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 داءــــاإله
 

املتواضع  عملعلى إمتام هذا الاحلمد هلل الذي وفقين وأنعم علي ابلصحة   

ين، إىل قليب إىل من حيرسين ويرعا بكل حب واعتزاز، بكل تواضع وامتنان أهدي مثرة جهدي إىل أحب فردين
يف  إىل من أوصاين ريب هبما خريا وإحساان، إىل اللذان كاان قدويت يف حتقيق طموحايت حفظهما هللا وأطال

 عمرمها ووفقين يف نيل رضامها

 ي"ـــــــــي وأبـــــــ"أم

 اة"ـــــــ"جنها سر جناحي أمي الغالية ا وسهرت من أجلي، إىل من كان دعاءإىل اليت غمرتين حبناهن

 ن"ــــا"عبد الرمحضل من أجلي، إىل من أانر طريقي وأضاء دريب قرة عيين أيب الغاي إىل من ان

 أماين، إكرام" حفظهم هللا ورعاهم"أخوايت و " "أمحدإىل مشوع السعادة من حوي أخي 

 ي"ــــــد الغنــــ"عبصديقي إىل من قامسين هذا العمل 

 إىل كل األهل واألقارب

 اشرهتم أو عرفتهم طوال حيايتإىل مجيع أصدقائي وكل من ع

 إىل من ساهم يف تعليمي طوال مشواري الدراسي

 إىل كل من وسعهم قليب 

 أهدي هذا العمل

 
 
 عزوز يعقوب



    
    

  

 داءـــــاإله
 

 هذا العمل خالصا لوجهك الكرمي، انفعا لقارئه اجعلاللهم 

نان واحملبة، نور ، إىل نبع احلتينمن محلتين  ووضع ملقام إال أن أهدي مثرة جهدي إىلإنه ال يسعين يف هذا ا
تعبت وسهرت وربت من أجل وصوي هلذه اللحظة اليت أعيش وأموت  اليتيف الوجود شيء  غلىأعيين، إىل 

 االيت حفظها هللا وأطال يف عمره "أم اخلري"ألجلها أمي 

يبخل علي  الذي ملإىل  إىل من كانت النصيحة ال تفارق شفتيه، إىل الذي حتمل عناء ومتاعب احلياة،     
 حفظه هللا تعاىل "الطاهر"أيب برعايته، 

 عليها للصعود إخويت رتكزأ، إىل األعمدة اليت أظل أمي وقامسوين احلياة حلوها ومرهاإىل من شاركوين رحم 
 "، أمنيأمحد ،سامي، كرمي"

 "عزوز يعقــوب" قامسين هذا العمل صديقي الذيإىل 

 ختصص إدارة أعمال، 02امعة حممد ملني دابغني سيطف إىل األستاذة "مرمي سعداوي" من ج

 التسيري علوم و والتجارية  اديةاالقتصإىل كل العائلة، األصدقاء، األحباب، أساتذة كلية العلوم 

 سلم نبيا ورسوالومبحمد صلى هللا عليه و  إىل كل من آمن ابهلل راب وابإلسالم دينا

 عديإىل كل من فتح هذه الرسالة وتصفح أوراقها ب

 أرجو أن تبقى صدقة جارية

 
 
عبد الغني



 

    
    

  

 تقدير   شكـــر و

 

 مت هذا العمل وتوفيقه ه الذي بقوته وعونهـــــجل جالل هلل احلمد

 "وسلم على حبيبنا ونبينا شفيع األمة اإلسالمية "سيدان حممد صلى اهللا عليه وسلم صل اللهم

 وعليه نتقدم ابلشكر اخلالص:

 يــــــالدراسمساران وان خالل لكل األساتذة الذين رافق

 وعلوم التسيري قتصادية والتجاريةكلية العلوم االكل أساتذة  

 وتوجيهاهتا القيمة " اليت مل تبخل علينا بنصائحهابلعريب غنيةنتقدم خبالص الشكر لألستاذة املشرفة "

على  برج بوعريريج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والية لكل موظفياجلزيل  نتفضل ابلشكركما 

  ها لناو التسهيالت اليت قدم

 ه املذكرةوإىل كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إجناز هذ

 2019/2020ة ــــــــــــثانية ماسرت إدارة ماليالنة سالة ــــإىل كل طلب

 عــــــــرا للجميــــــــشك

 
 

 
 براهيمي عزوز يعقوب 

 يـــــــــي عبد الغنـــــسويس



 

    
    

  

 ص:ملخ

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أي بلد، ذلك من خالل 
مسامهتها الفعالة يف الناتج احمللي اإلمجاي والدور الذي تلعبه يف القضاء على الفقر وتوفري مناصب الشغل، ابملقابل أيضا 

 يق نشاطها.جندها تواجه العديد من التحدايت اليت تع

واجلزائر كغريها من الدول سعت جاهدة للنهوض هبذا القطاع وتوفري البيئة املالئمة له ابستحداث آليات وهياكل 
 متعددة مهمتها األساسية دعم ومتويل هذه املؤسسات، من بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

وطنية لدعم وتشغيل الشباب والدور الذي تلعبه يف ومن خالل هذه الدراسة مت تسليط الضوء على الوكالة ال
اجلزائر وحتليلها،  -مرافقتها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، مستعرضني أهم اإلحصائيات احلديثة لوكالة برج بوعريريج 

ب وقد مت التوصل إىل أن الوكالة تساهم بشكل كبري يف دعم ومتويل هذا القطاع مع العمل الدائم على مرافقة أصحا
 املشاريع وابلتاي خلق مناصب شغل مستحدثة.

 .، الشباب، الدعم، التمويل، املرافقةاالستثمار الكلمات املفتاحية:

 
Summary: 

Small and medium sized enterprises are of great importance for the economic and social 

development in every country, because of its real participation to the gross domestic product so, it 

can defeat poverty and create new job positions. On an another hand these enterprises face a lot of 

challenges that obstruct their activities. 

Algeria, like any other country, works hard to develop this section and provide the good 

environment using the new developed mechanisms to support and finance these enterprises, among 

the new mechanisms, we find the National youth employment support agency. 

Through this study, we try to focus on the National youth employment support agency and its 

role in the process of accompanying small and medium enterprises regarding all recent statistics of 

Bordj Bou Arreridj’s agency – Algeria and analysing them. 

We found out that the agency greatly contributes to support and finance this section and 

works hard to accompany the entrepreneurs (project developers) and thus creating new jobs. 

Key words: Investment, The support, Financing, Accompaniment, youth. 



 

    
    

  

 
 

 اتـــــــيرس احملتو ـــفه

 



 فهرس احملتوايت

 

I 

 الصفحة العنوان
  داءـــــاإله

  شكر وتقدير
  ملخص

 I اتــــــاحملتوي فهرس
 III واألشكال قائمة اجلداول

 ه ،أ ة ــــــــــــمقدم
 ل األول:ـــــالفص

 ةــــــــرة واملتوسطـــــات الصغيــــــول املؤسســـــام حـــــل عـــــمدخ
 07 دـــــــــــمتهي

 08 ةــــــــــــــــــرة واملتوسطــــــــــات الصغيــــــــــة املؤسســـــــــــماهياملبحث األول: 
 08 مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخصائصها املطلب األول:
 11 أمهية ودور املؤسسات الصغرية واملتوسطة املطلب الثاين:

 12 ف املؤسسات الصغرية واملتوسطةمعايري تصني املطلب الثالث:
 13 حتدايت وآفاق املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املطلب الرابع
 16 ةـــــــرة واملتوسطـــــــات الصغيــــــل املؤسســــــمتوي: يــــــاملبحث الثان
 16 مفهوم متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :ولاملطلب األ

 16 ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةمصادر مت الثاين:املطلب 
 17 الصيغ املستحدثة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املطلب الثالث:

 23 دعــــم املؤسســــــات الصغيـــــرة واملتوسطــــــة وهياكل برامـــــج :الثـــــاملبحث الث
 23 برامج أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :ولاملطلب األ

 25 آليات تطبيق برامــــــج أتهيــــل املؤسســـــات الصغيــــرة واملتوسطـــــة الثاين:املطلب 
 27 هياكل وهيآت دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة املطلب الثالث:
 31 خالصة الفصل

 :يــــــــــــــــل الثانــــــالفص
 بربج بوعريريج ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف مت Ansejحصيلة وكالة الدعم حول دراسة ميدانية 

 33 دــــــــــــمتهي



 فهرس احملتوايت

 

II 

 34    عموميات حول الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباباملبحث األول: 
 34 تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب املطلب األول:
 36 أهداف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب املطلب الثاين:

 36 من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب االستفادةضوابط  ملطلب الثالث:ا
 38 مهام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتسهيالت اليت متنحهااملبحث الثاين: 
 38 مهام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب املطلب األول:
 39 ت اليت متنحها الوكالةأشكال الدعم والتسهيال املطلب الثاين:

مراحل إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار الوكالة الوطنية  املطلب الثالث:
 لدعم وتشغيل الشباب

40 

والية بدراسة لدور وحصيلة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب : لثاملبحث الثا
 برج بوعريريج

43 

 43 لقطاعــــات اليت متوهلــــا وكالة دعم وتشغيــــل الشبابخمتلف املشاريـــــع وا املطلب األول:
 45 والية برج بوعريريجبدراسة حلصيلة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  املطلب الثاين:
 57 لـــــخالصة الفص

 59 ة ـــــــــــــــــــــخامت
 62 قائمة املراجع

  قــــــــــاملالح



 واألشكال قائمة اجلداول

 

III 

 داولـــــــاجلة ــــــقائم

 م ــــــــرقال وان ــــــــعنال ةــــــــالصفح
 01 ي اجلزائرــــــات الصغرية واملتوسطة فـــــــــر تصنيف املؤسســـــمعايي 10
 02 األطراف الرئيسية املتدخلة يف عملية القرض اإلجياري 18
 03 ابـــــل الشبـــــة دعم وتشغيـــــيف إطار وكال ـــل الثالثية للتمويـــــة املاليـــــالرتكيب 37
 04 ة دعم وتشغيل الشبابـــــي إطار وكالـــف نائيل الثـــة للتمويــــة املاليـــــــالرتكيب 37
 05 ة دعم وتشغيل الشبابـــــي إطار وكالـــف ذايتل الـــة للتمويــــة املاليـــــــالرتكيب 38
 06 يف إطار وكالة دعم وتشغيل الشبابميثل طريقة تسديد القروض  جدول 42
ميثل املشاريع املمولة حسب القطاع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم جدول  45

إىل  2011وتشغيل الشباب لوالية برج بوعريريج، جملموع السنوات من سنة 
 2019سنة 

07 

 08 2019ى سنة ــــــلإ 2011ة ــــــة من كل قطاع لسنــــــة عدد املشاريع املمولـــــحصيل 46
إىل سنة  2011حصيلة عدد املشاريع املمولة ومناصب الشغل املستحدثة لسنة  47

2019 09 

 سنةإىل  2011 من سنةالتمويل  صيغةحصيلة عدد املشاريع املمولة حسب  50
2019 10 

 من سنةحصيلة املشاريع املمولة حسب مراحل التمويل )إنشاء أو توسعة(  52
 2019نة س إىل 2011

11 

 12 2019 سنةإىل  2011سنة عدد املشاريع املمولة حسب اجلنس من حصيلة  54

 
 

 

 

 



 واألشكال قائمة اجلداول

 

IV 

 الــــــــاألشكة ـــــــقائم

 رقمال عنوانال الصفحة
 01 خطوات برانمج إعادة التأهيل 26

35 
برج  ي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب واليةـــخمطط اهليكل التنظيم

 بوعريريج
02 

46 
 سنة إىل 2011لسنة  عدد املشاريع املمولة من كل قطاع متثيل بياين حلصيلة

2019 03 

49 
متثل مناصب الشغل املستحدثة على مستوى بلدايت والية برج  دائرة نسبية

 2019 سنة إىل 2011من سنة بوعريريج 
04 

51 
يل لتمو ا صيغةحسب  املشاريع املمولة من طرف الوكالة حلصيلة بياين متثيل

 2019 سنة إىل 2011سنة  منالذايت، الثنائي والثالثي 
05 

53 
 من حسب مراحل التمويل املشاريع املمولة من طرف الوكالة حلصيلة بياين متثيل

 2019 سنة إىل 2011 سنة
06 

54 
 سنة إىل 2011 سنة حسب اجلنس مناملشاريع املمولة  حلصيلة بياين متثيــــل

2019 07 

 

 

 



  

    
    

  

 
 

 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةـــــــــــــــمقدمــــ

 

 أ 

 ة:ــــــــــــــــمقدم
زايدة الناتج الوطين  يف ابلغة أمهية من هلا ملا وذلك قتصاديةاال التنمية روافد من واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب

 .جديد رـــــيتغ أي مع ابلتكيف تسمحو  خرىأ قطاعات لعدة داعمة أهنا كما ،البطالة معدالت ختفيضو 

جند  لذا واستمرارها وكفاءهتا فعاليتها مصدر ميثل ومراقبة توجيها ،تنظيما ،ختطيطا إدارهتا حسن فإن وابلتأكيد
 املؤسسة توازن يضمن املنظم التمويل أن ابعتبار، ودميومتها هاتوسع لضمان دائم متويل على تعملالعديد من احلكومات 

 قتصادينياال من العديد اهتمام أصبح يف الفرتة األخرية يستقطبكما أنه  التنافسية درهتاوق أدائها من يرفعو ، واستقرارها
 ملختلف املالية حتياجاتاالتوفري كل  خالل من قتصادياال النشاط يف وملا له من دور كبري ابلتنمية الوثيق الرتباطه

 .املستحدثة وأ التقليدية ابلطرق سواء قتصاديةاال املؤسسات

 التمويل ابعتباره  أال وهو قتصاديةاال الساحة على  املطروحة املواضيع  ألهم تعرضت اكوهن يف دراستنا يةأمه وتكمن
 وجهأ لتمويل الالزمة السيولة توفر دون التسويق وأ نتاجاإل من مؤسسة ألي ميكن وال املؤسسة جناح يف حامسا دورا يلعب

 التمويل مصادر عن البحث خالل من املالية القرارات ملتخذي دداحمل هو للمؤسسة التمويلي فالقرار املختلفة، النشاط
 ممكنة. وتكلفة خطر أبقل عائد فضلأ لتحقيق يتوافق مبا مثلأ استخداما هاابستخدام وذلك املشروع لطبيعة الالزمة

 من لعديدتواجه ا أهنا إال غريها، دون واملتوسطة الصغرية املؤسسات هبا تنفرد اليت اخلصائص تلك من وابلرغم
 املصدر  التمويل يعترب إذ منها األكرب النصيب التمويل مشكل وأيخذ تطورها، أمام عثرة حجر تقف والعراقيل املشاكل

 ورغم اجلزائر، يف احلال هو كما منظمة أسواق مالية إىل تفتقر اليت البلدان يف خاصة املالية، احتياجاهتا لتوفري األساسي
 الالزمة املالية املوارد على احلصول يف هلا يشفع مل ذلك أن إال واملتوسطة الصغرية للمؤسسات ةالبسيط التمويلية املتطلبات

 والتطوير، اإلنشاء مبرحلة تعلقي فيما خاصة ملخاطراب حمفوف املؤسسات هذه متويل أن ترى البنوك حيث نشاطها لتطوير
 طرح الذي تقدمها، األمر اليت اجلدوى دراسات يف ثقتها وعدم نشاطها، عن النامجة وتقدير املخاطر لصعوبة تقييم

 .هامتويل مشكل

 خمتلف من هذا القطاع لدعم ومتكامل متنوع ومؤسسي تشريعي إطار وضع إىل اجلزائر سعت ،السياق هذا يف
 املؤسسات هذه ومتويل ترقية ،دعم من هيئات العديد إنشاء خالل من وذلك التمويلي، ابجلانب تعلقي مااجلوانب خاصة 

 ة،ـــــجبائي إعفاءات ومنحها وتنظمها حتكمها قانونية وضع منظومة خالل من املستحدثة التمويل تقنيات خمتلف بتبنيها
 رةــالصغي املؤسسات قطاع أمام عثرة حجر تقف اليت التمويلية العقبات وجتاوز الصعوابت تذليل سبيل يف ذلك كل

 .ةــــــواملتوسط

 : يـــــــي التالـــــي نطرحها يف التساؤل الرئيســـة التـــاد اإلشكاليــــتقدم تتبلور أبعمن هذا املنحىن وعلى ضوء ما 
 متويل املؤسسات الصغرية لوالية برج بوعريريج يف Ansejما مدى مسامهة وكالة دعم وتشغيل الشباب 

 .؟ واملتوسطة



 ةـــــــــــــــمقدمــــ

 

 ب 

 :ةـــــالتالي األسئلة الفرعيةويتفرع عن هذا اإلشكال 

 .؟ واملتوسطة الصغرية املؤسسات ايت اليت تواجهما هي التحد .1
 .؟ الصغرية واملتوسطة املؤسسات متويل اليت هبا يتم اآلليات هي ما .2
 للدولة ؟. االقتصادي التوازن حتقيق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تلعبه الذي ما الدور .3

 :ةـــــــــــات الدراســــــفرضي
فقد اعتمدان يف دراستنا على م ـــــحتديد معامل البحث وتوجيهه التوجيه السلي نظرا للدور الذي تلعبه الفروض يف

 :هأن ـاضية عامـــــــة مفادهـــــــفر 

لتمويل مشاريعهم وتسيري مؤسساهتم إىل غاية  الشبابمرافقة وطنية لدعم وتشغيل الشباب يف الوكالة التساهم  
 حتقيق أهدافهم.

 تمدان على جمموعة من الفرضيات اليت ميكن حصرها فيما يلي:التساؤالت اع لى هذهلإلجابة عو 
 .التحدايت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي مشكل نقص يف اإلمكانيات وضعف يف التمويل .1
تتعدد وختتلف آليات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من التمويل الذايت والتمويل اخلارجي عن طريق هياكل  .2

 . ؤسسات املالية كاالقرتاض من البنوكالدعم وامل
ة واملتوسطة دورا هاما يف حتقيق التوازن االقتصادي، بتوفري كل حاجيات اجملتمع، القضاء للمؤسسات الصغري  .3

 على البطالة، زايدة الصادرات وخفض الواردات.

