
 
1 

 ندوة بحثية حول :
 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية المحلية لوالية مستغانم

 التحديات( –الواقع  –)الفرص 
 2017ديسمبر  06يوم 

 اذلروشياللقب:  صاويلاللقب:  نسمناللقب: 
 خطاب االسم :  مراد االسم :   فطيمةاالسم : 

 أستاذ مساعد قسم )أ(الرتبة: أستاذ زلاضر قسم )أ(الرتبة: مؤقتة ةأستاذ الرتبة:
 علوم  اقتصاديةالتخصص :  علوم  اقتصاديةالتخصص :  علوم  اقتصاديةالتخصص : 
 جامعة  مستغاًلالمؤسسة :  قادلة 1945ماي  08جامعة  المؤسسة :  جامعة مستغاًلالمؤسسة : 

 0780703699الهاتف:  0657290379الهاتف:  0780283114الهاتف: 
  العنوان االلكتروني:

fryassaminefati@yahoo.  

 العنوان االلكتروني:

mouradsaouli5@gmail.com 

 االلكتروني : العنوان
ekhattabe@yahoo.fr 

 عنوان المداخلة:
 الهياكل واآلليات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 حالة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب في مستغانم
 محور  المداخلة  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى والية مستغانمتشخيص واقع : الثالثالمحور 
 

 الملخص :
واقع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من خالل التعرف على االطار  اىل تسليط الضوء علىىذه الدراسة  نسعى من خالل

ادلفاىيمي ذلا واعليتها وطرق سبويلها، وقد ركزنا على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب كأىم اذلياكل الداعمة وادلمولة لتلك 
ها ألصحاب ادلشاريع الراغبُت يف إنشاء اليت سبنحدبختلف صيغها التمويلية واالمتيازات اجلبائية وشبو اجلبائية ادلؤسسات 

ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، ولذلك سنقوم بدراسة على ادلستوى احمللي بوالية مستغاًل حول الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل 
ة واالطالع على النتائج اليت مت ربقيقها على مستوى ادلؤسسات الصغَت  ،الشباب لتقييم اآلليات اليت تعمل هبا من جهة

 وادلتوسطة ادلستفيدة منها من جهة اخرى.
   : ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، التمويل الثنائي والثالثي،  الكلمات المفتاحية

Résumé: 

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

moyennes entreprises en identifiant le cadre conceptuel et de son importance et les moyens 

de financement, nous nous sommes concentrés sur l'Agence Nationale de soutien à l'emploi 

des Jeunes, et le financement de ces institutions dans les différentes formules de financement 

et les privilèges des impôts et des parafiscale accordées aux propriétaires qui souhaitent des 

projets dans la création de petites et moyennes entreprises, donc nous allons étudier au 

niveau local de la wilaya de Mostaganem à l'Agence Nationale de soutien à l'emploi des 

Jeunes, et d'évaluer les mécanismes qui opèrent d'une part,  et de voir les résultats obtenus au 

niveau des petites et moyennes entreprises qui en bénéficient de l'autre part. 

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

Jeunes, Financement bilatéral et tripartite 
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 المقدمة :

دولة من خالل ما تقدمو من مساعلة يف لادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دورا ىاما يف التنمية االقتصادية ل لطادلا لعبت 
ضافة، كل ذلك جبانب دورىا التنموي قيمة متوفَت فرص عمل جديدة، وربقيق زيادة متنامية يف حجم االستثمار وما ػلققو من 

من إصبايل  %08-08أهنا سبثل ضلو  حيث  االقتصادية واالجتماعية افىدالفعال بتكاملها مع ادلؤسسات الكبَتة يف ربقيق األ
 ادلؤسسات العاملة يف معظم دول العامل، وذلا مساعلات كبَتة يف الصادرات.

 ىذه إطار يفاجلزائر و كغَتىا من سائر الدول ربولت غلى ىذا التوجو الذي من شأنو إعطاء دفع لالقتصاد الوطٍت و 

 على والقضاء بالتشغيل يتعلق فيما وخاصة التنموية األىداف دعم إىل تسعى اليت واألجهزة اذلياكل من وعةرلم وضع مت الربامج

 ىذه تعمل ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة اذليئات ىذه بُت منو  وخلق ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة، البطالة

 من ادلقدمة ادلشاريع دراسةبعد  قة الشباب و دعمومراف خالل من وذلك البطال للشباب االستثمار عملية تسهيل على األخَتة

 ومنتجة البيئة مع للتكيف قابلة مؤسسات إنشاء إىل وصوال سلتلفة أشكاال يأخذ الذي سبويلها إىل باإلضافة وتقييمها ىؤالء طرف

 :التالية اإلشكالية نطرح سبق شلا انطالقا .الدويل أو احمللي للسوق موجو وخدمات دلنتجات

 

وخلق  أهدافها تحقيق في الشباب تشغيل عمدل الوطنية الوكالة مستوى على المنتهجة السياسات نجاعة مدى ما
 ؟ مستغانم( )والية المحلي المستوى علىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 
 جابة على ىذا التساؤل قسمنا حبثنا اىل اربع زلاور ىي كالتايل :ولإل
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرواقع قطاع  -اوال

 الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب –انيا ث –ثانيا 
 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الصغيرة والمتوسطةتمويل المؤسسات  –ثالثا 
على  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنتائجها في خلق وتمويل تقييم نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و  –رابعا 

  مستغانم مستوى والية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

  واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -أوال 
   بعد ذلك نتعرف على ،من خالل ىذا احملور سنتطرق إىل مفهوم ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر وأعليتها        

 أىم الصعوبات اليت تواجهها ىذه ادلؤسسات يف اجلزائر. مصادر سبويلها ادلختلفة اىل جانب االطالل على
 : المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات مفهوم -1 -1

 ؼلتلف ادلؤسسات ىذه مفهوم أن ذلك الصغَتة وادلتوسطة، ادلؤسسات كل على ينطبق موحد تعريف إغلاد الصعب من          
، كما يوجد أكثر من تعريف يف الدولة الواحدة، ولقد تبنت الدول معايَت آخر إىل اقتصادي نظام ومن أخرى إىل دولة من

التقنية  سلتلفة لتعريفها ومن أىم ادلعاير الشائعة : معيار العمال، معيار رأس ادلال، معيار احلصة السوقية، معيار اإلنتاج، معيار
ولكن أكثر ادلعايَت شيوعا ىو عدد العاملُت هبا، و ىنا يوجد أيضا اختالف حول احلد استهالك الطاقة،  ادلستخدمة، معيار

 1عامل يف اليابان 300عامل و  200عامل و يف اصللًتا  49األعلى واألدٌل لعدد العاملُت مثال يف أدلانيا ال يزيد العدد على 
 ادلؤسسات لتطوير القانون التوجيهي ىذا من اخلامسة ادلادة يف اجلزائر حسب وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تعريف وؽلكن 

 إنتاج مؤسسة قانونية، طبيعة مستقلة، ذات بأهنا " مؤسسات 2017جانفي  10يف  ادلؤرخ  02-17وادلتوسطة رقم  الصغَتة
ال  ماليَت دينار، أو 04عامل، ورقم أعماذلا السنوي ال يتجاوز  250إىل  01سلع و/أو خدمات تتميز بأهنا تشغل من 

 2 مليار دينار جزائري". 01يتجاوز رلموع احلصيلة السنوية 
كما تعرف حسب التشريع األمريكي على أهنا" ادلؤسسات اليت يتم امتالكها وإدارهتا بطريقة مستقلة، حيث ال تسيطر على رلال 

