع بحنكتررره أن يقررررب برررين وجهرررات النظرررر  -

 لفة للمبادرين في إنشاء املؤسسات؛املخت

 جتماعات لتي تخص أاحاب املشاريع؛الحضور امللموس في جميع اللقاءات و الا  -

 التصرف،وأن تكون لديه بعض الخبرة؛يجب على املرافق أن يكون قادر على الاستيعاب و الفهم وحسن  -

 الفاعلون ألاساسين في املرافقة:ثانيا

 1 :الفاعلون ألاساسين في عملية املرافقة هم

 : صاحب املؤسسة -0

 هو القائدو  في القيادة  هو 

 : ألافراد -5

على ألاشخاص التي تربط بيرنهم عالقرة العمرل،ويبرز دور املنشر ئ املؤسسرة فري  يقوم هيكل املؤسسة الصغيرة و املتوسطة

 كيفية التعامل معهم عن طريق السلوك واملعاملة حسنة،تعتبر هذال من مهارات املحفزة  لألفراد لتحقيق ألاداء الجيد

 :العائلة -0

 ملالئم للعمل؛توفر له الجو ا ثوتعتبر من ركائز ألاساسية في تكوين شخصية صاحب املشروع، حي

 : املوردون  -0

 يعتبرون مصدر مدخالت املؤسسة

 :املنافسون  -2

 اكتشاف صاحب املشروع قدرته ملواجهة منافسيه أو تحسين قدرته وتحفيزال دوما لتقديم ألافضل

 :البنك -2

 تعتبر الداعم ألاكبر لصاحب املشروع و نل  بتقديم السيولة له لتمويل مشروعه؛ 

  :املخطط التاليويمكن تلخيص ما سبق من خالل 

 ألاطراف الفاعلة في املرافقة(:II -7)شكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة وفق معطيات املتحصل عليها:مصدر

 

  الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب وصندوق الوطني لتأمين على البطالة:املطلب الثاني

 الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب:أوال

                                                           
1
 61،60نفس املرجع السابق،دمحم قوجيل،ص ص  

 صاحب املؤسسة

 ألافراد

 البن 

 املوردون 

لةالعائ  

 املنافسون 



 : الوطنية لدعم و تشغيل الشباب تعريف الوكالة  -0

الوكالررررة الوطنيررررة لرررردعم و تشررررغيل  الشرررباب بهرررردف تقررررديم الرررردعم املررررالي إلنشررراء املؤسسررررات املصررررغرة،حيث تعتبررررر هررررذال تأسسررر  

الوكالررة هيتررة حكوميررة تحرر  سررلطة رئرريس الحكومررة و يتررولى الرروزير املكلررف بالتشررغيل بمتابعررة العمليررة لجميررع نشرراطات الوكالررة 

 0املررررررؤرخ فرررررري  62_562،أنشررررررأت الوكالررررررة بموجررررررب مرسرررررروم تنفيررررررذي رقررررررم  ،كمررررررا تتمتررررررع بالشخصررررررية املعنويررررررة و الاسررررررتقالل املررررررالي

سرررربتمبر  2املررررؤرخ فرررري  500-10وتررررم تحديررررد قانونهررررا ألاساسرررر ي حيررررث عرررردل و تمررررم بموجررررب املرسرررروم التنفيررررذي رقررررم  0662سرررربتمبر

الي، حيرررث تسرررعى ،و تعررررف الوكالرررة علرررى أنهرررا هيترررة وطنيرررة نات طرررابع خررراص ، وتتمترررع بالشخصرررية املعنويرررة و الاسرررتقالل املررر5110

لتشجيع كل الصيغ املؤديرة إلنعراش فترة الشرباب مرن خرالل إقامرة مؤسسرات صرغيرة ومتوسرطة إلنترا  السرلع و خردمات ،و يترولى 

الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة لجميع نشاطات الوكالة ، ويمكن أن تحدث الوكالرة أي فررع جهروى أو محلري بنراء علرى القررار مرن 

 1.فرع على املستوى الوطني 20رها بمدينة الجزائر و لها مجلسها التوجيهي مق

 2:مهام الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب -7

 تضع تح  تصرف الشباب نوي املشاريع كل املعلومات نات الطابع الاقتصادي و التقني و التشريعي  -

 و التنظيمي  املتعلقة بممارسة نشاطهم؛

 ديا و اجتماعيا؛تعد بنكا للمشاريع املفيدة اقتصا -

 تقدم الاستشارة و يد املساعدة للشباب نوي املشاريع في املسار  التركيب املالي و تعبتة القروض؛ -

تبقي عالقات متواصلة مع البنوك و املؤسسات املالية في إطار التركيب املالي للمشاريع و تطبيق خطط التمويل و متابعة إنجراز  -

 املشاريع و استغاللها؛

اتفاقيررات مررع كررل هيتررة أو مقاولررة أو مؤسسررة إداريررة يتمثررل هرردفها فرري أن تطلررب لحسرراب الوكالررة و إنجرراز برررامج التكرروين و تبرررم  -

 التشغيل، و برامج التشغيل ألاولي لدي املستخدمين العموميين أو الخواص؛

 اريع الاستثمارية ؛تكلف من يقوم بانجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات املتخصصة و لحساب و املش -

 تكلف من يقوم بانجاز قوائم نمونجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة؛ -

ترررنظم تررردريب لتعلرررريم الشرررباب، و تجديررررد معرررارفهم و تكرررروينهم فررري تقنيررررات التسررريير علررررى أسررراس برررررامج خاصرررة يررررتم إعررردادها مررررع  -

 الهياكل التكويني؛

بتررررة املرررروارد الخارجيررررة املخصصررررة لتمويررررل إحرررردى النشرررراطات لصررررال  الشررررباب، و تطبيررررق كررررل الترررردابير مررررن شررررأنه أن يسررررمح بتع -

 استعمالها في آلاجال املحددة وفقا للتشريع التنظيم املعمول به؛

 :الوطنية لدعم و تشغيل الشباب شروط الاستفادة من إعانة الوكالة  -2

 3 :ذي يستوفي مجموعة من الشروط التاليةيستفاد من إعانة الصندوق  الوطني لدعم وتشغيل الشباب، صاحب املشروع ال

سنة،و عندما يحردث الاسرتثمار ثالثرة مناصرب عمرل دائمرة علرى ألاقرل بمرا فري نلر  الشرباب نو 02و 06أن يتراوح عمر الباب بين  -

 ؛( سنة كحد أقص ى 01يمكن رفع سن مسير املقاولة املحدثة إلى )املشاريع الشركاء املقاولة 

 منهي أو جامعي؛أن يكون نا تأهيل  -

 أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة تختلف باختالف مستوى الاستثمار؛ -

 أن يكون بطاال، و ال يشغل أي وظيفة مأجورة وق  تقديم طلب إلاعانة؛ -

                                                           
1
اب ،نوفمبر العمل و تشغيل و الضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،مجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية لجهاز دعم و تشغيل الشبدليل وزارة  
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 :الامتيازات التي تمنحها الوكالة

ء التجهيررررز التررررالي ترررردخل مباشرررررة فرررري تنفيررررذ تسررررهيالت جبائيررررة وشرررربه جبائيررررة ،كاإلعفرررراء مررررن الرسررررم علررررى القيمررررة املضررررافة لشرررررا -

 الاستثمار؛

 للتجهيزات املستوردة؛ ةفيما يخص الحقوق الجمروكي %2تطبق املعدل املخفض  -

 على إلاكتسابات العقارية؛ %0إلاعفاء من رسوم نقل امللكية ل  -

 تأسيس املؤسسات املصغرة؛( التسجيل)إلاعفاء من حقوق التسجيل على عقود -

 إلاعفاء من الرسم العقاري على البيانات و إ افة البيانات؛ -

سرنوات ابترردءا مررن  0إلاعفراء مررن دفرع الضررريبة علرى الرردخل إلاجمررالي ، و الضرريبة علررى ألاربراح الشررركات ، و الرردفع الجزافري، ملرردة  -

 ترقيتها ؛ سنوات للمناطق التي تمارس فيها هذال النشاطات والتي يجب2تاريخ الشروع في استغاللها، و 

 تمنح الوكالة في إطار التمويل الثنائي قروض بدون فائدة؛ ثباإل افة إلى الدعم املالي، حي -

حالرة اسرتفادة الشراب  يفر( حيث تتحمل الوكالة دفع فوائد البن  مناصفة مع الشباب أاحاب املشراريع)انخفاض فوائد البن  -