 : املوضوع اختيار أسباب
 .مالية إدارة ختصص التسيري علوم الدراسي جمال اهتمامنا ضمن يدخل املوضوع .1
 .يف تناول هذا املوضوع ابلتحديد الشخصية الرغبة .2

 : البحث ةــــأمهي

 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ترفعه أن ميكن الذي التحدي على الضوء تسليط يف الدراسة أمهية تكمن
 املتوقع واالنضمام احملروقات قطاع خارج اجلزائرية الصادرات وترقية وىلاأل ابلدرجة احمللي االقتصاد ترقية يف املسامهة
 البحث لكون ابإلضافة ،للمنظمة نضماملالمن الدول املراقبة اليت تسعى  حيث أن اجلزائر تعترب للتجارة العاملية للمنظمة

 .جماالت عدة يف التنمية عجلة ودفع الوطين قتصادلال مهمة حتدايت عدة يدرس
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 : البحث دافـــــأه

 :يــــــالتال النحو علىأن نربزهــــا  ميكن األهداف، من ةــــجمموع حتقيق إىل البحث هذا يسعى

 .النجاح واملتوسطة على الصغرية املؤسسات قدرة تعيق اليت العراقيل على الوقوف ةـــــحماول  -
 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات رـــــتطوي دون حالت اليت والعوامل األسباب اكتشاف ةــــحماول  -
 اجلزائر. يف واملتوسطة الصغرية املؤسساتة ــــالشباب يف ترقي وتشغيل دعم رانمجب تقييم ةــــحماول  -

 : املنهــــج املتبـــع

 الوصفي املنهجعلى مت االعتماد يف هذه الدراسة  فقد ،مبا أن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد لنا نوع املنهج املتبع
، كما نستخدمه لوصف وتفسري وفهم واقع ؤسسات الصغرية واملتوسطةويل املألنه األنسب ملعاجلة موضوع مت التحليلي

 يةوابلتاي نصل إىل وصف كيف ANSEJعملية متويل هذه املؤسسات املدعمة من طرف وكالة دعم وتشغيل الشباب 
البحث مث  وصفا دقيقا كما وكيفا وذلك عن طريق مجع املعلومات النظرية واملعطيات امليدانية عن املشكلة موضوع التمويل

 . تصنيفها وحتليلها للوصول إىل إثبات أو نفي فرضيات البحث

، ومن مث وصفها يف فرتة زمنية ق الراهنة املتعلقة بظاهرة معينةالدراسة الوصفية تقوم على دراسة احلقائابعتبار أن 
اإلحصائي يف هذا  م األسلوب، وميكن للباحث استخداريها وحتليلهامعينة بغية التوصل إىل امتيازات جديدة حملاولة تفس

 .النمط من البحث

 : ةـــــــــــدراسال دودـــــح
 حصيلة على، 2019سنة  إىل 2011سنة  من املمتدة الفرتة على اــــاهتمامن تركيز حاولنا :يــــــالزمان ارـــــاإلط -

ىل طريقة إنشاء مؤسسة يف أهم أهداف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف مرافقة املشاريع ابإلضافة إو 
 إطار الوكالة.

 املؤسسات متويل وتشغيل الشباب يف دعم وكالة نشاط حصيلة إشكالية مبعاجلة الدراسة هتتم :يــــاملكان ارــــاإلط -
 .وهلذا مت الرتكيز على وكالة دعم وتشغيل الشباب بوالية برج بوعريريج اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية
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 :ةــــــــــــسابقلا دراساتال

 معه تتقاطع وأخرى الدراسةجانب من جوانب موضوع  تناولتاليت الشبيهة  سابقةال دراساتيد من العدال هناك
نظرة عن كيفية تناول املوضوع من انحية املنهج املتبع ابإلضافة إىل  اليت بعد اطالعنا عليها كانت لنا منها بعض النقاط يف

 علومات.عليها يف بعض امل االعتماد

  وتنميتها" دعمها وسبل واملتوسطة الصغرية املؤسسات واقع" خللف عثمان :األوىلالدراســـــة 
جامعة لتسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا ،الدكتوراهضمن متطلبات نيل شهادة  مقدمةأطروحة 

 .2004 ،اجلزائر، 03 اجلزائر
مبــرزا يف  ،ةــــــــواملتوسط الصغرية اتـــاملؤسس ورــــوتط اجلزائر يف ارـــــستثماال ولــــح مفصال عمال الباحث دمــــق

 نــــــميك اليت األفكار من الكثري قدم كما قتصاد الدول،ابذلــــك أمهية هذه املؤسسات والدور الذي تلعبه يف القيام 
 .ةـــــــــــواملتوسط الصغرية املؤسسات قطاع بناء يف تساهم أن
  على ترقية قطاع املؤسسات الصغرية  االقتصاديةر التغريات ـــــأث" زوينة حممد الصاحل :الثانيةالدراســـــة

 "واملتوسطة يف اجلزائر
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم  ،املاجستري شهادة نيلضمن متطلبات  مذكرة مقدمة

 .2007. 2006جامعة اجلزائر، التسيري، ختصص نقود ومالية، 
 هذه تناولت حيث واملتوسطة، الصغرية املؤسسات برتقية وأتهيل يتعلق فيما موضوعنا مع الدراسة هذه تتقاطع

م التأهيل وأهدافه ووسائل من خالل التعرض إىل مفهو جماالت ترقيتها وسياسات أتهيلها  خمتلفو  أمهيتها الدراسة
عملية تشخيص لواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، إضافة لتواجهها اليت والعقباتالتحدايت  خمتلف إبرازو  تنفيذه

 .دعمها وترقيتهايف اجلزائر وخمتلف اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف سبيل 
 الشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة"زيتوين صابرين  :ةلثثاالدراســـــة ال" 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص الدكتوراهضمن متطلبات نيل شهادة  مقدمةحة أطرو 
 .2017. 2016، ، اجلزائرجتارة دولية ولوجستيك، جامعة مستغامن

والشراكة  اجلزائر يف واقعهال تطرقت كما،  واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول عامة مفاهيم الباحثة فيه تناولت
برامج  بذلك مربزة مركزة على ضرورة أتهيلها لالستفادة من مزاايها جنبية واجتاهاهتا يف ظل تغري احمليط الدوي،األ

 .التأهيل اليت وجهت هلذا القطاع سواء احمللية أو األجنبية

                                                                                            :الدراسة هيكل
 للمؤسساتعام  مدخل الفصل األول املتعلق ابجلانب النظري يف تناولنا فصلني، حيث إىل البحث تقسيم مت
 :مباحث ثالثة إىل تقسيمه مت والذي واملتوسطة الصغرية
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 ملؤسساتا متويلمت الرتكيز على جانب  الثاين املبحث، واملتوسطة الصغرية املؤسسات ماهية األول تناولنا فيه املبحث
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات دعم آليات وبرامج فتم التطرق فيه إىل الثالث املبحثأما  واملتوسطة الصغرية

 بوعريريج برجوتشغيل الشباب لوالية  دعم وكالة نشاط حصيلةفقد مشل  الفصل الثاين واملتعلق ابجلانب التطبيقي
 مباحث: ثالث إىله الدراسة امليدانية فقد قسمناها هذ ضوء واملتوسطة، وعلى الصغرية املؤسسات متويل يف

مهام  إىل ق فيهمت التطر  الثاين املبحث، الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة حول عموميات بعنوان األول املبحث
 .لشبابا وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة لدور دراسة فقد مشل الثالث املبحثأما  الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة
 : الدراسة اتـــــــــــصعوب

 وابء ظهور فرتة خالل خاصة املراجعابحلصول على  أساسا تتعلق الصعوابت، من العديد واجهتنا هذا حبثنا خالل
.واملتوسطة املؤسسات الصغرية حول ملعلوماتا ونقص املكتبات غلقمما أدت هذه الظروف إىل  ،((Cov19 كوروان



 

 
 
 
 

 

 
 الفصل األول
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 د:ــــــــهيمت

 عصب تعترب حيث منها، النامية خاصة العامل دول كل يف واملتوسطة الصغرية ابملؤسسات ابلغا اهتماما الدول توي
 متثل تأضحكما التنمية، لتحقيق أساسي كشرط جناحها على يراهنو  ،االقتصادية لألنشطة األساسي واحملرك االقتصاد

 .األخرى قتصاديةاال القطاعات خمتلف وتنمية بناء يف هاما حمورا

 اختالف أمهها بتاات، سهل غري األمر جتعل عدة بصعوابت يصطدم املؤسسات هلذه تعريف لوضع حماولة أي لكن
 إىل وإضافة االقتصادية األنشطة اختالف اإلمكانيات، مع متوافقا يكون أن جيب التعريف ألن الدول بني النمو درجة
 . املفهوم هذا حتديد يف املعتمدة املعايري تعدد

 خصائصها، ماهيتها، معرفة علينا يستلزم التنمية حتقيق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية دراسة أجل من
 الفصل هذا تقسيم مت ذلك ولتحقيق، تعيقها اليت العراقيل أهم إىل ابإلضافة تصنيفها ومعايري أشكاهلا خمتلف أهدافها،
 املؤسسات ماهية األول املبحث يفحبيث مت التناول  مباحث ثالثة إىل واملتوسطة الصغرية للمؤسسات دخلاخلاص مب

تناولنا الثالث ويف املبحث  واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل فتم التطرق فيه إىل الثاين املبحثأما ، واملتوسطة الصغرية
 .واملتوسطة صغريةال املؤسسات وهياكل دعم برامج
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 رة واملتوسطةــــات الصغيـــــة املؤسســـــث األول: ماهيــــــاملبح

 جمموعة من املفاهيم واملواضيع ذات العالقة هبا. إىل ناللتعرف على املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطرق
 اــــــوخصائصه ةــــرة واملتوسطــــات الصغيـــــــوم املؤسســــــاملطلب األول: مفه

 االقتصاديةنسبية وليست املطلقة حيث تشري األدبيات يعترب مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة من املفاهيم ال
ولعل السبب الرئيسي يف ذلك هو  ،ىل عدم وجود اتفاق بني الباحثني واملختصني حول مفهوم حمدد للمشروع الصغريإ

اختالف فهومها و حتديد م جدت اجتاهات خمتلفة يفلذلك فقد و   ل بلد،لك صاديةقتاالاختالف الظروف واألوضاع 
 (1)يف املعايري الكمية والنوعية: املعتمدة من اجلهات املختصة، اليت ميكننا أن جنملهااملعايري 

مة املضافة، تتمثل أمهها يف عدد العمال، قيمة املبيعات، رأس املال املستثمر، حجم اإلنتاج والقي ة:ـــــاملعايري الكمي •
 حصة املنشأة السوقية، الودائع.

 تتمثل يف استقاللية اإلدارة، ملكية املؤسسة تكون لفرد أو جمموعة من األفراد. ة:ــــــاملعايري النوعي •

من خيتار  ابملقابل جند من يفضل عنصر عدد العمال، ؤسسات حجما حبسب رأس ماهلا، جند البعض يصنف امل
 .(2)ىل طبيعة العالقات القانونية والشخصية واإلدارية داخل املؤسسةأو من مييل إ عمالكمية اإلنتاج أو حجم األ

 وهناك تعاريف دولية متعددة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، منها:

مريكية املؤسسات الصغرية واملتوسطة أبهنا تلك املؤسسات تعرف الوالايت املتحدة األ :يـــــــالتعريف األمريك
ىل إ عامل ابإلضافة 300وال يتعدى عدد عماهلا  ، تستحوذ على نصيب حمدود من السوقامللكية واإلدارة املستقلة يف

 .(3)مريكيال ال يتجاوز تسعة ماليني دوالر أس مرأ

إىل  20تلك اليت يعمل هبا من يعرف املشاريع الصغرية أبهنا  :ارةـــــمم املتحدة للتنمية والتجتعريف مؤمتر األ

ىل فئة الشركات أيضا قسم تصنيف هذه املشاريع إ ،فرد 500إىل  101يت يعمل فيها من ملتوسطة تلك الوا ،فرد 100
 1000وأقل من  100ا من وفئة الشركات املتوسطة اليت يعمل فيهعامل فأقل،  100الصغرية وهي اليت يعمل فيها 

 .(4)عامل

                                                   
 .25، ص 2014، عمان ،1ط ، مكتبة اجملتمع العريب، بيئة وتكنولوجية إدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة: . مصطفى يوسف كافــــي1
، 08ادية والعلوم التجارية، العدد لة العلوم االقتص، جموضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف االقتصاد غري الرمسي: . عمر شريف، العياشي زرزار2

 .122، ص 2012،  ، اجلزائرةــــجامعة ابتن
 .19، ص 2018ي اجلديد، تلمسان، اجلزائر، ، النشر اجلامعةــرة واملتوسطــــات الصغيـــة للمؤسســـة املاليـــنظرايت السياس: غريب محزة، براق حممد .3
 .18ص ، 2012جانفي  01 عمان، ،1ط  للنشر والتوزيع، احلامد، دار املشروعات الصغرية ودورها يف التنمية: هايل عبد املوىل طشطوش. 4
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ة الدولية للتمويل ما بني ثالثة أنواع من املؤسسات مييز البنك الدوي عن طريق فرعه املؤسس تعريف البنك الدويل:
 (1)الصغرية واملتوسطة وهي:

دوالر  100000وإمجاي أصوهلا أقل من  10شروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  املؤسسة املصغرة: -
 أمريكي ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم املبيعات السنوية.

مليون دوالر أمريكي وكذلك  3موظفا وتبلغ أصوهلا أقل من  50ن وهي اليت تضم أقل م املؤسسة الصغرية: -
 احلال ابلنسبة حلجم املبيعات السنوية.

مليون دوالر  15موظف أما أصوهلا فهي أقل من  300ويبلغ عدد موظفيها أقل من  املؤسسة املتوسطة: -
 أمريكي ونفس الشيء ينطبق على حجم املبيعات السنوية.

قام إبعطاء تعريف كمي للمشروع الصغري واملتوسط، حيث يكون حجم تداول سنوي ال  :يــــــالتعريف األوروب
مليون جنيه إسرتليين وعدد من العمال  8حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن  ،مليون جنيه إسرتليين 16يزيد عن 

 .(2)عامل وموظف 250واملوظفني ال يزيد عن 

 إنتاجسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، أبهنا مؤسسة يعترب املؤ  ري:ـــــرع اجلزائــــتعريف املش
 (3)السلع أو اخلدمات:

 .شخصا 250إىل  01تشغيل من  -
ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي أربعة ماليري دينار جزائري، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية واحد مليار  -

 .دينار جزائري
 .تقالليةاالستستويف معيار  -

الستقاللية يف امللكية من هنا ميكننا القول أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي تلك املؤسسات اليت تتميز اب
أو متوسط يف عمليات اإلنتاج  صغري نطاق على تنشط اليت، حمدودية عدد عماهلا ورأس ماهلا وحجم مبيعاهتا و واإلدارة

 .قيق الرحبيةاحلصول على عوائد وحتوتقدمي اخلدمات مقابل 

 

 

                                                   
 .22ص ، 2017 عمان، للنشر والتوزيع، احلامددار ، وسطة يف إطارها النظري والتطبيقياملؤسسات الصغرية واملت : إبراهيم عبد الالوي. حممد 1
 .20، ص ع سابق. هايل عبد املوىل طشطوش، مرج2
 .5، ص 2017ي جانف 11، 02، العدد 5ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة . اجلريدة الرمسية للجمهوري3
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 ة: ــــــــرة واملتوسطـــــات الصغيــــتعريف وتصنيف املؤسسل حمددة رــــمعايير ـــوللجزائ

 رـــــي اجلزائـــــرة واملتوسطة فــــات الصغيــــر تصنيف املؤسســــمعايي: (01رقم )اجلدول 

 احلصيلة السنوية / امليزانية رقم األعمال عدد العمال الصنف
 مليون د.ج 10من  قلأ مليون د.ج 20من  قلأ  9 -1 سة مصغرةمؤس

 مليون د.ج 100من  قلأ مليون د.ج 200من  قلأ 49 -10 مؤسسة صغرية
 مليون د.ج 500 -100من  مليار د.ج 2 إىلمليون د.ج  200من  250 -50 مؤسسة متوسطة

 

 .34، ص 2017 عمان، للنشر والتوزيع، احلامددار ، يف إطارها النظري والتطبيقيوسطة املؤسسات الصغرية واملت، عبد الالوي إبراهيمحممد  املصدر:

 :ةـــــــرة واملتوسطـــــات الصغيــــخصائص املؤسس

 (1):يلي فيما تلخيصها ميكن اليت اخلصائص، من واملتوسطة جمموعة الصغرية للمؤسسات

  نتيجة  النامية ذا ما يتناسب والبلدانه جراء اخنفاض مستلزمات رأس املال، والتأسيس نشاءاإلسهولة
 لنقص املدخرات فيها بسبب ضعف الدخل.

 ،مهام، لل ذلك من خالل توزيع االختصاصات بني أقسام املشروع، التحديد الدقيق سهولة وبساطة التنظيم
 التنفيذ. التوفيق بني املركزية ألغراض التخطيط والرقابة وبني الالمركزية ألغراض سرعة

 ابإلضافة إىل سرعة اإلعالم وسهولة انتشار  اإلنتاج الذي يقلل من تكاليف وأعباء التخزين، حجم اخنفاض
 .االجتماعيةاملعلومة داخل هذا النوع من املؤسسات ميكنها من التكيف بسرعة مع األوضاع االقتصادية و 

 املال كلهااالستجابة الحتياجات السوق، ذلك أن صغر احلجم عموما وقلة التخصص وضآلة رأس  سرعة 
 عوامل تسمح بتغري درجة ومستوى النشاط أو طبيعته، على اعتبار أنه سيكون كلفة بكثري مما وتعلق األمر

 مبؤسسة كربى.