 3عيار رقم األعمال وعدد العمال".العمل اليت تنشط يف نطاقو، كما مت ربديد مفهوم ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة انطالقا من م
فهي  10عامل، أما اقل من  50و 10وعرفها البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت على أهنا" تلك ادلشروعات اليت يعمل هبا ما بُت 

 غَتة وادلتوسطة حسب البنك الدويلواجلدول ادلوايل يوضح تصنيف ادلؤسسات الص 4مشروعات صغَتة احلجم".
 .الدولي البنك حسب المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تصنيف ( :01) الجدول

 السنوي )دوالر( األعمال رقم الموجودات )دوالر( )عامل( الموظفة العمالة المؤسسة نوع
 100.000 100.000 09-01 صغرى مؤسسة
 3.000.000 3.000.000 49-09 صغَتة مؤسسة
 15.000.000 15.000.000 299-50 متوسطة مؤسسة
بلحمدي سيد علي، "ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية يف ظل العودلة دراسة حالة اجلزائر"، رسالة  :المصدر

 10.، ص2006مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف علوم التسيَت فرع إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب البليدة، السنة اجلامعية 
تصنيف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة  وؽلكنوالمتوسطة في ظل التشريع الجزائري:  تصنيفات المؤسسات الصغيرة -1-2

، ادلستمد أساسا من القانون األورويب، وذلك وفقا 5يف اجلزائر انطالقا من القانون التوجيهي لتطوير ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة
  للجدول أدناه:

                                                           
، ورقة حبثية مقدمة إىل "-مع اإلشارة لبعض التجارب العالمية - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالة "دورعبد الرزاق ضبيدي، عبد القادر عوينان،  -1

 2، صبادلسيلة، بدون السنةادللتقى الدويل ادلوسوم بـ: اسًتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وربقيق التنمية ادلستدامة ادلنظم من قبل جامعة زلمد بوضياف 
يتضممممن القمممانون التطمممويري لتطممموير المؤسسمممات ، 2017جـــانفي  10ادلوافــق  1438ربيــع الثـــاٍل  11،ادلـــؤرخ يف 02-17، مــن القـــانون 02اجلريــدة الرةيـــة اجلزائريــة، العـــدد  -2

 05، ص05، ادلادة الصغيرة و المتوسطة"
، رللـــة اقتصـــاديات ادلـــال واألعمـــال، العـــدد الثـــاٍل، الصـــادرة عـــن معهـــد العلـــوم وسمممطة فمممي الجزائمممرخيمممارات تمويمممل المقممماوالت الصمممغيرة والمتمســـعود بـــن جـــواد، ضبـــزة طيـــوان،  -3

 .161، ص 2017االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، ادلركز اجلامعي ميلة، مارس 
، رللـة تـاريا العلـوم، العـدد الثـامن، اجلـزء األول، الصـادرة عـن االقتصماديةدور تحفيز االستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فمي تحقيمق التنميمة العلواٍل عديلة،  -4

 .201، ص 2017جامعة اجللفة، جوان 
يتضمن القانون التطويري لتطوير ، 2017جانفي  10ادلوافق  1438ربيع الثاٍل  11،ادلؤرخ يف 02-17، من القانون 02اجلريدة الرةية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -5

 06، ص10، 09، 08، ادلواد سات الصغيرة و المتوسطة"المؤس
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 الجزائري في ظل التشريع والمتوسطة الصغيرة (:  تصنيف المؤسسات02) الجدول
األعمال )المبيعات  رقم حجم العمالة الموظفة نوع المؤسسات

 السنوية(
 المجموع العام للميزانية المالية

 مليون دج  20اقل من  مليون دج   40اقل من  9-1 ادلصغرة ادلؤسسات
 مليون دج  200اقل من  مليون دج   400اقل من  49-10 الصغَتة ادلؤسسات
 مليار دج  1 – 200 مليار دج 4-مليون 400 250-50 ادلتوسطة ادلؤسسات

، 10، 09، 08، ادلواد 02: اجلريدة الرةية للجمهورية اجلزائرية، القانون التوجيهي لتطوير ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، العددالمصدر
 06ص

سات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر وفقا دلعيار رقم فإن تصنيف ادلؤس 2017جانفي  10ووفقا للقانون التوجيهي الصادر يف 
من نفس القانون  11األعمال واجملموع العام للميزانية ادلالية، أما التصنيف حسب معيار العمالة بقي دون تعديل، وحسب ادلادة 
 تلك االخَتة وحجم فإن أولوية التصنيف تعطى دلعيار رقم األعمال او رلموع احلصيلة السنوية إذا كان ىناك اختالف بُت

 العمالة
 االهمية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: -1-3

 :أعلية بالغة من الناحية االقتصادية واالجتماعية وفيما يلي نتطرق على ىذه األعلية وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات    
 بادلقارنة بعدالة واضحة الدخل توزيع وتعمل على توظيف عمالة مكثفة، على اجلزائروادلتوسطة يف  الصغَتة ادلؤسسات تعتمد -

 أجور مقابل عمل فرص توفر ما كثَتا أهنا إذ الفقر،  من ظاىرة احلد فرص خلق يف مهما دورا فهي تلعب الكربى، بادلؤسسات
 ؛6للدخل البديلة ادلصادر إىل يفتقرن الاليت والنساء الفقَتة من األسر للعمال معقولة

كثيفة  اإلنتاجية األساليب تبٍت إىل سبيل فهي اجلزائر، يف ادلوارد زبصيص كفاءة رفع يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تساىم -
غَت  األسواق يف ادلشاريع تلك نشاط توسع وكلما ادلال، رأس وندرة العمل قوة حيث من الدول تلك وضع يعكس العمالة دبا

 باألسعار مقارنة البديلة الفرص تكاليف أفضل بصورة تعكس هبا تتعامل اليت وادلنتجات اإلنتاج عوامل أسعار أصبحت الرةية
 7الكربى ادلؤسسات هبا اليت تتعامل

 ادلناطق بُت سلتلف التنقل و التوطن يف بادلرونة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تتسم التنمية، حيث لعملية اجلغرايف التوازن ربقيق -
 وكذا احلد التوزيع السكاٍل وإعادة والريفية، النائية ادلناطق يف جديدة إنتاجية رلتمعات خلق يف يساىم الذي األمر األقاليم، أو

 الكربى ادلدن إىل اذلجرة من
يث تشَت تعد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مصدر لتنمية ادلواىب واإلبداعات واالبتكارات وإرساء قواعد التنمية الصناعية، ح -

الدراسات العلمية والعملية ادلتخصصة إىل أن عدد االخًتاعات اليت ربققت عن طريق ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة تزيد عن 
 ضعف مثيالهتا يف ادلؤسسات االقتصادية الكربى.