 من تمويل ثالثي؛

 الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة :ثانيا

 :تعريف الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة -0

م،تطبيقرا للمرسرروم التشررريعي 0660جويليررة  2املررؤرخ فري  000-60أسرس الصررندوق للترأمين عررن ألا ررار باملرسرروم التنفيررذي رقرم 

عليها لحماية املهددين بفقردان مناصرب العمرل بطريقرة م،و يعتبر الركيزة ألاساسية التي يرتكز 0660ماي 00املؤرخ في  0_60رقم 

غير إرادية ألغراض اقتصادية ،يشمل الصندوق الوطني للرتأمين عن البطالة على ثالثة مديريات جهوية ،و كل مديريرة جهويرة لهرا 

 1 .عدد من الوكاالت الوالئية

 مهام  الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة -7

ع مرررن الهرررام و  ررري عبرررارة عرررن مسررراعدة ماليرررة و أخررررى مجانيرررة مرررن أجرررل تلخررريص خطرررر البطالرررة يعمرررل الصرررندوق علرررى أداة مجمرررو 

 2:الاقتصادية و تتجسد هذال املهام في

دعم البطالة ملواجهة الظروف الاقتصادية نل  بضمان الردخل ملردة ثالثرة سرنوات للررد علرى الاحتيرا  بطريقرة مباشررة واضرحة  -

 ،و نل  ألهمية القصوى في تغطية الحاجات الاجتماعية و الطبية؛

الصررندوق الرروطني للتررأمين مررن و فري حالررة الحصررول املررؤمن علررى هررذا الامتيراز يمكررن للعامررل الررذي يعرراني مررن البطالرة أن يسرراعدال  -

 البطالة البحث عن شغل في سوق العمل و يقدم ملؤمنيه ثالثة آليات لتصاحبه في خطواته؛

 التكوين من أجل زيادة قدراته و مؤهالته و الرفع من املستوى املنهي على مستوى كل املؤسسات التكوينية  -

 :و نل  من خالل

 تكوين و التحويل التكميلي 

 نظمررررة و خاصررررة فيمررررا يتعلررررق بالبحررررث عررررن العمررررل علررررى مسررررتوى مراكررررز البحررررث عررررن العمررررل ونلرررر  يررررتم املسرررراعدة امل

أسرراليب البحررث عررن العمررل لرردى الهيتررات و و يرروم ،يتلقررى املتررربص خاللهررا بطرررق 50بررالتنظيم دارسررات تكوينيررة ملرردة 

 . املؤسسات في شكل دروس
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تحقيق التنمية املستدامة و تنمية املؤسسات الصغيرة الجزائرية،ملتقي حول استرتيجية الحكومة في القضاء على البطالة تقسيم برامج دعم و :سهام شيهاني،طارق حمول  

 2،ص5100نوفمبر 02/02،مخبر الاستراتجيات و السياسات الاقتصادية في الجزائر،جامعة مسيلة،يوم
 2سهام شيهاني،طارق حمول،املرجع نفسه ،ص  2



 و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر :املطلب الثالث

 الوكالة الوطنية لتسير القرض املصغر:أوال 

 :تعريف الوكالة الوطنية لتسير القرض املصغر -0

 0050ني القعرردة عررام 56املررؤرخ فرري  00-10تررم إنشرراء الوكالررة الوطنيررة لتسرريير القرررض املصررغر بموجررب املرسرروم التنفيررذي رقررم 

املعررردل، و يعررررف جهررراز تسررريير القررررض املصرررغر علرررى أنررره هيترررة وطنيرررة تتمترررع بالشخصرررية املعنويرررة و  5110جرررانفي  55املوافرررق ل

 1.تنسيقية والئية موزعة عبر كافة أرجاء الوطن 06الاستقالل املالي و  ي ممثلة على املستوى املحلي من خالل 

  :الفئات املعنية -

ملسررتهدفة عررن طريررق خلررق نشرراطات منتجررة للسررلع و الخرردمات، و تمررنح قررروض بهرردف إلادمررا  الاقتصررادي و الاجتمرراعي للفتررات ا

 2 :التي تتمثل في

 للذين هم قادرين على خلق منصب عمل ناتي و دائم 

 غير ثابتة أو غير منتظمة أو النساء املاكثات بالبيوت؛  لللفتات بدون دخل أو تل  التي لها مدا خي 

 للبطالين و حاملي املشاريع . 

 3:الوكالة الوطنية لتسير القرض املصغراملقدمة من طرف  القروض  أصناف  -7

 :قرض بنكي مكمل بسلفه بدون فائدة (  7-0

د  القتنررراء عتررراد صرررغير  و مرررواد أوليرررة 011111و 21111للرررذين تنقصرررهم الوسرررائل املاليرررة ملشررراريعهم التررري تترررراوح كلفتهرررا مرررا برررين 

 . رورية إلنشاء نشاطهم

 :سلفة بدون فائدة ( 7-7

لرررديهم عتررراد صرررغير و لكرررن تنقصرررهم املرررادة ألاوليرررة ،تمرررنح لهرررم هرررذال السرررلفة خصيصرررا لشرررراء هرررذال املرررواد للمشررراريع التررري ال للرررذين 

 .د 01111تتعدى تكلفتها 

 :الفوائد و املساعدات املمنوحة -0

 عهم ؛الدعم ، النصائح،املساعدة التقنية و مرافقة املقاولين مضمونة من طرف الوكالة في إطار إنجاز مشاري -

 الفارق من النسبة التجارية تتحمله الخزينة العمومية؛.القرض البنكي ممنوح بنسبة فائدة مخفضة تقع على عاتق املستفيد -

 د ؛011111د  و 011111من الكلفة إلاجمالية للمشروع إنا كان  هذال ألاخيرة تتراوح ما بين %52سلفة بدون فائدة قدرها  -

 .من الكلفة إلاجمالية للمشروع إنا كان املستفيد حامال لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها %52قد ترفع هذال النسبة إلى 

 (في الجنوب أو الهضاب العليا) إنا أنجز النشاط في منطقة خاصة

تفروق من الكلفة إلاجماليرة للمشرروع والتري ال يمكرن أن %61سلفة بدون فائدة ممنوحة من الوكالة لشراء مواد أولية مقدرة ب  -

 د ؛01111ثالثين ألف دينار جزائري 

 4الوكالة الوطنية لتسير القرض املصغر شروط التأهيل -4

 سنة فما فوق؛ 00بلوغ سن  -

 غير ثابتة و غير منتظمة؛ لعدم امتالك مدخول أو امتالك مدا خي -

 إثبات مقر إلاقامة؛ -
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 التمتع بالكفاءات التي تتوافق مع املشروع املرغوب إنجازال؛ -

 عدم الاستفادة من مساعدات أخرى إلنشاء النشاطات؛ -

 من الكلفة إلاجمالية للنشاط و نل  حسب الحاالت؛ %2و%0القدرة على الدفع مساهمة شخصية تتراوح ما بين  -

مرررن الكلفرررة إلاجماليرررة التررري ال يمكرررن أن تفررروق ثالثرررين ألرررف  %10لشرررراء مرررواد أوليرررة، القررردر علرررى دفرررع مسررراهمة شخصرررية قررردرها  -

 ؛(د 01111)دينار

 دفع الاشتراكات لدى صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة بالنسبة للقروض البنكية؛ -

الالتزام بتسديد مبلغ القرض و الفوائد إلى البن  مع الالتزام بتسديد مبلغ القرض بدون فوائد للوكالة حسرب الجرداول الزمنيرة  -

 للتسديد املتفق عليه؛

يرة لتسريير القرررض املصرغر متابعرة جميرع املشرراريع املجسردة فري إطرار جهرراز ،حيرث يلترزم املقراول أو صرراحب تضرمن الوكالرة الوطن -

العمل عبر دفتر الشروط الذي يربطره مرع الوكالرة فري قبرول الخضروع للمتابعرة مرن قبرل الوكالرة كمرا يحررص بايفادهرا بكرل مرا يطررأ 

اعدات املمنوحررة السرريما مررا تعلررق منهررا باالمتيررازات الجبائيررة وكررذا علررى املشررروع مررن تعررديالت أو تغييرررات تحرر  طائررل  ررحب املسرر

سرررقوط جميرررع أجرررال التسرررديد وتصررربح مسرررتحقة ألاداء فررري حرررال الخررررق الجسررريم لبنرررود دفترررر الشرررروط الرررذي يرررربط املسرررتفيد مرررع 

 وكالة القرض املصغر؛

 رالوكالة الوطنية لتطوير الاستثما :ثانيا

 الاستثمارتعريف الوكالة الوطنية لتطوير  -0

، ررري مؤسسرررة عموميرررة نات طرررابع 5110أوت  51املرررؤرخ فررري  10-10 ررري عبرررارة عرررن شرررباك الوحيد،أنشرررئ  بموجرررب القرررانون رقرررم 