 وهلذا فهي تعتمد نسبيا على اليد العاملة وتعترب استخدام تقنية إنتاجية أقل تعقيدا وأقل كثافة رأمسالية 
 لتثمني هاته األخرية. كعامل

 سات الصغرية واملتوسطة سندا كبريا للمؤسسات الكربى فهي ومن خالل التعاقد من الباطن تقيمتعترب املؤس 
 اخلدمات.الوظائف و من خالل تقدمي خمتلف  ارتباطات وثيقة ابملؤسسات الكربى، سوءا احمللية أو اخلارجية

                                                   
صص ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختالشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. زيتوين صابرين: 1

 .24. 22، ص ص 2017. 2016، ، اجلزائرجتارة دولية ولوجستيك، جامعة مستغامن
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 ةـــــرة واملتوسطــــات الصغيـــــة ودور املؤسســــــي: أمهيــــــــاملطلب الثان

حدى إوالتخطيط املستقبلي، ومتثل  صاديقتاالة من احملركات الرئيسية للنمو تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسط
 (1)مور التالية:العامل وأمهيتها انبعة من األ ي دولة يفساسية يف أدعائم التنمية األ

 ذلك التنموية العملية يف ابلغة أمهيةواملتوسطة  الصغرية لمؤسساتل :العمل فرص وخلق احمللي الناتج زايدة 
 .أخرى جهة من الكبرية املؤسسات مع مقارنة عددها ولكثافة جهة من هبا اليت تتميز اخلصائص إىل راجع
 من به متتاز ما خالل التصديرية، من الصناعات نواة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب :الصادرات تنمية 

جديدة  أساليب ابتكار جراء التكاليف ختفيض مع املنتجات جودة يف الدائم التحسني على تساعدها خصائص
 وتوفري الصادرات وتنويع الدولية األسواق غزو من متكنها تنافسية مزااي خلق على القدرة وابلتاي اإلنتاج، يف

 .التجاري امليزان وضعية مث حتسني ومن الصعبة، العملة
 الكبرية املؤسسات من تواجهها اليت الشرسة املنافسة أمام الصمود أجل من :واالبتكار اإلبداع تشجيع 

 .البتكار كثرياوا اإلبداع مبجال هتماماال إىل جلأت اجلنسيات، املتعددة والشركات
 واملتوسطة الصغرية الصناعات بني تتمثل يف التعاون تكاملال مسألة إن :االقتصادي التكامل حتقيق 

 وتنوع اإلنتاج الوسيطة ستهالكاتالا وتنظيم ككل صناعةال تدعيم إىل يؤدي الذي الكبرية والصناعات
 .الكبرية املؤسسات عليها تعتمد مغذية مشروعات األحيانمن  كثري يف تعتربفهي  الصناعي،

 املناطق بقية وإمهال الكربى املناطق العمرانية على منصب الرتكيز يكون ال حبيث :اجلهوي التوازن حتقيق 
 يف اجلغرايف نتشارلالتؤهلها  ومزااي خصائص من هلا ملا الدور هذا تلعب واملتوسطة الصغرية فاملؤسسات ،األخرى

 املختلفة. قتصاديةاال لألنشطة اجلغرايف نتشاراال حتقيق على يساعد مبا الوطن، أقاليم مجيع

 (2)للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النقاط التالية: االقتصاديومما تقدم ميكن تلخيص الدور 

 عملالرص إاتحة ف. 

 تقدمي منتجات وخدمات جديدة. 

 توفري احتياجات املشروعات الكبرية. 

 تقدمي اخلربة املتكاملة للعاملني. 

 وتنمية املهارات واملبادرات إظهار. 

  ورفع الكفاءة اإلنتاجية االقتصاديتعظيم الفائض. 

                                                   
، 03والتجارة، العدد  لالقتصاد، جملة مناء "قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر الواقع والتحدايت"ايسر عبد الرمحان، براشن عماد الدين: . 1

 .223. 221 ص ، ص2018جوان  ،جامعة جيجل، اجلزائر
 .39، ص مرجع سابقمصطفى يوسف كايف، . 2
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 وسيلة لتجميع املدخرات احمللية وحتفيز املهارات احمللية. 

  ختفيض الوارداتتنمية الصادرات و. 

 استخدام املوارد املتعطلة . 

 .املسامهة يف ختفيض حدة الفقر 

 ةــــــــرة واملتوسطــــات الصغيــــر تصنيف املؤسســــــملطلب الثالث: معاييا

 (1)يلي: كما أسلوب تنظيم العملو  طبيعة منتجاهتا ،طبيعتها رة واملتوسطة على أساســـصنف املؤسسات الصغيت

  ا:ـــــــأساس طبيعتهى ــــعل .1

 ات:ـــــى ثالث مستويــــا إلــــميكن تقسيمه

عادة ما يعمل صاحب النشاط دون أن يعترب نفسه مستثمرا أو يعترب نشاطه  املشروعات املوجهة للمعيشة: •   
 استثماراي ولكن كل اجلهود تكون موجهة مبجرد البقاء واملعيشة كالصناعات املنزلية واحلرفية.

يقرتب من املستوى األول يف كونه يستخدم العمل العائلي وينتج منتجات تقليدية وقد  املشروعات املصغرة: •   
يستعني ببعض اليد العاملة خارج أفراد العائلة وتعترب هذه الصفة صفة متيزه بشكل واضح عن املستوى األول كما أنه 

 رة كمحل للقيام ابألعمال اخلاصة به.ــــيتخذ ورشة صغي

وهم مستعدون الستثمار أموال أو مواد أولية أو  االستثمارأصحابه عادة ما يفهمون معىن  املشروعات الصغرية: •   
وهؤالء ميكن مساعدهتم عن طريق  االستثمارمهارات، كما أن لديهم اإلمكانيات األساسية اليت متكنهم من القيام بعملية 

ورة من املؤسسات اليت تستعمل تكنولوجيا متقدمة وتعتمد على العمل على حتديد قطاع وتوسيع أشكال جديدة ومتط
 األساليب احلديثة يف التسيري.

 ا:ــــــة منتجاهتــــــاس طبيعـــــى أســــعل .2
الفالحية حيث يرتكز نشاطها على املنتجات الغذائية، حتويل املنتجات  :ةــــــاالستهالكياج السلع ـــــمؤسسات إنت •    

 ه.ـــــد واألغذية والنسيج، الورق ومنتجات اخلشب ومشتقاتمنتجات اجللو 

حيتوي على املؤسسات املختصة يف حتويل املعادن، املؤسسات امليكانيكية  ة:ـــــاج السلع الوسطيــــمؤسسات إنت •    
 والبالستيك، صناعة مواد البناء، احملاجر واملناجم. الكيماوية ،والكهرابئية، الصناعية

                                                   
كلية العلوم االقتصادية ،  ، مذكرة ماجستريعلى ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر االقتصاديةر التغريات ـــــأث: زوينة حممد الصاحل. 1

 .13. 11ص، ص 2007. 2006ائر، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلز والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، 
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تتميز صناعة سلع التجهيز عن املؤسسات السابقة بكوهنا تتطلب رأس مال  ز:ــــــاج سلع التجهيــــــات إنتــــمؤسس •    
أكرب األمر الذي ال يتناسب مع خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لذلك فإن جمال عمل هذه املؤسسات يكون 

ج وتصليح وتركيب املعدات البسيطة انطالقا من ضيقا ومتخصصا جدا حيث يشمل بعض الفروع البسيطة فقط كإنتا 
 .ةقطع الغيار املستورد

 ا:ــــــم العمل هبـــــوب تنظيــــــى أساس أسلــــعل .3
 حبيث ميكننا التفريق بني نوعني:

حيث يدخل يف هذا النوع من املؤسسات كل من املصانع الصغرية واملتوسطة وهو خيتلف عن  املؤسسات املصنعة: •   
ملؤسسات الغري مصنعة من حيث تقسيم العمل وتعقيد العمليات اإلنتاجية واستخدام األساليب احلديثة يف صنف ا

 التسيري وأيضا من حيث طبيعة السلع املنتجة.

 جتمع هذه املؤسسات بني نظام اإلنتاج العائلي والنظام احلريف. صنعة:املاملؤسسات غري  •   

زايدة الدخل، االقتصادية، توسطة هي تلك األنشطة اليت تستهدف الرحبية ميكن القول أن املؤسسات الصغرية وامل
 نتاج تشكيلة من السلع واخلدمات.إاحلصول على العوائد وتوفري فرص عمل من خالل 

 ةــــرة واملتوسطــــات الصغيــــــات وآفاق املؤسســـــــــاملطلب الرابع: حتدي
 عتماداالمن التحدايت تعيق نشاطها من جهة، من جهة أخرى ميكن  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة مجلة

 :نوجزها فيما يلي ها،تطوير و  ت لتنميتهاعلى جمموعة من اآلفاق واالسرتاتيجيا

 (1)رة واملتوسطة:ـــــات الصغيـــــي تواجه املؤسســــات التـــــأوال: التحدي
 ي:ــــــة فـــــمتمثلة ــــــة ابملوارد البشريــــــات خاصــــــحتدي •

 .صعوبة احلصول على املهارات املالية املطلوبة نتيجة اجلذب الذي حتققه املشروعات الكبرية هلا -

معدل دوران عال نتيجة اخنفاض الرواتب واألجر مقارنة مع املشروعات الكبرية أو نتيجة لظروف العمل أو  -
 .عدم وجود الضماانت مقارنة ابملشروعات الكبرية

إنتاجية العاملني نتيجة لألسباب السابقة ولعدم القدرة على تدريب العاملني من قبل املشروعات  ضاخنفا -
 الصغرية احملدودة إمكانياهتا.

 ميكن إرجاع معوقات التمويل يف البنوك التجارية فيما يلي: ة:ــــــات التمويليــــــــــــتحديال •

                                                   
الصغرية واملتوسطة يف  املؤسسات استدامةإشكالية  ، امللتقى الوطيناملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر واقع وحتدايت :. عبد العزيز قتال، سارة عزايزية1

 .2017ديسمرب  07و 06 اجلزائر، اجلزائر، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي،
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 . القروض ارتفاع الكلفة اإلدارية املرتبطة بتنفيذ هذه -

 .ارتفاع املخاطر املصرفية هلذا النوع من القروض مقارنة مع اإلقراض العادي -

 .تدين الضماانت الالزمة والكافية اليت تقبلها البنوك لتقدمي القروض -

  حمدودية الثقافة املصرفية لدى أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 ي:ــــــــاملتمثلة فة ــــــة ابملواد األوليـــــات خاصـــــحتدي •

عدم كفاية أو عدم انتظام تدفق املواد األولية لعدم القدرة على منافسة املشروعات الكبرية يف احلصول  -
 .خصوصا تلك اليت يوجد طلب عاي عليها والعرض حمدود منها عليها،

 .ارتفاع تكلفة املواد األولية مقارنة ابملشروعات الكبرية -

ى اجلودة للمواد األولية لضعف القدرة على السيطرة، التفاوض مع عدم القدرة على ضمان مستو  -
 املوردين، وحمدودية الكميات املشرتاة مقارنة مع املشروعات الكبرية.

 تعاين العديد من البلدان من شح يف استخدام التكنولوجيا لألسباب التالية: ة:ـــــــات تكنولوجيــــــــحتدي •

 .التكنولوجي املتقدم لالستخدام اخنفاض عدد الكوادر املؤهلة -

 التقنيات املستخدمة قدمية. -

 من أهم األسباب يف ظهور املشكالت التسويقية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ة:ــــــات تسويقيـــــــحتدي •

عدم ثبات اإلنتاج من موسم إىل آخر أو من عام إىل آخر مما يؤدي إىل خلق مشكالت فائض يف  -
 .العرض اترة أخرىيف فائض الطلب اترة و 

 االستيعابيةتشابه منتجات املؤسسات من الناحية القطاعية ومتركزها يف جماالت معينة دون أخذ الطاقة  -
 .مما خيلق ذروة عالية من املنافسة االعتبارللسوق احمللية واإلقليمية يف 

واجلهد الشخصي يف إدارة ابخلربة  واالكتفاءنقص الوعي التسويقي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
 بسبب قلة القدرات املالية. االستشاريةابخلدمات  االستعانةالنشاط التسويقي وعدم 

صعوبة وصول املشروعات الصغرية واملتوسطة إىل األسواق العاملية وذلك نتيجة بعض األسباب  -
 .التجارية السائدة

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة من صعوابت يف حماولتها لتوسيع تعاين ة:ـــــة الدوليــــالت التجاريـصعوبة شراء التوكي •
نشاطها وخاصة يف حالة وجود شركات متعددة اجلنسيات أو الشركات احمللية احلائزة على عالمة جتارية أجنبية، نظرا 

 لوجود صعوابت يف عدم القدرة على احلصول على هذه التوكيالت اليت تتطلب أمواال كبرية للحصول عليها.
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تواجه مشروعات األعمال الصغرية يف معظم الدول النامية ومعظم األقطار العربية  دويل: اقتصاديالعوملة كتحدي  •
والسياسية الدولية، أبرزها ظاهرة العوملة وما نتج عنها من إفرازات تؤثر  االقتصاديةحتداي اسرتاتيجيا يتمثل يف التطورات 

 ة.على فعالية املؤسسات الصغرية واملتوسط

 (1)ة:ـــــرة واملتوسطــــات الصغيـــــر املؤسســـــة وتطويـــــات تنميــــاق واسرتاتيجيـــــاثنيا: آف

 :وضع اسرتاتيجية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ه ليجاري كفاءة اإلنتاجية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتديثه، وتطوير ىل رفع الهتدف هذه األخرية إ
وابلتاي يصبح  األرابحاإلنتاج وختفيض التكاليف، رفع اجلودة و  ىل زايدةاحلديثة، حبيث يؤدي هذا التحديث إملستجدات ا
 سرتاتيجية على املبادئ التالية:على املنافسة، وترتكز هذه اإل كثر قدرةأ

 .اليت تنتجها املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتديث املنتجات -

 .ريق اختيار التكنولوجيا املالئمةنتاج عن طحتديث فنون اإل -

 التدريب.حتديث األساليب اإلدارية يف جمال التسويق و  -

 ة:ـــــرة واملتوسطـــــات الصغيـــــة للمؤسســـــة مالئمـــــر بيئـــتوفي 

إن وجود البيئة املالئمة هو شرط أساسي لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وعليه فإن كفاءة تنفيذ هذه 
ل حييط هبذه املؤسسات ابلرعاية واإلهتمام، متكامري على وجود بنيان مؤسس مالئم و ىل حد كبإ سرتاتيجية يتوقفإلا

 دائها كما ينبغي توافر بيئة مالئمة يف جماالت خمتلفة.ويعمل على رفع مستوى أ

 ي:ــــــــد التكنولوجــــــالتجدي ـــــــــــةإسرتاتيجي 

ثري سلبا على قدرهتا التنافسية، وال احملتملة من احمليط، واليت من شأهنا التأ اابتضطر االبغرض مواجهة خمتلف 
بل قد يكون اهلدف هو  ،و الرفع من مستوى أرابحهادوما تنمية حصة املؤسسة السوقية أيكون اهلدف من التجديد 
اسرتاتيجية التجديد مكان ذا كانت تواجهها هتديدات ابلزوال، وحتتل  للمؤسسة خاصة إاحلفاظ على الوضع احلاي

ضحى التجديد خيارا اسرتاتيجيا ال ترب القلب الذي ينبض فيها، ولذا أالصدارة ضمن اسرتاتيجيات املؤسسة ذلك ألهنا تع
دارة املؤسسة، التجديد يف الذي يشمل إككل،   قتصادواالع القدرة التنافسية للمؤسسة مفر منه فهو السبيل الوحيد لرف

 التجديد يف املوارد البشرية.و  يف العمليات، التجديد التنظيمي املنتجات، التجديد

 
                                                   

 راطيالدميقاملركز  ،الدراسات اإلعالمية، جملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لدعم وأتهيل قطاع اخلدمات السياحية يف اجلزائر: ــــة مريـــــــمرواحبيــــ. 1
 .289. 288 ص ، ص2019، برلني، 06العريب، العدد 
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 رة واملتوسطةــــات الصغيـــــــل املؤسســـــي: متويـــــــــاملبحث الثان
حتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة طيلة حياهتا منذ إنشائها إىل التمويل وذلك لضمان دميومتها وتطورها يف 

 ليه وملختلف اجلوانب املتعلقة به.املستقبل، الذي سنعرج ع

 ةـــــرة واملتوسطــــات الصغيــــــل املؤسســــــوم متويـــــــاملطلب األول: مفه
، وتعتمد املشروعات يف األساس االقتصاديينصرف املعىن العام للتمويل إىل تدبري األموال الالزمة للقيام ابلنشاط 

، فإذا مل تِف بذلك اجتهت تلك املشروعات إىل غريها ممن ميلكون فائضا القتصاديةاعلى مواردها الذاتية لتمويل أنشطتها 
نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض املاي "من األموال لسد هذا العجز، وهلذا ينصرف املعىن اخلاص للتمويل إىل أنه 

 .(1)"إىل فئات العجز املاي

ة واملتوسطة يتمثل يف احلصول على املوارد املالية الالزمة لتمويل من خالل هذا، نستنتج أن متويل املؤسسات الصغري 
 وهو ما يعين أيضا إمداد تلك املشاريع ابألموال للقيام بنشاطها سواء مبوارد دائمة أو موارد خارجية. االقتصادينشاطها 

 ةــــــرة واملتوسطـــــات الصغيــــــل املؤسســــي: مصادر متويـــــــاملطلب الثان
حتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل التمويل يف فرتات حياهتا بدًء بتأسيس املشروع وانطالقه، وأثناء تطويره 
وتنميته وحتديثه، وميكن حصر مصادر هذا التمويل يف املدخرات الشخصية ملالك املشروع أو إمجاي املدخرات العائلية، 

حالة احلاجة لذلك أو من البنوك املتخصصة يف توجيه التمويل حنو قطاع معني من البنوك التجارية يف  االقرتاضإضافة إىل 
 (2):هي كما يليو ومتثل األخرية مصادر التمويل الرمسية، 

، غري االقتصاديةألجل إىل خمتلف القطاعات امن مهامها تقدمي القروض القصرية واملتوسطة  البنوك التجارية: .1
ه صعوابت يف احلصول عليها، حيث تتخوف البنوك التجارية من عدم قدرهتا من أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تواج

 توفري الضماانت اليت تطلبها.
املتخصصة كرد فعل لتجنب البنوك التوجه  االقراضيةجاء إنشاء املؤسسات  مؤسسات اإلقراض املتخصصة: .2

شاء هذه املؤسسات التمويلية املتخصصة حنو توفري االئتمان طويل األجل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، لذلك مت إن
واليت تقدم التسهيالت االئتمانية املتوسطة وطويلة األجل وذلك لشروط مميزة عن تلك املتبعة يف البنوك إلاتحة اجملال أمام 

 . الوطين االقتصاداملؤسسات الصغرية واملتوسطة لتثبت دورها يف 

                                                   
 مصر، كتاب للنشر والتوزيع،ال، دار 1، ط الدول القتصادصب الرئيسي جسور التنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة الع: . عبد الرمحان كساب عامر1

 .97، ص 2016
 .مرجع سابق، عبد العزيز قتال، سارة عزايزية. 2
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 (1):املتوسطة إىل ثالثة أنواع أساسيةو ميكن أيضا تصنيف مصادر متويل املؤسسات الصغرية 

وذلك من خالل املؤسسات املالية الرمسية كالبنوك، وشركات التأمني، وصناديق التوفري  ي:ـــــــــالتمويل الرمس .1
 وأسواق رأس املال. واالدخار

لرمسي للدولة،  وذلك من خالل القنوات اليت تعمل يف الغالب خارج إطار النظام القانوين ا رمسي:التمويل الغري  .2
ويقدم التمويل غري الرمسي غالبا معظم ، واالئتمان دخاراالدقاء، وكالء املبيعات ومجعيات من األهل واألص كاالقرتاض

 اخلدمات املالية للمشروعات الصغرية.

