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دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ف

ة ة والمتوسطة دراسة حالة وكالة أدرار خالل الفير  (2017-2015) الصغير



الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 

 وصحبه أجمين.محمد وعلى آله 

 تعالى " وإذا تأدن ربك لئن شكرتم ألزيدنكم...،" صدق هللا عمال بقول هللا

 العظيم.

تمام نشكر هللا على نعمته التي ال تعد وال تحصى ومنها توفيقه وتعالى على إ

 هذا العمل.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف األستاذ بلوافي عبد المالك على 

 توجيهاته وإرشاداته، فجزاه هللا خيراً.

جميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

 والتجارية وعلوم التسيير.

هللا ورعاه، وإلى االخوة والخوات  اأيضاً الشكر موصول إلى الوالدين حفضهم

واألقارب والصدقاء والزمالء وكل من ساهم في هذا العمل من قريب او 

 بعيد.
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 تمهيد: .1

تشهده الساحة االقتصادية العالمية من تغيرات على أكثر من صعيد، احتلت المؤسسات الصغيرة  في ضوء ما   

عملت على توفير  الدول بها ، حيثالقتصادية، مما زاد اهتمام والمتوسطة دورا رياديا في عملية التنمية ا

 ظروف نجاحها وعملها وجعلتها من األولويات ضمن برنامج التنمية.

مع التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية في الجزائر نحو التنوع االقتصادي، وذالك إدراكا بالدور و   

التوجه الى  المرتقب لهذه المؤسسات في توسيع قاعدة االقتصاد الوطني، قامت الحكومة بعد مبادرات هدفت

المستثمرين للتوجه نحو هذا القطب االستثماري الجديد بإقامة مثل هذه المؤسسات نظرا لما صغارتشجيع الى 

يمكن أن تؤديه مستقبال إذا ماحضيت باالهتمام الالزم، وكل ذالك يظهر من خالل إتباع سياسات مالية وانشاء 

 طاعات النشاط االقتصادي.هياكل تهتم بدعم هذه المؤسسات وتأهيلها في مختلف ق

هذه لتسلط الضوء على أحد الهياكل الداعمة إلنشاء ومتابعة المؤسسات  ستناادرووفقا لهذا التوجه تأتي   

الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر محاولين بذالك إبراز الدور الذي 

 .تلعبه هذه الوكالة في تمويل ودعم هذه المؤسسات

 شكالية:اإل .2

 الل طرح التساؤل التالي:تبعا لما سبق تتحدد اشكالية البحث من خ

 في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟فيما يتمثل دور الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر 

وهذه اإلشكالية تدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية التي سنحاول اإلجابة عليها من خالل دراستنا 

 للموضوع:

 ماهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟  -

 ؟ المؤسسات الصغيرة والمتوسطةليات تمويل آماهي  -

 الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر؟  ماهي -

 فرضيات الدراسة: .3

 التمويل مشاكل في الحصول على والمتوسطة تواجه المؤسسات الصغيرة  -

 في الحد من ظاهرة البطالة في االقتصاد الجزائري صغيرة والمتوسطةتساهم المؤسسات ال -

 في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فعاالتلعب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر دورا  -

 

 

 مجال الدراسة: .4

 تتحدد مجال دراستنا كمايلي:

 المجال النظري: -

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحدود المفتوحة التي يمكن دراستها على مختلف الجوانب، 

 من حيث جانب كيفية تمويلهاإال أنه ارتأينا دراستها 

 المجال المكاني: -

بالنسبة للمكان الذي خصص لدراستنا وكون هذه الدراسة بوالية أدرار فقد كان حقل الدراسة الميدانية 

لة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع أدرار والتي لها عالقة بتمويل المؤسسات الصغيرة هو الوكا

 والمتوسطة.

 المجال الزمني: -
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الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في  دورلقد ركزنا في دراستنا للجانب الميداني على دراسة 

( وذالك حسب 2017-2015مويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذالك خالل الفترة مابين )ت

    معطيات المؤسسة.

 الهدف من الدراسة: .5

إبراز الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة  -

 والمتوسطة

 ةستسليط الضوء على مختلف مفاهيم المؤس -

 الوطني في االقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمحاولة التعرف على مكانة  -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعرض آليات تمويل ودعم  -

 أسباب اختيار الموضوع .6

 األسباب الذاتية: -أ

 طبيعة التخصص الذي ندرس فيه -

 رغبة في التعمق في الموضوع -

 سباب الموضوعية:األ  -ب

 االهتمام الحكومي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطةأمام إنشاء وتطور الالعقبات إشكالية التمويل التي تعتبر أحد أهم  -

 

 

 منهج الدراسة: .7

في الجانب النظري تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي اما في الجانب التطبيقي انتهجنا اسلوب دراسة 

الحالة من خالل المقابلة الشخصية و االطالع على وثائق الرسمية للمؤسسة و المالحظة العلمية اضافة الى 

 واقع االلكترونية الم

 : الدراسات السابقة .8

 تم اإلعتماد على مجموعة من الدراسات نورد بعضها فيما يلي:

 ، مذكرةدور القرض المصغر في دعم وتمويل المشاريع الحرفية للمرأة حفاف سمية، لدراسة األولىا -

 :ورقلة-مرباح ، جامعة قاصديمقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص علوم المالية والمحاسبية

حاول الباحث ابراز دور القروض المصغرة في دعم وتمويل المشاريع الحرفية للمرأة، من خالل خلق 

فرص عمل وانشاء مشاريع خاصة بها، ومدى مساهمة القرض المصغر الذي تمنحه الوكالة الوطني 

صت الدراسة الى أن لتسير القرض المصغر في توفير الدعم المالي للمشاريع لحرفية للمرأة، وقد خل

القرض المصغر قرض بدون فائدة تلجأ إليه المرأة نتيجة لصعوبات على تمويل من المؤسسات البنكية، 

 مما يسهل على المرأة انشاء مشروعات خاصة بها تأدي الى تخفيف من حدة الفقر والبطالة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيئات الدعم والتمويل ودورها في تطوير  سليمة، هالم :لدراسة الثانيةا -

(،أطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهاد دكتوراه 2014-2004في الجزائر )دراسة تقييمية للفترة 

الدراسة تطرق الباحث إلى في هذه : بسكرة-جامعة محمد خيضر تخصص اقتصاديات إدارة األعمال

حصيلة نشاطها خالل سنوات صغيرة والمتوسطة وتقييم الالدعم والممولة للمؤسسات  هيئاتمختلف 

األخيرة، وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن هذه المؤسسات على الرغم من اإلهتمام المتزايد بها 

مشاكل في الجانب التمويلي وذالك والدعم المالي الذي تتلقاه من الهيئات الحكومية الزالت تعاني من 

   نتيجة عدة أسباب من أبرزها عدم وجود مرافقة فعلية طيلة السنوات األولى من بداية نشاطها 
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مودع وردة، آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة تدخل  :الدراسة الثالثة -

حيث اقتصرت  :بسكرة -جامعة محمد خيضر، ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص مالية ونقود

الدراسة التطبيقية على الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر كهيئة ممولة وداعمة لهذا القطاع، تمثلت 

القطاع وكذالك ابراز أهداف الدراسة في محاولة اظهار أهم الطرق واآلليات المستخدمة لتمويل هذا 

نه عال الرغم من نجاح الوكالة في تخفيض نسب البطالة دور الوكالة، بحيث وصلت الدراسة إلى أ

ورفع معداالت التشغيل في الجزائر، غير أنها مازالت تعاني من معوقات متعلقة إما باإلطار العام 

 المنظم للتمويل المصغر أو بالجهاز المشرف على الوكالة.

 هيكلة الدراسة: .9

تم تقسيم الدراسة الى ثالثة فصول، يتضمن الفصل األول اإلطار النظري للمؤسسات الصغيرة و 

وواقعها في المتوسطة من خالل التطرق إلى مفاهيم عامة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الجزائر.

تمويل أما الفصل الثاني تعرضنا إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إبراز آليات 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والهياكل الداعمة لها.

من خالل اختيارنا للوكالة الوطنية للتسير  أما فيما يخص الفصل الثالث فقد خصص للدراسة التطبيقية

( واستخدمنا في 2017-2015القرض المصغر وكالة أدرار للقيام بالدراسة الميدانية في الفترة مابين )

جموعة من األدوات المنهجية و المتمثلة في المالحضات والمقابالت و الوثائق المتحصل عليها ذالك م

  من الوكالة.
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 تمهيد:

تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما بالغا من طرف العديد من الدول والمنظمات العالمية نظرا   

للدور الفعال الذي تلعبه في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك لتميزها عن المؤسسات األخرى بسرعة 

 انشائها وتسييرها.

 التالية:فمن خالل هذا الفصل سنترق للمباحث 

 المبحث األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المبحث الثاني: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها وتحدياتها المستقبلية

 المبحث الثالث: واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
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 المبحث األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، وقد جرت ال يوجد إتفاق بين الدول المتقدمة او النامية على تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 .محاوالت للمفاضلة بين عدة معايير، وذلك بهدف إعطاء تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 .المؤسسات يتميز بمجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من المؤسساتحيث أن هذا النوع من 

 المطلب االول:  تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 أوال: معايير تحديد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 هناك معياران او منهاجان يتم اتباعهما في تحديد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 :1المعيار الكمي .1

نه يمثل معيار رأس المال: يعتبر من المعايير األساسية التي تستخدم في تمييز حجم المشروع نظرا أل -أ

 عنصرا هاما في تحديد الطاقة االنتاجية ويختلف هذا المعيار من دولة إلى أخرى؛

عيارا دوالر( يمكن اعتبارها م 500,000 – 50,000معيار الموجودات الثابتة: إن قيمة تتراوح بين ) -ب

 لتعريف المؤسسة الصغيرة؛

ولة واخرى، دمعيار العمالة: يعتبر من المعايير األكثر استخداما لتمييز حجم المشروع ويختلف أيضا بين  -ج

 ومن التصنيفات االتي اتخدمت في هذا المجال، التصنيف التالي:

 (: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال 01الجدول رقم)

 

 30ذكره، ص مرجع سبقالمصدر: نبيل جواد، 

العمل و يحسب بقسمة رأس المال معيار معامل رأس المال: يمثل حجم رأس المال المستخدم بالنسبة لوحدة  -د

الثايت على عدد العمال والناتج يعني كمية االضافة إلى رأس المال المطلوبة لتوظيف عامل واحد في 

 المشروع

 

 :2وتتمثل فيما يلي :المعايير النوعية .2

وطريقة نوني: يتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبيعة وحجم رأس المال المستثمر فيها االمعيار الق -أ

شمل تمويلها، فشركات األموال غالبا ما يكون رأس مالها كبيرا مقارنة بشركات األفراد، وفي هذا اإلطار ت

)مؤسسات األفراد والمؤسسات العائلية والتضامنية وشركات التوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ت منتجات األلبان والخضر البسيطة باألسهم والشركات والمهن الصغيرة النتاجية والحرفية وصناعا

والفواكه والحبوب والمنتجات الخشبية واألثاث والمنسوجات بأنواعها، والمحالت التجارية والمطابع 

واألسواق المركزية والمزارع ومكاتب السياحة والسفريات والشحن، باالضافة إلى ورشات الصيانة 

 واالصالح وكذا أعمال العمارة والبناء.