إداري،و تهرررردف إلررررى إنشرررراء املؤسسررررات الصررررغيرة و املتوسررررطة الجديرررردة،كما تقرررروم بتسررررهيل إجررررراءات الاسررررتثمار،ويخول القررررانون 

العمليرررات خوصصرررة املؤسسرررات العموميرررة،أو القيرررام بعمليرررات إعرررادة الهيكلرررة و تأهيرررل  للوكالرررة باملسررراهمة الجزئيرررة أو الكليرررة فررري

 1. للمؤسسات

 2الوطنية لتطوير الاستثمار مهام الوكالة -5

تجميرررع إلادارات و الهيترررات املعنيرررة املخرررول لهرررا قانونرررا تررروفير الخررردمات الضررررورية لتحقيرررق الاسرررتثمار فررري شرررباك وحيرررد لررردى كرررل  -

 راكزها العشرة املوزعة عبر أنحاء التراب الوطني، ونل  بهدف تحقيقهيكل ال مركزي من م

 و تبسيط إجراءات تأسيس املؤسسات و املشاريع؛ 

 ترقية و إدارة مختلف العناصر التي من شأنها تشجيع الاستثمار و نل  عن طريق توفير الدعم واملعلومات للمستثمرين؛ -

 إطار الترتيب املعمول به وتسيير صندوق دعم الاستثمار؛منح املزايا املرتبطة باالستثمار في  -

مشرروع ، كمرا تترولى  00111الرقابة و إلاشراف على املشاريع املوروثة عن الوكالة دعم و ترقية الاسرتثمار ، و التري قردرت بحروالي  -

ات  ويحرق لهرا أن تسرحب املزايرا بالشرروط الوكالة مراقبة و متابعة املشاريع التري منحر  لهرا امتيرازات فيمرا يتعلرق براحترام  الالتزامر

 التي منح  بها إنا لم تحترم املؤسسة املستفيدة آلاجال املحددة قانونيا؛

 منح املزايا املرتبطة باالستثمار في إطار الترتيب املعمول به؛ -

 تسيير صندوق دعم الاستثمار؛ -

خرالل إدخرال العديرد مرن التعرديالت علرى آليرات عمرل هرذال ألاخيررة لقد حل  هذال الوكالة محل وكالرة الترقيرة ودعرم الاسرتثمار مرن 

يتكررررون مررررن  ثحيرررث تررررم إلابقرررراء علررررى صررريغة الشررررباك الوحيررررد و الررررذي يضرررم مختلررررف إلادارات والهيتررررات املعنيررررة باالسرررتثمار، حيرررر

 :ممثلين عن

                                                           
1
املؤسسات  استدامةحول إشكالية  الوطنيدعم وتطوير قطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر،ملتقي  آلياتنجاعة :سامية فقير،دمحم أمين لعروم،غنية شيخي 

 6،ص5102ديسمبر 12/12الصغيرة و املتوسطة في الجزائر،جامعة الشهيد حمه لخضر،يوم 
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 وزارة الداخلية و الجماعات املحلية. 

 ممثلين عن البيتة و العمران. 

 إدارة الجمارك. 

 السجل التجاري للغرفة الوطنية للسجل التجاري مصال  . 

 الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. 

 مصلحة إيرادات الضرائب. 

  مصلحة إيرادات الخزينة. 

 الكشف الرسمي لإلعالنBOAL. 

ويسرررهر هرررذا الشرررباك علرررى تقرررديم مختلرررف املسررراعدات الالزمرررة للمسرررتثمرين حترررى ينفرررذوا مشررراريعهم بأسررررع وقررر  ممكرررن ،ونلررر  

بسيط إلاجراءات إلادارية و الوثائق املطلوبة من أجل تأسيس املؤسسات و إنجاز املشاريع والجديد في هذال الوكالة أنها سرتكون بت

متواجرردة فرري كررل واليررات الرروطن بعرردما كانرر  متمركررزة فرري العاصررمة فقط،ونلرر  للتخفيررف مررن عرربء التنقررل مررن جهررة،ومن جهررة 

سررريخلق  ا، ممررر...سرررتثمر للحصرررول علرررى معلومرررات الالزمرررة و متابعرررة ملرررف الاسرررتثمارأخررررى حترررى تكرررون قريبرررة مرررن مكررران تواجرررد امل

 .ديناميكية جديدة لترقية الاستثمار املحلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة الفصل

 لديها إرادة واضحة للنهوض باملؤسسات الصغيرة  من خالل ما تطرقنا إليها في الفصل نرى أن الجزائر ظهرت

كلره مرن أجرل تخفيرف مرن حردة املشراكل و   من خالل خلق عدة مؤسسات و آليرات لتمويلهرا و مرافقتهرا، ونلرو املتوسطة، ونل  

 .الصعوبات التي تعيق تطور هذا القطاع 

 يمكن القول أنه في ظل آلاليات الجديدة التي و عتها الدولة ملرافقة أاحاب مؤسسات الصغيرة 

ا فري زيرادة فررص التوظيرف و العمالرة و تروفير العملرة ألاجنبيرة و نلر  عرن طريرق و املتوسطة أصبح  هذال ألاخيررة تلعرب دورا هامر

 .الخ إجماال تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى بتكاليف أقل ..التصدير

املرافقررة جرراءت كرراجراء جديررد لترقيررة املؤسسررات الصررغيرة و املتوسررطة عررن طريررق مجموعررة مررن الهيتررات املتخصصررة الترري تعمررل 

تعمررل علررى حرررل التعقيرردات الترري قرررد  افهرري تهرردف إلرررى تقويررة رأس مررال الكفررراءات ملنشرر ئ املؤسسررة وأيضررر.مليرررةعلررى دعررم الررروح الع

 .و تقدم الدعم املالي وهو يعتبر من أول املشاكل التي قد تواجه املنش ئ.تصادف املنش ئ و تو يح الخيارات املمكنة له

فررررري تطررررروير و دعرررررم املؤسسرررررات الصرررررغيرة و  حات و مجهررررروداتفرررري ألاخيرررررر يمكرررررن القرررررول أن املرافقرررررة فررررري الجزائرررررر عرفررررر  عرررردة إصرررررال 

 .املتوسطة التي يعول عليها في بناء إستراتجية التنوع الاقتصادي 

 

 

 

 

 



 

 

 : الفصل الثالث

دراسة ميدانية لعملية املرافقة  

في الوكالة الوطنية لتشغيل 

 الشباب 

 -مستغانم-



 

 :تمهيد

نظرا لتنامي ظاهرة تمويل املشاريع الصغيرة و املتوسطة عن طريق وكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب والدعم املالي الكبير 

الذي تقدمه و املتمثل في القروض بدون فائدة ملختلف املشاريع الاستثمارية وتخفيض نسب الفوائد املستحقة على شكل 

إلى مختلف الامتيازات الضريبية و الجبائية ،ومدى مساهمتها في مرافقة شباب قروض ممنوحة من طرف البنوك،باإل افة 

الجزائر في إنشاء مشاريعهم ،لذا ارتأينا استكمال هذا البحث بشق التطبيقي يتمثل في دراسة ميدانية قمنا بها على مستوى 

 .الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب،فرع والية مستغانم 

 :بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي وعلى ما سبق سنقوم

 

 عموميات حول الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم:املبحث ألاول         

 مستغانم  -   خطوات إنشاء ومرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على مستوى فرع والية :املبحث الثاني          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرع والية مستغانم تشغيل الشبابدعم الوكالة الوطنية لحول  عموميات:املبحث ألاول 

 .امن خالل هذا املبحث سنتعرف على وكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بصفة خاصة ،وأهم ألاعمال التي تقوم به

 

 تعريف و مهام الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب :املطلب ألاول 

هناك تعريف واحد للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يشمل كافة الفروع في جميع أنحاء الجزائر، وقد تطرقنا إليه في الفصل 

 1.السابق

 تشغيل الشبابدعم الوطنية ل تعريف الوكالة: أوال

بتاريخ  562-62فرع والية مستغانم تم انشأها بموجب املرسوم التنفيذي رقم  022الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب رقم 

شارع أرزقي بن بوزيد مقرها بداخل املقر إلاداري للوالية  مستغانم،و يترأسها  10الكائن مقرها الاجتماعي ب  0662سبتمبر  10

 .اب املشاريعمدير الفرع السيد نهيلة عبد هللا ،يقوم هذا الفرع بعدة  توجيهات خاصة ألاح