استثناء وسبييز، ليكون ذلم تعترب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مصدر إلتاحة الفرص جلميع شرائح اجملتمع وجلميع ادلناطق دون  -
الدور الفعال وادلؤثر بدرجة إغلابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل تعبئة رؤوس األموال احمللية واألجنبية من 

لتمويل األفراد واجلمعيات واذليئات غَت احلكومية، وبالتايل تسعى إىل تطوير السلوك االدخاري لدى األفراد، وغَتىا من مصادر ا
 8الذايت

                                                           
 .88، ص 2005، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، "الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المحلية"فتحي السيد عبده أبو سيد أضبد،  -6
رللـة اقتصـاديات  العربيمة، المدول فمي ممن البطالمة والتقلميص والمتوسمطة الصغيرة بالمشروعات للنهوض فعال كأسلوب المقاوالتية المرافقة، شاىد إلياس، دفرور عبد ادلـنعم -7

 .24، ص 2017ادلال واألعمال، العدد الثاٍل، الصادرة عن معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، ادلركز اجلامعي ميلة، مارس 
، رللـة العلـوم االقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيَت، العـدد والمتوسطة كخيمار اسمتراتيجي لحمل مشمكلة البطالمة فمي الجزائمر، المؤسسات الصغيرة عمر الشريف، العياشي زرزار -8

 .64، ص 2013العاشر، الصادرة عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة مسيلة، ديسمرب 
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 مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: -1-4
 االسالمية خلصوصية ادلصارف توفرىا اليت التمويلية : إن الصيغالتمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أ/

 للمؤسسات التمويل بالنسبة توافر عدم مشكلة أن ىي تقريبا واحدة فكرة حول سبحورت واليت وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات
 التخصيص إىل من ادلؤسسات، النوع ىذا  هبا يتميز اليت اخلصوصيات عن النظر بغض مرجعيتها تكون قد وادلتوسطة الصغَتة

 ادلوارد زبصيص يف ومضللة أداة رديئة بأهنا األخَتة ىذه وصفت إذ الفائدة،  على القائم ادلايل النظام يف للتمويل العادل غَت
 مضلل، شبن بأهنا تبديد وضياع، أين ؽلكن وصف الفائدة من ذلك وراء يكون ما رغم غَتىم على والثروة اجلاه ذوي ربايب حيث

 بسعر أكثر أموال على احلصول على قادرة تكون الكبَتة أن ادلؤسسة والنتيجة األغنياء، لصاحل األشبان يف ادلفاضلة عن تعبَت فهو
 حجم كرب بسبب العبء ربمل على أقدر ىم الذين ىؤالء فإن ذلك وبناء على تصنيفها االئتماٍل، درجة ارتفاع بسبب أقل

 ادلتوسطة ادلؤسسات فإن ذلك من النقيض وعلى أقل، عبئا يتحملون إظلا قدرهتم االنتاجية يف االرتفاع بسبب أو مشروعات ىم،
 ائتمانية جدارة وذات الوطٍت، الناتج يف سبويل وحدة كل مساعلة قياسدب أعظم إنتاجية أحيانا ذات تكون أن ؽلكن اليت والصغَتة
 اإلسالمي ادلصريف النظام بأن القول ؽلكن نسبيا، فمن ىنا أقل مبالغ على ربصل واالستقامة بقياس الشرف قيست ما إذا مساوية

ربقيق  رلملها إىل يف تصبوا اليت  ادلبادئ من رلموعة إىل الستناده ادلؤسسات من النوع سبويل ىذا إشكالية كفيال حبل يكون قد
من  يتمكن قد التباين هبذا  ولعلها بينها، ما يف ادلتباينة التمويلية الصيغ من رلموعة والمتالكها .االجتماعي والتكافل العدالة

 9وادلتوسطة الصغَتة بادلؤسسات ادلتعلقة تلك فيها دبا التمويل، طاليب ظروف أغلبية استيعاب
 مصادر أىم أحد التمويل التقليدي يف اجلزائر يعتربب/ التمويل التقليدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: 

 اليت الثقة تلك يف ادلصريف االئتمان ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، ويتمثل ادلؤسسات وخصوصا إليها تلجأ اليت اخلارجي التمويل
 تعهدا تقدَل أو ادلال، من مبلغا تصرفها ربت وادلتوسطة )األشخاص أصحاب ادلشاريع( بوضعللمؤسسات الصغَتة  البنك يوليها

 ػلصل فائدة لقاء جبميع التزاماتو، وذلك بالوفاء الفًتة هناية  يف ادلقًتض الطرف الطرفُت، ويقوم عليها يتفق زلددة طرفو لفًتة من
ادلخاطر،  من الكثَت ثناياىا يف ربمل البنوك هبا  تقوم اليت االئتمان وظيفة أن جليا يظهر البنك التجاري يف اجلزائر، وىنا عليها
 10االئتمانية. تقدَل التسهيالت عملية لتنظيم ائتمانية اسًتاتيجيات أو سياسات تبٍت تستدعي فالضرورة لذلك

سطة في ج/ التمويل عن طريق أسلوب رأس مال المخاطر كأسلوب حديث في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتو 
 حديثا اجلزائر يف ونشاطها وجودىا تاريا إذ يعترب اجلزائرية، السوق يف جديدا ادلخاطر ادلال رأس مؤسسات مفهوم يعتربالجزائر: 

شركات رأس ادلال يف اجلزائر وادلؤسسات  بُت األعمال وادلال عامل يف مالية عالقة عن عبارة رأس ادلال ادلخاطر ىو إن .جدا
 ؽلتلك ادلستثمر الذي فهو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أما ادلمول الطرف ىو ادلخاطر ادلال رأس وادلتوسطة، وصاحبالصغَتة 

 التمويل يف احلال ىو مثلما فحسب النقد تقدَل على يقوم التمويلي ال األسلوب ىذا التمويل، يطلب ولكنو وادلشروع الفكرة

                                                           
، رللـة الباحـث، دراسمة حالمة بنمك البركمة الجزائمري –اإلسالمية نحو تمويل المؤسسات الصمغيرة والمتوسمطة فمي الجزائمر  واقع توجه البنوكعصام بوزيد، قدي عبد اجمليد،  -9

 .217،  ص  2015جامعة ورقلة، مارس ، العدد اخلامس عشر، الصادرة عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت
مـذكرة ماجسـتَت غـَت منشـورة، كليـة العلـوم  ،ي تمويل المؤسسمات الصمغيرة والمتوسمطة دراسمة حالمة البنموك العموميمة بواليمة المسميلةإستراتيجية البنوك ف، عمران عبد احلليم -10

 .14، ص 2006/207االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، قسم العلوم التجارية، زبصص اإلسًتاتيجية، جامعة ادلسيلة، السنة اجلامعية: 
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 فهو ادلبلغ، وبذلك أصل العائد وال يضمن أن دون من ادلشروع بتمويل ادلشارك يقوم حيث ادلشاركة، على أساس يقوم بل البنكي
 11.بأموالو ؼلاطر

 يكتسي أن باإلغلار للتمويل ؽلكند/ التمويل باإليجار كآلية مستحدثة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر: 
 وذات فاعلة أداة يعترب خاصة، إذ بصورة وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف سبويل االقتصاد الوطٍت بصفة عامة  قصوى أعلية

بالنسبة ذلذه ادلؤسسات من خالل النقاط التالية  أعليتو نلخص أن وؽلكن ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة لتمويل بالنسبة مردودية
 الذكر:
 احلديثة والتجهيزات واآلالت ادلعدات مثلاحلصول على أصول ثابتة  يف الصغَتة وادلتوسطة ادلؤسسات يساىم يف مساعدة -

 البنوك التجارية؛ من االقًتاض على القدرة وعدم احملدودة ادلالية إىل إمكانياهتا بالنظر
ومنو فتح مناصب عمل  أشطتها حجم وزيادة ادلؤسسات ذلذه جديدة إنتاج خطوط أو وحدات وفتح التوسع على يساعد -

 جديدة؛
 إىل اللجوء وعدم الذايت التمويل يف العجز على احلد يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اإلغلارعن طريق  التمويل يساعد -

 12الضمانات. مشاكل ومنها قاسية شروط تفرض اليت البنوك وخاصة التمويل اخلارجي
 الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: -1-5

 وادلتوسطة يف اجلزائر بالعديد من الصعوبات نذكر منها على سبيل احلصر النقاط التالية:يعاٍل قطاع ادلؤسسات الصغَتة 
يف ربقيق أىدافها اليت أنشأت من أجلها على إدارة تسويق  يرتبط صلاح ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أ/ مشكلة التسويق:

النشأة، حيث صلد عدم إدراج التسويق ضمن  اخلدمات وادلنتجات، وكما يعد التسويق يف اجلزائر نظام معلومايت حديث
االىتمامات يف اإلصالحات ادلؤسسية، وعدم االىتمام على التكنولوجيات احلديثة ادلرتبطة بتسويق ادلنتجات كأسلوب التسويق 

 ؛13اإللكًتوٍل أو استخدام الشبكة العنكبوتية يف رلال ترويج وتسويق ادلنتجات واخلدمات ادلعروضة
يعد العقار من أىم العقبات اليت يعاٍل منها قطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، إذ أن ادلستثمر  :ب/ أزمة العقار

اجلزائري يواجو مشاكل يف احلصول على مساحة أرضية إلقامة مشروعو داخل ادلناطق الصناعية ادلخصصة، وقد يعود ادلشكل إىل 
   14ى حد تصرػلات اجمللس الوطٍت االقتصادي واالجتماعي؛البَتوقراطية اليت سبارس على ادلستثمرين عل

 شأهنا أن تعيق من كثَتة سلبية بصورة خاص بشكل اجلزائر ويف عموما النامية البلدان يف اإلدارة تتسم ج/ المشاكل اإلدارية:
 القرار ازباذ تعدُّد مراكز وكذا اإلدارية القضايا فيها تعاجل اليت ادلدة وطول وتعقيداهتا البَتوقراطية كاإلجراءات التنمية، عملية

 وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسة إنشاء مع بداية اإلدارية العقبات ىذه وتظهر الشفافية، وعدم واحملسوبية الرشوة مظاىر إىل باإلضافة
 سَت يعطل شلا إدارية تعقيدات تواجو للنشاط اعتمادىا ومزاولتها بعد مث االستثمار رخصة على أو العقار على حصوذلا يف

                                                           

، رللـة اإلصـالح االقتصـادي واالنـدماج يف التممويلي ممع دراسمة حالمة الجزائمر ودورهما الخماص االسمتثمار وصمناديق المخماطر الممال رأس شمركاتاهلل،  سـعد أمـُت أضبـد -11 
، ص ص 2010دلدرســة العليــا للتجــارة، اجلزائــر، العــادلي، ا االقتصــاد يف و االنــدماج والتنميــة االقتصــادية اإلصــالحاتاالقتصــاد العــادلي، العــدد الثــامن، اجمللــد الرابــع، الصــادرة عــن سلــرب 

42- 43. 
ورقـة حبثيـة ، بسمطيف BCRلمؤسسمة  تطبيقيمة دراسمة ممع والمتوسمطة الصمغيرة المؤسسمات لتمويمل حديثمة كطريقمة اإليجماري االئتممان سـعيدة، بوسـعدة ليلـى، قطـاف -12 

 جامعـة ادلغاربيـة، كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيَت، االقتصـاديات يف دورىـا وتطـوير وادلتوسـطة الصـغَتة ادلشـروعات حـول سبويـل الدوليـة التدريبيـة الـدورة مقدمـة ضـمن فعاليـات
 .08، ص 2003ماي  28 – 25سطيف، أيام 

 23، ص2005التسيَت، جامعة اجلزائر، يوسف قريشي، سياسات سبويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، زبصص علوم  - 13
، رللــة الدراســات ادلاليــة واحملاســبية واإلداريــة، العــدد الســابع، الصــادرة عــن سلــرب احملاســبة حوكمممة أداا العناقيممد المكتونممة مممن المؤسسممات الصممغيرة والمتوسممطةياســُت العايــب،  -14

 .733 – 732، ص ص 2017وادلالية واجلباية والتأمُت، جامعة أم البواقي، جوان 
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 الصمود تستطيع ال مربرة غَت مشاكل يف تتخبط اخلاصة وادلتوسطة ادلؤسسات الصغَتة غلعل ىذا كل مقبول، بشكل مصاحلها
 15االقتصادية؛  العملية من االنسحاب أو النشاط تغيَت إىل منها الكثَت يدفع شلا ادلالية والتنظيمية مقدراهتا ضعف نتيجة أمامها

يعاٍل قطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر من صعوبات احلصول على ه/ مشاكل التمويل ومنح االئتمان المصرفي: 
التمويل الكايف وارتفاع تكاليف التمويل، وبعض ادلمارسات البَتوقراطية والضغوطات اليت يعانيها ىذا القطاع خبصوص 

، كما أن ىذه ادلؤسسات يصعب عنها منح الضمانات للبنوك التجارية 16للقروضالضمانات ادلقدمة للجهاز ادلصريف ادلانح 
خاصة يف ادلراحل األوىل للنشاط، وىذا ما غلعلها تعتمد باألساس على مصادر التمويل الداخلية )التمويل الذايت( أو قد تلجـأ 

حالة ما إذا كانت شركات التضامن، ومشكلة  إىل التمويل العائلي يف أغلب األحيان أي االعتماد على ادلدخرات العائلية يف
التمويل ذلذا القطاع يعترب أوىل ادلشاكل اليت يعاٍل منها، على الرغم من قلة وبساطة حجم رأس ادلال الالزم، وتكمن الصعوبات 

ئتمان ادلصريف يف عدم قدرة ىذا القطاع يف زيادة رأس ادلال، سواء عن طريق ادلدخرات الشخصية أو عن طريق االستفادة من اال
مقابل الضمانات الالزمة للبنوك وادلؤسسات التمويلية، وحىت حصلت على االئتمان ادلصريف قد يكون قصَت األجل ال يتجاوز 

صعبة التقدَل، فالبنوك التقليدية خاصة يف الدول النامية ال توجد لديها ثقافة تكييف القروض، دورة مالية، مقابل ضمانات 
وبالتايل  .ادلمنوحة مع احتياجات طالبيها وخصوصياهتا ضعف رأس ادلال  ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطةخاصة إن كانوا من 

مطالبة تلك البنوك بتوفَت رؤوس أموال كبَتة، كذلك عدم امتالكها لضمانات كافية يف حُت تستوجب البنوك تقدَل ضمانات 
  17ويل تأسيسها مع فًتة ةاح كافية لالنطالق.أكثر من قيمة القرض، وكذا احتياجها لقروض طويلة األجل لتم

 
 الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب –انيا ث

 وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتقديم ال -2-1
 ادلصغرة، وتطوير ادلؤسسات تنمية هبدف الدولة أنشأهتا اليت اذلياكل إحدى الشاب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تعترب

 الوطنية الوكالة إنشاء معدالت البطالة،" حيث مت زبفيض وعلى راسها منها، ادلرجوة واالجتماعية االقتصادية األىداف وربقيق
 رئيس سلطة ربت وضعت وقد ، 1996 سبتمرب 8 يف ادلؤرخ 96/296 رقم التنفيذي ادلرسوم دبوجب الشباب تشغيل لدعم

 تتمتع خاص طابع ذات وطنية ىيئة وىي الوكالة، نشاطات جلميع العملية ادلتابعة ادلكلف بالتشغيل الوزير ويتوىل احلكومة،
 إنشاء خالل من الشبايب التشغيل قطاع إلنعاش ادلؤدية الصيغ كل لتشجيع وتسعى ادلايل، واالستقالل ادلعنوي بالشخصية
  18واخلدمات" السلع إلنتاج مصغرة مؤسسات

 الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -2-2
ق عليو رللس ديسَت الوكالة رللس توجيو، ويديرىا مدير عام، وتزود دبجلس للمراقبة حيث يقًتح ادلدير العام تنظيم الوكالة ويصا

 التوجيو.
شلثل الوزير ادلكلف بالداخلية  ،ادلكلف بالتشغيلشلثل الوزير  : يتكون رللس التوجيو من األعضاء اآلتُت : مجلس التوجيه -