: يعتمد هذا المعيار على الحجم، حيث تصنف المؤسسات صغيرة ومتوسطة وفقا لهذا المعيار التنظيمي  -ب

 المعيار إذا اتسمت بخاصيتين أو أكثر من الخواص التالية:

 الجمع بين الملكية واإلدارة؛ -

 ققلة مالكي رأس المال؛ -

                                                             
ة األولى، بيروت، لبنان، والتوزيع، الطبع، مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل جواد،  1

 31، 30، ص2007
ة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمةيوسف حميدي،  2

 68ص، 2007/2008االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 ( عمال9 – 1) اسرية مشروعات أعمال

 ( عامال49 - 10) مشروعات األعمال الصغيرة

 ( عامال99 – 50) مشروعات األعمال المتوسطة

 ( عامل100)أكثر من  مشروعات األعمال الكبيرة
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 ضيق نطاق النتاج وتركزه في سلعة أو خدمة محددة؛ -

 صغر حجم الطاقة االنتاجية؛ -

 د بشكل كبير على المصادر المحلية للتمويل.االعتما -

 %50 ة ماليا بنسبةلمعيار االستقاللية: تعتبر المؤسسة صغيرة ومتوسطة إذا كانت على األقل مستق -ج

ة وليست معيار الحصة السوقية: حسب هذا المعيار، تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات تنافسي -د

 سوق تكون محدودة.احتكارية، وبالتالي فإن حصتها في ال

 ثانيا: التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التعريف البريطاني: تعرف الصناعات الصغيرة في المملكة المتحدة على أنها الوحدات الصناعية الصغيرة 

 3عامل وال تزيد الىالت المستثمرة فيها عن مليون دوالر. 200التي يعمل بها 

الدولية: هي تلك المنشآت االنتاجية و الحرفية التي ال تتميز بالتخصص باإلدارة ويديرها تعريف منظمة العمل 

 4عامال. 250مالكها ويصل عدد العاملين فيها إلى 

 

: قام االتحاد االوروبي بإعطاء تعريف كمي للمشروع الصغير و المتوسط بالمحددات 5التعريف االوروبي

 التالية: 

 مليون دوالر أمريكي؛ 28ن حجم تداول سنوي ال يزيد ع -

 مليون دوالر أمريكي؛ 14حجم راس مال مستثمر ال يزيد عن  -

 عامل او موظف. 250عدد العمال و الموظفين ال يزيد عن  -

التعريف  التعريف المعتمد في القانون الجزائري: يتلخص تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسسطة في

ت المؤسسا لتطوير، والمتمثل في القانون التوجيهي 10/01/2017المؤرخ في 17/02الوارد في القانون 

، نونيةطبيعتها القا تكانالمتوسطة مهما الصغيرة و المؤسسات :5المادة  الصغيرة والمتوسطة، حيث تعرف

 بأنها مؤسسة انتاج السلع و/أو الخدمات

 المليار دينار جزائري، أو  4، وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي شخصا 250تشغل من واحد إلى  -

 لتها السنوية مليار دينار جزائريحصي مجموعإ جاوزيت

 السنوي شخصا، ورقم أعمالها 49إلى  10ن ا بيرة بأنها مؤسسة تشغل ميصغلمؤسسة الا :9المادة  كما تعرف

 .مليون دج 200 السنوية ال يتجاوز  حصيلتها مجموعمليون دج، أو  400ال يتجاوز

اص، ( أشخ9( إلى تسعة)1: المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص واحد)10كما تعرف المادة 

( 20ين )حصيلتها السنوية ال تتجاوز عشر( مليون دج، او مجموع 40ورقم أعمالها السنوي أقل من أربعين )

 مليون دج

: صنقت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها، وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها أو مجموع 11المادة 

  6حصيلتها، تعطى األولية لمعيار رقم األعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.

 المطلب الثاني: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

                                                             
ر تخصص مالية برجي شهرزاد، إشكالية استغالل مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستي 3

 26، ص2012دولية، كلية العلوم االقتصادية والتارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
ة تدخل ضمن متطلبات نيل ، رسال التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة صيغ وأساليبسمير  هربان،  4

 22، ص2014/2015شهادة ماجستير تخصص اقتصاد دولي، كليو العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، 
 28 27 26نبيل جواد، مرجع سبق ذكره، ص 5
سمية للجمهورية ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الجريدة الر10/01/2017المؤرخ في  02-17القانون رقم  6

 11/01/2017، الصادرة في 02الجزائرية، العدد
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 تصنف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب عدة معايير نذكر منها:

 أوال: حسب المعايير القانونية

 :7وتنقسم حسب هذا المعيار إلى

قابل يحصل مؤسسات فردية: وهي مؤسسسة يملكها و يديرها فرد واحد يقوم باتخاد جميع القرارات و في الم .1

 ديون المؤسسة. لتزامات واالرباح و هو المسؤول عن جميع اإلعلى 

 مؤسسات الشركات: وهي التي تعود ملكيتها ألكثر من شخصين، و تنقسم إلى:  .2

ألطراف و شركات األشخاص: يقوم هذا النوع من الشركات على االعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بين ا -

 تشمل شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة؛

رأس  وفيه بمعنى السعي نحو تحقيق أكبر قدر من األموال، شركات االموال: ال اثر لالعتبر الشخصي  -

 مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول و تضم شركات التوصية باالسهم و شركات المساهمة؛

كون شركات التضامن: تعتبر هذه الشركات من أهم شركات التضامن إذ يقدم فيها الشركاء حصصا قد ت -

ين فيها إلى آخر حيث في هذا النوع من الشركات يكون المتعاملمتساوية او تختلف في القيمة من شريك 

لخاصة امتضامنين في التزامات الشركة اتجاه الغير و قد يفوق ما يقدمونه من حصص ليشمل ممتالكتهم 

 غير الحصص المقدمة و تعبر هذه أهم ميزة في هذه الشركة.

 ثانيا: تصنيف حسب طبيعة المنتوجات 

 : 8ة و المتوسطة على أساس طبيعة منتوجاتها الىتنقسم المؤسسات الصغير

لسلع امؤسسات إنتاج السلع االستهالكية: يرتكز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نظام إنتاج  .1

لود واألحذية االستهالكية على تصنيع: كال من المنتجات الغذائية، تحويل المنتجات الفالحية، منتجات الج

 الخشب ومشتقاته؛والنسيج، الورق ومنتجات 

في  مؤسسات إنتاج السلع الوسيطسة: يجمع هذا النوع كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة .2

بالستيك، تحويل المعادن بجميع أنواعها، المؤسسات الميكانيكية والكهربائية، الصناعة الكيماوية وال

 جم؛وصناعة مواد البناء، وتنشط أنواع أخرى في قطاع المحاجر والمنا

ولوجيا مؤسسات إنتاج سلع التجهيز: تتميز صناعة سلع التجهيز عن المؤسسات السابقة أنها تتطلب تكن .3

حيث مركبة فهي بذلك بحاجة إلى رأس مال كبير،لهذا ننرى أن مجال تدخل هذه المؤسسات يكون ضيق،ب

 مستوردة.طع الغيار اليشمل بعض الفروع البسيطة كإنتاج وتصليح وتركيب المعدات البسيطة انطالقا من ق

 ثالثا: تصنيف حسب الملكية:

 :9وتنقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب هذا المعيار الى

ركات شالمؤسسات الخاصة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة أفراد )شركات أشخاص،  .1

 أموال ...الخ(.

ف بها كيف للدولة، فال يحق للمسؤولين عنها التصرالمؤسسات العامة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها  .2

 ما شاؤوا إال إذا وافقت الدولة على ذلك.

 المؤسسات المختلطة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام و الخاص. .3

 

                                                             
يل شهادة الماستر في العلوم ، مذكرة مقدمة لنهياكل الدعم المالي في تحسين أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفرحاتي حبيبة، دور  7

  21، ص2012/2013االتقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص مالية و نقود، جامعة بسكرة، 
ت نيل شهادة الدكتواه ، أطروحة تدخل ضمن متطلبافعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرعقبة نصيرة، 8

 26، ص2014/2015بسكر، -تخصص نقود وتمويل، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
متطلبات نيل شهاد  ،أطروحة تدخل ضمنهيئات الدعم والتمويل ودورها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرهالم سليمة، 9

 2016/2017رة،بسك-راه تخصص اقتصاديات إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضردكتو

 39،ص
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 رابعا: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب توجهها

 :10وتنقسم إلى

همة أفراد )المنزلية(: تتميز بكون مكان إقامتها هو المنزل، ويتم إنشاؤها بمساالمؤسسات العائلية  .1

 العائلة، حيث تنتج منتوجات تقليدية للسوق بكميات محدودة.

ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقليدية: يشبه أسلوب المؤسسات التقليدية النوع السابق م .2

طعا لفائدة قالعمل العائلي و تنتج منتجات تقليدية او المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كونها تستخدم 

مستقل  مصنع ترتبط به في شكل تعاقد تجاري، وتتميز عن هذه االخيرة في كون مكان إقامتها هو محل

 عن المنزل مع بقاء اعتمادها على األدوات المنزلية البسيطة في تنفيذ عملها.

ديثة حز هذه المؤسسات باستخدامها لفنون إنتاج مؤسات صغيرة ومتوسطة متطورة وشبه متطورة: تتمي .3

و تنظيم او متطورة سواء من ناحية استخدام رأس المال الثابت او من ناحية التكنولوجيا المستعملة 

 العمل او من ناحية المنتوج الذي يتم صنعه باالعتماد على طرق صناعية حديدثة:

 س أسلوب العملخامسا: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أسا

 ويندرج ضمن هذا المعيار األنواع التالية: 

تبر األول المؤسسات غير المصنعة: وتجمع هذه المؤسسات بين نظام اإلنتاج العائلي والنظام الحرفي ويع .1

 إنتاج موجه لإلستهالك الذاتي أما الثاني فيقوم به حرفي أو مجموعة من الحرفيين.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يختلف عن صنفالمؤسسات المصنعة: وهي تجمع بين  .2

لحديثة في االمؤسسات غير المصنعة من حيث تقسيم العمل وتعقيد العمليات اإلنتاجية واستخدام األساليب 

 التسيير وأيضا من حيث طبيعة السلع المنتجة ومن حيث درجة اتساع أساقها.