 :مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:ثانيا

 تفيدكم الوكالة باإلجراءات املتبعة إلنشاء مؤسستكم؛- 

 تساعدكم على بلورة فكرة مشروعكم؛توجهكم و - 

 ة املشروع و إعداد ملف الاستثمار؛ترافقكم أثناء دراس- 

 منحها إلنجاز مشروعكم واستغالله؛باإلعانات و الامتيازات التي ترافقكم للحصول على القرض البنكي و تبلغكم ت -

 كوينا حول تقنيات تسيير املؤسسات؛تمنحكم ت- 

 تضمن متابعة مشروعكم منذ انطالقه؛  -

 إن متابعة الوكالة و إلاعانات و الامتيازات املمنوحة من طرف الدولة تساهم في إنجاح مشاريعكم؛ -

 تشجع كل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى خلق منصب عمل دائم؛ -

متابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب نوي املشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و  -

 لهيتات املعنية بانجاز الاستثمارمساعدتهم عند الحاجة لدى املؤسسات و ا
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 10/15/5100و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم ،بتاريخ معلومات مقدمة من طرف رئيس مصلحة املتابعة للوكالة الوطنية لدعم 



 

 التنظيمي للوكالة الوطنية لتشغيل الشبابالهيكل : ثالثا

 

 

 مستغانو تشغيل الشباب فرع  ممخطط يمثل الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم :( III -7)الشكل رقم

 
 فرع مستغانم  ANSEJمن إعداد طالبة حسب املعطيات املقدمة من طرف الوكالة: مصدر

 

 7102شروط التأهيل واملشاريع املمولة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سنة :املطلب الثاني

مستغانم شروط يجب توفرها في الشاب الراغب في الحصول على إعانة أو للوكالة الوطنية لدعم و التشغيل الشباب فرع والية 

 .الدعم،وأيضا تتميز بهيكل تنظيمي خاص بها

 شروط التأهيل الواجب توفرها في املستفيد: أوال

 أن يكون الشاب بطاال؛ -

 سنة؛01و06أن يتراوح سنه بين  -

 رتقب؛أن تكون لديه مؤهالت مهنية نات عالقة بالنشاط امل -

 م مساهمة شخصية في تمويل املشروع؛أن يقد -

 هادة التكوين  رورية لدى الوكالة؛ش  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم إلاداري  القسم التقني

 املدير

استقبال 

و 

 التوجيه

و  إيداع

دراسة 

 امللفات

متابعة 
 املشاريع

صندوق 
 الضمان

معلومات و  املنازعات املحاسبة
 إحصائيات

 ألامانة



 املشاريع املمولة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  :ثانيا

 7102املشاريع املمولة من طرف الوكالة لسنة (:III-0)الجدول رقم 

 النسبة القطاع

 31% النقل

 20% خدمات

 22% زراعة

 11% الصناعة

 5% الصيد البحري 

 7% مهن التقليدية

 4% مهن الحرة
 فرع والية مستغانم ANSEJالوطنية لدعم و تشغيل الشباب وكالةمعلومات مقدمة من طرف ال: مصدر

 

 

 

 

 7102يمثل نسبة مشاريع املمولة من طرف الوكالة في كل قطاع لنهاية سنة :(III-0) الشكل رقم

 
 ةاملعطيات املقدمة من الوكالمن إعداد الطالبة وفق : مصدر

 الوطنية لتشغيل الشباب فرع والية مستغانم  خطوات إنشاء مؤسسة على مستوى الوكالة :املبحث الثاني

الية مستغانم خطوات تتبعها في إنشاء مؤسسة على مستواها،حيث يجب تقيد فرع و  للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

 .بكل خطوة لنجاح إنشاء املؤسسة
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 مهن الحرة مهن التقليدية الصيد البحري الصناعة زراعة الخدمات النقل



 للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب   التركيبة املالية:املطلب ألاول 

 1:توجد صيغتان للتمويل في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 التمويل الثالثي: أوال 

 :منهذا النوع من التمويل يتشكل .يلتزم فيه كل من صاحب املشروع و البن  و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 املساهمة الشخصية للشباب أاحاب املشاريع؛ -

 قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ -

ويتم  مانه من طرف صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار  %011قرض بنكي تخفض فوائدال بنسبة  -

 (0امللحق رقم  رأنظ)القروض املمنوح إياها الشباب نوي املشاريع؛ 

 : ملالي للتمويل الثالثي الهيكل ا  -0

 

 :(املستوى ألاول )الهيكل املالي لتمويل الثالثي (:III-7)الجدول رقم  

القرض بدون فائدة  قيمة الاستثمار

 (وكالة أنسا )

 القرض البنكي املساهمة الشخصية

 %21 %0 %56 د  2.111.111حتى 
 الشباب فرع والية مستغانممعلومات مقدمة من طرف وكالة الوطنية لدعم وتشغيل :مصدر

 :(الثاني املستوى )الهيكل املالي لتمويل الثالثي (:III-2)الجدول رقم 

القرض بدون فائدة  قيمة الاستثمار

 (وكالة أنسا )

 القرض البنكي املساهمة الشخصية

د   2.111.110من 

 د  01.111.111إلى

50% 5% 21% 

 
 لدعم وتشغيل الشباب فرع والية مستغانممعلومات مقدمة من طرف وكالة الوطنية :مصدر

 (.%1نسبة الفائدة ) بالنسبة لكل النشاطات  %011تخفض نسبة فائدة القرض البنكي ب 

 :إلاعانات املالية -7

 :ثالثة قروض أخرى بدون فائدة تمنح للشباب أاحاب املشاريع

 د  ؛211.111قرض بدون فائدة للكراء مقابل  -

د  لإلعانة من أجل الكراء بالنسبة للجامعيين 0111.111جماعية يصل إلى قرض بدون فائدة إلنشاء مكاتب  -

 ؛إلنشاء مكاتب جماعية...(أطباء،محامون )

 التمويل الثنائي: ثانيا 

 :في صيغة التمويل الثنائي تتشكل التركيبة املالية من  

 التي تتباين حسب مستوى الاستثمار؛شباب أاحاب املشاريع ملساهمة الشخصية ل -

 بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يتباين حسب مستوى الاستثمار؛قرض  -

 

 

 

                                                           
 00/15/5100معلومات مقدمة من مصلحة املتابعة لدى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم ،يوم 1



 : الهيكل املالي للتمويل الثنائي -0

 (املستوى ألاول ) الهيكل املالي لتمويل الثنائي (:III-4)الجدول رقم 

 املساهمة الشخصية (وكالة أنسا )القرض بدون فائدة قيمة إلاستثمار

 %20 %56 د  2.111.111حتى 

 معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم:مصدر

 

 (املستوى الثاني ) الهيكل املالي لتمويل الثنائي (:III-5)الجدول رقم 

 القرض بدون فائدة قيمة الاستثمار

 (وكالة أنسا )

 املساهمة الشخصية

د  إلى  2.111.110من 

 د  01.111.111

50% 

 

25% 

 معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم:مصدر

 

 

 

 :الامتيازات الجبائية -7

إلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لشراء التجهيزات و الحصول على الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز  -

 الاستثمار؛

 ؛من الحقوق الجمركية للتجهيزات املستوردة التي تدخل في تنفيذ الاستثمار %2تطبيق معدل مخفض نسبته  -

 ؛ت العقاريةاباكتسن الدفع رسوم نقل امللكية على إلاإلاعفاء م -

 ؛إلاعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس املؤسسات املصغرة -

 :في مرحلة استغالل املشروع (5-0

 (سنوات للمناطق الخاصة( 12)النشاط أو س سنوات ابتداء من تاريخ انطالق ( 10)ملدة ثالث)

 إلاعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل إلاجمالي و الرسم على النشاط املنهي؛ -

عند .عمال على ألاقل ملدة غير محددة( 10)عندها يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة( 15)تمديد فترة إلاعفاء ملدة عامين  -

 :تستفيد املؤسسة من تخفيض جبائي بعفاء،نهاية فترة إلا 

 21%خالل السنة ألاولى من الضرائب. 

 21% خالل السنة الثانية من الضرائب. 

  52 %خالل السنة الثالثة من الضرائب. 

  على البنايات و إ افات البنايات إلاعفاء من الرسم العقاري. 