غرية يف توفري مصادر األموال الالزمة لتمويل املشروعات الص االعتمادوذلك من خالل  ي:ــــــرمسالشبه تمويل ال .3
ذلك من خالل عدة برامج أو نظم فرعية  ، واملتوسطة على مؤسسات التمويل الرمسية، ويف إقراضها على أساليب غري رمسية

 .كإقراض اجملموعات، املؤسسات املالية التعاونية وصناديق التنمية احمللية

 ةــــــرة واملتوسطــــــغيات الصــــل املؤسســـــي متويـــة فـــــغ املستحدثـــــاملطلب الثالث: الصي
ملواجهة عراقيل التمويل و ضمان سريورة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذلك لللتمويل مكانة كبرية يف اقتصاد الدول 

 : اليت نربزها يف النقاط التاليةعدة بدائل حديثة  هناكالكالسيكي، 

 املنقولة وغري املنقولة، يقوم ستثماراتاالمتويل  من أساليبعملية مصرفية مالية، هو  :التمويل عن طريق قرض اإلجيار 
حمددة خالل فرتة زمنية معينة مقابل  جياريهإبدفع قيمة  ن يقوم املستأجرعلى أ صل رأمسايمبقتضاه املؤجر )املمول( بشراء أ

األعمال  وهو نوع ديناميكي لتمويل ،صول الرأمسالية املؤجرة، مع احتفاظ املؤجر حبق ملكية األاستخدامه لألصل
 طولاملؤسسات وضع آليات متويل آبجال أإبمكان ة واملتوسطة، فمع وجوده مناسب جدا لتمويل املؤسسات الصغري و 

 .(2)قراضيةلزابئنها وكذلك زايدة قدرهتا اإل

 

 

 

 

                                                   
 .98. 97 ص ، صمرجع سابق عبد الرمحان كساب عامر:. 1
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، دكتوراه ، أطروحةإنعكاسات تطبيق القرض اإلجياري على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة . عياد حنان:2

 .129. 88، ص ص 2017. 2016، اجلزائر، 03ختصص العلوم التجارية، جامعة اجلزائر 
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 جيارياإلة القرض ـــــي عمليـــــة املتدخلة فـــــاألطراف الرئيسي: (02اجلــــــدول رقــــــم )

 الدور املتدخلون األطراف

 املؤجر
 .مؤسسة مالية -
 .مؤسسة قرض إجياري -
 . بنك -

 .شراء األصل من املورد -
 أتجري األصل املمول للمستأجر مع خيار الشراء. -

 املستأجر

 .مؤسسة صغرية ومتوسطة -
 .مؤسسات كبرية احلجم -
 .مجعية -
 .حرفيني -
 .جتار -
 مؤسسة عمومية. -

 .صلالتفاوض واختيار األ -
 .استخدام األصل -
 .دفع أقساط إجيار املؤجر -
 رفع خيار الشراء  يف هناية العقد أو ارجاع األصل إىل املؤجر. -

 .منتج - املورد
 ابئع. -

 .بيع األصل للمؤجر -
 توصيل األصل للمستأجر. -

 
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  توسطةتطبيق القرض اإلجياري على أداء املؤسسات الصغرية وامل انعكاسات :عياد حنان املصدر:

 .95 ص ،2017. 2016، اجلزائر، 03التسيري، ختصص العلوم التجارية، جامعة اجلزائر 

 :عمال بني عبارة عن عالقة مالية يف عامل األس املال املخاطر هو إن رأ التمويل عن طريق رأس املال املخاطر
ون اخرتاقا و مشروع جديد مبتكر، عادة ما يكاملقاول، أي مستثمر يريد إنشاء مؤسسة أس املال( و أ)صاحب ر ستثمر امل

 و مشروعا جديدا يف السوق.يف عامل التكنولوجيا أ

تثمر الصغري الذي ميتلك الفكرة واملشروع ما املقاول فهو املساملال املخاطر هو اجلانب املمول أس إن صاحب رأ
ويكتسب أمهيته من كونه يوجه عادة إىل املستثمرين الصغار وأصحاب الشركات الصغرية  ولكنه يطلب التمويل،

غة إمنا يكون بصيصيغة ال يكون على سبيل اإلقراض واإلقرتاض كما يف البنوك و ن التمويل يف هذه الواملتوسطة، كما أ
 .(1)اخلسارة بني الطرفنيالتمويل ابملشاركة يف الربح و 

  التخلص من  االقتصاديةتقنية أكثر مشولية إذ ميكن للمؤسسة عترب ت ورة:تـــحتويل الفاالتمويل عن طريق عقد
و كليا، وبذلك  شراء الفواتري املستحقة جزئيا أىل مؤسسة مالية خمتصة يفزابئنها عن طريق حتويل الدائنية إحقوقها جتاه 

                                                   
، 2010اجلزائر،  ،03، جامعة اجلزائر االقتصادية، أطروحة دكتوراه يف العلوم سياسة التمويل داخل املؤسسة يف ضل اقتصاد السوق :. أمحد أمني سعد هللا1

 .193ص 
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من بينها هذا الصدد تعددت تعاريفه  ها، ويفتتخلص من عملية تسيري ومتابعة حقوقه لدى زابئنها والتخفيض من تكلفت
بها إىل التعريف الذي قدمته الغرفة الوطنية للمستشارين املاليني بفرنسا "تقوم العملية على نقل احلقوق التجارية من صاح

 .(1)"فالس املدين مقابل حصول الوسيط على العمولةسنة حىت يف حالة إيضمن النهاية احلالوسيط يتكفل ابلتحصيل و 

 (2):فيما بينهم عالقة جتارية وتتطلب العملية وجود ثالثة أطراف تنشأ

و املوزع، هو الذي يكون يف حوزته الفاتورة اليت تشرتيها املؤسسات وهو التاجر أو الصانع أرف األول: ــــالط -
 على هذه اخلدمة.حد البنوك التجارية اليت تتوفر ملالية املتخصصة يف هذا النشاط، أو أا

 ول.وهو العميل ويقصد به الطرف املدين للطرف األ ي:ـــــرف الثانــــالط -

ة اليت تتوفر لديها حد البنوك التجارياملالية املتخصصة يف هذا النشاط أو أاملؤسسات  يوه ث:ــــالطرف الثال -
 ليها هبذا النشاط.هذه اخلدمة واليت يعيد إ

 (3)، من خالل اخلدمات اليت تقدمها كما يلي:ديةقتصااالهذه التقنية ابلنسبة للمؤسسة  مهيةحيث تظهر أ
، إدارة أتخذ مؤسسة الفاكتورنغ على عاتقها تسيري حساابت الزابئن من حتصيل تسيري حمفظة أوراق الزابئن: -

كذا صة ابلفواتري و مفصل للتسديدات احملصلة اخلا، عن طريق تقدمي كشف يومي عام و متابعة الفواتريو 
ت اخلاصة مبتابعة التحصيل، وتربير العمليا حماسبة كل زبونتتوىل حترير الفواتري، و  سديدات املتبقية، كماالت

على اخلدمة حتصل للزابئن ويف مقابل هذه القضائية ابلزابئن املشكوك فيهم، ابلتاي توي الشؤون القانونية و 
 .اقتطاعات من العموالت

ضمان احلقوق احملولة، يقوم من خالهلا املورد و هي تقنية أتمني القرض أالتأمني ضد خماطر عدم التسديد:  -
قصى الذي ة مدينها من خالل تقرير مفصل على كل زبون لتحديد احلد األؤسسة الفاكتورنغ عن نوعيمإببالغ 

بدورها تقوم طر لتفادي املفاجآت غري السارة، ال ميكن جتاوزه عند إقراضه ويساعد هذا التقرير من تقدير املخا
مكانية الوقوع يف عدم ل كل زابئن املورد املتعامل معها وابلتاي ختفيض إبدراسة جمانية حو  مؤسسة الفاكتورنغ

 التسديد.

على  يها جزئيا أو كلياجل للحقوق مقابل ختليعترب الفاكتورنغ أداة متويل قصري األ التمويل املرن للمؤسسة: -
سبقا حيث يفتح هذا األخري خط اعتماد اوضي يدفع محقوقها جتاه زابئنها لصاحل مؤسسة الفاكتورنغ بسعر تف

، وميكن أن تصل نسبة التمويل أو  الفواتري املتنازل عنها على قصري األجل نقدا، أي تسبيق ألجل حمدد بناء

                                                   
 .72. عياد حنان، مرجع سابق، ص 1
 .73نفس املرجع، ص  .2
 .74. 73 ص ، صاملرجع . نفس3
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سمح للمؤسسة مما ي ،وال ضماانت إضافية ةيممن احلقوق وهذا بدون سقف حمدد الق % 90 ىلالتسبيق إ
 ن متابعة نشاطها.موال متكنها ماملمولة احلصول على أ

 وبعيدا عن  ،سوق مبعايري أخالقية قتصادااإلسالمي على أنه  االقتصاديعرف  سالمية:صيغ التمويل اإل
اليت أنواع التمويالت اإلسالمية يف السوق و  عطاء عرض ألهمانب الفقهي وهيكلة البنوك اإلسالمية حناول فيما يلي إاجل

 . ن تتعامل معها املؤسسة االقتصاديةميكن أ

لقاء عائد  خر يديرهافعموما يعرف التمويل اإلسالمي أو املباح على أنه تقدمي ثروة عينية أو نقدية إىل شخص آ
 (1)وهي أنواع:تبيحه األحكام الشرعية 

وزايدة ربح  سالمية ويتمثل يف عقد متويلي يتم فيه بيع سلعة معينة برأمساهلاوهو أهم التمويالت اإل ة:ــــــــــاملراحب -
و التكلفة إبضافة املصاريف الشراء أ مانة حيث يعتمد فيه على بيان مثنلوم، ويسميه املختصون أيضا بيع األمع

 .املعتادة

مول ملكيته للعميل مقابل دفعات إجيار طوال فرتة التمويل احملددة جيار يتم عندما يؤجر املهو عقد إ ارة:ـــــــــاإلج -
حال تسديد كامل الدفعات املستحقة، العميل عند هناية فرتة التمويل يف ىل ويتعهد املمول بنقل ملكية العقار إ

استخدام  ما تلك املرتتبة علىقات املرتتبة على ملكية العقار، أيلتزم املمول بدفع كل املستحمبوجب هذا العقد 
تتيح هلم جاهزة،  ن الراغبني بشراء عقاراتىل الزابئالعقار فيتحملها العميل وعادة ما يقدم متويل هذا الصيغة إ

ال مت اختيار معدل الربع املرن فإن معدل الربح خيضع للتغيري يف حو و مرن رية اإلختبار بني معدل ربع اثبت أح
 بالغ العميل بذلك.بعد إ

، حد املبادئ الذي تقوم عليه البنوك اإلسالميةملشاركة اإلسرتاتيجية الرئيسية وأيعترب التمويل اب ة:ـــــــاملشارك -
ي عادة تستثمر يف مشاريع زراعية، صناعية، وههي بنوك انتاجية بطبيعتها أكثر منها متويل ية اليت متيزها اخلاص

 هذا التمويل عادة يكون على املدى الطويل.ات، و و خدمجتارية، إسكان أ

 دارة املشروع، كمايل ولكن يتحمل طرف واحد مسؤولية إة يساهم كل طرف بنسبة من التمو كر صيغة املشايف 
والباقي على  % 90ىل شاريع العقارية خاصة بنسبة تصل إاليت ميول فيها البنك املتوجد صيغة املشاركة املتناقصة و 

 هتالك حمدد.دول إيتم حتصيل مستحقات البنك وفق جاملتعامل اآلخر و 
ويكون الربح  رف آخردارة له من طالعمل واإلو  االستثمارتعين أن يكون املمول طرفا معينا ويكون  ة:ــــــــاملضارب -

حبيث خياطر مقدم املال  الطرفني بينهما حسب النسبة اليت يتفقان عليها وتقع نسبة املخاطرة يف اخلسارة على
 ( تقع على املستثمر.من ديون وغريهاضافية )خبسارة رأس املال فقط وأي خماطر إ

                                                   
 .164. 161ص ص  مرجع سابق،. أمحد أمني سعد هللا، 1



 مدخل عام حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة                                                        الفصل األول

 

21 

عينة مبوجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط م من العقود اليت تربم مع جهة مصنعة حبيث تتعهد اع:ــــــــــاإلستصن -
 حالة استيفاء الشروط يقبلها املصرف يفه )ـــيفرضها البنك اإلسالمي وعند وصول األجل يقدم الصانع منتوج

 وفائدة البنك هو املبلغ الزائد عن التكلفة نعة حمليا(مصاملطلوبة(، بعد ذلك يبيعها البنك على أهنا سلعة خاصة )
ملصرف ذاته، أما السلعة )املصنوع( تعد حسب الطلب: مبان، آالت، أجهزة، اليت حيددها او الكلية للسلعة 

 و انتاجية.سلعا استهالكية أ
روض معفاة من الفوائد فقد ظهر سالمي ال يقوم بتمويل مشروعات القطاع اخلاص يف شكل قونتيجة أن البنك اإل

شروعات البنية األساسية، الطائرات، السفن، حمطات تمويل منسب لناع ليحل هذا املشكل ويكون هو األستصاإل
 .الطاقة، املباين، املعدات واليت تتطلب تصنيعا حسب الطلب

ي بيع سلعة معينة بسعر يع شيء موصوف ابلذمة بسعر معجل، أنوع من العقود يتم فيه ب م:ــــــع السلـــــبي -
 ق يتم حتديده من طرف املتعاقدين.يف وقت الح حاال عند إمضاء العقد ولكن تسليم السلعةمقبوض 

 نظرا لصعوبة حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التمويل الالزم ة: ـــــل عن طريق السوق الثانيـــالتموي
من البنوك بسبب قلة الضماانت، كان من الضروري إنشاء سوق مالية تتناسب مع احتياجاهتا التمويلية من أجل تذليل 

 ا خاصة يف الدول النامية كاجلزائر.هذه الصعوابت أمامه

 خمتلف املؤسسات مفضاء واسعا من الفرص أمااليت تتكون من سوقيني متكاملني  املالية األوراقتتيح سوق 
  .املتوسط والطويل املدى تلبية حاجتها لألموال علىأجل من  االقتصادية

 معالتعامل يف هذه السوق  ختتصة، تعرف السوق الثانية على أهنا جزء من السوق األوىل وهي سوق منظم
املالية  املؤسساتأي بعد توزيعها سواء مباشرة أو عن طريق أحد  ،األوليةالسوق  يفإصدارها  مت اليت املالية األوراق

 .(1) ويطلق على هذه السوق اسم البورصة املتخصصة
سات الصغرية واملتوسطة، اآلخذة عليه تعرف السوق الثانية على أهنا "تلك السوق املخصصة لتداول أسهم املؤس

 يف منو رأمساهلا وغري املؤهلة لدخول السوق الرئيسة اليت متول املؤسسات الكبرية".

 (2):البورصة ما يلي إىلعملية الدخول ا تتيحه اليت املزاايمن و 

 .املسامهنيتوسيع دائرة واخلارج و الداخل  يفصورهتا  حتسنيو  املؤسسة مسعةزايدة  -

 املثلى. اهليكلة إىلرأس امالل من أجل الوصول  خاصة، وابلتاي تغيري هيكلة أموالوس على رؤ  احلصول -

                                                   
قسم العلوم اإلقتصادية ، عية واإلنسانيةاألكادميية للدراسات اإلجتماجملة ، سوق األوراق املالية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة . كروش نور الدين:1

 .61، ص 2014جانفي  ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر ،11العدد ، والقانونية
 .62 ص نفس املرجع، .2
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 دائم للمؤسسة. ، مما يسمح بتقييماملؤسسةلقيمة أسهم  املستمر التسعري -
  واالبتكارات وحتفيز  االخرتاعاتعلى  االعتمادإن  :واالبتكارات االخرتاعاتالتمويل عن طريق استغالل

االقتصادية، نظرا ألمهيتها والنجاح اليت حققته بعض املؤسسات نتيجة يف املؤسسات  ضروريصبح أ اإلبداع الفكري
 .حسن استغالهلا

ابلتاي فال يدخل يف معىن االستغالل ، االستغالل هو االستثمار االقتصادي لالخرتاع بقصد احلصول على الربحو 
 .(1)استعمال االخرتاع بقصد االنتفاع الشخصي

ل عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتولت إىل دولية عن طريق التمويل بفضل استغالل فيما يلي مثا
مبتكراهتا، فاملخرب املستقل الربازيلي الذي حتول من خمرب صغري يعتمد على التكنولوجيا األجنبية يف ميدان اإلنزميات إىل 

وهو  االخرتاعأ عن طريق إيرادات ترخيص براءات مبتكر للعديد من املنتجات الصيدالنية خاصة األنسولني، الذي أنش
 شركة من بني األربع األوائل عامليا يف ميدان صناعة بعض أنواع األنسولني املتطورة.

 صحاب املبتكرين، من أىل دعم املبادرين و نموية هتدف إمؤسسات ت تعترب ال:ــــــات األعمــــــنظام حاضن
جتسيد أفكارهم ومساعدهتم وارد الكافية أو األصول لتحقيق طموحاهتم، هم املاملشروعات الطموحة الذين ال تتوفر لدي

ىل عم تؤدي إدوجتهيزات و  آالتت وذلك بتوفري بيئة متكاملة، تقدميهم خدمات واستشارات، على أتسيس هذه املشروعا
بداية طريق النمو، دون  ىىل احلد الذي يضعها علإ االقتصاديةه املشروعات، زايدة معدالت منوها وكفاءهتا تطوير هذ

 .(2)خرىومشروعات أ ىل مبادرين آخرينخارجية، مث بعدها تتجه احلاضنة إ ىل مساعدةاحلاجة إ

 إذن من خالل هذا التعريف، ميكن تسطري عناصر هامة متيز احلاضنة، ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 .وعاتوتطوير أفكار جديدة وحتوهلا إىل مشر  احلاضنة تسعى الستقطاب -

 .لفرتة زمنية حمددة سلفا بصيغة اإلجيار ستغالللالمكان جمهز  -

 .املختلفة الالزمة ملمارسة النشاطتعمل على تقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات  -

اءل صحاب املشروعات( بعالقة تبدأ وثيقة، مث تتضن املبادرين أو أها )ماحلاضنة ترتبط بعمالئ -
 درين جدد.ىل مباحىت تتالشى، فتتحول احلاضنة إ

جراءات املصاحبة وثيقا ببعضها البعض، وابلسياسات أو اإل، اليت ترتبط ارتباطا هامهام تعمل على حتقيقوهلا عدة 
 جراءات أتسيساملعروفة، توفري التمويل، تبسيط إجراءات التقليدية عم املشروعات الصغرية واملتوسطة، نقصد بذلك اإللد

                                                   
كلية العلوم لتسيري،  يف علوم ا اجستريمقدمة لنيل درجة امل، مذكرة دور براءة االخرتاع يف دعم تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: رمحاين أمساء. 1

 .62 ، ص2009. 2008، أحممد بوقرة، بومرداس، اجلزائر، جامعة فرع تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

، جامعة اجلزائر، االقتصادية العلوم ، أطروحة دكتوراه يفاملشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية وأمهية دعمها حباضنات األعمال :قويقح اندية .2
 .91. 90ص  ص ،2008. 2007اجلزائر، 
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يت تسعى هداف المن العناصر اليت تشكل يف جمملها أهم األميكن لنا ذكر مجلة ا و ، هذوإنشاء هذا النوع من املشروعات
 (1)مرتابطة:ف متشابكة و هدااحلاضنات لتحقيقها وهي أ

حيث تكون املقر األول الذي يتلقى  توفري البيئة املالئمة لنشأة املشروعات الصغرية وزايدة فرص جناحها: -
ا توفر له من استشارات، خربات، دورات تدريب، وخدمات إلدارة مشروعه، مباملبادئ الرئيسية فيه صاحب املشروع 

 الصعبة من عمر املشروع.وهي املرحلة  بشكل يضمن له محاية املشروع يف سنواته األوىلخمتلفة و 

اف هيئات شر السيما وأن احلاضنات تعمل حتت إ من البحوث املخربية والدراسات اجلامعية: االستفادة -
لطرفني، ففي حني تستفيد ىل تبادل املنافع بني اابر حبث وجامعات وأن هذا الربط الوثيق سوف يؤدي إعلمية من خم

لتسويق، يتم للمؤسسات ىل منتجات قابلة لومن مث إ ىل مشاريعا إدراساهتخابر العلمية من حتويل حبوثها و و املاجلامعة أ
دة املنتج، ختفيض تعظيم أرابحها عن طريق التحكم يف جو  الدراسات يفمن نتائج تلك البحوث و  االستفادة االقتصادية

 اد املخلة ابلتوازن البيئي.عن املو  ستغناءواالتكاليف اإلنتاج 

 ةــــــرة واملتوسطـــــات الصغيــــــم املؤسســــدع وهياكل جـــــبراماملبحث الثالث: 
الوطين وتطوره، وضعت خمتلف الدول كاجلزائر  ابالقتصادنظرا ألمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النهوض 

 عدة تدابري لتطويرها من برامج أتهيل وهيئات داعمة هلا، ذلك لضمان حسن أدائها من إنتاج وتقدمي أفضل اخلدمات.