 على أساس الطبيعة االقتصادية للنشاط سادسا: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ويمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبعا لهذا المعيار الى:

 المؤسسات الصناعية: وتنقسم الى:  .1

 مؤسسات الصناعات الثقيلة او االستخراجية كمؤسسات الحديد الصلب، وما يميز هذا النوع من -

 تتطلب مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها؛ المؤسسات هو احتياجها لرؤوس أموال كبيرة، كما

 مؤسسات الصناعات التحويلية الخفيفة، كمؤسسات الغزل والنسيج. -

 المؤسسات الفالحية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري؛ .2

مؤسسات الخدمات: وهي المؤسسات التيتقدم خدمات معينة كمؤسسات النقل، ومؤسسات البريد و  .3

 مؤسسات االبحاث العلمية و غيرها.المواصالت، و 

 المطلب الثالث: خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من الخصائص التي مكنتها من احتالل المكانة الكبيرة ضمن 

 : 11اقتصاديات أكبر الدول ومن بين أهم هذه الخصائص نذكر منها ما يلي

لمسير وعليه ايمي لهذه المؤسسات بالبساطة وقلة التعقد فالقرار يتخد من طرف المالك يتميز الهيكل التنظ -

اس بالسرعة في يتخد القرار بسرعة، ففي اقتصاد ميزته التنافس الشديد والمنافسة ال تقاس بالحجم وإنما تق

 اتخاد القرارات؛

ل متعدد مهام عدة وظائف، والعمقلة التخصص في العمل الى الدرجة التي تقوم فيها الوظيفة الواحدة ب -

 االختصاصات في الغالب وهذا مايوفر الجو للكثير من المبادرة؛

 تتميز باستخدام تكنولوجيا وتقنيات انتاجية أقل تعقيدا؛ -

                                                             
  25، 24فرحاتي حبيبة، مرجع سبق ذكره، ص 10
، أطروحة متدخل ضمن ةبمدينة بسكر واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر_دراسة ميدانية لمؤسسات خاصة متنوعةسامية عزيز،  11

 78، ص2014متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة،
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فه والتكيف مرونة االدارة حيث انها تتميز بقدر عال من المرونة وسرعة مواكبة التغيرات في العمل وظرو -

 لمؤسسة؛اود ذلك للطابع غير الرسمي في التعامل مع العمالء والعاملين وصاحب معها بسرعة فائقة و يع

م بإنتاج تشكيالت تتميز بروح المبادرة واالبتكار حيث بإمكانها إنشاء العديد من الوحدات الصناعية التي تقو -

 متميزة؛

لسياسات باألسس وا سهولة القيادة والتوجيه وتحديد االهداف الواضحة للمشروع بسهولة إقناع العاملين -

 والنظم التي تحكم المشروع.

سهولة تأسيسها مما يفسح المجال أمام تحقيق التشغيل الذاتي، وترقية االقتصاد العائلي األمر الذي جعل هذه  -

 12المؤسسات تفرض نفسها عدديا في أنحاء متعددة من العالم.

 

                                                             
ية والتجارية لعلوم االقتصادا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية، كلية اشكالية تمويل المؤسسات المصغرةنور الدين زين،  12

 7، ص2014وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، 
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 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها وتحدياتها المستقبليةالمبحث الثاني: 

عي، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا بارزا سواءا عل المستوى االقتصادي أو االجتما  

 المستقبلية تسعى جهود الدول إلى تطوير هذا القطاع والبحث عن حلول للمشكالت التي تقف حاجزا لرؤيته

 المطلب األول: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمتوسطة داخل الدولة أهمية بالغة في الجانب االقتصادي أو االجتماعي والمتمثلة تكتسب المؤسسات الصغيرة وا

 :1في

 األهمية االقتصادية : تتمثل في: .1

لى تكوين اإلطارات المحلية: تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تكوين األفراد وتدريبهم ع -

 المهارات؛

توزيع  سات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا فيتوزيع الصناعات وتنوع الهيكل الصناعي:  تلعب المؤس -

جال تنويع الصناعات الجديدة على المدن الصغيرة واألرياف، إضافة إلى الدور األساسي الذي تلعبه في م

 الهيكل الصناعي؛

كارات تقديم منتجات وخدمات جديدة: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر لألفكار الجديدة واالبت -

 تقوم بإنتاج السلع والخدمات المبتكرة؛ الحديثة بحيث 

من خالل  المحافظة على استمرارية المنافسة: ففي عصر التطورات السريعة تصبح المنافسة أداة التغيير -

 االبتكار والتحسين؛

الية الخاصة تعبئة الموارد المالية: تلعب المؤسسات الصغير والمتوسطة دورا هاما في تعبئة الموارد الم -

 المحلية، باإلضافة إلى زيادة االدخار وتوجيهه نحو المجاالت االستثمارية.والكفاءات 

 األهمية االجتماعية : تشمل مايلي: .2

 تكوين عالقات وثيقة مع المستهلكين في المجتمع؛ -

 المساهمة في التوزيع العادل للدخول في ظل وجود عدد هائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -

ل سواء االجتماعية: ويتم ذلك من خالل ما توفره هذه المؤسسات من مناصب الشغالتخفيف من المشكالت  -

 لصاحب المؤسسة أو غيرها؛

اجاتهم إشباع رغبات واحتياجات األفراد: تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة لألفراد إلشباع ح -

 ورغباتهم من خالل التعبير عن آرائهم وخبراتهم؛

 تي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمشاكل الالمطلب الثاني: 

 :2تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مشاكل وصعوبات متمثلة في

 أوال: المشاكل المتعلقة بالعقار

يات من بين المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشكل العقار وذلك بسبب عدم تنظيم ىل

ا ألهميتها الحصول عليه، لذا فهو من المشاكل التي يجب على الدولةان تنى بها وتوليها اهتماما كبيرا نظر

لمتعلقة الهذه االشكاية سواء  وتأثيرها على استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالبحث عن حل

لمؤسسات ابالحصول على األراضي و العقارات، عقود الملكية، إعادة هيكلة هذه المناطق التي ستمارس فيها 

كونها ستثمار لاالنشاط والالصغيرة والمتوسطة نشاطها التي ال يزال مستواها ووضعيتها غير مشجعة على 

 بعد.  رباء، طرق....إلخ، كما أن وضعيتها القانونية لم توضحتفتقر إلى المرافق الضرورية من ماء، كه

 ثانيا: المشاكل المرتبطة بالتسويق

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير االستثمار الوطني الجزائريروفية بقور،  1

 15، 14، ص2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
  26،25فرحاتي حبيبة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مشاكل تسويقية وهذا للمنافسة التي تواجهها على مستوى األسواق 

ط الذي تمارسه، وتتمثل هذه المحلية والخارجية، وتختلف هذه الصعوبات بإختالف نوع المؤسسة وطبيعة النشا

 الصعوبات في:

انخفاظ االمكانيات المالية لهذه المؤسسات يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة عدم قدرتها على على  -

توفير معلومات عن التسويق امحلي والخارجي وأذواق المستهلكين، إضافة إلى عدم القدرة على استخدام 

لمنتج وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل وعدم استخدام وسائل االعالن واالشهار وسائل النقل المناسبة لتصريف ا

 المناسبة؛

عدم توفر الحوافز المالية واالدارية بالقدر الكافي لتمكين السلع المحلية من منافسة السلع االجنبية في  -

 االسواق الخارجية وحتى في االسواق المحلية؛

ة المستوردة المماثلة للسلع المحلية بدافع التقليد او المحاكاة، أو بفضل تفضيل المستهلك المحلي للسلع االجنبي -

 انخفاظ أسعارها؛

عدم وجود دراسات كافية لألسواق التي سيتم فيها تصريف منتجاتها، ونقص الكفاءات التسويقية والقوى  -

 اق المستهلكين.بما يتناسب بأذو البيعية وعدم االهتمام بتطوير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ثالثا: مشاكل متعلقة بالتكنولوجيا

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاكل في التحديات ومواكبة التطورات التكنولوجية بسبب نقص 

المعلومات عن هذه التطورات وغياب جهات متخصصة يمكن اللجوء إليها في تقديم الدعم والمشورة الفنية في 

 د صعوبة في نقل التكنولوجيا واالستفادة منها مما يحرمها من دخول أسواق جديدة.هذا المجال، كما أنها تج

 رابعا: مشاكل متعلقة بضعف مستويات تأهيل الموارد البشرية

ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تستطيع جذب اليد العاملة المؤهلة، ألن هذا النوع يلجأ في غالب األحيان إ

 بيرة، وذلك لعدة أسباب منها:الى العمل في المؤسسات الك

 عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دفع االجور المرتفعة؛  -

 مخاطر التوقف و الفشل المرتفعة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛ -

 فرص الترقية المحدودة وتعتبر عالية في المؤسسات الكبيرة؛ -

 عدد ساعات العمل أقل بالنسبة للمسسات الكبيرة. -

 لى توفير يد عاملة أقل كفاءة ومهارة.إهذه االسباب تؤدي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوكل 

 خامسا: الصعوبات اإلدارية ومشاكل نقص المعلومة والخبرة التنظيمية

التي تحد من قدرتها على ممارسة  تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة من المعوقات االدارية

الفعالة والكفؤة ومن بينها ضعف التخطيط والمتمثل في تخطيط الطاقة االنتاجية، تخطيط االدارة التشغيلية 

الت، وذلك بسبب سيادة االدارة الفردية والتي تتميز بمكزية اتخاد القرار آالموارد الالزمة للتشغيل من عمال، 

لمؤسسة ويتم من خالله وبالتالي تؤثر على نمو وتوسع المؤسسة، باالضافة إلى صعوبة وضع هيكل تنظيمي ل

تحديد االختصاصات والمسؤوليات لسير العمل داخل المؤسسة بسب نقص القدرة والمهارة للمدير، كما أنها 

 تفتقر إلى دراسات الجدوى االقتصادية الدقيقة.

 سادسا: مشاكل التمويل

معظم الدول، وذلك  تعتبر مشكلة التمويل من أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

لعدم توفر التمويل الالزم لبدء نشاطها أو توسعها، بسب ضعف التمويل الداخلي نتيجة عدم كفاية الموارد 

الخاصة، وصعوبة الحصول على التمويل الخارجي، سواء كان من البوك أو المؤسسا المالية األخرى ويعود 

 ذلك لألسباب التالية:

 للبنزك للحصول على التمويل؛ضعف الضمانات الالزم تقديمها  -
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ر الجدارة االئتمانية لى توفير البيانات المالية والتشغيلية، مما يعيق تقديارتفاع نسبة المخاطر لعدم القدرة ع -

زيد يلمشروع، كما ان معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل في القطاعات غير الرسمية وهذا ما 

 درجة المخاطر لديها؛

 القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. افتقاد الثقة من -

 

 

 

 المطلب الثالث: التحديات المستقبلية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لقد أسهمت التغيرات التي مست األنظمة واألدوات االقتصادية في العقد األخير من العشرين في إعادة تشكيل 

هده العالم من متغيرات في التكنولوجيا واالتصال والمنافسة سيؤدي الى معادلة القوى االقتصادية عالميا، فما يش

حدوث تعديالت جذرية على توجهات منظمات األعمال خاصة التي تنشط في المحيط العربي والتي أصبح 

 :1لزاما عليها التكيف مع تحديات القرن الجديد من أجل البقاء واالستمرارية، حيث تتمثل هذه التحديات فيمايلي

 أوال: عالمية التجارة

ية العامة للتجارة سعت دول العالم إلى توسيع دائرة التجارة الدولية وجعلها عالمية وذلك من خالل إنشاء االتفاق

ضع تنافسي ، التي تسعى الى خلق و1995والتعريفة الجمركية، والتي حلت محلها منظمة التجارة العالمية سنة

نتاج المتواصل ة االقتصادية في التوظيف الكامل لموارد العالم وزيادة االدولي في التجارة يعتمد على الكفاء

يئة وحمايتها واالتجار في السلع والخدمات مما يؤدي الى االستخدام االمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على الب

ل الدولي وزيادة ودعم الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك وبالتالي ضمان توسع االنتاج وخلق انماط جديدة لتقسيم العم

يادة معدالت نطاق التجارة العالمية مما يحدث تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة م خالل ز

لمختلف مستويات  نمو الدخل الحقيقيوتوفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعبه يعمل في بيئة مناسبة ومالئمة

ر المؤسسات قل نموا في التجارة الدولية بصورة أفضل وهذا ما يضالتنمية وحاولة اشراك الدول النامية واأل

 الصغيرة والمتوسطة من خالل توسيع دائرة المنافسة. 