  للنشاطات الحرفية و املؤسسات املصغرة عندما يتعلق ألامر إلاعفاء من الكفالة املتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة

 .ةبترميم املمتلكات الثقاف

 

 

 



 خطوات إنشاء مؤسسة على مستوى  الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ومراحل مرافقتها:املطلب الثاني

 1في هذا املطلب سنتعرف على الخطوات التي يمر بها صاحب املؤسسة

 مؤسسة على مستوى  الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابمراحل إنشاء :أوال

 .يمر إنشاء مؤسستكم عبر مراحل تستلزم مرافقة وكالة أنسا 

و قبل الدخول في هذال املراحل ،يجب عليكم أن تكونوا على دراية بقدراتكم في ميدان املقاولة عن طريق إلاحاطة بجوانب 

 :شخصيتكم ملعرفة

 نقاط القوة؛ -

 ضعف؛نقاط ال -

 :و التحقق من

 رغبتكم في املقاولة؛ -

 كفاءاتكم؛ -

 ؛......(.الصعوبات ة، مواجهالوق ) وسائلكم -

 دعائمكم البشرية و املالية؛ -

 :بعد الاقتناع بما يحفزكم على إنشاء املؤسسة،ينبغي عليكم إتباع املراحل التالية

 لبحث عن الفكرةا -0

 :إن الفكرة املشروع  ي نتيجة

 ألافراد في حياتهم؛ تاملالحظة اليومية ملواقف و سلوكيا -

 زيارة الصالونات و املعارض؛ -

 تبادل أطراف الحديث مع صانعي و مستعملي منتوجات و الخدمات؛ -

 إعداد املشروع -7   

 :جوانب كبرى بعد التحقق مما يحفزكم على إنشاء مشروع مؤسستكم بامكانكم البدء في إعداد مشروعكم املتضمن خمس 

 جانب الاقتصادي (7-0

 :تحديد املنتو  أو الخدمة بدقة ثم إعداد خطة لجمع املعلومات من أجل

 ؛مقوتهم،  عفه: معرفة املنافسين -

 ؛(........(من يشتري؟بأي ثمن؟)راءالش رالاجتماعية املهنية، مسا تالسن، الفتا) خصائصه:عرفة الطلبم -

 ؛تصالفيما يخص ألاسعار و التوزيع و الاتحديد املبيعات املتوقعة، و  ع إستراتيجية تجارية  -

 الجانب البشري  (7-7

 :ويشمل فريق املؤسسة

 ألاجراء لاملنش ئ، الشركاء، العما

 الجانب التقني (5-0

 :إن اختيار العتاد يجب أن يأخذ في الحسبان

 خصائص املنتو  أو الخدمة املقدمة؛ -

 ؛الكميات املنتجة  -

 :كما يجب ألاخذ بعين الاعتبار
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 التوجه نحو الاستغالل ألامثل للعتاد؛ -

 تفادي إلافراط أو التقليل من استعمال العتاد؛ -

 الجانب املالي (5-0

 :إن الدراسة املالية تسمح بالتحقق من

 ربط الصلة بين الاحتياجات املالية و إمكانيات املوارد؛ -

 مردودية املشروع؛ -

 :املالية من اتخان القرار بشأنكما تسمح نتائج الدراسة 

 إنجاز املشروع؛ -

 ؛إعادة النظر في العناصر التقنية أو التجارية أو التخلي عن املشروع -

 الجانب القانوني (7-5

 .يعتبر هذا الجانب إلاطار الشرعي للمؤسسة،والذي يؤثر على مستوى التزامات أاحابها تجاال مختلف الشركاء

 ترتيب إنجاز املؤسسة -2

 .املؤسسة إعداد مخطط يتعلق بمهام إنجاز مشروعه بشكل مفصليجب على منش ئ 

 انطالق النشاط -4

 وتعد مرحلة مصيرية ألن  املؤسسة ستواجه الواقع املحيط بها و املنش ئ سيصبح رئيس مؤسسة

 :ولنجاح انطالق النشاط يجب على املنش ئ

 في الوق  املناسب؛و ع نظام معلوماتي للتعرف على تطور املؤسسة و تحليل و تصحيح الفوارق  -



 
 من إعداد الطالبة وفق املعطيات املتحصل عليها من طرف الوكالة:املصدر

 

 

 

إيداع امللف 

من طرف 

صاحب 

املشروع لدى 

 (10) الوكالة

تسليم شهادة 

التأهيل و الدراسة 

 (15) الاقتصادية

 للمشروع

إيداع شهادة التأهيل و 

 الدراسة الاقتصادية

أخرى لدى  قوثائو 

 (10) البنوك

دراسة املشروع 

 من طرف البن 

 رفض/موافقة

(10) 

حالة في 

الحصول 

على 

 املوافقة

(15) 

 (12):العودة إلى الوكالة رفقة الوثائق التالية

املوافقة البنكية -  

وصل دفع املساهمة الشخصية -  

السجل التجاري أو بطاقة الفالح -  

شخص ي )القانون ألاساس ي للمؤسسة  -

(طبيعي  

البطاقة الضريبية -  

وصل الانخراط في صندوق  مان مخاطر  -

 القروض

تسليم قائمة العتاد -  

توقيع على دفتر الشروط  -

 و سندات ألامر

 TVAشهادة إلاعفاء من  -

(12) 

 تحويل القروض بدن فائدة

 تسليم ألامر باستالم الص 

(10) 

اقتناء التجهيزات بواسطة ص  بنكي و 
(16) البدء في الاستغالل  

معاينة انطالق نشاط  -

 املؤسسة

الرهن الحيازي  -

القتناء التجهيزات 

 لفائدة البن  و الوكالة

التأمين عن كل  -

 (01) املخاطر



 الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب مراحل املرافقة املتبعة من طرف  :ثانيا

تقوم الوكالة بمرافقة أاحاب املشاريع للحصول على القرض البنكي و إلاعانات و الامتيازات التي تمنحها الدولة النجاز املشروع 

 .الاستثماري واستغالله على أحسن وجه،وكذا تكوين أاحاب املشروعات الاستثمارية حول تقنيات تسيير املؤسسات

 الاستثمارية حيث تقوم الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب باالستقبال اريع رافقة أاحاب املشم

و إلاعالم و التوجيه و الاستشارة خالل كل مسار إنشاء أو توسيع املشروع الاستثماري و كذا املتابعة في مرحلة الاستغالل ،من 

 1:دة و مرافقة أاحاب املشاريع الاستثمارية ، وفق املراحل التاليةخالل تكوين فرق من املرافقين ،مهمتهم الرئيسية مساع

قبل إيداع امللف من طرف صاحب الفكرة،وعند التحاقه بالوكالة يمر بمرحلة أولية تتمثل في : مرحلة استقبال و إعالم -0

التي تقدمها ونل  من مرحلة ما قبل الاستقبال،و ي معرفة كل املعلومات العامة حول جهاز الوكالة و مختلف إلاعانات 

خالل إلاطالع على املوقع إلالكتروني للوكالة،لتترك في ما بعد كامل الحرية لحاملي ألافكار للتحدث عن مشاريعهم،و تنتهي 

هذال املرحلة باالنتقال صاحب املشروع إلى مرحلة املقابلة الشخصية،ويتم فيها التحدث مطوال بينه و بين أحد املكلفين 

كرة املشروع املراد القيام به، وعن كيفية تشكيل امللف من طرف صاحب املشروع ،و الذي بدورال يضم بالدراسات عن ف

 :يلي ما

 :امللف إلاداري  (0-0

 :يلي ويتكون مما 

 نسخة طبق ألاصل من بطاقة التعريف الوطني؛ -

 ؛إقامة لصاحب املشروعشهادة  -

 ؛طاقة طالب العمل -

 ؛شهادة امليالد -

 ؛...(عمل تشهادات علمية، شهادا)لصاحب املشروع  وثائق تثب  املؤهالت املهنية -

  ؛شهادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي لألجراء -

 ؛شهادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي لغير ألاجراء -

 ؛اعتماد أو رخصة أو تصريح بممارسة النشاط عندما يتعلق ألامر باملهن الحرة -

 :امللف املالي (0-7

 :يلي ويشمل هو ألاخر ما

 (10أنظر امللحق رقم ): الفاتورة الشكلية للعتاد معفية من الرسوم -

يتصل الشاب املستثمر بأحد املوردين، الذي قد تساعدال الوكالة على الاتصال بهم من خالل توجيهه إلى مجموعة من املوردين 

يهم أيضا من خالل توجهه إلى املختصين في بيع التجهيزات املعنية بالنشاط ونل  على سبيل النص ، كما يمكنه التعرف عل

 .فة التجارة والصناعة بالواليةغر 

يحصل املستثمر على فاتورة شكلية من املورد باملبلغ إلاجمالي للتجهيزات املراد اقتناؤها، وتكون تل  الفاتورة أولية أو شكلية 