ر ادلكلف بالفالحة والصيد شلثل الوزي ،شلثل الوزير ادلكلف بالشؤون اخلارجية ،الوزير ادلكلف بادلاليةثل شل ،والبيئةواجلماعات احمللية 
رئيس الغرفة اجلزائرية للتجارة  ،ى للشبابشلثل اجمللس األعل ،شلثل الوزير ادلكلف بالتخطيط ،شلثل الوزير ادلكلف بالشباب ،البحري

                                                           
 -2011واقممع مراقبممة التسممميير فممي المؤسسممات الصممغيرة والمتوسمممطة دراسممة حالممة مجموعممة مممن مؤسسمممات الجنمموب الجزائممري خممالل الفتمممرة )، قريشــي زلمــد الصــغَت -15

األعمــــــال، جامعــــــة ورقلــــــة، الســــــنة اجلامعيــــــة: ، أطروحــــــة دكتــــــوراه غــــــَت منشــــــورة، كليــــــة العلــــــوم االقتصــــــادية والتجاريــــــة وعلــــــوم التســــــيَت، قســــــم علــــــوم التســــــيَت، زبصــــــص إدارة (2012
 .165، ص 2012/2013

، أطروحــة دكتـوراه غـَت منشــورة، كليـة العلـوم االقتصــادية والتجاريـة وعلــوم قيمماس فعاليمة بممرامه  تأهيمل المؤسسممات الصمغيرة والمتوسممطة فمي دول المغربممي العربمي، حسـُت ػلـى -16
 .51، ص 2012/2013امعة تلمسان، السنة اجلامعية: التسيَت، قسم العلوم االقتصادية، زبصص اقتصاد، ج

 103، ص2000، االسكندرية، مصر 02زلمد كمال احلمزاوي، اقتصاديات االئتمان ادلصريف منشأة ادلعارف، ط - 17
18

 -2 ص ادلسيلة، جامعة التسيَت، وعلوم والتجارية االقتصادية مالعلو  لية، كاجلزائر يف ادلصغرة بادلشروعات للنهوض كأسلوب ادلقاوالتية ادلرافقة:جايز كرَل.أ زيتوٍل، كمال.أ - 
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رئيس  ،أو شلثلو رئيس الغرفة الوطنية للفالحة ،أو شلثلو ودعمها ومتابعتهاستثمرات ادلدير العام لوكالة ترقية ادل ،والصناعة أو شلثلو
أو  تجارية احلرفية ادلشًتكةاعية والمسئول صندوق ضمان النشاطات الصن ،أو شلثلو طنية للصناعات التقليدية و احلرفالغرفة الو 

  يشبو ىدفها ىدف الوكالة.يتات الطابع الوطٍت والعن اجلمعيات الشبانية ذشلثالن  ،شلثلو
الوزير ادلكلف بالتشغيل أعضاء رللس التوجيو بقرار، بناء على اقًتاح من السلطات اليت ينتمون إليها ولفًتة ثالث  كما يعٌت

ينتخب رئيس رللس التوجيو نظرائو دلدة سنة واحدة، ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس ، ( سنوات قابلة للتجديد03)
تتخذ قرارات رللس التوجيو بأغلبية ، و اإلشكال يف حالة انقضاء عضويتهمااإلشكال ولنفس ادلدة، ويعوضان حسب نفس 

جيو إىل وترسل زلاضر رللس التو  ،جحاي األعضاء يكون صوت الرئيس مر أصوات األعضاء احلاضرين البسيطة، ويف حالة تساو 
يل عليها، وتتعلق ىذه ال تكون قرارات رللس التوجيو نافذة إال بعد مصادقة الوزير ادلكلف بالتشغ، و الوزير ادلكلف بالتشغيل

 يَتىااجلداول التقديرية لنفقات ذبهيز مصاحل الوكالة وتسو  حل الوكالة ادلركزية والالمركزيةشاريع تنظيم مصاالقرارات دب
وتنهى مهامو باإلشكال  : يعُت ادلدير العام للوكالة دبرسوم تنفيذي بناءا على اقًتاح الوزير ادلكلف بالتشغيل المدير العام -

ؽلثل الوكالة ذباه الغَت  يلي: تصنف وظيفة ادلدير العام للوكالة استنادا إىل الوظيفة العليا للدولة، ويضطلع ادلدير العام دبا، نفسها
يضمن ، يتوىل تنفيذ قرارات رللس التوجيوػلرص على إصلاز األىداف ادلسندة للوكالة، و ، يوقع كل العقود ادللزمة للوكالة وؽلكنو أن

صوص عليها يف التنظيم ويعُت ادلوظفُت حسب الشروط ادلن ،الوكالةسَت ادلصاحل وؽلارس السلطة السلمية على صبيع موظفي 
 ،ادلعمول بو

يعد البيانات التقديرية لإليرادات والنفقات ويعرضها على رللس التوجيو ليوافق ، دالة ويقوم بكل إجراء زبفيضييقاضي أمام الع
يف إطار  يربم كل صفقة أو عقد أو اتفاق ،يهايعد احلصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على رللس التوجيو ليصادق عل، عليها

يقدم يف كل هناية سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا باحلصائل ، ةيأمر بصرف نفقات الوكال، التنظيم ادلعمول بو
يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضو على ، وحسابات النتائج ويرفعو إىل الوزير ادلكلف بالتشغيل بعد موافقة رللس التوجيو

 رللس التوجيو ليوافق عليو، وػلرص على احًتام تطبيقو
وتعُت جلنة ادلراقبة رئيسها من ضمن  ،الثة أعضاء، يعينهم رللس التوجيوتتكون جلنة ادلراقبة يف الوكالة من ث : لجنة المراقبة -

تكلف جلنة ادلراقبة دبمارسة الرقابة الالحقة لتطبيق قراراهتا، حلساب رللس التوجيو وذبتمع ، ئها للمدة اليت تستغرقها مهمتهاأعضا
وتقدم للمدير ، العام أو عضوين اثنُت من أعضائهاثالثة أشهر، وعند االقتضاء بطلب من ادلدير  حبضور ادلدير العام يف هناية كل

وتديل برأيها ، عت فيها الوكالةالعام كل ادلالحظات أو التوصيات ادلفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق الربامج وادلشاريع اليت شر 
اليت يعدىا ادلدير العام، تقدم للمجلس، مالحظاهتا وتوصياهتا عن البيانات يف التقارير الدورية عن ادلتابعة والتنفيذ والتقييم 

تقوم بكل مراقبة أو تدقيق ، ير السنوي عن تسيَت ادلدير العامالتقديرية إليرادات الوكالة ونفقاهتا وبرامج نشاطها، وكذا التقر 
يًتتب على ، على قرار من رللس التوجيو بناءمنها أو  للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إىل هنايتهما دببادرة

ػلدد رللس التوجيو يف نظامو ، كلف بالتشغيل وربفظ وفقا لألعرافاجتماعات جلنة ادلراقبة إعداد زلاضر ترسل إىل الوزير ادل
 ارسة مهامهم أو تسديدىا.الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصاحل أعضاء جلنة ادلراقبة وػلدد التكفل بادلصاريف ادلرتبطة مباشرة دبم

 مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -2-3
 : 19بادلهام التالية الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تكلف الوكالة 
 تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي ادلشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية. -
 الشباب، السيما منها اإلعانات وزبفيض نسب الفوائد .تسَت زبصيصات الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل  -
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تبلغ الشباب ذوي ادلشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك وادلؤسسات ادلالية، دبختلف اإلعانات اليت  -
 ؽلنحها الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازات األخرى اليت ػلصلون عليها.