 ثانيا: ثورة المعلومات و التكنولوجيا:

التي تمثل ثورة تميز النظام االقتصادي العالمي الجديد بوجود ما يطلق عليه بإسم الثورة الصناعية الثالثة، و

المعلوما  المعلوما واالتصاالت والمواصالت والتكنولوجيا كثيفة المعرفة وعليه فقد أصبحت ثورة علمية في

ا في تشكيله والتكنولوجيا تمثل األساس المادي للنظام االقتصادي الجديد، حيث أنها أصبحت تلعب دورا محوري

لنسبة ألسواق مات والتكنولوجيا باومحرك التغيير في جميع أجزائه والداللة التي تعكسها مخرجات ثورة المعلو

الصغيرة  العالم هو تقارب هذه األسواق بشكل كبير وتغيير شكل الملكيات وتشجيع االندماجات بين الشركات

اآللي وتناقض  والمتوسطة في محاولة منها لمواجهة التحديات التي يعكسها التغير السريع في تكنولوجيا الخاسب

 قيمة المعلومات بمرور الزمن.

 ثالثا: عالمية االتصال

لى إلفضائيات لقد أدى التقدم الفني في مجال االتصاالت والمواصالت وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة وا

كات طي المسافات وهذا جعل العالم قرية صغيرة تالشت فيها المسافات جغرافيا وحضاريا، وأصبحت الشر

للحظة يطرح س، فالمنتج الذي يظهر في دولة ما نجده في نفس اوالمؤسسات تعمل في بيئة عالمية شديدة التناف

 نترنيت.في جميع أسواق دول العالم سواء من خالل الفضائيات واألقمار الصناعية، او من خالل شبكات اال

 رابعا: الخصخصة

                                                             
،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص مالية ونقود، كلية سسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرآليات تمويل المؤمودع وردة،  1

 51، ص 2015/2016العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، السنة الجامعية 
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قائم على  والتي تعني أن اإلطارالعام لمسيرة االقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرين هو نظام شبه واد

 عمل آليات السوق وفعاليات جهاز الثمن وتفاعل قوى العرض والطلب.

 خامسا: القدرة التنافسية للمؤسسات

على تحقيق الريادة الكنولوجية  إذ أن أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتعا باالمتيازات هي تلك القادرة

على أسعار أعلى لمنتجاتها، ومن جهة أخرى تجبر  في مجالها وبالتالي القادرة على التفاوض من أجل الحصول

المنافسة في تكلفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة خفض أرباحها وأجورها ومعايير عمالتها 

 لكي تظل في نطاق المنافسة.

ود قوة ولقد بدأت الممارسات التصنيعية الجيدة االلتزام بالمواصفات ومعايير الجودة تكتسب أهمية يستلزم وج

عاملة متعددة المهارات ولديها محفزات عالية على طول سلسلة القيمة، ويعني ذلك ضمنيا زيادة الحواجز 

المفروضة على دخول االسواق بالنسبة لمعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تزداد هذه 

أيضأ تحسين فرص مجموعة مختارة من  الحواجز بالتأكيد في حالة الدول النامية واألقل تقدما، كما تعني

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التحديث التكنولوجي.
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تقديم عام لقطاعالمبحث الثالث: 

ل جهود شهدت الجزائر نمو سريع في اآلونة األخير لقطاع المؤسسات الصفيرة والمتوسطة وذلك بفض  

 وى العالمي بشكلالدولة الرامية نحو االستفادة من هذا القطاع وذلك للدور الحسساس الذي يلعبه على المست

 عام وعلى المستوى المحلي بشكل خاص.

 المطلب األول : مراحل تطورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 :1صغيرة والمتوسطة إلى ثالث مراحل رئيسية كالتالييمكن تقسيم مراحل تطورالمؤسسات ال

 1982إلى  1962المرحلة األولى : من  .1

الكيها منتيجة لهجرة رنسي و بعد االستقالل وستوطن الفكانت معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملكا للم

بحت تابعة أصللمؤسسات من أجل إعادة تشغيلها وأصدرت الدولة قانون التسيير الذاتي ثم التسيير االشتراكي 

سسسات والتابعة لمؤللدولة في ظل تبني النظام االشتراكي، إال أن هذه الفترة شهدت ضعفا كبيرا لهذا النوع من ا

 إضافة إلى محدودية المؤسسات التابعة للقطاع الخاص . ،للقطاع العام

تمويل فهذه الفترة لم تعرف سياسة واضحة اتجاه القطاع الخاص حيث كانت مهمشة وتعاني من صعوبة في ال

 )الذاتي( نظرا الرتفاع نسبة الضريبة المفروضةعليها .

  1994إلى  1982المرحلة الثانية : من  .2

واء تي أثرت على منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والخاصة سصدرت العديد من القوانينال

دة الهيكلة العضوية ( أو القوانين المتعلقة بإعا21/08/1982 باالستثمار ) القانون المؤرخ في القوانين المتعلقة 

 علقة( و اإلجراءات المت04/10/1980 المؤرخ في  80/242ادية )المرسوم والمالية للمؤسسات االقتص

ونتيجة لزيادة حاجة الجزائر  ،(04/10/1988المؤرخ في  88/192ؤسسات )المرسوم باستقاللية الم

مثل بداية تللمساعدات االئتمانية من المؤسسات النقدية والمالية الدولية أصدرت بعض القوانين التي كانت 

 التوجه نحو اقتصاد مفتوح .

نتاجية قد المتوسطة الخاصة، إال أن تلك التي تمارس أنشطة إوشهدت هذه الفترة تطور المؤسسات الصغيرة و 

ار و تحرير التجارة الخارجية وتحرير األسعو ،1990ور قانون النقد و القرض عام تأثرت سلبا  بعد صد

 خاصة أسعار الصرف.

إنشاء الشباك الموحد لوكالة ترقية ودعم ون ترقية االستثمار وصدر قان 05/10/1993و في 

 1994" في APSIات"االستثمار

 2007إلى  1994: من المرحلة الثالثة .3

قطاع ه التميزت هذه المرحلة باالنتقال من اقتصاد إداري إلى اقتصاد منفتح على العالم الخارجي سمثل في

مدى قصير الومن خالل التزام الجزائر بتنفيذ برنامج االستقرار االقتصادي ال ،الخاص و األجنبي دورا هاما

 .1998وعقدها برنامج التعديل الهيكلي سنة  ،(01/04/1998إلى  31/03/1995)

طبيق تجهة أخى إلى  أدت منو ،تخفيف أزمة المديونية الخارجية حيث ساهمت عالقات الجزائر الدولية في

 حوالتوهذه الت ،خوصصة الكثير منالمؤسسات العامةتجارية و اقتصادية ساهمت في  ،مالية ،سياسات نقدية

ها الضعف )للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة( وهذا ما ساعد على تطويركتشاف مواطن القوة وساعدت على ا

 والعمل على ترقيتها عن طريق البرامج والمراسيم .

 المطلب الثاني: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

                                                             
 31، 30، 29روفية بقور، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الوطني وذلك لما تتمتع به من تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا بارزا في تنمية وتطوير االقتصاد  

 :1اعية، حيث ترمي هذه المؤسسات إلىمزايا وخصائص اقتصادية واجتم

جودة من قبل ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمة لم تكن مو .1

 ؛التخلي عنها كالصناعات التقليديةوكذا إحياء أنشطة اقتصادية تم 

يص إدماج المسرحين من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض المؤسسات العممومية أو بفعل تقلإعادة  .2

 ؛لمفقودةاانية تعويض بعض األنشطة حجم العمالة فيها نتيجة إعادة الهيكلة والخوصصة وهو ما يدعم إمك

ير استحداث فرص عمل جديدة سواء بصورة مباشرة وهذا بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غ .3

مباشرة عن طريق استخدامهم ألشخاص آخرين ومن خالل االستحداث لفرص العمل يمكن أن تتحقق 

 ؛مطالب االجتماعية في مجال الشغلاالستجابة السريعة لل

ركيز طاقتها استعادة كل حلقات اإلنتاج غير المربحة التي تخلصت منها المؤسسات الكبيرة من أجل إعادة ت .4

ؤسسة م 47شركة وطنية في الصناعات الخفيفة  12أعطت عملية إعادة هيكلة على النشاط األصلي، فقد 

 ؛مؤسسة وطنية 16ت البتروكيمائية وطنية وأعطت إعادة هيكلة شركتين في الطاقة و الصناعا

لترقية وتثمين  يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين األنشطة في المناطق النائية مما يجعلها أداة فعالة هامة .5

 ؛ل االندماج و التكامل بن المناطقمحلية وإحدى وسائالثروة ال

مؤسسات يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تربطها بباقي ال .6

 ؛المحيطة والمتفاعلة معها

 

 

 االقتصاد الجزائريالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  مساهمةالمطلب الثالث: 

 أوال: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير منصب شغل: 

ل على تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات االقتصادية الموفرة لمنصب الشغل والعم  

لصغيرة االحد من ظاهرة البطالة، والجدول الموالي يوضح تطور مناصب الشغل المستحدثة من قبل المؤسسات 

   2014إلى غاية  2010ة في الجزائر خالل الفترة الممتدة من سنة والمتوسط

 تطور مناصب الشغل المستحدثة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(: 02جدول رقم)

(2010-2014) 

المؤسسات الصغيرة  السنوات

 والمتوسطة الخاصة

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة العامة

 المجموع

2010 1577030 48656 1625686 

2011 1646111 48086 1724197 

2012 1800742 47375 1848117 

2013 1953636 48256 2001892 

2014 2110665 46567 2157323 

  147المصدر: هالم سليمة، مرجع سبق ذكره، ص

 ثانيا: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي

ا في الصغيرة والمتوسطة في التشغيل، فإنها تؤدي دورا هاما من حيث مساهمتهعلى غرار دور المؤسسات 

لداخلي خالل الناتج الداخلي الخام، والجدول التالي يوضح مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج ا

 (2010-2006الفترة: )
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-2006خالل الفترة: )مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي (: 03جدول رقم )

 الوحدات بالمليار دينار(2010

 2010 2009 2008 2006 قطاع النشاط

 4681.68 4162.02 3153.33 2740.06 القطاع الخاص

 827.53 816.80 686.59 704.05 القطاع العام

إجمالي الناتج 

 الداخلي

3444.11 4237.92 4978.82 5509.21 

 45ذكره، صالمصدر: روفية بقور، مرجع سبق 
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 خالصة الفصل األول : 

الصغيرة و التوسطة أهمية بالغة في اإلقتصاد العالمي بصفة عامة و اإلقتصاد الوطني بصفة  تحتل المؤسسات  

خاصة، ألنها تشكل أهم عناصر و مكونات النشاط اإلقتصادي لكل دول العالم، فهي تعتبر المحرك األساسي 

ة أساسية لتحقيق التنمية للتنمية و التطور اإلقتصادي ، والتي توفر قاعدة صناعية و بنية تحتية واسعة و ركيز

 اإلقتصادية و اإلجتماعية

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وما ومن خالل ما تم عرضه في الفصل األول، الذي تناولنا فيه التعريف ب  

يتعلق بها من جوانب أخرى ، فهي تعتبر جد مهمة نظرا للدور الفعال الذي تلعبه و الذي تم تقديمه في هذا الجزء 

ا أن تلك المؤسسات لقيت إهتماما بالغا منطرف الدولة الجزائرية التي وجهت جميع الجهود وعملت كما عرفن

 على ترقية وتأهيل تلك المؤسسات لمواجهت مختلف التحديات المستقبلية.