 ةـــــرة واملتوسطــــات الصغيـــــل املؤسســــج أتهيــــــ: براماملطلب األول
للتمهني والتفكري، والتثقيف لغرض اكتساب وضعيات جديدة، أساليب يعرف التأهيل على أنه عملية مستمرة 

 (2):تفكري، سلوكيات وطرائق تسيري ديناميكية مبتكرة، حيث ترتجم عملية التأهيل ب

 .تبين ممارسات جيدة للتسيري متكيفة مع كل تطور  -

 .( التأطري والتكوين تقوية املوارد البشرية )  -

 . ؤسسةالفهم اجليد للسوق ومتوضع امل  -

 .للتنمية إسرتاتيجيةتطبيق   -

 .االبتكارالبحث الدائم عن   -

فإن جتاوز العقبات اليت تعرتض وحتد من التطور املالئم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يتطلب إعداد برانمج 
املكلفة ابلقطاع  حاولت الوزارة للتأهيل يشمل احملاور األساسية اليت تعاجل املشكالت الكثرية اليت تواجه املستثمرين وقد

                                                   
 .94، ص مرجع سابق: قويقح اندية .1
 استدامة، امللتقى الوطين حول إشكالية املأمول والواقعبني  ات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائربرامج أتهيل املؤسس وآخرون: بالل شيخي، محزة كبلويت. 2

 .2017أكتوبر  30و 29 اجلزائر، عة الشهيد محة خلضر الوادي،ة واملتوسطة يف اجلزائر، جامالصغري  املؤسسات
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، يسعى االقتصاديةإعداد برانمج يتكامل مع الربامج القطاعية للوزارات واهليئات األخرى املكلفة برتقية املنظومة املؤسسية 
إىل ضمان استمرارية منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حمافظتها على مكانتها يف السوق الوطنية وضمان حصة يف 

 السوق الدولية.

 (1)ك عدة برامج أتهيل نذكر منها:وهنا

 لتحسني التنافسية ودعم إعادة اهليكلة الصناعية والتأهيل يف اجلزائر: االندماجبرانمج  أوال:

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ابلتعاون مع السلطات العمومية قامتا بربامج تنافسية وإعادة  1999يف سنة 
تنافسي )مقاس ابلنمو والتحول اهليكلي( عمل منتج  اقتصادر الصناعة بثالث أبعاد من اهليكلة الصناعية هتدف إىل تطوي

 )مقاس ابلعمل وإنشاء الثروة( وحميط سليم )يقاس لتخفيض اآلاثر السلبية على احمليط(.

قصد إجناح مسار الشراكة األورو متوسطية أببعادها  برامج ميدا لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة: اثنيا:
مت توسيع نطاق التعاون املاي خبلق آلية جديدة من قبل اإلحتاد األورويب متمثلة يف  واالقتصادي االجتماعيالسياسي، 

هذا الربانمج، حيث تعاهد اإلحتاد األورويب بوضع هذا الربانمج الطموح لدعم تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
 اص مبا يسمح هلا ابلتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق.اجلزائر، يهدف إىل أتهيل وحتسني القطاع اخل

ابدرت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبعداد  الربانمج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: اثلثا:
يت عامل، ال 20برانمج وطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك قصد التكفل ابملؤسسات اليت تستخدم أقل من 

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية واليت مل حتظ ابلتكفل من خالل الربامج حيز التنفيذ السالفة  % 97متثل 
 الذكر.

من أجل دعم حركية إعادة هيكلة  لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ZTGبرانمج  رابعا:
 ZTG لصناعات يف إطار حترير وانفتاح السوق، مت صياغة برانمجاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وأتهيلها، اندماجها ومنو ا

لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ابلتعاون بني دول أملانيا ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  
 وهذا يف إطار الشراكة التقنية اجلزائرية األملانية.

امج أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يكمن يف اهلدف من وضع هذه وجه الشبه الوحيد الذي مييز خمتلف بر 
الصناعات وكذا من أجل  هذهيندمج يف السوق وأن تنمو و  وج الوطين ليصبح تنافسياـــــالربامج واملتمثل يف ترقية املنت

 سواق.على األ واالنفتاحتسهيل الوصول إىل األسواق الدولية يف سياق حترير التبادالت التجارية 

 

                                                   
،  كلية العلوم مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية ،الراهنة االقتصاديةمتطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحوالت  :عبد القادر رقراق. 1

 .172. 162ص ص  ،2010. 2009، ، اجلزائر، جامعة وهرانلتسيرياالقتصادية والتجارية وعلوم ا
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 برامــــــج أتهيــــل املؤسســـــات الصغيــــرة واملتوسطـــــة تطبيقآليات : املطلب الثاين

 (1)يتم تطبيق برامج التأهيل بواسطة جمموعة من اهليئات أمهها:

املتوسطة، رات املعنية بقطاع املؤسسات الصغرية و االذي يتشكل من ممثلي الوز ل: ــــللتأهي يـــــأوال: الصندوق الوطن
ممثلي غرف التجارة والصناعة واحلرف الفالحية، أرابب العمل والنقاابت ويكون حتت إشراف وزير املؤسسات الصغرية 

 حيث يتكلف ابملهام التالية:  واملتوسطة،

 وضع السياسة العامة لتأهيل املؤسسات. 

  الشراكة مع اإلحتاد األورويب اتفاقتسيري اإلعاانت املقدمة يف إطار. 

 قدمي اإلعاانت املتعلقة ابلتأهيل على ضوء القرارات الصادرة عن اللجان اجلهوية للقيادةت. 

 اإلشراف واملتابعة ألنشطة وأعمال اللجان اجلهوية. 

 .املشاركة يف متويل عمليات التأهيل التكنولوجي 

متخصصني هلم القدرة الفنية واملهنية اليت هي هيئات تقنية تتكون من خرباء و ادة: ــــــة للقيـــــان اجلهويــــــ: اللجااثني
 قرار التأهيل، تقوم ابملهام التالية: اختاذمتكنهم من 

 مساعدة املؤسسات يف جمال إعداد خمططات التأهيل وحتديد أفضل طرق التمويل. 

  ت التأهيل.اتقدمي قرار 

 تب التأهيل.التدعيم ابإلضافة إىل مك، وتتكون اللجان اجلهوية للقيادة من مكتب التسهيالت

 :يـــــــيف الشكل التال رانمج التأهيلخطوات بميكن التعبري عن حيث 

 

 

 

 

                                                   
 جامعة اجلزائر والتجارية وعلوم التسيري، االقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراهواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها :خللف عثمان. 1
 . 302، ص 2004. 2003، اجلزائر، 3
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 لـــــــادة التأهيــــــج إعــــــوات برانمـــــــخط: (01الشكل  رقم )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 3 جامعة اجلزائر والتجارية وعلوم التسيري، االقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراهواملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها واقع املؤسسات الصغرية املصدر:
 .303ص  ،2004. 2003اجلزائر، 

 إعادة التأهيل

 املؤسسة

 التسهيل مراكز مستوى على التأهيل خمطط إعداد

الدراسة على واملصادقة التأهيل إعادة مكتب  

املؤسسات أتهيل لربانمج القيادة جلنة قرار  

 تقنية بطاقة+  الطلب وضع=  املنح تسريح
  الفحص على املصادقة+  لمشروعل

 التأهيل إعادة برانمج إجناز

 

عصرنة 
 التجهيزات

منهجية 
التنظيم 
 والتسيري

 

 الشراكة

 

تسويق 
والبحث 

عن 
 األسواق

 

تصدير 
I.S.O 

 

خمطط 
 التكوين

 

 اإلنتاج

 

 املنافسة

 التصدير السوق احمللي

 احمليط

 املؤسسات والتنظيم

 اهلياكل واخلدمات

 البنكي واملاي

 حتفيز وتشجيع
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 ةـــــرة واملتوسطــــآت دعم املؤسسات الصغيـــــل وهيــــــاملطلب الثالث: هياك
واحلد من ظاهرة البطالة، قد  االقتصادلمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كما أشران سابقا إىل األمهية البالغة ل

 خصصت اجلزائر عدة هياكل وهيئات لدعمها وتشجيعها، تتمثل أمهها يف:

 ANSEJ ل الشباب ــــة لدعم وتشغيــــة الوطنيـــــــأوال: الوكال
اي، تسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية امل واالستقاللهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع ابلشخصية املعنوية 

إلنعاش قطاع التشغيل الشباين من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع واخلدمات وترقية ونشر الفكر املقاواليت، 
متنح إعاانت مالية وامتيازات جبائية خالل مراحل املرافقة وتتصرف يف هذا اإلطار ابلتنسيق مع البنوك العمومية وكل 

  على املستويني احمللي والوطين.الفاعلني

 (1)تقوم مبا يلي: فإهناحمل الدراسة  واليت تعدبوظيفتها يف إطار قيام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

 .االستثماريةللشباب يف إطار تطبيقهم ملشاريعهم  االستشارةتدعيم وتقدمي  -
ساعدهتم عند احلاجة لدى املؤسسات واهليئات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع وم االستثماراتمتابعة  -

 .االستثماراتاملعنية إبجناز 
والتقين والتشريعي  االقتصاديتضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع  -

 .والتنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطهم
اي للمشاريع وتطبيق خطة تقيم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب امل -

 .التمويل ومتابعة إجناز املشاريع واستغالهلا
 .تكلف جهات متخصصة إبعداد دراسات اجلدوى وقوائم منوذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية -
 تشجيع كل أشكال األعمال والتدابري األخرى اليت هتدف إىل ترقية تشغيل الشباب.            -

 CNACة ـــــــــي للتأمني عن البطالـــــدوق الوطنــــصنا: الــــــــــاثني
، كمؤسسة 34، ومبوجب مرسومني تشريعيني منشورين ابجلريدة الرمسية رقم 1994ماي  26يف  هئمنذ اتريخ إنشا

(، تعمل على ختفيف اآلاثر االجتماعي)حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان  االجتماعيعمومية للضمان 
وفقا ملخطط التعديل اهليكلي وقد عرف  االقتصادياملتعاقبة النامجة عن تسريح العمال األجراء يف القطاع  اعيةاالجتم

دة مراحل خمصّصة للتكفل ابملهام اجلديدة املخّولة من طرف السلطات مساره ع الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة يف
 ( 2)العمومية، اليت تتمثل يف:

                                                   
، جملة اقتصاد املال ـةــدور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف دعم إنشاء ومرافقة املقاولة النسوي: إلياس اهلناين وآخرونحياين، فرح خدجية بل .1

 .660، ص 2019ر أكتوب 31، اجلزائر، ، املركز اجلامعي ميلة03، العدد واألعمال
2
.  https://www.cnac.dz , consulté le 06 juin 2020. 

https://www.cnac.dz/
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ن ذات النظام التكوين إبعادة التأهيل، كما ميكو  رى البحث عن الشغل، دعم العمل احلاملساعدة عل -
 .يف احلياة املهنية لالندماج التهيؤاألجراء السابقني من حتصيل تعويض التأمني عن البطالة و 

، قتصاديةااليسمح نظام التأمني عن البطالة املستخدمني العموميني واخلواص حبيازة آلية جملاهبة الّصعوابت  -
 .املالية والتقنية اليت تعّرض مصري مؤسساهتم للخطر بتقليص تعدادها واضمحالل وظائفها املأجورة

 .دعم إحداث وتوسيع الّنشاطات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني ثالثني ومخسني سنة -
فقة الّشخصية طيلة مراحل إنشاء متكن اخلدمات املوّجهة لذوي املشاريع عرب املراكز املتخّصصة يف املرا -

 .واالعتماد االنتقاءالنشاط والّتصديق على اخلربات املهنّية واملساعدة على دراسة املشاريع املعروضة على جلان 
املنجزة يف امليدان على أساس منط متويلي ثالثي يشرتك فيه كل من صاحب املشروع،  االستثماراتترتكز  -

 ال تتعّدى عشرة ماليني ديناراً جزائرايَ. استثمارية عن البطالة بتكلفة البنك والصندوق الوطين للتأمني

 متمثلة يف: امتيازاتعالوة على ذلك، خّصص لصاحل ذوي املشاريع املؤهلني 

 .ختفيض نسب فوائد القروض البنكية -
 .ختفيض نسب الرسوم اجلمركية -
 .اإلعفاء الضرييب وشبه الضرييب -
 نوح من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة.من قرض بدون فائدة مم االستفادة -

 ANGEM ر ـــــر القرض املصغــــة لتسييـــــــــة الوطنيـــــــــــا: الوكالــــــــاثلث
يعترب القرض املصغر مبثابة أداة حملاربة اهلشاشة حيث مسح لفئة األشخاص احملرومني من حتسني ظروف معيشتهم، 

 .لـاملداخيأنشطتهم اخلاصة اليت متكنهم من احلصول على وهذا من خالل استحداث 

إال انه مل يعرف يف صيغته السابقة النجاح الذي كانت تتوقعه  1999ظهر القرض املصغر ألول مرة يف اجلزائر سنة 
الذي  السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية مرافقة املشاريع ومتابعة إجنازها وقد تبني ذلك خالل امللتقى الدوي

حول موضوع "جتربة القرض املصغر يف اجلزائر"، وبناء على التوصيات املقدمة خالل هذا  2002نظم يف ديسمرب 
التجمع، الذي ضم عددا معتربا من اخلرباء يف جمال التمويل املصغر، مت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

 (1)املعدل. 2004ي ـــجانف 22املؤرخ يف  14-04مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 وتشكل الوكالة أداة لتجسيد سياسة احلكومة فيما خيص حماربة الفقر وتتمثل مهامها األساسية يف:

 .تسيري جهاز القرض املصغر وفق التشريع والتنظيم املعمول هبما -
 .دعم ونصح ومرافقة املستفيدين من القرض املصغر يف تنفيذ أنشطتهم -

                                                   
1
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 .منح قرض بدون فوائد -
 .إبالغ املستفيدين ذوي املشاريع املؤهلة للجهاز مبختلف املساعدات اليت متنح هلم -
 .ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون -
 متنح فرتة مساح تقدر بثالثة سنوات لتسديد القرض البنكي. -

 ANDI  ارــاالستثمر ــــة لتطويــــة الوطنيــــا: الوكالــــــــرابع
، تطورات ابالستثمارر اإلصالحات األوىل اليت مت مباشرهتا يف اجلزائر خالل التسعينيات واملكلفة أنشأت يف إطا

للبالد وخولت هلذه املؤسسة احلكومية اليت كانت تدعى يف  واالجتماعية االقتصاديةهتدف للتكيف مع تغريات الوضعية 
يف دور  االستثمار أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير مث 2000إىل  1993من  االستثماراألصل وكالة ترقية ودعم ومتابعة 

 (1)، وتتمثل مهامها يف:االستثمارتسهيل وترقية واصطحاب 

 .ترقيتها يف اجلزائر واخلارجو  االستثماراتتسجيل  -
 .ترقية الفرص واإلمكاانت اإلقليمية -
 .تسهيل ممارسة األعمال ومتابعة أتسيس الشركات وإجناز املشاريع -
 .ومساعدهتم ومرافقتهم دعم املستثمرين -
 .اإلعالم والتحسيس يف لقاءات األعمال -
 اليت  االستثمار اتفاقيةالوطين، تقييمها وإعداد  لالقتصادأتهيل املشاريع اليت متثل أمهية خاصة ابلنسبة  -

 للموافقة عليها. لالستثمارتعرض على اجمللس الوطين 

 FGAR خامسا: صندوق ضمان القروض 
( املؤرخ 373-02ت وصاية وزارة الصناعة واملناجم، أنشئ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم )هو مؤسسة عمومية حت

املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن للقانون األساسي  2002نوفمرب  11يف 
املالية،  واالستقالليةملعنوية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتمتع هذا الصندوق ابلشخصية ا

، يهدف إىل تسهيل احلصول على القروض املتوسطة األجل (2)2004مارس  14حيث انطلق يف النشاط بصورة رمسية يف 
اجملدية كتجديد التجهيزات وتوسيع املؤسسة وذلك من خالل منح الضمان  لالستثماراتاليت تدخل يف الرتكيب املاي 

 .(3)ضماانت العينية الالزمة اليت تشرتطها البنوكللمؤسسات اليت تفتقر لل
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 سادسا: مشاتل املؤسسات

 مؤسسات عمومية ذات طابع جتاري وصناعي، تتمتع ابلشخصية املعنوية هي ات: ــــــل املؤسســــــمشات
الصغرية وهتدف إىل مساعدة ودعم إنشاء املؤسسات اليت تدخل يف إطار سياسة ترقية املؤسسات المالي  واالستقالل