تثمارات اليت ينجزىا الشباب ذوي ادلشاريع، مع احلرص على احًتام بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم تقوم دبتابعة االس -
 االستثمارات. بإصلازبالوكالة ومساعدهتم عند احلاجة، لدى ادلؤسسات واذليئات ادلعنية 

 وتوسيعها.تشجع كل شكل آخر من األعمال والتدابَت األخرى الرامية إىل ترقية إحداث األنشطة  -
 وبذلك تكلف على اخلصوص دبا يأيت :

، كل ادلعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقٍت والتشريعي والتنظيمي ادلتعلق ذوي ادلشاريع ضع ربت تصرف الشبابت -
 دبمارسة نشاطهم.

 اريع ادلفيدة اقتصاديا واجتماعياربدث بنكا للمش -
 يف مسار الًتكيب ادلايل ورصد القروض. تقدم االستشارة ويد ادلساعدة للشباب ذوي ادلشاريع -
تقيم عالقات متواصلة مع البنوك وادلؤسسات ادلالية يف إطار الًتكيب ادلايل للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة اصلاز  -

 ادلشاريع واستغالذلا.
از برامج التكوين الشباب تربم اتفاقيات مع كل ىيئة، أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل ىدفها يف أن تطلب  اصل -

 أصحاب ادلشاريع حلساب الوكالة.
 

 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الصغيرة والمتوسطةتمويل المؤسسات  -ثالثا
  من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  استفادةضوابط  -3-1
 بالنسبة لالستفادة من اإلعانة المقدمة من طرف الوكالة: أ/  

يستفيد من إعانة الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب، واليت سبنح مرة واحدة عند انطالق ادلشروع، صاحب ادلشروع الذي 
 20يستويف رلموع الشروط التالية:

( مناصب عمل دائمة على األقل) دبا 3الثة )سنة، وعندما ػلدث االستثمار ث 35سنة و 19أن يًتاوح عمر الشاب بُت  -
 سنة كحد أقصى. 40يف ذلك الشباب ذوو ادلشاريع الشركاء يف ادلقاولة( ؽلكن رفع سن مسَت ادلقاولة احملدثة إىل 

 أن يكون ذا تأىيل مهٍت و/أو ذا ملكات معرفية معًتف هبا. -
 أن يقدم مساعلة شخصية يف شكل أموال خاصة. -
 وظيفة مأجورة وقت تقدَل طلب اإلعانة.أال يكون شاغال  -
 أن يكون مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل. -

 :فيما يتعلق بالقرض البنكي ب/
طلبات التمويل البنكية ) سبويل ثالثي( ، وادلساعلة الشخصية للشاب يف ادلشروع، واإلعانة اليت ؽلنحها الصندوق الوطٍت  -

 يدرسها النظام البنكي وفق القواعد وادلقاييس اخلاصة دبنح القروض.لدعم تشغيل الشباب، 
 غلب على الشاب صاحب ادلشروع االطلراط يف صندوق الكفالة ادلشًتكة لضمان أخطار القروض ودفع اشًتاكاهتم فيو. -
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ال بعد موافقة البنوك ال يبلغ وال يطبق قرار منح سلتلف أشكال اإلعانة ادلقدمة من الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب إ -
 أو ادلؤسسات ادلالية على منح القرض.

كل من إجراءات ربضَت ادلشاريع وتقييمها، منح القروض و اإلعانات زبضع التفاقية مشًتكة بُت البنوك وادلؤسسات ادلالية  -
  والوكالة وصندوق الكفالة ادلشًتكة لضمان القروض

 
 
 
 الصغيرة والمتوسطة عبر الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابالهيكل المالي لتمويل المؤسسات  -3-2

 :21بإحدى الصيغ الثالث اآلتية الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تنشأ  ادلؤسسات ادلصغرة يف إطار الوكالة
الوكالة يف ىذه احلالة  لو : يتكون رأس ادلال كليا من ادلساعلة الشخصية للمستحدث،  ؽلكن أن تقدمالتمويل الخاص -

 االمتيازات اجلبائية وشبو اجلبائية
كالة الوطنية لدعم الو  : يتكون رأس ادلال من ادلساعلة الشخصية للمستحدث وقرض بدون فائدة سبنحوالتمويل الثنائي -

 ، وينقسم ىذا النوع من التمويل اىل مستويُت :تشغيل الشباب
 في اطار الوكالة الهيكل المالي للتمويل الثنائي :( 03الجدول )

 دج 10.000.000و  5.000.001مبلغ االستثمار ما بين  دج 5.000.000مبلغ االستثمار أقل من 
 القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية

71% 29% 72% 28% 
  www.ansej.org.dz: منشورات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على ادلوقع المصدر 

، وقرض بنكي تتحمل الوكالة تغطية جزء من ن فائدة سبنحو الوكالة: تكمل ادلساعلة الشخصية، بقرض بدو التمويل الثالثي -
ادلشًتكة لضمان فوائده، يتوقف مستوى التغطية حسب طبيعة النشاط وموطنو،  ويتم ضمانو من طرف صندوق الكفالة 

 ، ويتعلق ىذا النوع من التمويل دبستويُت :أخطار القروض ادلمنوحة
 الثي في اطار الوكالةالهيكل المالي للتمويل الث :( 04الجدول )

 دج 5.000.000مبلغ االستثمار أقل من  
 القرض البنكي القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية

01% 29% 70% 
 دج 10.000.000و  5.000.001 مبلغ االستثمار ما بين

 القرض البنكي القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية
02% 28% 70% 

  www.ansej.org.dz: منشورات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على ادلوقع المصدر 
 
  Ansej طرف الوكالةاالمتيازات الممنوحة للمؤسسات المصغرة من  -3-3

 كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ؽلنح نوعان من اإلعانات للمؤسسة ادلصغرة ادلنشأة يف إطار جهاز الو  :المالية اإلعاناتأ/ 
 علق األمر يت
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  www.ansej.org.dzكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على الموقع نشورات الوم 
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سبنح  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للمؤسسة ادلصغرة قرض دون فائدة. ىدا القرض يتعلق  : القرض بدون فائدة -
 بصيغ التمويل الثنائي والتمويل الثالثي.

تأخذ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على عاتقها جزء من الفوائد ادلتعلقة بالقرض البنكي  : تخفيض نسبة الفائدة -
 الذي ؽلنحو البنك للمؤسسة ادلصغرة، ىذا التخفيض يتعلق بصيغة التمويل الثالثي.

تستفيد ادلؤسسة ادلصغرة من تسهيالت جبائية وشبو جبائية خالل مرحليت تنفيذ  : بائيةاإلعانات الجبائية والشبه الج ب/
 :ـ واستغالل ادلشروع، يتعلق األمر ب

 
 :  في مرحلة تنفيذ المشروع -
 ( لشراء التجهيزات اليت تدخل مباشرة يف تنفيذ االستثمارTVAاإلعفاء من الرسم على القيمة ادلضافة ) -
 فيما ؼلص احلقوق اجلمركية للتجهيزات ادلستوردة واليت تدخل مباشرة يف تنفيذ االستثمار %5تطبيق ادلعدل ادلنخفض ل  -
 العقارية متلكاتعلى ادل %8اإلعفاء من رسوم نقل ادللكية ب  -
 اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس ادلؤسسات ادلصغرة -
 ضافة البنايات.االبنايات و  من الرسم العقاري علىاإلعفاء  -
 سنوات للمناطق الخاصة( 6سنوات ابتداا من تاريخ انطالق النشاط أو3 في مرحلة استغالل المشروع )لمدة  -
 (IBSاإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات ) -
 (IRGاإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الكلي ) -
 ( TAPالنشاط ادلهٍت )اإلعفاء الكلي من الرسم على  -
 جراء ادلؤسسة ادلصغرة.ت ادلدفوعة ألالشًتاكات أصحاب العمل فيما يتعلق بادلرتبا %7ادلخفض لــ االستفادة من ادلعدل  -
  كما تقوم الوكالة لدعم تشغيل الشباب بدور ادلوجو لصاحب ادلشروع يف صبيع ادلشاكل اليت تصادفو  