القيمة املبدئية لالستثمار وإعداد ، فالهدف منها هو مساعدة فقط على حساب من ناحية التجهيزات يمكن أن تتغير فيما بعد

 .للمشروعملالي الهيكل ا
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  :فاتورة شكلية للتأمينات متعددة ألاخطار -

تمنح من طرف احد شركات التأمين، يقوم املستثمر بالتأمين على التجهيزات املراد اقتنائها والتي حددت قيمتها إلاجمالية في 

فاتورة التأمين هذال شكلية، وتمنح دون مقابل لالن يتم التأمين فعليا عن التجهيزات الفواتير الشكلية السابقة، وبالتالي ستكون 

 . فيما بعد أي بعد اقتنائها فعليا

وتنتهي هذال الدراسة  راسته من قبل املكلفين بالدراساتوتقدم كل هذال الوثائق أو امللف رفقة امللف إلاداري للوكالة، ليتم د

التقديرية على مدى ثالث  ة، إ افة إلى امليزانيد جدول حسابات النتائجاة والتي تضم اعداقتصادي ةباعداد الدراسة التقني

سنوات، ونل  اعتمادا على برنامج إلي يسمح بحسابها، هذا إ افة إلى تقديم دراسة تشمل كل متغيرات السوق واملحيط 

أنظر امللحق ) يوما( 51)اوز مهلة الدراسة عشرين وعادة ال تتج....( املنافسينوردين وسياسة الاتصال،الترويج،الزبائن، امل)

 ( .15)رقم

التي تعتبر موافقة مبدئية للمشروع ،والتي تحتوي على التعريف الخاص باملؤسسة و دة التأهيل، تنتهي بمنح املقاول شها

املقدمة من طرف الوكالة  صاحبها،الالتزامات التي يجب أن يتقيد بها ،و تتضمن أيضا إلاعانات املالية والامتيازات الضريبية

 (10انظر امللحق رقم . ) ،و تكون موقعة و مختومة من طرف مدير الفرع (املسير ) لصاحب املشروع 

  مرحلة التجسيد -7

 (كما هو مبين في املطلب السابق)في هذال املرحلة يمنح للمنش ئ نوعين من الدعم ،واحد مالي و أخر جبائي و شبه جبائي 

 املوافقة على التمويل (5-0

 جل التجاري،بطاقة )في هذال املرحلة يبدأ املستفيد بتحضير الوثائق الالزمة من أجل التمويل و تتمثل هذال الوثائق في 

،وبعدال يتم تقديم هذا امللف أمام الوكالة ثم يقوم املرافق بتحضير امللف (الحرفية،وثيقة كراء املحل ،شهادة التأمين على العتاد

 :ف املرافق يتكون منمن أجل تمويل املستفيد و مل

و الذي يحتوي على الامتيازات املمنوحة و إلاعانات املالية املقدمة للمسير أو صاحب               املشروع :قرار منح الامتيازات  - 

طرف الخاصة باإلنجاز مرحلة إلانشاء،ويتضمن أيضا قائمة التجهيزات و العتاد و التهيتة الواجب اقتناؤها و   تكون موقعة من 

 (10انظر امللحق رقم )كل من مدير الوكالة و صاحب املشروع؛

 ؛سندات ألاجر -

 يحدد دفتر الشروط هذا التزامات صاحب املشروع املستفيد من الامتيازات الجبائية : دفتر الشروط -

 و إلاعانات املالية لجهاز الدعم تشغيل الشباب و يتضمن أيضا تعريف املؤسسة و هوية صاحب املشروع

و الشروط الخاصة بالقرض بدون فائدة و هذا ألاخير يحتوي على جدول تسديد القرض بدون فائدة،املوقع من طرف 

 (12أنظر امللحق رقم )املقترض؛ 

) و تحتوي على مو وع الاتفاقية و شروط الخاصة و العامة بالقرض و يكون مصادق عليها من كلى الطرفين :اتفاقية القرض -

 ،  (املسير و الوكالة

 املوافقة البنكية (5-5

وهذال الخطوة تتمثل في إيداع امللف الذي يحضرال املرافق املسؤول على امللف أمام البن ،حيث يقوم هذا ألاخير بطرحه 

 :أمام لجنة الانتقاء التي تتمثل من 

 ممثلو البن  ؛ -

 ممثلو السجل التجاري؛ -

 غرفة الحرف ؛ -

 مديرية التشغيل و الوالي؛ -



مدير الفرع،يقوم البن  الذي يمول املشروع بدراسة مالية اقتصادية خاصة به،حتى يتم الحصول على يترأس هذال اللجنة 

 .املوافقة البنكية

 :مرحلة التأسيس القانوني و تمويل فعلي للمشروع (5-0

حساب )وهذال املرحلة تأتي بعد تحضير املرافق للملف التمويل ،ومن خالله يتم صرف قيمة القرض في حسابه البنكي 

أيام أي ال يحق للمستفيد التصرف فيه،بعدها تقوم الوكالة 0الذي يسمى بحساب املؤسسة املصغرة يبقي ملدة (املستفيد

من الطلبية و هذا لتمكينه من انجاز أشغال إلاعداد و التهيتة و كذل   %01بتحضير للمستفيد أمر بسحب الشي  بنسبة 

خصصة النجاز املشروع وفقا لهيكل الاستثمار املحدد من طرف الوكالة الوطنية اقتناء التجهيزات الدرجة في قائمة البرنامج امل

وهذا ألاخير يكون لفائدة املمون ،ويتم نل  بعد تحرير  %21لدعم و تشغيل الشباب،وبعدها يتم تحرير شي  ثاني بنسبة 

ال إلاعداد و التهيتة وكذل  اقتناء شهادة وجود الطلبية أي بعد تسليم واستقبال التجهيزات ،وهذا لتمكينه من انجاز أشغ

التجهيزات املدرجة في قائمة البرنامج املخصصة النجاز املشروع وفقا لهيكل الاستثمار املحدد من طرف الوكالة،ويتم تحرير 

 .بعد الحصول على التجهيزات %011شي  خاص بالتأمين لكل ألاخطار بنسبة 

تبر كضمان للبن  و الوكالة فيه يتم رهن العتاد لصال  الوكالة و البن  ثم يكون هناك ما يسمى بالرهن الحيازي الذي يع

 .أيضا،وهو  مانا للوفاء بأصل الدين و توابعه من املستحقات في حدود مبلغ القرض املمنوح

 املرافقة أثناء انجاز املشروع (5-0

القيام بزيارات بصفة  ماري، يتانطالق نشاط مشروع الاستثم يوفى هذال املرحلة يبدأ الشاب بدخوله من باب العمال، أ

 نجاح منتظمة من طرف املرافق إلعطاء نصائح لصاحب املشروع و الرفع من حظوظ ال

 .و تطوير املشروع 

 مرحلة الاستغالل -2

تبدأ هذال املرحلة من خالل رجوع املنش ئ إلى الوكالة و تسليم فواتير النهائية ،و مستندات التجهيزات املقتناة من طرف املؤسسة 

 . لفائدة البن  و الوكالة ،و التأمين الفعلي على كل ألاخطار ،و يستلم بذل  املنش ئ كل الامتيازات الخاصة باملرحلة

  :خالل الشكل التاليويمكن تلخيص هذال املراحل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دةمراحل املرافقة بالنسبة للمشاريع الجدي( :III-4)شكل رقم

 
 الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم: املصدر

 :مرحلة التوسيع -0

الوكالة والتي تطمح إلى توسيع قدراتها إلانتاجية في يتعلق استثمار التوسيع باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة و املنجزة في إطار 

 .نفس النشاط أو نشاط مرتبط بالنشاط ألاصلي

في ما يخص التركيبة املالية و إلاعانات املالية و الامتيازات الجبائية الخاصة بالتوسيع فهي نفسه في مراحل إنشاء مؤسسة 

 .جديدة

 التحسيس بالفكر املقاولتي

و إعالم استقبال  

 جلسة إعالم جماعية

 هيكلة املعطيات املجمعة

 تقييم املشروع

فقبول املشروع من طر   

املشاريعاللجنة املحلية لدراسة   

 املوفقة على التمويل

 تكوين صاحب املشروع 

املرافقة أثناء مرحلة التأسيس 

 القانوني و تمويل املشروع

ة أنجاز املرافقة أثناء املرحل

 املشروع

 املتابعة بعد إلانجاز

تأكيد  امللف إلاداري 

املعارف 

 املهنية

اللقاء الفردي  الاستقبال ألاول 

 ألاول 

امللف التقني 

 للمشروع



 :هل الستفادة من إلاعانةيجب توفر الشروط التالية في املستفيد ليصبح مؤ 

 من القرض البنكي؛ %21تسديد نسبة  -

 تسديد كامل القرض البنكي في حالة تغيير البن  أو طريقة التمويل من ثالثي إلى ثنائي؛ -