 .(1)واملتوسطة
 ة:ــــــــــــــالتاليتتخذ املشاتل األشكال 

 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات. ة:ـــــــالمحضن

 الحرفية.واملهن رة ـالصناعة الصغيل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع هيك ة الربط:ـــــورش

 يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث. ل دعمهي هيكات: ـــــــزل املؤسســـــن

 تتمثل يف:أهداف وهلا عدة مهام و

 .يف مكان تواجدها االقتصاديةاملشاركة يف احلركة  -
 .الجددتقدمي الدعم ملنشئي املؤسسات  -
 .المرافقةضمان دميومة املؤسسات  -
 .لأفضتشجيع املؤسسات على تنظيم  -
يف مكان  االقتصاديعامال اسرتاتيجيا يف التطور  وسطالعمل على أن تصبح على املدى املت -

 تواجدها.
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 ل:ـــــة الفصـــــخالص
ا كبرية من املؤسسات يف العديد من دول العامل مل سات الصغرية واملتوسطة متثل نسبةاملؤس مما تقدم ميكن القول أن

ومتثل إحدى دعائم التنمية االقتصادي ــيسية للنمو ، فهي تعترب من أهم احملركـات الرئهلا من خصائص متيزها عن غريها
، إضـافة إىل مسامهتها يف زايدة الناتج الداخلي املسامهة يف التخفيف من حدة البطالةو  بتوفري مناصـب عمل االقتصادية

رأس املال  يفاخلام والقيمة املضافة وختفيض تكاليف اإلنتاج والواردات وقيامها إبشباع حاجة صاحبها من العمالة وتوظ
 .أو على املستوى الكلي على املستوى اجلزئي

، أولت هلا الدول أمهية ابلغة واهتمام كبري لرتقية اقتصادوابعتبار املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمود الفقري ألي 
 .واإلسرتاتيجيات ز أداءها مبختلف الوسائليو تعز  منتجاهتا نيتحسب ودعم هذه التنافسية

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

    
    

  

 
 
 

 
 
 

 يـــــالثانل ــــــالفص
وكالة الدعم  لدوردراسة ميدانية 

ANSEJ ويل املؤسسات يف مت
 الصغرية واملتوسطة

 - برج بوعريريج والية -
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 د:ــــــــــــــــمتهي
ت دول تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اخلصائص تسمح هلا أبداء أدوار مميزة يف تنمية اقتصاداي

العامل، ابملقابل غياب مؤسسات الدعم واملرافقة جيعل الرؤية غري واضحة عند أتسيسها، صعوبة حصول الكثري منها على 
ما جعل الكثري من هذه املؤسسات  االقتصاديةمستلزمات اإلنتاج، نقص اجلودة واملنافسة خاصة يف ظل العوملة 

 ة نشاطها.يف ممارس االستمرارغري قادرة على  االستثمارية

وملواجهة هذا الوضع وضمان صالح املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتكينها من مواجهة الصعوابت عند أتسيسها 
واستمرارها، ظهرت عدة آراء تدعو إىل ضرورة تدخل الدولة لدعم عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكنتيجة لذلك 

 ة واملتوسطة عند إنشائها ومرافقتها.ظهرت عدة هيئات استلمت أتطري عمل املؤسسات الصغري 

مسحت اهليئات املنشأة واملمولة واملرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أداء مهمتها إىل تزايد أمهيتها وأهدافها 
ومن مث تزايد أعدادها بشكل معترب على املستوى العاملي، هذا الوضع دفع ابلسلطات اجلزائرية ولو بشكل متأخر نوعا ما 

 األخذ هبذا الشكل للنهوض ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها، حيث سعت إىل توفري العديد من هياكل إىل
وإجياد اإلطار القانوين والتنظيمي الذي يؤطر عمل هذه اهليئات واليت  استثماريةألفكار  احلاملنيالدعم واملرافقة للشباب 

 اليت يقصدها العديد من الشباب اجلزائري. ANSEJأبرزها املؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

 ى ثالثة مباحث:ــــالفصل إل هذا مــــمن هذا املنطلق مت تقسي

مهـــــام ق يف املبحث الثاين إىل التطر مت ، غيل الشباباملبحث األول عموميات حول الوكالة الوطنية لدعم وتش
 نشاط حلصيلةدراسة  يشملأما املبحث الثالث ف، ت التــــي متنحهــــاالوكالــــة الوطنيــــة لدعم وتشغيل الشباب والتسهيال

 والية برج بوعريريج.بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
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 اب   ــــــل الشبـــــــة لدعم وتشغيـــــة الوطنيــــات حول الوكالـــــاملبحث األول: عمومي
يل الشباب وأشكال الدعم واملرافقة اليت توفره للشباب املستثمر للتعرف على الوكالة الوطنية لدعم وتشغ

 كالة برج بوعريريج.يم هلا وطريقة عملها ابلتخصص لو ، سنتطرق جملموعة من املفاه واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ابـــــل الشبـــــم وتشغيــــة لدعـــــة الوطنيــــــف الوكالـــــاملطلب األول: تعري

وهي هيئة ذات  1996، مت إنشائها سنة "و و د ت ش"الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، املسماة ابختصار الوكالة 
املاي، موضوعة حتت وصاية الوزير املكلف ابلتشغيل منذ إنشائها  واالستقاللطابع خاص، تتمتع ابلشخصية املعنوية 

 .2020ئة واقتصاد املعرفة يف سنة ، فيما أصبحت اتبعة لوزارة املؤسسات الصغرية والناش2019سنة حىت 

أنشأت هبدف مرافقة الشباب ذوي املشاريع قصد إحداث أنشطة إنتاجية وخدماتية أو توسيعها وفق مقاربة 
 هتدف إىل خلق الثروة ومناصب عمل. اقتصادية

وى بعض فرع تغطي كل الوالايت وكذا العديد من املالحق املتواجدة على مست 51تضم الوكالة شبكة تتكون من 
 مقرها، يتواجد 1998املناطق، من بينهم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والية برج بوعريريج اليت أنشأت سنة 

، وهلا أربع مالحق بكل من دائرة املنصورة، اجلعافرة ورأس ببلدية برج بوعريريج تقاطع الشارعني ِشريفي حممد وقروج حييا
 .(1)الوادي
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 برج بوعريريج:والية  للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباباهليكل التنظيمي يف ما يلي 

 ي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والية برج بوعريريجـــخمطط اهليكل التنظيم (:02رقم ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ؤسسةمن إعداد الطالبني ابالعتماد على معلومات امل املصدر:

 

 

 

 

 

 املكونني اءاملكلف ابإلتصال واإلصغ املدير

 األمانة

رئيس مصلحة 
 املرافقة

مصلحة املتابعة 
 والتحصيل واملنازعات

مصلحة الدراسات 
 اإلحصائية واإلعالم اآلي

مصلحة 
 احملاسبة

مصلحة اإلدارة 
 والوسائل

 ملحقة برج بوعريريج

 ملحقة منصورة

 ملحقة جعافرة

 ملحقة رأس الوادي
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 ابـــــــل الشبــــــم وتشغيـــــة لدعــــــة الوطنيـــــــي: أهداف الوكالــــــاملطلب الثان
 ى:ــــــتسعى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف مرافقتها للمشاريع إل

 .شاريعتعزيز ودعم إحداث أنشطة إنتاج السلع واخلدمات من طرف الشباب ذوي امل  -            
 .على مستوى الرتاب الوطين االستثمارتشجيع كل أنواع  - 
 تشجيع أنواع األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية املبادرة املقاوالتية. - 

 ل الشبابـــــة لدعم وتشغيــــــة الوطنيــــــازات الوكالــــــمن امتي االستفادةط ــــث: ضوابــــاملطلب الثال
يتوفر يف الشاب صاحب الفكرة ما  أن مات املؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب جيبمن خد ستفادةلال

 (1)يلي:

ثالثة  االستثمارثنائية وعندما حيدث تساالسنة، أما يف احلاالت  35و 19أن يرتاوح سن الشاب ما بني  -
 .سنة كحد أقصى 40مناصب عمل دائمة على األقل ميكن رفع سن مسري املقاولة احملدثة إىل 

 .أن يكون ذوي شهادة أو أتهيل مهين أو لديهم مؤهالت معرفية معرتف هبا - 
 .أن يقدم مسامهة شخصية يف شكل أموال خاصة - 
 .من اإلعانة لالستفادةالتسجيل  استمارةوظيفة مأجورة عند تقدمي  شاغلأن ال يكون  - 
 .أن يكون مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب عمل - 
أن ال يكون مسجال على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقدمي طلب اإلعانة، ما عدا يف  - 

 .حالة ما إذا تعلق األمر بتحسني مستوى نشاطه
 من إعانة بعنوان إحداث النشاطات. استفادأن ال يكون قد  - 

دج( سواء يف مرحلة اإلنشاء أو  10.000.000ثمار بـعشرة ماليني دينار جزائري )تسلالوحيدد املبلغ األقصى 
 .ثمارتسال تدخل يف حساب احلد األقصى لال ة واملكملة للمشروعئالتوسيع، حيث أن القروض الغري مكاف
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هو ، كما التمويل الثنائي والثالثيو  تتمثل يف التمويل الذايت ث صيغثالالعتماد على ابروع ــــمتويل املشيتم اختيار 
 يلي:موضح فيما 

 ابـــــل الشبـــــة دعم وتشغيـــــيف إطار وكال ل الثالثيـــة للتمويـــــة املاليـــــالرتكيب: (03رقم ) ولداجل

القرض بدون فائدة     قيمة اإلستثمار
 )وكالة أونساج(

 القرض البنكي املسامهة الشخصية

 % 70 % 01 % 29 د.ج 5.000.000حىت 
د.ج إىل  5.000.001من 

 د.ج 10.000.000
28 % 02 % 70 % 

 .عتماد على واثئق املؤسسةمن إعداد الطالبني ابال املصدر:

 يتم التمويل الثالثي مبشاركة كل من الشاب املستثمر، البنك والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ويتكون من:
 املسامهة الشخصية للشاب املستثمر. -
 قرض غري مكافئ متنحه الوكالة. -
 لكل القطاعات والنشاطات. % 100دة خمفضة قرض بنكي بنسبة فائ -

 ة دعم وتشغيل الشبابـــــي إطار وكالـــف نائيل الثـــة للتمويــــة املاليـــــــالرتكيب :(04رقم ) دولاجل
القرض بدون فائدة     قيمة اإلستثمار

 )وكالة أونساج(
 املسامهة الشخصية

 % 71 % 29 د.ج 5.000.000حىت 

إىل  د.ج 5.000.001من 
 د.ج 10.000.000

28 % 72 % 

 .عتماد على واثئق املؤسسةمن إعداد الطالبني ابال املصدر:

 يف صيغة التمويل الثنائي تتشكل الرتكيبة املالية من:
 املسامهة الشخصية للشاب املستثمر. -
 قرض غري مكافئ متنحه الوكالة. -
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 ة دعم وتشغيل الشبابـــــي إطار وكالـــف ذايتالل ـــة للتمويــــة املاليـــــــالرتكيب :(05رقم ) دولاجل

 املسامهة الشخصية قيمة اإلستثمار
 % 100 د.ج 10.000.000حىت 

 .عتماد على واثئق املؤسسةد الطالبني ابالمن إعدا املصدر:

يد من يف صيغة التمويل الذايت تتشكل الرتكيبة املالية من املسامهة الشخصية للشاب املستثمر فقط، فيما يستف
 اإلمتيازات املمنوحة من طرف الوكالة.

 اــــي متنحهــــة لدعم وتشغيل الشباب والتسهيالت التــــة الوطنيــــام الوكالـــــمهي: ــــــــاملبحث الثان
تقدم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف إطار مهامها عدة تسهيالت وامتيازات ألصحاب األفكار 

 (1):نوضحها فيما يلي اليت االستثمارية

 ل الشبابـــــة لدعم وتشغيـــة الوطنيــــام الوكالـــــمهاملطلب األول: 
الشباب يف  انطالقالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب كل اخلدمات اليت من شأهنا تسهيل إنشاء وعملية  وفرت

 إجناز مشاريعهم، أمهها:

 .اريع يف إنشاء النشاطاتومرافقة الشباب ذوي املش االستشارةتقدمي  -
والتقين والتشريعي والتنظيمي املتعلقة  االقتصاديتزويد الشباب ذوي املشاريع بكافة املعلومات ذات الطابع  -

 .بنشاطهم
لألجراء ولغري  االجتماعيتطوير العالقة مع خمتلف شركاء اجلهاز )بنوك، مصاحل الضرائب، صناديق الضمان  -

 .األجراء...(
 .يف خمتلف القطاعات االستثماربني القطاعات لتحديد فرص تطوير الشراكة  -
 .ضمان تكوين متعلق ابملؤسسة لصاحل الشباب ذوي املشاريع -
 تشجيع كل شكل آخر من األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية إحداث األنشطة وتوسيعها. -
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 ةــــا الوكالي متنحهـــــــــالت التــــال الدعم والتسهيــــــأشكاملطلب الثاين: 
يستفيد الشاب املستثمر من إعاانت مالية وامتيازات جبائية أثناء مرحلة اإلجناز، وتكون على شكل إعفاءات أثناء 

 سواء أثناء مرحلة اإلنشاء أو مرحلة توسيع قدرات اإلنتاج. االمتيازاتمشروعه، ومتنح هذه  استغاللمرحلة 
صغرة يف مرحلة التوسيع ختص فقط املسامهات اجلديدة وحتدد احلصة اجلبائية املمنوحة للمؤسسة امل االمتيازات

 ة.ــــــــــالنسبية ابملقارنة مع املسامهات اإلمجالي

 ة:ـــــات املاليـــــــــــاإلعان 

  التالية: اإلعاانت املاليةتستفيد املؤسسة من 

 .القرض غري مكافئ -
 .لثالثيقرض غري مكافئ إضايف عند احلاجة ابلنسبة للتمويل ا -
 على معدل نسب الفوائد البنكية ابلنسبة للتمويل الثالثي. % 100التخفيض بنسبة  -
 ة:ــــــاجلبائي االمتيـــــازات 

 اجلبائية التالية: االمتيازاتتستفيد املؤسسة من 

 روع:ــــــــشاز املــــــة إجنــــي مرحلــــــف . أ
 .تساابت العقارية يف إطار إنشاء نشاط صناعيكاإلعفاء من رسم نقل امللكية مبقابل ماي على اال  -
 .للشركات التأسيسيةجيل فيما يتعلق ابلعقود ساإلعفاء من حقوق الت -
فيما خيص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة والداخلة مباشرة يف إجناز  % 5 تطبيق نسبة منخفضة بـ -

 .االستثمار
 روع:ـــــاملش استغاللي مرحلة ـــــف . ب

الرسم العقاري على البناءات والبناءات اإلضافية ملدة ثالث سنوات، ستة سنوات أو عشر  اإلعفاء من -
 .إجنازهاسنوات حسب موقع املشروع، ابتداء من اتريخ 

كامل ملدة ثالث سنوات، ستة سنوات أو عشر سنوات حسب موقع املشروع، ابتداء من اتريخ   إعفاء -
 .أو اخلضوع للنظام الضرييب احلقيقي حسب القوانني السارية املفعول IFUاستغالهلا من الضريبة اجلزافية الوحيدة 

، ميكن متديدها لسنتني عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة عمال على األقل ملدة انتهاء فرتة اإلعفاءعند  -
 .غري حمددة

ابحلقوق املمنوحة واملطالبة  االمتيازاتعدم احرتام التعهد اخلاص خبلق مناصب شغل يؤدي إىل سحب  -
 والرسوم الواجب دفعها.
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اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة( يبقون مدينني بدفع احلد األدىن  الطبيعينيغري أن املستثمرين )األشخاص 
ج ابلنسبة لكل .د 10000بلغ املنصوص عليه يف قانون الضرائب املباشرة واملقدر من امل % 50للضريبة املوافق لنسبة 

 رقم األعمال احملقق. سنة مالية مهما يكن
حسب  IBSأو الضريبة على أرابح الشركات  IRGمن ختفيض الضريبة على الدخل اإلمجاي  االستفادة -

 احلالة وكذا الضريبة األوىل من اإلخضاع الضرييب:
 خالل السنة األوىل من اإلخضاع الضرييب. % 70
 خالل السنة الثانية من اإلخضاع الضرييب. % 50
 ة الثالثة من اإلخضاع الضرييب.خالل السن % 25

  ل إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابـــاملطلب الثالث: مراح
متر عملية جتسيد فكرة استثمارية على أرض الواقع وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار الوكالة الوطنية 

 سع مراحل وهي كما يلي:لدعم وتشغيل الشباب بت

 الم:ـــــــــــواإلع التحسيس .1

وذلك عن  االستثمارحصول الشاب على كافة املعلومات اخلاصة ابجلهاز من مرافقة، تكوين، امتيازات، فرص 
ر التقرب املباش الرقمية للوكالة أو البوابةحضور إحدى التظاهرات اليت تنظمها الوكالة بصفة دورية أو عرب اإلطالع على 

 من إحدى فروع وملحقات الوكالة اليت تغطي كافة الرتاب الوطين مبا فيهم والية برج بوعريريج.

 روع:ــــــــــرة املشــــن فكــــتكوي .2
وكذا توافقها مع املؤهالت  االستثمارإن فكرة املشروع جيب أن تكون نتيجة الدراسة والتقصي الناجع لفرص 

 يدها.العلمية واملهنية والقدرة على جتس

 ة:ـــــة اإللكرتونيــــر البوابــل عبــالتسجي .3
، ميكن للشباب الدخول إىل املوقع اإللكرتوين للوكالة اقتنائهبعد تعيني املشروع املراد إنشائه وكذا العتاد الواجب 

وين مل من املوقع اإللكرت التسجيل"، حت استمارةقصد مباشرة عملية التسجيل، عن طريق وثيقة واحدة فقط تسمى "
www.ansej.org.dz  أو من خالل التسجيل يف املوقع اإللكرتوينPromoteur.ansej.org.dz عرب إدراج كافة البياانت ،

 .(01)أنظر امللحق رقم  املتعلقة بشخصه وشركائه إن وجدوا ومؤسسته

 

 

 

http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
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 ال:ـــــة املشروع وخمطط األعمــــدراس .4
م من ية إجناز خمطط األعمال بعد دعوهتمتام مرحلة التسجيل تبدأ مرحلة التعمق يف دراسة املشروع وعملبعد إ

 م من خالل مجع كل املعلومات الالزمة فيما خيص:هعية اإلطار املكلف مبرافقة مشروعطرف الوكالة، مب

 .اقتنائهالعتاد املراد  -
 .مقر النشاط وال سيما حميط املؤسسة املراد إنشائها -
 .دراسة السوق -
 .اختيار التقنيات -
 .املوارد البشرية -
  الدراسة املالية. -

 ع:ــــل املشاريــــاد ومتويــــاء واعتمـــة انتقــــام جلنـــــم املشروع أمـــتقدي .5
 وع أمام جلنة انتقاء واعتماد ومتويل املشاريع، لدراسته والفصل فيه سواء ابلقبول أوشر خالل هذه املرحلة يعرض امل

 التأجيل أو الرفض املعلل.