 
ونتائجها في خلق وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على  الوطنية لدعم تشغيل الشبابتقييم نشاط الوكالة  -رابعا 

 مستوى والية مستغانم 
تطورات ملحوظة مؤخرا خاصة فيما يتعلق بنتائج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل وانعكاسها على عرفت والية مستغاًل 

 االحصائيات ادلصرح هبا من قبل ادلدير الوالئي للوكالةانشطة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وقيما يلي اخر 
 :نسبة التغطية على مستوى الوالية 

 نسبة تغطية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على مستوى الوالية( : 05الجدول )
 تادلس، سيدي علي عين الوكلة الرئيسة مستغانم،  ملحقات وكالة مستغانم
 32 عدد البلديات 
 %100 نسبة التغطية 

 لوالية مستغاًل Ansejوثائق داخلية للوكالة : المصدر           
  بلدية 32اي كل البلديات ادلقدرة ب  %100ىو مالحظ فإن نشاط الوكالة جد موسع إذا بلغت نسبة تغطية كما 
  مناصب الشغل المترتبة عنهاو  المشاريع الممولةانجازات الوكالة و: 

 لوالية مستغانم 2016-2012المشاريع الممولة من طرف الوكالة خالل الفترة  ( :06)الجدول 
 الفترة أثرها على التشغيل المشاريع الممولة نسبة التشغيل لكل مشروع
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) عدد المناصب 
 المترتبة(

1,31 1 206 1 581 2012 
2,02 1 394 2 814 2013 
1,93 897 1 729 2014 
1,83 711 1 304 2015 
1,32 225 296 2016 

 لوالية مستغاًل Ansejوثائق داخلية للوكالة : المصدر
  مستغانم Ansej( : عدد المشاريع الممولة والمناصب المستحدثة من طرف وكالة 10الشكل )

 
 السابق من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول:  المصدر

من حيث عدد ادلشاريع ادلمولة و كذا من حيث  2013 ان نشاط الوكالة عرف ذروتو سنةمن الشكل و اجلدول يتبُت لنا 
ايضا مستوى ال باس بو بادلقارنة  2013مناصب الشغل ادلًتتبة عنها أما عن نسبة التشغيل لكل مشروع فقد عرفت سنة 

رشح الق ادلشروع فقط شلا ينطيو أن نسبة التشغيل ىده تعرب عن ابالسنوات األخرى حيث قدر بشخصُت لكل مشروع مع التنو 
 رتفاع يف حالة صلاح ىذه ادلشاريع و توسعها.  الرقم إىل اال

  2017المشاريع الممولة من تاريخ االنشاا إلى غاية أكتوبر: 
  في والية مستغانم عدد المشاريع الممولة حسب الصيغ ( :07)الجدول 

 
 
 
 

 
 

 
 

 لوالية مستغاًل Ansejوثائق داخلية للوكالة : المصدر                            

1 206 
1 394 

897 
711 

225 

1 581 

2 814 

1 729 

1 304 

296 

2012 2013 2014 2015 2016

تطور عدد المشاريع الممولة و المناصب 
 المستحدثة  من طرف وكالة مستغانم

 (عدد المناصب المترتبة) أثرها على التشغيل المشاريع الممولة

 8523 عدد ادلشاريع ادلمولة

 56 وكالة-ادلختلطة مستفيد
 467 8 بنك -وكالة-الثالثية  مستفيد

 051 19 بة تمناصب الشغل ادلًت 

دج  القيمة االصبالية للتمويل 24 336 498 407,68  
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من عدد ادلشاريع الكلية أما التمويل  %99الثالثي حيث سبثل يطغى على معامالت الوكالة من حيث صيغة التمويل التمويل 

مشروع فقط منذ االنشاء أما عن القيمة االصبالية للتمويل فقدرت  56الذي يستثٌت منو سبويل البنك قدر ب  )الثنائي( ادلختلط
 دج 407,68 498 336 24ب 

  في والية مستغانمللوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ( : طبيعة التمويل 02الشكل )

 
 من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابق:  المصدر                  
 :توزيع المشاريع الممولة حسب القطاع و المساهمات 

دراسة التوزيع القطاعي ذلا مع التنويو إىل طبيعة التمويل  ع ادلمولة من طرف الوكالة ارتأيناأو ادلشاري االستثماراتلدراسة توجو 
  لكل قطاع فكانت النتائج كما يلي:

 تصنيف المشاريع الممولة من طرف الوكالة حسب القطاع و التمويل و عدد مناصب الشغل  ( :08)الجدول 
 لوالية مستغانم المترتبة

المشاريع 
 الممولة

% 
عدد المناصب 
 عند االنطالق

 بدون فوائدقرض 
المساهمة 
 الشخصية

 قطاع نشاط قيمة االستثمار القروض البنكية

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

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

 الري 132 375 198 337 745 137 048 786 6 747 843 53 125 0,80% 68
 الصناعة 062 030 102 2 369 532 443 1 728 302 115 965 194 543 450 1 6,16% 525
 الصيانة 148 813 694 201 777 437 405 287 15 542 748 241 589 3,60% 307
 الصيد 923 918 761 978 940 525 582 148 37 363 829 198 442 1,22% 104
 المهن الحرة 528 159 446 136 070 302 046 349 17 347 740 126 406 2,58% 220

 الخدمات 211 152 298 6 249 537 306 4 855 208 257 107 406 734 1 164 5 29,08% 478 2
 التبريد نقل 767 705 313 1 550 950 907 007 848 53 210 907 351 700 6,28% 535
 البضائع نقل 497 194 670 2 038 484 855 1 978 169 115 481 540 699 114 1 8,48% 723
 المسافرين نقل 247 533 930 078 488 633 770 711 80 399 333 216 703 4,00% 341

المختلطة 
 وكالة-مستفيد

1% 

-مستفيد الثالثية

 بنك -وكالة
99% 

 طبيعة التمويل



 
14 

 المجموع  409 498 330 24 922 734 621 16 126 764 953 866 369 637 6 051 19 % 100 523 8
 لوالية مستغاًل Ansejوثائق داخلية للوكالة : المصدر

كما مثل النسبة االعلى من حيث خلق   %29,08أخد قطاع اخلدمات حصة االسد من ادلشاريع ادلمولة حيث قدرت ب 
مناصب الشغل غَت أن نسبة التشغيل تعد االضعف مقارنة بالبناء و االشغال العمومية و الصناعات التقليدية الذين يليانو بنسبة 

 على التوايل. 14,90%، 13,60%
 %10الفالحية للوالية حيث مل يتجاوز أما عن أىم ما يالحظ فهو اطلفاض نسبة ادلشاريع ادلمولة يف الفالحة رغم الطبيعة 

 الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية مستغانم حسب كل قطاع ( : المشاريع الممولة من وكالة03الشكل )

 
 : من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابقالمصدر 

 
 لوالية مستغانم ( : قيمة االستثمار حسب كل قطاع04الشكل )

 
 إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابق: من المصدر 

ىو مالحظ من ادلخصصات ادلالية للمشاريع حسب القطاعات فغن أكرب قطاع من حيث التمويل ىو قطاع اخلدمات كما 
 حيث يرجع دلك غلى الطلب الكبَت الدي يعرفو ىذا النوع من ادلشاريع 
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 لوالية مستغانم حسب كل قطاع في المشاريع الممولة من طرف الوكالة عدد المناصب عند االنطالق( : 05الشكل )