 



 

 الثانيالفصل 
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 تمهيد

يعد التمويل من أساسيات إنشاء وتشغيل وتوسيع المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها، إذ تحتاج المؤسسات   

 إلى أدوات التمويل بأشكالها المختلفة، وذالك من أجل تغطيت إحتباجاتها.

سنحاول من خالل هذا الفصل توضيح أنواع مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهم مشاكل  

 التمويل المعترضة لطريقها و الهياكل المنشأة من أجل مواجهة  هذه المشاكل أو حتى تخفيفها

 فمن خالل هذا الفصل سنترق للمباحث التالية:

 المبحث األول: مفهوم التمويل

 ني: آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثا

 المبحث الثالث: آليات تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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 المبحث األول: مفهوم التمويل

قروضا تفك  إن وظيفة التمويل تعتبر من أهم وظائف المؤسسات المالية، حيث أنها تقدم لذوي العجز المالي  

ا من القيام بها ظيقتها وبذالك تزيد في حركة النشاط االقتصادي وكما أن المؤسسة القائم بالمشروع البد له

 . بدراسة مالية للمشروع وتقدير مبلغ االحتياج وكفيفية الحصول عليه

 المطلب األول: تعريف التمويل

 تعددت تعاريف التمويل والتي نذكر منها:

يعرف التمويل على أنه العالقة التي تجمع المؤسسة بمالكي االموال، المساهمين كانوا او دائنين وذالك بهدف 

مار مواجهة التفاوتات التي تحدث التي تحدث تدفقات المداخيل والمصاريف الناتجة عن عمليات االستث

 1واالستغالل.

 2كما يعرف على أنه الحصول على االموال من مصادرها المختلفة.

أيضا يعرف بأنه مجموعة من القرارات حول كيفية الحصول على االموال االزمة لتمويل استثمارات المؤسسة، 

ة أستثمارات وتحديد المزيج التمويلي االمثل من مصادر التمويل المقترضة واالموال المملوكة من أجل تغطي

 3المؤسسة.

ستثمارات امن خالل التعاريف السابقة يمكن القول ان التمويل هو ايجاد القدر الكافي من االموال لتغطية 

 المؤسسة و حتياجاتها االخرى 

 المطلب الثاني: أهمية التمويل 

 4لتمويل أهمية كبيرة تتمثل في:

 ل المؤسسة او خارجها؛تحرير االموال او الموارد المالية المجمدة سواء داخ .1

 يساعد على انجاز المشاريع المعطلة و اخرى جديدة والتي بها يزيد الدخل الوطني؛ .2

 يساهم في تحقيق اهداف المؤسسة من اجل اقتناء او استبدال المعدات؛ .3

 يعتبر التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي؛ .4

 لمؤسسات المالية و التمويل الدولي.يساهم في ربط الهيئات و ا .5

 نواع التمويلمعايير المحددة ألالمطلب الثالث: ال

تواجه المؤسسة عند قيامها بعملية التمويل عدة بدائل يتطلب األمر المفاضلة فيما بينها واختيار األنسب منها 

 :5مجموعة من العوامل والمتمثلة فيباالعتماد على 

 اوال: المالئمة 

ها بتلك األموال العامل هو المالئمة بين أنواع األموال المستخدمة وطبيعة األصول التي سيتم تمويل ويقصد بهذا

قصيرة األجل  فاألموال الطويلة األجل تمول بها االحتياجات الطويلة األجل كشراء اصول ثابثة مثال واألموال

 لتمويل االحتياجات قصيرة األجل مثل االحتياجات الموسمية.

                                                             
 88هرقون تفاحة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 15، ص2013معراج هواري و حاج سعيد عمر، التمويل التأجيري) المفاهيم واالسس(، كنوز المعرفة، الطبعة األولى، الجزائر،   2
 54ص ،1998حمزة الشيخي، ابراهيم الحمزاوي، االدارة المالية الحديثة، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األولى،   3
 16، نفس المرجع، صعمر، التمويل التأجيري معراج هواري و حاج سعيد  4
 51 50فرحاي حبيبة، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 لدخل ثانيا: ا

قوم المؤسسة تويتمثل في حجم العائد على االستثمار المتوقع الحصول عليه من تلك األموال المقترضة، فعندما 

ة المتوقع الحصول باالقتراض لتمويل عملية ما فانها تقارن بين معدل الفائدة التي ستدفعها للممول ومعدل الفائد

 القروض كوسيلة للتمويل.عليه، فإذا كان الفرق ايجابيا يتم االعتماد على 

 ثالثا: الخطر

 ينقسم الخطر في مجال العوامل المحددة للتمويل إلى:

خطر التشغيل: يرتبط هذا الخطر بطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة والظروف االقتصادية التي  .1

تكون تعمل فيها ويتوجب على المؤسسة أن تعتمد على المزيد من رأس المال الخاص في الحاالت التي 

فيها مخاطر التشغيل مرتفعة بدال من االعتماد على االقتراض، ألن عدم انتظام حجم النشاط سيؤثر 

 على قدرة المؤسسة في سداد ديونها وبالتاي تكون عرضة لألفالس.

خطر التمويل: ينتج هذا الخطر عن زيادة اعتماد المؤسسة عال االقتراض في تمويل عملياتها مما يعني  .2

المالي عليها وهذا مايعني انها من الممكن ان تتعرض لإلفالس في حالة عدم قدرتها على  زيادة العبء

 سداد التزاماتها.

 

 

 

 

 رابعا: المرونة 

تعني المرونة قدرة المؤسسة على  تعديل مصادر التمويل المتاحة وذالك بزيادة أو نقصان تبعا للتغيرات الرئيسية 

مصادر في الحاجة إلى األموال، كما يمكن من خاللها الحصول على أكبر عدد ممكن من الخيارات اذا ماتعددت 

 تتيح المرونة للمؤسسة مايلي:و ،التمويل المتاحة

الختيار من بين بدائل عديدة عندما تحتاج المؤسسة لتوسع أواالنكماش في مجموع األموال التي امكانية ا .1

 تستخدمها 

 زيادة قدرة المؤسسة في  المساومة مع مصادر التمويل .2

 القدرة على استخدام االموال المتاحة أكثر من غيرها عند أوقات الحاجة اليه .3

 خامسا: التوقيت

المؤسسة للوقت المناسب للحصول على االموال االزمة مع تخفيض تكلفة أموال ويقصد بالتوقيت هو إختيار 

االقتراض و الملكية مما يمكن المؤسسة على الحصول على وفرات كثير وذالك عن طريق التوقيت السليم 

للعمليات اإلقتراض والتمويل خاصة خالل الدورات التجارية، كما أن العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعامل 

 لمرونة. ا
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 المبحث الثاني: آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قتصاديين يشكل التمويل أكبر عقبة في طريق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد عمد الخبراء اال 

 ت.لتوجيه كامل جهودهم في سبيل البحث عن الطرق التمويلية المناسبة لهذا النوع من المؤسسا

 إبراز أهم آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنحاول من خالل هذا المبحث

 المطلب االول: آليات التمويل الكالسكية

 اوال: التمويل طويل األجل 

وهذه القروض تكون بين سنة الى غاية خمس سنوات وتلجأ إلى هذا التمويل بغرض تمويل الجرد الدائم من 

 : 1كما يلي استثمارتها في رأس المال المتداول وتشمل هذه القروض

مصدر األول التمويل عن طريق األسهم العادية: تمثل حقوق الملكية العادية أوحصة الشركاء،أو المالك ال .1

 لجديدة.الألموال في المشروعات الجديدة، وفي ذات الوقت يشكل المصدر األساسي لألموال في المؤسسات 

م العادي صك ملكية يجمع بين خصائص السهالتمويل عن طريق األسهم الممتازة: السهم الممتاز عبارة عن  .2

 والسند.

ة التمويل عن طريق السندات: تمثل السندات صكوك مديونية تصدرها المؤسسات والحكومات المركزي .3

 والمحلية، فضال عن الهيئات شبه الحكومية، ولكل منها سماته المتميزة. 

 ثانيا: التمويل المتوسط األجل

غاية خمس سنوات وتلجأ إلى هذا التمويل بغرض تمويل الجرد الدائم من وهذه القروض تكون بين سنة الى 

 : 2استثمارتها في رأس المال المتداول وتشمل هذه القروض كما يلي

ان سنوات األمر الذي يعطي للمقترضين االطمئنان و االم 5-3وهذه القروض تكون من قروض المدة:  .1

اريخ تسديد بالنسبة للمؤسسة المقترضة، ألنه اذا وصل تويقلل من مخاطر إعادة التمويل أو تجديد عالية 

 القرض فإنه من المحتمل ان ال يوافق البنك عال تجديد القرض،

ه الحقوق رغم تسديد المؤسسة لما عليها، وأن تجديد القرض بمعدل فائدة وشروط مجحفة في حق المؤسسة، وهذ

 القروض يمكن الحصول عليها من البنوك المتخصصة.

تمنح هذه القروض لغرض شراء التجهيزات وتمنح من طرف البنوك اإلسالمية  تجهييزات:قروض ال .2

% 80الى  %70والبنوك التجارية، فالوكاالء الذين يسعون هذه التجهيزات، وتمول الجهة المقرضة مايبن 

 من قيمة التجهيزات التي يمكن تسويتها بسرعة، الباقي تمثل هامش امان للممول 

 قصير األجل  ثالثا: التمويل

شهرا وال تتكر بإستمرار خالل حياة المؤسسة،  12وهي قروض تقوم بها المؤسسة لمدة زمنية ال تتعدى   

ونضرا لقصر دورة االشغال بالمؤسسة تحتاج إلى مصادر تمويلية قصيرة أوما يعرف برأس المال العامل حيث 

 : 3يمكن تمويله كما يلي

                                                             
الماستر أكاديمي في العلوم اإلقتصادية، كلية  ، مذكرة مقدمة لستكمال متطلبات شهادةدور القروض المصرفية في تمويل المؤسساتغبار فتيحة،   1

 .15ص ، 2015ورقلة، -العلوم اإلقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير،جامعة  قاصدي مرباح
 جاريةوالتماتن لبنى، آليات تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلية العلوم اإلقتصادية  2

  7،ص 2015وعلوم التسير، جامعة ورقلة، 

 9مرجع سبق ذكره،صماتن لبنى،  3 
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 السلفات البنكية: .1

همية في البنكية المصدر الثاني الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث األتعتبر القروض 

لى اقتراح اتمويل دورة االستغالل ولذاك تحتاج الى نوع معين يتالزم مع هذه الطبيعة، وهذا مادفع البنوك 

 المتوسطة.ات الصغيرة وهم القروض التي تتلقاها المؤسسأنوعة لتمويل هذه النشاطات، ولعل طرق وتقنيات مت

واجهة القروض العامة: هي قروض توجه لتمويل االصول المتداولة بصفة عامة، دون تخفيض ما وتلجأ لم -أ

 الصعوبات المالية 

ز في تمنح لمواجهة الصعوبات المالية المؤقتة أي عندما يكون هناك عج تسهيالت الصندوق: هي قروض -

ن رصيدها عاإلرادات و النفقات مما يسمح للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد السيولة بسبب االختالل البسيط بين 

قوم البنك بحساب الدائن لفترة قصيرة عدة أيام ونهاية الشهر، للقيام بتسديد ماعليها من التزامات عاجلة وي

 هذه التسهيل على أساس االستعمال الفعلي له وكذالك على أساس المدة الزمنية الفعلية.