 إيداع امللف اإلداري واملاي. حالة القبول: -
 ف اللجنة من أجل إعادة عرض املشروع مرة أخرى أمام اللجنة.التحفظات املوضوعة من طر رفع  حالة التأجيل: -
 يوما بعد احلصول على قرار رفض اللجنة. 15ميكن تقدمي طعن لدى امللحقة يف غضون  حالة الرفض: -

 

 ي للمؤسسة:ـــــة واإلنشاء القانونـــــة البنكيـــــوافقامل .6
ف ممثل الوكالة للحصول على املوافقة الثالثي من طر  يودع امللف لدى البنك فيما خيص التمويل -

 .البنكية
 بعد احلصول على املوافقة البنكية، يلتزم صاحب املشروع ابإلنشاء القانوين للمؤسسة. -

 ر:ــــن الشاب املستثمــــتكوي .7
شروع، جيب على صاحبه اتباع تكوين فيما خيص تقنيات تسيري املؤسسة، الذي تتكفل به الوكالة قبل متويل امل

 داخليا عن طريق مكونيها.

 روع:ـــــــل املشـــــمتوي .8
 بعد اإلنشاء القانوين للمؤسسة وإمتام اإلجراءات تقوم الوكالة بتمويل املشروع.
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 :االستغاللي مرحلة ــــول فـــــالدخروع و ــــاز املشـــــــإجن .9
ف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وإتباع كل اإلجراءات املعمول هبا خبصوص بعد متويل املشروع من طر 

ـــــح الشاب ليتجسد املشــــروع ويصب، االستغاللهذه املرحلة، جيب احلصول على العتاد وتركيبه مباشرة والشروع يف مرحلة 
 .ســــــــةصاحب مؤس

يتم تسديد القروض على عدة مراحل وذلك  ،واالستثمار االستغالليف مرحلة  واالنطالقالشروع  ما يتمبعد
 نوجزها يف الشكل التاي:اليت التمويل،  صيغةحسب 

 يف إطار وكالة دعم وتشغيل الشبابميثل طريقة تسديد القروض  جدول: (06رقم ) دولاجل

 الوكالةقرض  قرض البنك إرجاء التسديد 
 

 سنوات تسديد القروض
 األوىل مدة ثالث سنوات

 (3و 2، 1السنة )
 مخس سنوات

 (8و 7، 6، 5، 4السنة )
 مخس سنوات

 (13و 12، 11، 10، 9السنة )
  .على واثئق املؤسسة ابالعتمادمن إعداد الطالبني  املصدر:

ث سنوات كإرجاء التسديد، بعدها يشرع يف يستفيد الشاب املستثمر من ثال االستغالليف مرحلة  االنطالقبعد 
 عملية تسديد القرض البنكي ملدة مخس سنوات، تليها عملية تسديد قرض الوكالة ملدة مخس سنوات أخرى.
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 جة برج بوعريريــــاب واليـــل الشبــــم وتشغيـــة لدعـــــة الوطنيــــــة لدور وحصيلة الوكالـــــاملبحث الثالث: دراس
دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والية برج بوعريريج يف مرافقتها للمؤسسات  نتطرق إىليف هذا املبحث 

 .من خالل عرض حصيلتها اــــــالصغرية واملتوسطة وخمتلف املشاريع اليت متوهل

 ل الشبابــــيا وكالة دعم وتشغــــات اليت متوهلــــع والقطاعـــــاملطلب األول: خمتلف املشاري
الوطين ويتجلى ذلك يف دور  ابالقتصادتسعى الدولة اجلزائرية إىل اإلملام بكل القطاعات اليت من شأهنا النهوض 

املؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ومرافقتها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتنوع نشاطاهتا واختالف أفكار 
 :2019إىل  2011إحصائيات كلية للسنوات من الوكالة و القطاعات اليت متوهلا خمتلف  الشباب املستثمر فيها، وفيما يلي

 :ريــــــالبح دـــة والصيــــــقطاع الفالح .1
 تكثيف خالل من االقتصاديوالتنوع  التنمية الغذائي قصد لألمن الدائم التدعيم سياسة الفالحة على يرتكز قطاع

 األمساك، تدعيم على فريتكز البحري الصيد الريفية، أما قطاع األقاليم وتنمية يروتطو  الغذائية الزراعية، الفروع يف اإلنتاج
مبحركات،  جتهيزها وإعادة السفن الصيد، جتديد وجتهيزات مواد الصيد، اقتناء سفن ابقتناء البحرية املائية واملوارد احليواانت
 السفن وتصليح صنع وكذا السفن جتفيف لاألثقال، وسائ رفع وآالت الرتميم وسائل) اإلنتاج وسائل دعم وحدات
، (والتوزيع والتحويل التجميد وأنفاق مربّدة مستودعات التربيد، وحدات) اإلنتاج دعم ، وحدات(الصيد عتاد وصناعة

 املائيات. البحرية، تربية والنبااتت احليواانت تربية

 :ةــــــالصناع قطاع .2
الصناعية، الصيدالنية،  الكهرومنزلية، الكيمياءالصناعة و  رابئيالكهالصناعي،  اجملال دعم يف القطاع هذا يرتكز

 واجللود واأللبسة األغذية، النسيج املتقدمة، صناعة وإصالحها، التكنولوجيا السفن السيارات، بناء وقطاع امليكانيك
 .األاثث وصناعة املشتقة، اخلشب واملواد

 :لـــــــــالنق قطاع .3
 وشبكات فعالة نقل نظم تواجد فإن وعليه بلد ألي زدهارواال املستدامة للتنمية ةاألساسي الركائز من واحد يعترب

 مت حيث حقيقيا حتوال اجلزائر يف النقل قطاع عرف االجتماعية، فقد والرفاهية االقتصادية التنمية لتحقيق ضروري حديثة
 التنمية يف للمسامهة وفعالية اءةكف أكثر القطاع هذا جلعل اإلجناز طور يف وأخرى املشاريع من كبري عدد إجناز

 .للبالد االقتصادية
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 :يــــــاحلرف القطاع .4
غذائية، الصوف، اخلشب، الطني،  مواد)والفنية  التقليدية من احلرف جماالته بشىت احلريف القطاع يتمثل يف دعم

 املتعلقة ، احلرف(البناء وغريها د، مواداملواد )الكهرابء، احلدي إبنتاج املتعلقة ، احلرف(خمتلفة اجللود، املعادن وعدة مواد
 .(املباين الصناعية والكهرابئية وامليكانيكية، زخرفة، تزيني ابخلدمات )التجهيزت

 :ةـــــالعمومي الـــــاألشغ قطاع .5
ويهدف  واملطارات وغريها واملوانئ وصيانة الطرق بناء االقتصادية، يتطلب التنمية يف وحساس اسرتاتيجي قطاع هو

املسامهة القوية يف النمو وخلق فرص العمل ابإلضافة إىل املشاركة يف سياسة إعادة توزيع الدخل القومي وتوفري خمتلف إىل 
 اخلدمات العامة.

 :رةـــــــاحل املهن قطاع .6
 رأس وضآلة الذهين العمل على واالعتماد العمل يف االستقالل على هو قطاع ذو أعمال خمتلفة يف طبيعته، يرتكز

 .املال

 :اتـــــــاخلدم قطاع .7
 الشغل ميدان يف عليها يستحوذ اليت احلصة إىل ابلنظر لالقتصاد احلديثة االجتاهات أهم أحد اخلدمات قطاع يعد

الثروة قد سارعت الدولة اجلزائرية  خلق يف يساهم اإلمهال وال يعاين كان بعدماف اإلمجاي، اإلنتاج يف املهمة مسامهته وكذا
 .يجيات للنهوض هبذا القطاعاسرتات عدة بوضع

  :ريـــــــال قطاع .8
الشروب  ابملياه السكنات ومعاجلتها، تزويد السقي معدات حيث يعتمد على توفري، املائية املوارد يتمثل يف قطاع

 النبااتت وغريها. ابإلضافة إىل سقي ومتابعتها
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على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ع حسب القطا واجلدول التاي ميثل لنا إحصائيات املشاريع املمولة 
 :2019إىل سنة  2011من سنة  جملموع السنواتالشباب لوالية برج بوعريريج، 

شغيل ميثل املشاريع املمولة حسب القطاع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتجدول : (07رقم ) دولاجل
 2019إىل سنة  2011، جملموع السنوات من سنة الشباب لوالية برج بوعريريج

الفالحة  
والصيد 
 البحري

قطاع 
 الصناعة

قطاع 
 النقل

القطاع 
 احلريف

قطاع 
األشغال 
 العمومية

قطاع 
املهن 
 احلرة

قطاع 
 اخلدمات

قطاع  
 الري

عدد املشاريع املمولة من سنة 
 2019إىل سنة  2011

530 363 720 565 231 52 1037 15 

 3513 اجملموع
 

 . ابالعتماد على معلومات املؤسسةمن إعداد الطالبنياملصدر: 

من كل ما سبق يتجلى لنا أن املؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تساهم بشكل كبري يف دعم الشباب 
 الوطين. صادتابالقاجلزائري مبرافقتهم يف إنشاء مشاريعهم ابلتاي توفري مناصب الشغل، القضاء على البطالة والنهوض 

ت استشارية حمضة، وختتلف ابختالف رغبة الشاب وفكرته يف اختيار نشاط املشروع اإلحصائيا هذهفيما تبقى 
 اليت تتم وفقا للكفاءات الدراسية، املهنية واملالية.

 ي: دراسة حلصيلة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والية برج بوعريريجــــــاملطلب الثان
 

مرافقة ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف القطاعات  تعمل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على
، قامت وكالة والية برج 2019إىل غاية سنة  2011وخلق املبادرة الفردية وتطوير الفكر املقاواليت، فمنذ بداية سنة 

وأشكال متت عملية اإلحصائيات ابلتعمق فيها وحتويلها إىل منحنيات  هذهمشروع، وبناءا على  3513بوعريريج مبرافقة 
 .االستثماريةالتحليل والتشخيص لوضعية الوكالة جتاه الشباب أصحاب املؤسسات واألفكار 

 :2019 – 2011املشاريع املمولة حسب قطاع النشاط  .1
الوكالة ، املمولة من طرف 2019إىل سنة  2011ميثل اجلدول التاي حصيلة عدد املشاريع من كل قطاع لسنة 

مشروع  3513، حيث بلغ جمموعها الكلي للسنوات التسع املدروسة برج بوعريريجوالية  غيل الشبابالوطنية لدعم وتش
 ممول ابإلسقاط على مثانية قطاعات خمتلفة.
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 2019ى سنة ــــــإل 2011ة ــــــة من كل قطاع لسنــــــة عدد املشاريع املمولـــــحصيل: (08رقم ) اجلدول

 اخلدمات النقل اجملموع
 املهن
 احلرة

 الري الصناعة
األشغال 
 العمومية

 احلرف
الفالحة والصيد 

  البحري
701 348 139 5 38 2 23 67 79 2011 

1095 333 311 4 77 1 78 146 145 2012 
595 33 239 4 61 1 39 112 106 2013 
402 6 118 9 50 3 21 104 91 2014 
315 0 104 7 55 1 19 69 60 2015 
215 0 56 5 39 3 27 44 41 2016 
58 0 26 3 9 0 6 9 5 2017 
69 0 24 6 15 3 12 8 1 2018 
63 0 20 9 19 1 6 6 2 2019 

 اجملموع 530 565 231 15 363 52 1037 720 3513
 .من إعداد الطالبني ابالعتماد على معلومات املؤسسةاملصدر: 

  للجدول السابق: بياين متثيلوفيما يلي 
 2019 سنة إىل 2011لسنة  عدد املشاريع املمولة من كل قطاع صيلةبياين حلمتثيل  :(03رقم )الشكل 

 
 .08من إعداد الطالبني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم  املصدر:
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 أغلبية املشاريع املختلفة واليت من اجلدول والشكل البياين نالحظ أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب متول
إىل سنة  2011تصاد الدولة حيث كان جمموع املشاريع املمولة من طرف وكالة برج بوعريريج لسنة يف النهوض ابق تساهم
، لكن كما تشري اإلحصائيات كان هناك تذبذب يف عدد املشاريع املمولة من قطاع آلخر ومن 3513قد وصلت  2019

 تلف املشاريع واختالف أفكارهم.الستثمار يف خمعلى  اإلقباليف ورغبتهم هذا راجع إىل األشخاص و سنة ألخرى، 

 139شهدت جل القطاعات ارتفاع واخنفاض يف عدد املشاريع للتسع سنوات، حيث جند قطاع اخلدمات وصل 
، 104، 118 ،239 ، بعد ذلك كان اخنفاض ملحوظ بـــ311بــ  2012مث بدأ ابالرتفاع لسنة  2011مشروع لسنة 

 1037عظمية بــ أالتواي، والذي وصلت عدد مشاريعه املمولة قيمة للسبع سنوات األخرية على  20، 24، 26، 56
ع للسنوات مشاري 6، 33، 333مث  2011لسنة  348مشروع حيث بلغت  720مشروع، يليه قطاع النقل بــمجموع 

ا بعد ذلك نالحظ احلصيلة صفر لباقي السنوات وهذا راجع لتجميد الوكالة متويله، على التواي 2014، 2013، 2012
هلذا القطاع، يليه قطاع احلرف يف املرتبة الثالثة مث قطاع الفالحة والصيد البحري، قطاع الصناعة، قطاع األشغال 

 مشروع على التواي. 15، 52، 231، 363، 530، 565العمومية، قطاع املهن احلرة وأخريا قطاع الري، مبجموع 

خر إىل سهولة اإلنشاء، عدم تطلب مستوى أتهيلي يف عدد املشاريع من قطاع آل واالخنفاض االرتفاعيرجع 
 ودراسي عاي، توفر كل الدعم الالزم، ابإلضافة إىل أهنا قطاعات مرحبة وال تتطلب جمهودا كبريا.

 :2019 - 2011 البلدايت يف املستحدثة الشغل ومناصب املمولة املشاريع عدد .2
 3513املمولة من طرف الوكالة لتسع سنوات بلغت فإن عدد املشاريع  (08)كما وضحنا يف اجلدول السابق رقم 

بلدية فكان هناك اختالف واضح من منطقة  34على املستوى الكلي لوالية برج بوعريريج، أما على املستوى اجلزئي لـ
 ي:ـــــــألخرى يف املشاريع املمولة وأيضا يف مناصب الشغل املستحدثة، وهذا ما يوضحه اجلدول التال

 2019إىل سنة  2011صيلة عدد املشاريع املمولة ومناصب الشغل املستحدثة لسنة ح: (09)اجلدول 
 البلدية عدد املشاريع املمولة مناصب الشغل املستحدثة

 برج بوعريريج 1406 4218
 راس الواد 223 669
 عني تسرة 56 168
 والد براهمأ 31 93
 برج زمورة 20 60

 والد دمحانأ 82 246
 تسامرت 15 45

 منصورة 81 243



 - برج بوعريريج -يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ANSEJدراسة ميدانية لدور وكالة الدعم               ينالثا لالفص

 

48 

 بن داود 21 63
 املهري 83 249
 حرازة 8 24
 والد سيدي ابراهيمأ 15 45

 جمانة 157 471
 الياشري 192 576
 حسناوة 106 318
 ثنية النصر 21 63

 عني اتغروت 48 144
 تكستار 32 96

 برج الغدير 87 261
 بليمور 44 132
 غيالسة 21 63

 العناصر 67 201
 تاتقلعي 14 42

 احلمادية 128 384
 العش 87 261
 القصور 71 213
 الرابطة 28 84

 جعافرة 83 249
 القلة 64 192
 املاين 18 54
 تفرق 15 45

 سيدي مبارك 55 165
 بئر قاصد علي 48 144
 خليل 86 258

 اجملموع 3513 10539
 .من إعداد الطالبني ابالعتماد على معلومات املؤسسةاملصدر: 
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بلدية يف عدد املشاريع االستثمارية بــ  34ول نالحظ أن بلدية برج بوعريريج متثل املنطقة األكرب من أصل من اجلد
، 223، تليها بلدية رأس الوادي، بلدية الياشري وبلدية جمانة بــ 2019إىل  2011للسنوات من  3513من جمموع  1406

مشاريع وهذا  08أدىن حد يف عدد املشاريع املمولة بــ مشروع على التواي، يف حني سجلت بلدية حرازة  157، 192
 راجع إىل اختالف الكثافة السكانية واختالف الطلب من منطقة ألخرى.