 من القرض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي؛%21تسديد نسبة  -

 تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام؛ -

 يلة الجبائية ملعرفة التطور إلايجابي للمؤسسة املصغرة؛ تقديم الحص -

عدة مراحل و تختفي من مخطط مراحل املرافقة،  صفي ما يخص املشاريع الخاصة بتوسيع النشاط الاقتصادي، فتتقل

و  وعنها، تكوين صاحب املشروع و غيرها و لكن هناك مراحل أساسية في عملية ال يمكن الاستغناء  وو التوجيه،  لكاالستقبا

 :يمكن تو يحها من خالل الشكل التالي

 (بالنسبة لتوسيع مشاريع قائمة)مراحل املرافقة (:III-5)الشكل رقم 

 
 وكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم:املصدر

 : املستثمر بالشا الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و  الوكالةبين شروط الاتفاقية:املطلب الثالث

 1:طرق تسديد القرض: أوال

تسديد القرض وفقا للجدول املحدد في دفتر الشروط املوقع من طرف بعد انقضاء الفترة املحددة للتسديد القرض، يتم  -

 املقترض؛
                                                           

1
 22/12/2102معلومات مقدمة من طرف مصلحة المتابعة للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم،بتاريخ  

 مراحل املرافقة أثناء فترة التوسيع

 جمع املعلومات

 تقييم املشروع

قبول املشروع من طرف 

 اللجنة لدراسة املشاريع

 املوافقة على التمويل

املرافقة أثناء مرحلة إنجاز 

 املشروع

 متابعة املؤسسة



يلتزم املقترض بتسديد القرض بدون فائدة عن طريق التحويل في حساب الوكالة على شكل أقساط سداسية وفقا  -

 الستحقاقات املحددة في جدول التسديد؛

 ليا،يتم خصم الدفع الجزئي من ألاقساط ألاولى؛يمكن للمقترض الدفع مسبق للقرض بدون فائدة جزئيا أو ك -

كل تحويل أو تبديد لألموال املرهونة أو البيع الجزئي أو الكلي للحقوق العينية أو الغير عينية من شانه أن يمس بضمانات  -

 الوكالة تعرض املقترض للمتابعات القضائية؛

القسط الثالث يمكن للوكالة املطالبة باسترجاع القرض  في حالة عدم تسديد ألاقساط الواجبة الدفع وعند حلول آجال -

بدون فائدة كليا،كما يمكن لها أن تحتفظ بحقها في استعمال الضمانات املقررة في الشروط الخاصة للقرض بدون فائدة في 

 حالة عدم الدفع؛

 :لحاالت التاليةكما يمكن للوكالة املطالبة باالسترجاع الفوري و الكلي للقرض بدون فائدة السيما في ا

 التصريحات الكانبة للمقترض؛ -

 اقتناء تجهيزات و معدات متجددة أو مستعملة؛ -

 دفع نفقات ال تدخل في إطار انجاز املشروع املحدد في الاتفاقية؛ -

 كل تغيير متعلق بالحالة املالية و القانونية للمقترض و الذي من شأنه أن يؤثر على استرجاع القرض بدون فائدة؛ -

 عدم احترام بنود الاتفاقية؛ -

 :من أجل السماح للوكالة القيام بمراقبة مستمرة في استعمال القرض يلتزم املقترض ب

 طرف الوكالة؛تقديم كل الوثائق و املستندات املطلوبة من  - 

  تقديم نسخ مصادق عليها من الكشوفات السنوية و وثائق املحاسبة و امللحقات؛ -

 تسهيل الزيارات امليدانية التي يقوم بها أعوان الوكالة و السماح لهم بالدخول إلى محالتهم و الهياكل ألاخرى؛ -

 قترض؛كما يحق للوكالة كذل  التأكد من احة الوثائق املقدمة من طرف امل -

 :باملعلومات التالية(السنة املالية)يجب على املستفيد موافاة الوكالة عند نهاية النشاط السنوي  

 دائمين و مؤقتين؛:املستخدمين الفعليين -

 رقم ألاعمال املتضمن في الحصيلة الختامية؛ - 

 و عية تسديد القرض البنكي؛ -

 نتائج النشاط السنوي؛ - 

 الجبائية طبقا للتشريع املعمول به؛الوفاء بااللتزامات  -

 1التزامات املقترض:  ثانيا

 :في ظل ألاحكام التشريعية و التنظيمية السارية املفعول و بقاء املقترض مرتبط باالتفاقية فانه يلتزم ب

 العمل بكل ما في وسعه من أجل إلابقاء و حماية قانونه ألاساس ي و قدراته إلانتاجية أو الخدماتية؛ -

 مين العتاد املتنقل و العقارات و إعادة تأمينها و دفع الرسوم املحددة في العقود؛تأ -

في حالة عدم انجاز أو ترك املشروع يجب على املقترض إرجاع القرض بدون فائدة كليا للوكالة و إال الترخيص للبن  محل 

 الوفاء إلرجاعه مباشرة في حساب الوكالة؛

 اكل يتلقها املستفيد أثناء بدايته في مشروعه الاستثماري،بل هناك عدة مشاكل نذكر منها مالكن هذا ال يعني أنه ال يوجد مش

 :يلي

 مشكلة املادة ألاولية وهنا يمكن للمستفيد أن يوجه مشكل عدم توفر املادة ألاولية التي يحتاجها للقيام بمشروعه؛ -
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 22/12/2102ستغانم،بتاريخمعلومات مقدمة من طرف مصلحة المتابعة للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية م 



 مشكلة عدم وجود صفقات أي أنه بعد بداية املشروع ال يحقق ربح؛ -

 مشكلة مع الضرائب؛ -

 :بعد قيام  باإلحصائيات الخاصة بفشل املشاريع التي تكلفة بها وكالة والية مستغانم تبينا لها أن النجاح يكمن في 

 مجالن اللذان نجاحا في الوكالة؛ مإنا كان الشاب له نشاط فيه مدخول مثال الزراعة ،الصناعة باعتباره -

طالء العمارات،ترصيف،نقل ) أما املشاريع التي ب ت بفشل حسب الوكالة فهي املشاريع التي تقوم بتقديم الخدمات مثل 

 ؛(بضائع،مسافرين،تبريد)بأنواعه 

 على أمن إال أن هذال الوكالة دائما تسعي لوجود حلول ودية مناسبة لكل الطرفين ونل  من أجل املحافظة 

 .و سيرورة املؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

 أهم ما تقوم به وكالة الوطنية دعم و تشغيل الشباب فرع والية تعر نا في هذا الفصل بصفة عامة على 

توجيه املنش ئ و مستغانم ،و خطوات التي يجب اتبعها إلنشاء مؤسسة  من الوكالة ،حيث الحظنا أن الوكالة تلعب دور هام في 

 .مساعدته و تقديم كل ما يلزمه و نل  من أجل  مان نجاح مشروعه

تقوم الوكالة بمرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من خالل تقديم قروض ،و توعية املنش ئ على مدى أهمية املو وع و 

مل وجه،ونل  كله من أجل النهوض و ع كافة الشروط و التوصيات التي يجب التقيد بها لضمان سيرورة املشروع على أك

 .باالقتصاد الوطني و ترقيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاتمة العامة
 

 

 

 

 



 :الخاتمة العامة

املؤسسررات الصررغيرة و املتوسررطة لهررا دور كبيررر فرري تحقيررق التنميررة الاقتصررادية ،لررذل  أولرر  العديررد مررن الرردول أهميررة كبيرررة لهررذا 

 .التوجيه و الترقيةالنوع من املؤسسات،خاصة في مجال 

وعلى هذا ألاساس عالجنا املو وع وفرق ثالثرة فصرول ،حيرث تناولنرا الجانرب النظرري فري الفصرلين و الجانرب التطبيقري فري الفصرل 

 .الثالث ونل  كان في الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع والية مستغانم 

دول العرررالم للمؤسسرررات الصرررغيرة و املتوسرررطة ،ومرررن خرررالل هرررذال مرررن خرررالل الفصرررل ألاول قمنرررا بتطررررق إلرررى تعريرررف العديرررد مرررن 

التعاريف استنتجنا أنه ال يوجد تعريف واض  لهذا النوع من املؤسسات بل يختلف من دولة إلى أخر حيث لكل دولرة معرايير يرتم 

 على أساسها تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ،ثم قمنا بتطرق إلى خصائص 