بنك وف: يسمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن على ان يفرض الالسحب على المكش -

د ان يعود معدل فائدة يتناسب مع الفترة التي تم من خاللها سحب المبلغ ويتوفق البنك عن الحساب بمجر

 لحساب لحالته الطبيعية.

ك الموسمي وهدا البن قروض موسمية: وتستعمل هده القروض لمواجهة احتياجات الناجمة عن النشاط -

 اليقوم تكاليف وإنما جزء منها ومدتها التتجاوزسنة.

 وتتمثل في: القروض الخاصة: -ب

قرض تسبيقات البضائع:  وهي عبارة عن قرض التمويل مخزن معين مقابل ذلك على البضائع كضمان للم -

لسوق وثمنها في ا ويجب على البنك قبل تقديم القرض التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها،ومواصفاتها

ويجب ان يتوقع هامش أمان مابين مبلغ القرض المقدم وقيمة الضمان لتقليل أكثر مايمكن من 

لتمويل  أخطار،وسندات الرهن هي أحسن ضمان أن تعتمد عليه البنوك في هذه الحالة وهذا النوع يستعمل

 المواد االولية المصنة ونصف مصنعة.

شغال الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقيات الشراء، وتنفيذ أسبيقات على الصفقات العمومية: ت -

شاريع السلطات العمومية من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة اخرى ونظرا ألهمية وحجم هذه الم

لسلطات امكلفين بإلنجاز كثرا مايحتاجون لألموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه  فإن المقاولين

 هذه القروض: الكفالة، القروض الفعلية وهناك نوعين من 

وسيلة  الخصم التجاري: وهي شكل من أشكال القروض التي تمنحها البنوك، وتتم عملية الخصم بالمؤسسة -ج

صول على من وسائل الدفع للمؤسسة ولغرض اثباث ديونها على غير التعامل بألوراق التجارية وتنظر الح

 دد.قيمة الورقة التجارية، في الموعد المح

 ويتضمن: القروض بااللتزام: -د

فقة بيع صالضمان األحتياطي: هو عبارة عن قرض يمنحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد من جهة أدارية في  -

سة أو توريد أوأشغال عامة ومضمون هذا القرض ان يوقع البنك احتياطي ورقة تجارية لصالح المؤس

 ويتحصل البنك مقابل ذالك على عمولة؛

ها وتكون في بهي عبارة عن عقد يتعهد بموجبه البنك بتسديد جزء أو كل ديون المؤسسة إدا لم تف  الكفالة: -

 شكل وثيقة يتعهد بها البنك برصد مبلغ معين نهاية تاريخ معين.

 :تجاريئتمان الاإل .2

ة من هو عبارة عن قيام المؤسسة بشراء حاجاتها المختلفة من مواد أولية وغيرها من التجهيزات اإلنتاجي

 1مؤسسة أخرى بدين.

 االقتراض من السوق غير الرسمي:  .3

                                                             
 .32، ص2016مبادئ التمويل،دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعةالثانية، عمان،  طارق الحاج،  1
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تنشأ الحاجة الى هذا السوق بسبب عدم كفاية الموارد الذاتية، أو المستمدة من األقارب واألصدقاء وهو يمثل 

 1987المرتبة الثانية وأحيانا المرتبة األولى من ناحية األهمية بنسبة لدول النامية، فقد بينت إحصاءات عام 

% من هذه المؤسسات ويمنح هذا السوق 99أكثر من التي قام بها البنك الدولي بأن السوق غير الرسمي قد مول 

قروض صغيرة ولقترات قصيرة أو قصيرة جدا وبأسعار فائدة قد التبدو مرتفعة كثيرا مقارنة باألسعار الجارية 

  1في السوق الرسمي.

 لمطلب الثاني: األساليب المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةا

 أوال: التمويل التأجيري:

د تعددت المفاهيم الخاصة به فهناك من يركر على الجانب القانوني و البعض األخر يرتكز على الجوانب لق

اإلقتصادية و المالية كما نجد مفاهيم محددة وأخرى واسعة، إال إنها في مجملها تشمل خصائص التمويل 

 :2حيث يمكن تعريفه كمايلي التأجيري باعتباره مصدرا من مصادر تمويل األصول.

 تعريف الدكتور عبد الهادي سويفي:

قوم المأجر  يالتأجير التمويلي عبارة عن نشاط تمويلي لشراء المعدات أو األصول رأسمالية بغرض تأجير وفيه 

مستأجر و و الذي يكون عادتا أحد المؤسسات المالية بتمويل شراء أصول محددة بمعرفة شركة أو المؤسسة ال

د االموال غير قابل لإللغاء بحيث تغطي الدفعات اإليجارية خالل فترة التعاقتؤجر إليه بعقد طويل األجل 

 صول.المدفوعة في األصل أو المدة و الفوائد وهامش الربح يقترب مايسمى بالتغطية الكاملة لقيمة األ

 تعريف القانون الجزائري: 

ونا، مع المتعاملين شركة تأجير مؤهلة قانعملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو 

ار يمكن أن اإلقتصاديين الجزائريين أو األجانب، أشخاصا طبيعين كانو أو معنويين تكون قائمة على عقد إيج

 قولة.  يتضمن أو ال يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير المن

 ثانيا: عقد تحويل الفاتورة 

عقد تحويل الفاتورة هو تقنية تمويل حقوق قصيرة المدى، حيث تقوم مؤسسة بالتخلي على كل حقوقها )الفواتير( 

ً فرع من بنك كبير، تقوم هذه Factorإلى شركة عقد تحويل الفاتورة " " الذي يختلف عن البنك، وهي غالبا

 3.مدينين، التحصيل تأمين المتابعة القضائية في حالة عدم الدفعاألخيرة بتغطية الفواتير، متابعة ال

 

 ثالثا: نظام حاضنات األعمال 

يمكن تعريفها على أنها مؤسسة قائمة بذاتها لها كيانها القانوني، تعمل على توفير جملة من الخدمات والتسهيالت 

دفع أولي يمكنهم من تجاوز أعباء للمستثمرين الصغار الذين يبادون بإقامة مؤسسات صغيرة بهدف شحنهم ب

مرحلة االنطالق )سنة أو سنتين(، ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون تابعة لدولة أو أن تكون مؤسسة خاصة أو 

 4مختلطة.

                                                             
 69مودع وردة، مرجع سابق، ص  1
 63، مرجع سابق، صمعراج هواري و حاج سعيد عمر  2
بن طلحة صليحة، دور عقد تحويل الفاتورة في تمويل وتحصيل الحقوق، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على   3

 5، ص2006االقتصاديات والمؤسسات،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
لى ضوء التجارب العالمية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر اكاديمي في طبيب صالح، سبل ترقية حاضنات االعمال في الجزائر ع  4

 4، ص2013علوم التسيير، علوم اقتصاد وعلوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح_ورقلة، 
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 رابعا: مؤسسات رأس المال المخاطر 

:  هو كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص ي مشروعات EVCA حسب الجمعية األوربية 

ذات مخاطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي لكنها ال تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو خاصة 

التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد )وذالك على مصدر المخاطر( أمال في الحصول على فائض 

 1ت.قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة سنوا

 المطلب الثالث: صيغ تمويل البنوك المالئمة لطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ول تعتبر مشكلة التمويل من أبز المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب عدم حص

سات المالية أصحابها عال التمويل االزم من المصاريف و المؤسسات التقليدية ، وقد تبين أن المصارف و المس

رة الى تميل الرى تمويل المشروعات الكبيرة ومن ذالك تولدت صعوبات كبيرة ادى باصحاب المشاريع الصغي

 البحث عن اساليب أخرى ومن بيها صيغ التمويل االسالمية و التي نوضها كما يلي:

 أوال: المشاركة والمضاربة والمرابحة 

ا يجمع عدد من الشركاء تمويلهم الرأس مالي للقيام المشاركة: هي شكل من ترتيبات األعمال وفيه .1

بمشروع تجاري أو صناعي، ويمكن تطبيق المشاركة على أنشطة اإلنتاج واألنشطة التجارية ذات 

 2 األجال األطول.

ففي أسلوب المشاركة يوجد أكثر من مساهم واحد باألموال، أو الخسائر حسب حصة كل طرف في 

 رأس المال.

المضاربة على أنهاعقد بين طرفين، يدفع بمقتضاه الطرف األول الى الطرف اآلخر،  المضاربة: تعرف .2

 3 ماال معلوما ليتجر له فيه، والربح بينهما حسب اإلتفاق.

المرابحة: هي أحد صور البيوع اإلسالمية األساسية وهو بيع األمانة المعروف في الشريعة اإلسالمية  .3

مشتري على ثمن السلعة أخذا بعين اإلعتبار ثمنها األصلي الذي حيث يتم فيه اإلتفاق بين البائع وال

اشتراها بها البائع، وتتم عملية المرابحة في حالة زيادة ربح السلعة عن الثمن األصلي للسلعة الذي تم 

 4شرائها به. 

 :االستصناع ثانيا: 

وهو مقيد بمجال  اإلستصناع في اللغة من فعل صنع صناعة، وهو طلب الصنعة أي طلب صناعة الشيء

 صناعي فاليكون طلب التجارة أو الزراعة استصناعا.

 وفي اإلصطالح هو بيع عين موصوفة في الذمة، البيع عمل، وشرط عمله على الصانع.