نالحظ أيضا اختالف واضح يف عدد مناصب الشغل املستحدثة هلذه املشاريع من منطقة ألخرى، أغلب 
 زادت مناصب الشغل،لما زادت عدد املشاريع املختلفة يف عدد املشاريع ونوعيتها، فك االختالفاألسباب راجعة إىل 

لدية برج بوعريريج، بلدية رأس الوادي، بلدية الياشري، وبلدية جمانة بفنجد أعلى املناطق من حيث توفر مناصب الشغل ب
منصب شغل، وهذا ما  24على التواي، يف حني سجلت بلدية حرازة أدىن مستوى بــ  471، 576، 669، 4218بــ 
 وضحه الشكل التاي:ي

من سنة متثل مناصب الشغل املستحدثة على مستوى بلدايت والية برج بوعريريج  دائرة نسبية: (04الشكل رقم )
 2019 سنة إىل 2011

 
 .09 من إعداد الطالبني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 
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 :2019 - 2011 لــــــالتموي صيغ حسب .3

يف متويلها للمشاريع املختلفة لكل القطاعات اليت يتبناها  صيغة لدعم وتشغيل الشباب ثالث تعتمد الوكالة الوطني
بدورة صاحب املشروع، حيث تتمثل يف التمويل الذايت )الشخصي( والتمويل الثنائي والتمويل الثالثي، وبدراستنا لوكالة 

إىل  2011تمويل سالفة الذكر للسنوات من برج بوعريريج فقد كانت اإلحصائيات جد خمتلفة ومتباعدة بني طرق ال
 ، وهذا ما يوضحة اجلدول التاي:2019

 2019 سنةإىل  2011 سنة منالتمويل  صيغةحصيلة عدد املشاريع املمولة حسب : (10رقم ) اجلدول

  التمويل صيغ
 الثنائي الثالثي الذايت 

0 694 7 2011 
0 1092 3 2012 
0 593 2 2013 
0 400 2 2014 
0 313 2 2015 
0 212 3 2016 
0 56 2 2017 
0 67 2 2018 
1 58 4 2019 
 اجملموع 27 3485 1

 

 .من إعداد الطالبني ابالعتماد على معلومات املؤسسةاملصدر: 
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ي والثالثي لتمويل الذايت، الثنائا صيغةحسب  املشاريع املمولة من طرف الوكالة حلصيلة بياين متثيل :(05رقم )الشكل 
 2019 سنة إىل 2011سنة  من

 
 .10 من إعداد الطالبني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 

يف تسع  3485الحظ أن عدد املشاريع املمولة بصيغة التمويل الثالثي وصلت السابقني نوالشكل دول من اجل
 على التواي. 01و 27ايت ، يف حني بلغت عدد املشاريع املمولة ابلتمويل الثنائي والذسنوات

سجلت إىل أن  واالخنفاضمث بدأت ابالرتفاع  2011مشروع لسنة  694جند أن طريقة التمويل الثالثي سجلت 
، أما طريقة 2019لسنة  04و 2011مشاريع لسنة  07، طريقة التمويل الثنائي سجلت 2019 مشروع لسنة 58

 .2019تسع سنوات وكان ذلك لسنة التمويل الذايت فلم تسجل سوى مشروع واحد طيلة ال

التمويل الثنائي والذايت جد ضعيفة مقارنة ابلتمويل الثالثي، يرجع هذا إىل  أيضا أن املشاريع املمولة بصيغةجند 
إقبال الشباب املستثمر على هذا النوع األخري من التمويل من ابب الضرورة واخنفاض املسامهة الشخصية للمستثمر، إذ 

باب املستثمر يف التمويل الثنائي والذايت تعوضها مسامهة البنك يف التمويل الثالثي، رغم أن غالبية الشباب أن مسامهة الش
 هلم الرغبة يف التمويل الثنائي والذايت تفاداي للتمويل الربوي يف معامالهتم مع البنك.
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 :2019 - 2011 لــــالتموي لــــمراح حسب ةـــــاملمول عـــــاملشاري .4

عمقنا لدور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، جند أصحاب املشاريع يقصدوهنا لتمويل مشاريعهم يف ت
بطريقتني خمتلفتني تتمثل يف اإلنشاء والتوسعة، واجلدول املواي ميثل حصيلة كل املشاريع مقسمة بني هاتني الطريقتني من 

 :2019إىل سنة  2011سنة 

 2019سنة  إىل 2011 سنة منيع املمولة حسب مراحل التمويل )إنشاء أو توسعة( حصيلة املشار (: 11رقم ) اجلدول

 مراحل التمويل
 اإلنشاء التوسعة 

6 695 2011 
9 1086 2012 
4 591 2013 
5 397 2014 
0 315 2015 
7 208 2016 
0 58 2017 
0 69 2018 
0 63 2019 

 اجملموع 3482 31
 .العتماد على معلومات املؤسسةمن إعداد الطالبني اباملصدر: 
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 2011 سنة من حسب مراحل التمويل املشاريع املمولة من طرف الوكالة حلصيلة بياين متثيل: (06رقم ) الشكل
 2019 سنة إىل

 
 .11 من إعداد الطالبني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 

يف مرحلة اإلنشاء  2019 غايةإىل  2011يع للسنوات من السابقني نالحظ أن عدد املشار  دول والشكلمن اجل
 58وأدانها  1086بــ  2012، حيث تشري اإلحصائيات إىل أعلى عدد للمشاريع سنة 3513من أصل  3482متثل 
 09مشروع يف مرحلة التوسعة وهذا اختالف واضح بينهما حيث سجلت أكرب عدد بــ  31، يف حني متثل 2017لسنة 

 .2012مشاريع لسنة 

كون الشباب املستثمر ال ميلك مشاريع مصغرة لتوسيعها وتطويرها وإمنا يعتمد على وكالة   االختالفيرجع هذا 
 .االنطالقالدعم وتشغيل الشباب يف إنشاء مشروعه ومرافقته من نقطة 

 :2019 - 2011 اجلنس حسب ةـــــاملمول عــــاملشاري .5
والية برج بوعريريج، وجدان أن الشباب ذوي األفكار الذين يف دراستنا لدور وكالة دعم وتشغيل الشباب ل

  :يـــــيقصدوهنا لتمويل مشاريعهم أغلبهم من جنس الذكور مقارنة ابإلانث، وهذا ما يوضحه اجلدول التال
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 2019 سنةإىل  2011سنة عدد املشاريع املمولة حسب اجلنس من حصيلة : (12) رقم اجلدول

          اجلنس
 ورذك إانث 

32 669 2011 
44 1051 2012 
32 563 2013 
22 380 2014 
27 288 2015 
23 192 2016 
5 53 2017 
7 62 2018 
17 46 2019 

 اجملموع 3304 209
 

 .من إعداد الطالبني ابالعتماد على معلومات املؤسسةاملصدر: 

  2019 سنة إىل 2011 سنة نس منحسب اجلاملشاريع املمولة  حلصيلة بياين لــــمتثي: (07رقم )الشكل 

 
 .12 من إعداد الطالبني ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 
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قامت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  2019إىل سنة  2011من الشكلني السابقني نالحظ أنه منذ سنة 
 انث.جلنس اإلمشروع  209مقابل  3513مشروع جلنس الذكور من أصل  3304بتمويل ومرافقة 

قد سجلت أعلى عدد بــ  2012يف سنة مشروع جلنس الذكور أما  669سجلت  2011يف سنة أنه نالحظ 
 مشروع. 46بــ  2019مشروع، فيما سجلت أدانها سنة  1051

، فيما سجلت أعلى 2019مشروع لسنة  17و 2011مشروع لسنة  32من املالحظ أيضا يف جنس اإلانث جند 
 مشاريع على التواي. 05و 44بــ  2017و 2012انها سنة عدد للمشاريع وأد

الواضح بني الشباب املستثمر من جنس اإلانث وجنس الذكور راجع إىل طبيعة املعيشة والعادات  االختالفإن 
التوعية  والتقاليد اليت تسود اجملتمع، نقص ثقافة املرأة وخوفها يف التعامل مع البنوك واهليئات اإلدارية ابإلضافة إىل نقص

والتوجيه مقارنة مع الذكور، الشيء الذي نراه معاكسا متاما يف الدول املتقدمة واألوربية فللمرأة هناك دورا هاما جدا يف 
 للدولة. االقتصاديةالنهوض ابلتنمية 

 ات:ـــــــــــار الفرضيــــــــاختب

 متويل يفأمهية كبرية  الشباب وتشغيل دعمل يةاعتمادا على دراستنا وحتليلنا للموضوع استخلصنا أن للوكالة الوطن
وهذا ما املسطر،  اهلدف إىل الوصول وابلتاي جناحهم حد إىلاملستثمر  الشباب مبرافقة واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 كفاءة املستثمر وخربته يف مراقبةبمرهون هذه املؤسسات  استمرارتطور و  من جهة أخرى يبقى، صحة الفرضية يثبت لنا
 .عاملشرو تسيري و 

 التمويل ابإلضافة يف وضعف اإلمكانيات يف نقص مشكل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت التحدايت .1
 لتغيري أغلبهم فيلجأ فيها، االستثمار يف مبدئية رغبة للشباب واليت الدعم هلياكل املمنوحة للمشاريع الدولة جتميد إىل

 الشباب قدرة مدى يثبت اختبار أو رقابة وجود لعدم مسبقة خربة دون فقط هادةش جبلب وذلك البطالة من خوفا اجملال
 لتمويل الكافية اإلمكانيات من الشباب معاانة من لنا تثب ملا الفرضية صحة نؤكد وابلتاي مشاريعهم فشل أو جناح يف

 .مشاريعهم
 الشخصية اخلاصة واألموال يتالذا التمويل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل آليات وختتلف تتعدد .2
ألن  الفرضية هذه البنوك، ما يثبت لنا صحة من كاالقرتاض املالية واملؤسسات الدعم هياكل طريق عن اخلارجي والتمويل

 تتم بثالث طرق على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من التمويل الذايت، الثنائي والثالثي. التمويل عملية
 اجملتمع، حاجيات وكل التوازن الدولة، حتقيق ابقتصاد النهوض يف هاما دورا واملتوسطة صغريةال للمؤسسات .3

األمهية  من تؤكده ملا الفرضية صحة لنا الواردات وقد ثبت وخفض الصادرات زايدة إىل ابإلضافة الشغل مناصب بتوفري
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شغل،  مناصب البطالة، توفري على صادي، القضاءاالقت النمو، التوازن حتقيق يف البالغة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 االسترياد. من ظاهرة التوظيف واإلنقاص واحلد
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 ل:ــــة الفصــــــــخالص

 تطورها من حتد اليت الصعوابت عديد من تعاين النامية الدول كباقي اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 يف كبرية صعوابت جتد حيث منها، تعاين اليت املعيقات أهم من يعترب الذي التمويل لمشكها بين ومنانتشارها  وسرعة
 لتلبية كافية غري بكميات عادة تكون واليت البنكية القروض يف ابخلصوص واملتمثلة اخلارجية املصادر من التمويل

 للمؤسسات يسمح ال مما املاي امالنظ حمدودية إىل الوضعية هذه سبب ويرجع واملتوسطة الصغرية املؤسسات احتياجات
من السياسات  بتطبيق العديدجاهدة  يةاجلزائر  الدولة سعت، لذا التمويل مصادر يف ابلتنويع واملتوسطة الصغرية

 أهم هذه السياسات والقضاء على البطالة، من قتصاديةاالتنمية وحتقيق ال املؤسسات هلذهلتوفري سبل الدعم  واملخططات
وتطبيق  اليت هتدف إىل مساعدة الشباب البطال على إنشاء مشروع خاص به لدعم وتشغيل الشباب الة الوطنيةالوك

تساعد يف وتقدمي تسهيالت وامتيازات أخرى ومرافقته من خالل منحه التمويل املالئم  ،أفكاره على أرض الواقع
 .االنطالق اجليد للمشروع

دور الوكالة الوطنية يف دعم ومرافقة املؤسسات الصغرية من خالل الدراسة اليت قمنا هبا واليت تتمحور حول 
الوكالة ومهامها ابإلضافة إىل أشكال  التعرف علىحماولتنا  يفو واملتوسطة عموما وحصيلة وكالة برج بوعريريج خصوصا 

ع نستخلص أن هلذا األخري دور خاص وأمهية كبرية يف تطور قطا ، الدعم الذي تقدمه وشروط االستفادة من دعمها
 الوطين. ابالقتصاداملؤسسات واستمرارها، توفري مناصب الشغل والتوظيف املختلفة، القضاء على البطالة والنهوض 

وعلى الرغم من أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب قد سامهت بشكل كبري يف متويل املؤسسات الصغرية 
 النظر إعادة جيبا القطاع يبقى يعاين من بعض النقائص اليت واملتوسطة ومرافقة العديد من الشباب اجلزائري، إال أن هذ

.اخلارجية الدول مساء يف التحليق مث ومن الوطين قتصادابال للنهوض واألرجح األمثل لالستغالل هنظام هيكلةفيها ويف 



 

 
 

 
  ةــــــــــــخامت
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                                              :ةــــــــــــــــخامت

قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعددت لذي قمنا به توصلنا إىل توضيح شامل لخالل البحث امن 
 هلا. اخلدمات اليت تقدمهامبختلف يل الشباب يف متويلها ومرافقتها وكالة دعم وتشغ ودور أشكاهلا

تساعد يف ختفيض معدالت البطالة يف  فهي االقتصاديةتقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل اهتمام السياسة 
الوطين، لذلك  االقتصادالدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء وابلتاي توليد الدخل وزايدة الطلب وحتريك عجلة 

وأصبح هدف تطوير  االقتصاديفنمو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصبح من العوامل املهمة لدفع عجلة النمو 
يف أية دولة يف العامل على غرار اجلزائر، ال سيما يف ظل احلاجة املتزايدة  واالجتماعية االقتصاديةمن األولوايت  هذا القطاع

خللق فرص عمل ومكافحة الفقر، هذا ابإلضافة إىل احلاجة لقطاع قوي من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يكون قادرا 
 العاملية. االقتصاديةيف سبيل مواجهة التحدايت الناجتة عن التطورات على املنافسة ولعب دور قيادي يف عملية التنمية 

ولتسليط الضوء على موضوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وللتزود 
 مبعلومات أكثر واقعية وميدانية، مت اختيار الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

 والية برج بوعريريج للتطبيق امليداين.ب

 ج:ــــــــــــــــالنتائ
 :النتائج من جمموعة قمنا إىل اليت الدراسة خالل من توصلنا

 الدول اختالف من وابلرغم واملتوسطة الصغرية ابملؤسسات املتعلقة املفاهيم وتباين الفروقات من الرغم على .1
والدور االقتصادي  القطاع هذا أمهية على جمملها يف تتفق أهنا إال سساتاملؤ  هلذه موحد تعريف إعطاء على واهليئات

 .يف مجيع اجملاالت تؤديه الذي والتنموي الكبري
ال  املؤسسات سهلة التأسيس، هذه كون واملتوسطة، الصغرية املؤسسات مظاهر جناح وانتشار أبرز من إن .2

 اجلودة. عالية لتكنولوجيا كبري وال رأمسال إىل حتتاج
 الصناعي من االقتصادي النشاط أوجه خمتلف تشمل جماالت عدة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات عملت .3
 .اخلدمات وغريها التجاري، جمال والزراعي،
 الذايت، التمويل يفأساسا  واملتمثلة الداخلية املصادر من مشاريعها بتمويل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تقوم .4
 البنوك من االقرتاض واألقارب، األهل من االقرتاض املختلفة االقرتاض مصادر يف واملتمثلة ارجيةاخل إىل املصادر ابإلضافة
ائرية الوكالة الوطنية اجلز واملتوسطة اليت أبرزها  الصغرية املؤسسات متويل يف املتخصصة واملؤسسات اهليئات قروض التجارية،

 .لدعم وتشغيل الشباب
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متويل هلا دور كبري وابرز يف  فإن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب اهب قمنا اليت اإلحصائيات خالل من .5
إىل  2011املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومرافقة الشباب، فقد قامت على مستوى والية برج بوعريريج منذ بداية سنة 

 . منصب شغل 10539وخلق  مشروع استثماري 3513بتمويل  2019هناية سنة 

 :االقرتاحات
 اليت نراها االقرتاحات بعض تقدمي ميكننا عليها، حتصلنا اليت العامة النتائج على وبناء دراستنا يف جاء ما لخال من

 :التاي النحو على الدراسة هذه يف إليها التوصل مت ما مع تتماشى

 أول يعترب الذي اإلعالم والتكوين جانب على يف إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب جيب الرتكيز .1
قطاع املؤسسات الصغرية بأمهية وللقيام  األكثر القطاعات يف االستثمار األمثل حنو الشباب توجيه هبدف املرافقة عناصر

 .هوتطوير  واملتوسطة اجلزائرية
 بدور التعريف قصد واجلامعات املهين التكوين ومراكز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بني اتفاقيات إبرام .2
 .اليت تقدمها وخلق روح املبادرة والفكر املقاواليت يف الشباب اجلزائري اخلدمات أهمالوكالة، 
 الصغرية واملتوسطة، املؤسسات إنشاء يف املتخصصة املؤسسات وخمتلف الوكالة وملتقيات بني اتفاقيات تفعيل .3

 .املؤسسات مرافقة يف والتنسيق املعارف تبادل أجل من
 الصغرية املؤسسات ملرافقة كل اجملاالت يف كافية خربة ذو إطارات كوينضرورة ترقية العنصر البشري وت .4
 .املرافقة جمال  يف الوكالة إطارات لرسكلة وترقية وتربصات لقاءات برجمة خالل يف خمتلف مراحلها من واملتوسطة
لتعليمي املشروع، املستوى ا خصوصية حسب القطاعات خمتلف يف النشأة حديثة املشاريع حنو الشباب توجيه .5

 .فيها التنمية وحاجيات املنطقة والدراسي، مؤهالت

 آفاق الدراسة:
 :مستقبلية لبحوث حمورا كواني أن ميكن اللذين هذين املوضوعني نقرتح خصبا حديثا املوضوع جلعل

 .اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف التشغيل تطوير أساليب وطرق .1
.احمللية االقتصادية التنمية لتحقيق واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور تفعيل آليات .2
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 : قائمة املراجع

 أوال: الكتب

عبد الرمحان كساب عامر: جسور التنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة العصب الرئيسي القتصاد الدول، ط  .1
 .2016 ، دار الكتاب للنشر والتوزيع، مصر،1

ق حممد: نظرايت السياســـة املاليـــة للمؤسســـات الصغيــــرة واملتوسطــة، النشر اجلامعي اجلديد، برا غريب محزة، .2
 .2018تلمسان، اجلزائر، 

دار احلامد للنشر حممد إبراهيم عبد الالوي: املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطارها النظري والتطبيقي،  .3
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 ملخص:

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أي بلد، ذلك من خالل 
 والدور الذي تلعبه يف القضاء على الفقر وتوفري مناصب الشغل، ابملقابل أيضا مسامهتها الفعالة يف الناتج احمللي اإلمجاي

 جندها تواجه العديد من التحدايت اليت تعيق نشاطها.

واجلزائر كغريها من الدول سعت جاهدة للنهوض هبذا القطاع وتوفري البيئة املالئمة له ابستحداث آليات وهياكل 
 يل هذه املؤسسات، من بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.متعددة مهمتها األساسية دعم ومتو 

ومن خالل هذه الدراسة مت تسليط الضوء على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والدور الذي تلعبه يف 
وحتليلها،  اجلزائر -مرافقتها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، مستعرضني أهم اإلحصائيات احلديثة لوكالة برج بوعريريج 

وقد مت التوصل إىل أن الوكالة تساهم بشكل كبري يف دعم ومتويل هذا القطاع مع العمل الدائم على مرافقة أصحاب 
 املشاريع وابلتاي خلق مناصب شغل مستحدثة.

 .، الشباب، الدعم، التمويل، املرافقةاالستثمار الكلمات املفتاحية:

 
Summary: 

Small and medium sized enterprises are of great importance for the economic and social 

development in every country, because of its real participation to the gross domestic product so, it 

can defeat poverty and create new job positions. On an another hand these enterprises face a lot of 

challenges that obstruct their activities. 

Algeria, like any other country, works hard to develop this section and provide the good 

environment using the new developed mechanisms to support and finance these enterprises, among 

the new mechanisms, we find the National youth employment support agency. 

Through this study, we try to focus on the National youth employment support agency and its 

role in the process of accompanying small and medium enterprises regarding all recent statistics of 

Bordj Bou Arreridj’s agency – Algeria and analysing them. 

We found out that the agency greatly contributes to support and finance this section and 

works hard to accompany the entrepreneurs (project developers) and thus creating new jobs. 

Key words: Investment, The support, Financing, Accompaniment, youth. 

 