 
 : من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابقالمصدر 

قطاع اخلدمات أكرب القطاعات خلقا دلناصب الشغل و ذلك بسبب التوجو الكبَت من ادلستفيدين إىل ىذا يعترب 
تليو الصناعات التقليدية و البناء واالشغال العمومية حيث يعود ىذا  ،مستغاًل خاصةالقطاع الذي كان لو سوق واعدة ي مدينة 

التقليدية بالتنسيق مع الوكالة  القدر ادلعترب من التوظيف يف الصناعات التقليدية إىل العمل الكبَت الذي تقوم بو غرفة الصناعات
 الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 في والية مستغانم لة حسب كل قطاع( : صيغ التمويل للوكا06الشكل )

 
 : من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابقالمصدر 

 في والية مستغانم 2017توزيع المشاريع حسب الجنس إلى غاية اكتوبر ( : 09الجدول )
 قطاع النشاط المشاريع الممولة أنثى  ذكر
 الفالحة 792 34 758

التقليديةالصناعات  270 1 169 101 1  
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البناا و االشغال  160 1 21 139 1
 الري 68 01 67 العمومية

 الصناعة 525 59 466
 الصيانة 307 01 306
 الصيد 104 02 102
 المهن الحرة 220 87 133

 الخدمات 478 2 313 165 2
 نقل و تبريد 535 16 519
 نقل البضائع 723 03 720
 نقل المسافرين 341 04 337

 المجموع 523 8 710 813 7
 لوالية مستغاًل Ansejوثائق داخلية للوكالة : المصدر

 .مشروعا شلوال 710٪ من إصبايل عدد ادلشاريع ادلمولة، أي 9.99وؽلثل استثمار ادلرأة 
 :وحسب قطاع النشاط، يبدو أن النساء قد استثمرن بشكل أكثر ربديدا يف األنشطة التالية

  65.41ادلهنة احلرة مع٪. 
  15.35احلرف اليدوية بنسبة٪. 
  14.46اخلدمات بنسبة٪. 
  12.66الصناعة بنسبة٪ 

من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية توزيع المستفيدين حسب الجنس  ( :07)الشكل 
 مستغانم

 
 : من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابقالمصدر 
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  عبر السنوات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تمويلتطور 

 والية مستغانمالوطنية لدعم وتشغيل الشباب ب( : حجم المشاريع الممولة من طرف الوكالة 08)الشكل 

: من إعداد الباحثُت باالعتماد على اجلدول السابقالمصدر   

اليت  2013خاصة سنة  2015غاية إىل  2009كل فإن نشاط الوكالة كان يف أوجو خالل السنوات حسب الش
ب  2012مشروع تلي سنة  1394عرفت نشاطا جد ملحوظ بادلقارنة بباقي السنوات حيث بلغ عدد ادلشاريع ادلمولة 

و يعود ذلك غلى التوجو العام للسياسة الوطنية حيث عملت الوكالة على دعم توجو الدولة يف تشجيع خلق ادلؤسسات  1206
 ذلك بسبب نقص ادلوارد ادلالية.و  2015و  2014بتداءا من سنة ان ىذا النشاط ما فتأ ان تراجع ا الادلتوسطة و الصغَتة إ

 
 

 الخاتمة :
 

من خالل ىذه الورقة البحثية وبدراسة للهياكل واآلليات الداعمة لتمويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بصفة عامة، والوكالة 
 مستغاًل بصفة خاصة توصلنا اىل النتائج التالية :الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية 

تراىن الدولة من خالل استحداث أجهزة وىياكل التشغيل ادلختلفة وخاصة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -
(ANSEJ)  واستحداث مناصب الشغل للحد دبختلف صيغها التمويلية مؤسسات مصغرة وصغَتة ومتوسطة اشاءاىل ،

النمو معدالت  الرفع منوزيادة االنتاجية ما يؤدي اىل  خلق الثروة سهم ذلك يفما ي   البطالة وامتصاص الفقر،من معدل 
 االقتصادي

وانشاء ساعلت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بوالية مستغاًل يف ربقيق عدد معترب من ادلشاريع منذ بداية نشاطها،  -
شلا طاعات خاصة اخلدمات منها والصناعات التقليدية والبناء واالشغال العمومية، مؤسسات صغَتة ومتوسطة يف سلتلف الق

 لشباب من سلتلف الفئات واألعمار.ةح بتشغيل ا
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 المشاريع الممولة عبر السنوات

Projets financés
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حظيت صيغة التمويل الثالثي على اغلبية معامالت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على مستوى والية مستغاًل   -
القروض البنكية اىل جانب قروض الوكالة مع من اصبايل عدد ادلشاريع، ويرجع ىذا التداول لنسبة مساعلة  %99بنسبة 

 ادلساعلة الشخصية لصاحب ادلشروع
 التوصيات :

واليت من شأهنا ان تساىم بشكل أو بآخر يف تطوير التوصيات التالية بعض وبناءا على ما قدمناه ؽلكن اخلروج ب        
 الصغَتة وادلتوسطة والنهوض هبا، نذكر منها :ادلؤسسات 

 توجيو الشباب اىل مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، تليب احتياجات السوق احمللية والوطنية وحىت الدولية -
 ادلعطيات اإلحصائية.نشاء بنك للمعلومات االقتصادية و قتصادي عن طريق إتطوير نظام اإلعالم اال -
 قتصاد الوطٍتالصغَتة و ادلتوسطة يف سلم االات تعزيز موقع و مكانة الصناع -
 وادلتوسطة الصغَتة اتيعي و تنظيمي مالئم لنشاط ادلؤسسترقية إطار تشر  -
، وضرورة توزيع مشاريع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على ادلستوى احمللي للحد من إصالح و عصرنة تسيَت سوق العمل -

 الفجوة االجتماعية ما بُت البلديات
، ووضع ىيئات رقابية على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ضع ىيئات تنسيقية ما بُت القطاعاتإنشاء و و  -

 الشباب دلكافحة الفساد والبَتوقراطية االدارية
 وضع وتشجيع صيغ التمويل االسالمي واعتمادىا من طرف الوكالة لتجنب الفوائد الربوية -
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 المالحق 
 

 لوالية مستغاًل Ansejوثائق داخلية للوكالة : المصدر
 
 

 القطاعات
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Du 01 01 

2017              
              au 
31 10 2017 

 مشاريع ممولة
المناصب 
 المفتوحة

مشاريع 
 ممولة

المناصب 
 المفتوحة

 مشاريع ممولة
المناصب 
 المفتوحة

مشاريع 
 ممولة

المناصب 
 المفتوحة

مشاريع 
 ممولة

المناصب 
 المفتوحة

مشاريع 
 ممولة

المناصب 
 المفتوحة

مشاريع 
 ممولة

المناصب 
 المفتوحة

 35 18 67 56 258 148 235 143 347 160 63 50 8 5 الفالحة
 12 8 14 10 269 133 398 178 364 136 175 112 256 102 الصناعات التقليدية

 12 8 71 56 326 164 326 142 512 164 195 119 317 114 البناء و االشغال العمومية
     11 8 31 22 22 13 11 6 7 4 الري

 13 4 56 40 107 54 159 63 183 59 69 42 106 37 الصناعة
   12 12 91 53 76 44 76 45 48 39 27 15 الصيانة
     6 1 14 4 130 16 74 34 9 5 الصيد

 11 7 32 19 64 41 84 44 48 26 13 12 13 8 ادلهن احلرة
 19 13 44 32 171 108 353 208 779 459 474 409 518 253 اخلدمات

       6 5 32 25 284 241 376 250 نقل البضائع
         9 5 80 52 55 35 نقل ادلسافرين

     1 1 47 44 312 286 95 90 19 13 نقل و تربي
Total  

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