وبالتالي فهو عقد بيع عين مما يصنع صنعا يكون فيه البائع هو الصانع الذي يلتزم بصنع العين الموصوف 

 5بل ثمن محدد.بالعقد بمواد من عنده مقا

 

                                                             
مذكرة مقدمة لنيل الستكمال متطلبات شهادة  اسماعيل بن راس، رأس المال المخاطر كبديل مستحدث لنمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  1

 15، ص2013ماستر اكاديمي في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح|_ ورقلة، 
 49،ص1997 ، مؤسسة شباب الجامعة للطبع والنشر، الطبعة األولى، االسكندرية،البنوك االسالميةضياء مجيد،   2
 .112، ص2004ريمون يوسف فرحات، المصارف اإلسالمية، الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت لبنان،  3
 .121، ص1995محسن أحمد لخضري، البنوك اإلسالمية،إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة،   4
تطبيقاتها المصرفية(، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، عمان،  -دئهامبا -محمد محمود العلجوني، البنوك االسالمية)أحكامها  5

 .283، ص2010
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 المبحث الثالث: آليات تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

طة وذلك من لقد سخرت الجزائر كل مجهوداتها في سبيل تطوير وترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوس  

يات لدعم خالل تسهيل عمليت تمويل وإنشاء هذه المؤسسات إبتداءا من إنشاء وزارة خاصة بها ووضع آل

 وتمويل ومرافقة هذه المؤسسات

 في الجزائر المتوسطةمصادر تمويل للمؤسسات الصغيرة و المطلب األول:

ى التمويل الجزائرية للحصول علالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم القنوات التمويلية التي تلجأ إليها 

 المناسب لنشاطها نجد:

 : البنوك التجارية .1

لطلب أو اتعرف على أنها مؤسسات إئتمانية غير متخصصة تقوم بتبقي ودائع األفراد القابلة لسحب لدى 

 قصير والعامل بصفة أساسية في اإلئتمان قصير األجل.بعد أجل 

 1( BDL، BADR ، CPA،BEA،BNAومن أهم البنوك المتواجدة نجد: )

 :الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب .2

مة ذات ، هي هيئة عا1996، التي أنشئت في عام  ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، باختصار

رص فبشخصية قانونية واستقاللية مالية ، وضعت تحت وصاية الوزير المسؤول عن  طبيعة محددة ، تتمتع

 .العمل

 .تساعد مروجي المشروع في إنشاء وتوسيع المؤسسات الصغيرة المنتجة للسلع والخدمات 

لمواقع وكالة، وتقع في جميع الواليات في البالد، فضال عن المرفقات الموجودة في ا 51لديها شبكة من 

 .سيةالرئي

 :هي ANSEJ أهداف

 .تعزيز إنشاء وتوسيع نشاط السلع والخدمات من قبل المروجين الشباب -

 .تشجيع جميع أشكال اإلجراءات والتدابير لتعزيز روح المبادرة -

 :هي ANSEJ مهمات

 .تقديم الدعم والمشورة ومرافقة المروجين الشباب في إنشاء األنشطة -

جميع المروجين تقنية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطتهم لإتاحة جميع المعلومات االقتصادية وال -

 .الشباب

 ، إلخ( CASNOS و CNAS)البنوك ، الضرائب ،  تطوير العالقات مع مختلف شركاء النظام -

 .مختلف القطاعات -تطوير شراكة بين القطاعات لتحديد فرص االستثمار  -

 .الصغيرة للمروجين الشبابتوفير التدريب على تقنية إدارة المشاريع  -

 2 .تشجيع جميع أشكال اإلجراءات والتدابير األخرى لتعزيز إنشاء وتوسيع النشاط -

 (ANGEMالوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر ) .3

 سيتم التطرق إليها بالتفصيل في الدراسة التطبيقية.

                                                             
فدوا فاطمة وآخرون، عصرنة النظام المصرفي ودورها في تحسين أداء البنوك الجزائرية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماسترفي    1

 .15، ص2015العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أدرار،
2  ansej-l-du-ansej/presentaion-l-de-https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion ،16/03/2018 ،12:23 

https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/presentaion-du-l-ansej
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 (CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ) .4

 06هـ الموافق لـ 1415محرم  26المؤرخ في  188-94المرسوم التنفيذي رقم أنشئ الصندوق في إطار   

 44رقم  الجريدة الرسمية) المتضّمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 1994جويلية 

 (1994جويلية  07الصادر في 

يل و وزارة العمل و التشغتحت وصاية ) كمؤسسة عمومية للضمان االجتماعي 1994نذ تاريخ إنشاءه سنة م

ألجراء في اتعمل على "تخفيف" اآلثار االجتماعية المتعاقبة الناجمة عن تسريح العمال  (الضمان االجتماعي

في  (ت.بص.و.)ة عرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطال ،القطاع االقتصادي وفقا لمخطط التعديل الهيكلي

 .الجديدة المخّولة من طرف السلطات العمومية مساره ّعدة مراحل مخصّصة للتكفل بالمهام

صب عمله فقط لألجير الذي فقد بصفة ال إرادية من تـعـويـض ال ينحصر نظام التأمين عن البطالة في دفع

 لتكثيف فرص رجوعه إلى العمل بـ : إجراءات إحتياطية وإنما أيضا في بعث

 المساعدة على البحث عن الشغل -

 دعم العمل الحرّ  -

 بإعادة التأهيلالتكوين  -

يمّكن ذات النظام األجراء الّسابقين من تحصيل تعويض التأمين عن البطالة و التهيأ لإلدماج في الحياة 

  المهنية

أجيرا من تعويض التأمين عن البطالة خالل فترة  (200.000) منذ إحداث الجهاز، إستفاد ما يناهز مائتي ألف

  اشهر (23) متوسطة محدّدة بـثالثة و عشرين

من جهة أخرى ، يسمح نظام التأمين عن البطالة المستخدمين العموميين و الخواص بحيازة آلية لمجابهة و

الّصعوبات اإلقتصادية، المالية و التقنية التي تعّرض مصير مؤسساتهم للخطر بتقليص تعدادها و اضمحالل 

 1وظائفها المأجورة

 2التركيبة التمويلية للصندوق:

لمشروع اطني للتأمين عن البطالة أسلوب التمويل الثالثي، حيث يشترك فيه كل من صاحب يطبق الصندوق الو

 والبنك والصندوق.

 ( ماليين دينارا جزائريا:05حد إستثماري تُساوي قيمته أو تقل عن خمسة)  المستوى األول:

  من المبلغ اإلجمالي لإلستثمار؛ %1مساهمة شخصية بـ -

  من المبلغ اإلجمالي لإلستثمار. % 29الصندوق بـ قرض بدون فائدة ممنوح من طرف  -

( 10دل عشرة)أو تعا   ( ماليين دينارا جزائريا و تقل05حد إستثماري تزيد قيمته عن خمسة)  المستوى الثاني:

 ماليين دينارا جزائريا:

 من المبلغ اإلجمالي لإلستثمار؛ % 2مساهمة شخصية بـ -

 من المبلغ اإلجمالي لإلستثمار. % 28ـ قرض بدون فائدة ممنوح من طرف الصندوق ب -

 من مجموع اإلستثمار مهما تكن قيمته المالية. %70مبلغ القروض البنكية تُمثل  

                                                             
، https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspxالموقع الرسمي للصندوق:   1

10/03/2018 ،23:05 

23:11 ،2018/03/10 https://www.cnac.dz/p1a/pr%C3%A9sentationa.htm 2  

https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspx
https://www.cnac.dz/p1a/pr%C3%A9sentationa.htm
https://www.cnac.dz/p1a/pr%C3%A9sentationa.htm
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 في الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهيئات الداعمة المطلب الثاني:

 :واإلجراءات منهاسعيا من الحكومة الى تدعيم الجوانب المالية بادرت الى وضع جملة من األليات 

  وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار: (1

لفة بهذا وزارة منتذبة مك 1991أنشئت الجزائر في سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اطار تنمية قطاع 

ع لتوسي ،1994جويلية  18المؤرخ في  211-94النوع من المؤسسات، لتتحول إلى وزارة بموجب المرسوم 

لتعديل ، ثم بموجب ا2000جويلية  11المؤرخ  190-00صالحيات هذه الوزارة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تثمار تم انشاء وزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة وترقية االس 2010ماي  28الحكومي المقرر بتاريخ 

 لتالية: ه الوزارة بلقيام بالمهام اتتولى هذ مؤسسات الصغيرة والمتوسطةلتدعم وترافق إنشاء وتطوير ال

 وتنشيطها  مؤسسات الصغيرة والمتوسطةتأطير التظاهرات االقتصادية لترقية نشاطات ال -

 صيلة نشاطها.حتنفيذ االستراتيجيات وبرامج النشاطات القطاعية التي تعدها الوزارة وتقيم اثارها وتقديم  -

 1 .سسات الصغيرة والمتوسطةمؤتقديم الحوافز والدعم الالزم لتشجيع انشاء ال -

 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: (2

، أنشئت مؤسسات الصغيرة والمتوسطةهوعبارة عن مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية الوزير المكلف بال

ارس م، وانطلق نشاطه الفعلي في 2002نوفمبر  11الصادر بتاريخ  373-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الى  ملياردج، ويتمتع الصندوق بالشخصية معنوية و االستقالل المالي، ويهدف 30برأس مال قدره  2004

 أن تنجزها. مؤسسات الصغيرة والمتوسطةضمان القروض الضرورية لالستثمار التي يجب على ال

 اهم المهام التي يتولى الصندوق القيام بها هي كالتالي:: مهام الصندوق

نشاء التي تنجز استثمار في مجال ا مؤسسات الصغيرة والمتوسطةالضمانات لفائدة الالتدخل في منح  -

 المؤسسات وتوسيعها وتجديد التجهيزات.

ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ  -

 التمويل.

 ان الصندوق.و المستفيذ من ضم صغيرة والمتوسطةمؤسسات الضمان االستشارة و المتابعة التقنية لفائدة ال -

 ت المالية.والبنوك والمؤسسا لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةترقية االتفاقيات التي تتكفل بالمخاطر بين ا -

وتدعيمها في اطار ضمان  مؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمصادقة على التدابير المتعلقة بترقية ال -

 2 االستثمارات.

 :ANDIلتطوير اإلستثمار  الوكالة الوطنية (3

                                                             
 119، صذكره بقردة، مرجع سمودع و 1
 120مودع وردة، مرجع سابق، ص 2
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شهدت الوكالة التي أنشأت في إطار اإلصالحات األولى التي تم مباشرتها في الجزائر خالل التسعينيات و 

المكلفة باالستثمار تطورات تهدف للتكيف مع تغيرات الوضعية االقتصادية و االجتماعية للبالد. خولت لهذه 

 2000إلى  1993ل وكالة ترقية و دعم و متابعة االستثمار من المؤسسة الحكومية التي كانت تدعى في األص

 .1ثم أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مهمة تسهيل و ترقية و اصطحاب االستثمار

 مهام الوكالة:

 :2يتتمثل مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ف

 ؛تسجيل االستثمارات -

 ؛و في الخارج ترقية االسـتـثــمـارات في الجــزائـر -

 ؛ترقية الفرص واإلمكانات اإلقليمية -

 ؛تسهيل ممارسة األعمال و متابعة تأسيس الشركات و إنجاز المشاريع -

 ؛دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم -

 ؛اإلعالم والتحسيس في لقاءات األعمال -

تـفـاقـيـة ا وإعـداد اتأهيل المشاريع التي تمثل اهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني، وتـقـيـيـمـهـ -

 .االسـتـثـمـار التـي تـعرض عـلى المجلس الوطني لالستثمار للموافقة عليها

 

 

 

 لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمطلب الثالث: برنامج ميدا 

رية الصغيرة قامت الجزائر بعقد اتفاق مع االتحاد األوروبي بهدف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائ  

 20أكثر من  والمتوسطة ويتمثل هذا االتفاق في برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل

ات للتمكن من الصمود أمام المؤسس عامل والتي تنشط في القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية

ورو ممولة مليون ي 57مليون يورو،  62.9األجنبية، وتقدر الميزانية المخصصة لتمويل هذا البرنامج بمبلغ 

 من طرف االتحاد األوروبي.