سررات الصررغيرة و املتوسرطة علررى تنميررة الاقتصررادية و الاجتماعيرة ومررن بررين أهرم خصائصررها صررغر حجمهررا و و أشركال و دور املؤس

سهولة إدارتها أما في ما يخرص أشركالها فهري تصرنف حسرب طبيعرة التوجره و تكرون إمرا مؤسسرات العائليرة أو تقليديرة أو متطرورة 

كررون مؤسسررات إنتررا  سررلع الاسررتهالكية أو مؤسسررات أو شرربه متطررورة وتصررنف أيضررا حسررب طبيعررة املنتجررات حيررث يمكررن أن ت

إنتا  سلع و خدمات أو مؤسسات إنتا  سرلع التجهيرز أمرا فيمرا يخرص دورال علرى الاقتصراد فهري تلعرب دور هرام فري تروفير مناصرب 

ن البطالرة الشغل ودعم الناتج املحلي و مقاومة الا طرابات الاقتصادية أما فيما يخص الدور الاجتماعي فهي تعمل علرى الحرد مر

و تكرررروين عالقررررات وثيقررررة مررررع املسررررتهلكين فرررري املجتمررررع  وتطرقنررررا أيضررررا علررررى أهررررم العوامررررل الترررري سرررراهم  فرررري نجرررراح هررررذا النرررروع مررررن 

 املؤسسات وصعوبات التي تواجهها ،من بين العوامل قلة رأس مال املستثمر و مرونة اتخان القرارات الخاصة باإلنتا  

أن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تهتم بكل النشاطات و أيضا ال تتطلب يرد عاملرة مراهرة كرل و ألاسعار وأيضا من بين العوامل 

هررررذا سرررراهم علررررى تحقيررررق نجاحهررررا ،إال أنهررررا أيضررررا تواجرررره عرررردت مشرررراكل و معوقررررات و تتمثررررل أهمهررررا فرررري معوقررررات تمويليررررة و أخرررررى 

ؤسسررررات الصررررغيرة و املتوسررررطة خررررالل الفترررررة الخ،ثررررم قمنررررا بو ررررع إحصررررائيات تخررررص تطررررور امل...اقتصررررادية و إداريررررة و تشررررريعية 

و نلرررررر  تطررررررور حسررررررب الطبيعررررررة القانونيررررررة و حسررررررب الحجررررررم حسررررررب نرررررروع النشرررررراط و املنرررررراطق و مررررررن خررررررالل هررررررذا   5102-5102

 .إلاحصائيات نالحظ أن مؤسسات الصغيرة و متوسطة عرف  تطور ملحوظ خالل السنوات الفائية

املؤسسررات الصررغيرة و املتوسررطة فقمنررا بتو رريح مراحررل ظهررور املرافقررة فرري الجزائررر  أمررا فرري الفصررل الثرراني فقررد تطرقنررا إلررى مرافقررة

،ثررم قمنرررا بتعريرررف مفهرروم املرافقرررة و أهميتهرررا ثررم نكرنرررا أهرررم املراحرررل الترري تتميرررز بهرررا املرافقررة و فررري ألاخيرررر سررلطنا الضررروء علرررى أهرررم 

 .ت الصغيرة و املتوسطةألاجهزة و آليات التي و عتها الجزائر لتحفيز و دعم و مرافقة املؤسسا

وأخير و في الفصل الثالث و الفصل التطبيقري ،الرذي قمنرا بيره علرى مسرتوى الوكالرة الوطنيرة لردعم و تشرغيل الشرباب فررع  واليرة 

مسرررررتغانم ،ناقشرررررنا الواقرررررع حيرررررث تطرقنرررررا إلرررررى مفهررررروم الوكالرررررة و أهرررررم املهرررررام التررررري تقررررروم بهرررررا مرررررع نكرررررر هيكرررررل التنظيمررررري للوكالرررررة و 

مررن طرفهررا حسررب نرروع قطرراع ،وأيضررا قمنررا بدراسررة أهررم خطرروات الترري تسررتخدمها  5102ل املشرراريع املمولررة لسررنة إحصررائيات حررو 

 .الوكالة إلنشاء ومرافقة و متابعة مؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 :إن اختبار فر يات الدراسة من خالل بحثنا بين لنا ما يلي

التري و  رعتها الدولرة لهرا دور رئيسر ي و هرو تقرديم املسراعدات للنهروض احة الفر ية ألاول،من خالل بحرث اسرتنتجنا أن هيترات 

باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة ،و تشجيعها و تحفيزها و مرافقتها،حيث ركزت الدولة على عملية املرافقة بشكل خاص و كبيرر 

ابعة خطوات إنشاء املؤسسات ممولة و نل  لتأثيرها إلايجابي على هذا النوع من املؤسسات ألن عملية مرافقة كان هدفها هو مت

 من طرفها ،و عمل  جاهدة على توفير كافة احتياجاتها 

و تقررررديم إلاعانررررات املاديررررة و املعنويررررة  و نلرررر  لضررررمان نجاحهررررا،و بالتررررالي هررررذا مررررا سرررراعد علرررري بررررروز قطرررراع املؤسسررررات الصررررغيرة و 

 .أن الفر ية ألاول احيحة املتوسطة كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي،ومن هذا منطلق يمكن القول 

ارررحة الفر رررية الثانية،وهرررذا مرررا الحظنررره مرررن خرررالل طريقرررة عمرررل الوكالرررة الوطنيرررة لررردعم و تشرررغيل الشرررباب حيرررث عملررر  هرررذال 

 ألاخيرة جاهدة على توفير كل سبل لنجاح مشاريع املمولة من طرفها ،حيث ركزت الوكالة على دعم



ملشررراريع،وفتح  لهرررم املجرررال إلبرررداء رأيهرررم و تحقيرررق مشررراريعهم علرررى أرض الواقرررع و تقرررديم الاستشرررارة و املرافقرررة للشرررباب نوي ا 

،ومنره يمكررن القرول أن الوكالررة الوطنيررة لردعم و تشررغيل الشررباب لهرا دور فعررال فري نجرراح املؤسسررات الصرغيرة و املتوسررطة و نلرر  

 .عن طريق املرافقة الصحيحة التي تقدمها ألاحاب املشاريع

 :نتائج الدراسة

 للم  -
 
 . ؤسسات الصغيرة و املتوسطة دور كبير في تحري  عجلة الاقتصاد إيجابيا

 في زيادة عدد املؤسسات الغيرة و املتوسطة خالل السنوات السابقة - 
 
 ملحوظا

 
 .عرف  الجزائر تطورا

 أول  الجزائر اهتمام بالغ بقطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و نل  من خالل هيتات و أجهزة داعمة  - 

 .و مرافقة لها

 .تكمن أهم املساعدات التي تقدمها أجهزة دعم و مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في منح قروض لألاحاب املشاريع  -

 .توفير كل ما يحتاجه الشاب الراغب في إنشاء مؤسسته الخاصة تعمل أجهزة الدعم و املرافقة على  -

 .ساهم  الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب في توفير العديد من مناصب العمل وعمل  على الحد من البطالة -

 :املقدمة  قتراحاتالا

إليها،يمكننا تقديم بعض الاقتراحات التي نراها تتماشر ى مرع من خالل ما جاء في هذال الدراسة ،وبناء على النتائج العامة املتوصل  

 :ما تم التوصل إليه على النحو التالي

 .يجب على الدولة تركيز و الاهتمام بهذا القطاع من خالل تقديم املزيد من الدعم املالي ألجهزة املرافقة - 

 .و ع برامج تهتم بتدريب املرافقين يجب على الدولة أن تخصص هياكل تهتم باملرافقة من كل الجوانب مثال -

 الاهتمام بتوعية إلاعالمية إلبراز أهمية هذا القطاع  ANSEJعلى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  -

 .و تشجيع الشباب على إقامة مشاريع خاصة بهم من خالل إقامة ندوات و ملتقيات احافية

  :فاق املستقبليةآلا 

القرررول أننرررا أحطنرررا بكافرررة الجوانرررب التررري تتعلرررق باملؤسسرررات الصرررغيرة و املتوسرررطة،ومن خرررالل هرررذا البحرررث و فررري ألاخيرررر ال يمكرررن 

اكتشفنا أن هذا القطاع يتميز بعدة أطراف وجوانب مختلفة سمح  لنا هذال ألاخيرة بفتح آفاق دراسية جديردة يمكرن للبراحثين 

 :في امليدان التطرق إليها نذكر منها 

 .اجهها مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائرالتحديات التي تو  - 

 .سبل تفعيل دور أجهزة املرافقة لخلق املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر - 
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