 أهداف برنامج ميدا: يرتكز هذا البرنامج على تحقيق ثالثة أهداف هي:

طة من خالل القيام بعمليات التشخيص االستراتيجي الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوس -

 للمؤسسات، إضافة إلى دعم تكوين مسيري هذه المؤسسات؛

الية دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل وضع وتنفيذ عقود الشراكة مع المؤسسات الم -

سات إلى دعم المؤسمن أجل مساندة ودعم المؤسسات التي تدخل في نشاطات التأهيل والتطوير إضافة 

 المالية في نشاطاتها؛

دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل الدعم المؤسساتي ودعم جمعيات أرباب العمل  -

ا الدعم والجمعيات الحرفية والمهنية في إعداد إستراتجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذ

المحيط  سات وتنظيم الندوات والملتقيات من أجل تحسينالتقني المتخصص من أجل التكوين وإنجاز الدرا

 المؤسساتي.

                                                             
1  propos-http://www.andi.dz/index.php/ar/a  ،08/03/2018 ،22:37 
2  andi-l-de-andi.dz/index.php/ar/missionshttp://www.  ،08/03/2018 ،22:40 

http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
http://www.andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi
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 نتائج البرنامج:

متوسطة ومؤسسة صغيرة  685فقد تقدمت  2007في نهاية البرنامج وحسب التقرير النهائي الصادر في ديسمبر 

من  %65ةمؤسسة ضمن إجراءات التأهيل بما يمثل نسب 445لإلنضمام للبرنامج، ولقد تم الدخول الفعلي ل

ن المواصلة عإجمالي المؤسسات الراغبة في الدخول للبرنامج، وتعود األسباب الرئيسية لتخلي باقي المؤسسات 

لية وكذا في إجراءات البرنامج في تردد مسئولي المؤسسات في متابعة اإلجراءات،إضافة إلى الصعوبات الما

 سوء تنظيم هذه المؤسسات وعدم شفافية التسيير.

ح وزير القطاع السيد مصطفى بن بادة فإن اإلتحاد األروبي أشاذ بنجاح برنامج ميدا األول، األمر وحسب تصري

إال أنه تأخر الشروع في تطبيقه حيث تم  2010إلى2008الممتد من  2الذي شجع على الدخول في برنامج ميدا

لمؤسسات الصغيرة حيث تضمن هذا البرنامج تقديم الدعم المباشر ل 2009ماي 05اإلنطالق فيه يوم 

والمتوسطة، من خالل مساعدتها ومرافقتها لتكثيف إستعمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، إلى جانب دعم 

النوعية في انتاجها من خالل إرساء نظام الجودة )النوعية( والقياسة على مستوى تلك المؤسسات، بما يمكنها 

 1تحاد األروبي.من اإلستفادة من اإلتفاقيات الدولية السيما مع اإل

 

                                                             
، جامعة 09، مجلة الباحث العدد PME2سهام عبد الكريم، سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج   1

 146، ص2011البليدة، الجزائر، 
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 خالصة الفصل الثاني:

بناءا على ما تقدم من تحليل ومعطيات ومقارنات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن مسألة    

، المتوسطة، خاصة في الدول الناميةالتمويل تعتبر دائما جوهر إشكالية نمو وتطور المؤسسات الصغيرة و

إلستمرار و البقاء والذي يؤدي المؤسسات الكبيرة على او بالتالي ضعف القدرات اإلستثمارية و عدم قدرة 

 ى  انهيار األوضاع المالية.إل

ومن أجل النهوض بهذا القطاع و انعاشه عملة الدولة إلى إنشاء عدة هيئات مالية و قانونية و هيكلية   

غيرة و وعقد اتفاقيات دولية من شأنها أن تزيل هذه العوائق التي تقف أمام  تطور المؤسسات الص

 .المتوسطة



 

 ثالثالالفصل 
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 تمهيد:

تعتبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من بين أجهزة التي أحدثتها الدولة لدعم ومرافقة المؤسسات     

 الصغيرة والمتوسطة .

سنحاول في هذا الفصل التعرف على هذه الوكالة وإبراز الخدمات التي تقدمها والدور الذي تلعبه حيث   

 قسمنا هذا الفصل الى ثالث مباحث كالتالي:

 المبحث األول: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

 رارالمبحث الثاني: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع أد



 الفصل الثالث: تحليل نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

39 
 

 ANGEMالمبحث األول: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر

ف إلى معالجة أزمة إن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر كغيرها من اآلليات المهتمة بالتشغيل، تهد    

 الشغل بالجزائر، وفيمايلي سنتعرف على هذه الوكالة و األهداف الساعية لها.

 نشأة وتعريف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالمطلب األول: 

 أوال: لمحة تاريخية

روف ظيعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة الهشاشة حيث سمح لفئة األشخاص المحرومين من تحسين 

 معيشتهم، و هذا من خالل استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من الحصول على المداخيل.

النجاح الذي  –في صيغته السابقة –إال انه لم يعرف   1999ر ألول مرة في الجزائر سنة ظهر القرض المصغ

كانت تتوخاه السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية المرافقة أثناء مراحل إنضاج المشاريع و متابعة 

 1انجازها.

 ثانيا: إطار إنشاء الوكالة

حول " التجربة الجزائرية في القرض  2002يسمبر عام عقب التوصيات المنبثقة عن الملتقى الدولي خالل د

 :2بموجب ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر   المصغر " تم إنشاء

 ، المتعلق بجهاز القروض المصغرة؛2011مارس  22المؤرخ في  133-11المرسوم الرئاسي رقم  -

لة الوطنية الوكا  لهيكل  بإنشاء والمحددالمتعلق   2004  جانقي 22من  14-04المرسوم التنفيذي رقم  -

 لتسيير القرض المصغر، معدل ؛

 22من  15-04والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2011مارس  22من  134-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 من القروض المصغرة؛ الذي يحدد شروط ومستوى اإلعانات الممنوحة للمستفيدين 2004جانفي 

ضمان المتعلق بإنشاء وتحديد هيكل صندوق اال  2004جانفي  22من  16-04المرسوم التنفيذي رقم  -

 المشترك القروض المصغرة، معدل.

 

 

 

 المطلب الثالث: تنظيم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

 كما يوضحه الشكل التالي:أوال: الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: 

                                                             
1 https://www.angem.dz/ar/article/presentation/  ،12،46 ،20/03/2018 
2 creation-de-https://www.angem.dz/ar/article/cadre/ 13:15 ،20/03/2018 

https://www.angem.dz/ar/article/presentation/
https://www.angem.dz/ar/article/cadre-de-creation/
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 ( الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر01الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: الموقع 

الرسمي للوكالة 

الوطنية لتسير 

القرض المصغر 

www.angem.dz 

 

 ثانيا: جهاز القرض المصغر

يرمي جهازالقرض المصغرإلى االدماج االقتصادي واإلجتماعي للفئات المستهدفة من خالل إنشاء أنشطة 

 منتجة لسلع والخدمات 

 شروط التأهيل  .1

 الفرع الجهوي الفرع الجهوي

 الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية

 المدير العام

 مساعد المدير العام خلية الفحص ومراقبة التسير

خلية اإلتصال والتعاون الوطني 

 والدولي

 مديرية تنمية البرامج مديرية اإلدارة والوسائل واألنظمة المعلوماتيةمديرية الدراسات 

 م/ف

 الدراسات

 واالحصائيات

 م/ف

 األنظمة 

 المعلوماتية

 مديرية المالية والمحاسبة

 م/ف

 الموارد

 البشرية

 م/ف

 الوسائل

 م/ف

 المتابعة

 لقانونيةا

 والمنازعات

 م/ف

 المالية

 م/ف

 المحاسبة

 م/ف

 تنمية الشبكة

 

 م/ف

 البرامج

http://www.angem.dz/
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 1تتمثل في:

 فما فوق 18بلوغ سن  -

 عدم إمتالك مدخول أو امتالك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة -

 إثاث مقر اإلقامة -

تتوافق مع النشاط  إمتالك الكفاءة المهنية أو وثيقة معادلة معترف بها او التمتع بمهارة مهنية مؤكدة -

 المراد انجازه

 عدم اإلستفاذة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات  -

الت ألجل % من الكلفة اإلجمالية لنشاط حسب الحا1القدرة على دفع المساهمة الشخصية التالية  -

 ومواد أولية لإلنطالق في النشاط شراء عتاد صغير 

ض اإلشتراكات لدى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حالة طلب طالب القرض لقر -

 % من مجموع اإلعتماد الممنوح بالنسبة للقروض البنكية 0.5البنكي والمقدرة ب 

 اإللتزام بتسديد القرض و نسبة الفوائد للبنك حسب الجدول الزمني المحدد -

جدول زمني  تزام بتسديد مبلغ السلفة بدون فائدة للوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر حسباإلل -

 محدد

 صيغ التمويل .2

انطالقا  تشرف الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر في اطار القرض المصغر على تسير صغتين لتمويل

دج (الى  250000 الة والتي التتجاوزمن السلفة الصغيرة لتأمين لقمة العيش )سلفة بدون فوائد تمنحها الوك

 دج ( تستدعي تركيبا ماليا مع البنوك. 100000قروض معتبرة )التي التتجاوز 

 

 

 

 وفي مايلي جدول مختصر يوضح أنماط التمويل 

 (: أنماط التمويل المعتمدة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر04الجدول رقم)

 نسبة التمويل  سلفة الوكالة  القرض البنكي اهمة الشخصية المس صنف التمويل  قيمة المشروع

 التتجاوز 

 دج 250.000

 كل األصناف 

)شراء مواد 

 أولية (

0% _ 100% _ 

 التتجاوز

1.000.000 

 دج

 _ %29 %70 %1 كل األصناف 

 www.angem.dzالمصدر:  

 المرافقة والتمويل .3

أثناء تنفيذ  فضال عن مرافقة مجانية للمقاولينتضمن الوكالة الدعم و النصح و المساعدة التقنية  -

 أنشطتهم

                                                             
1 credit-micro-au-eligibilite-d-conditions-ttps://www.angem.dz/ar/article/lesh/ ،20/03/2018 ،14:15 

https://www.angem.dz/ar/article/les-conditions-d-eligibilite-au-micro-credit/
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 يمنح القرض البنكي بدون فوائد؛ -

ي، القتناء عتاد % من الكلفة اإلجمالية في نمط التمويل الثالث 29يمكن منح سلفة بدون فوائد قدرها  -

 دج؛ 1.000.000صغير ومواد أولية لالنطالق في النشاط، و التي ال تتجاوز 

مالية للمشروع % من الكلفة اإلج100سلفة بدون فوائد لشراء المواد األولية مقدرة ب تمنح الوكالة  -

مائتا و  دج. و قد تصل هذه الكلفة الى100.000والتي ال يمكن أن تفوق مئة ألف دينار جزائري 

 دج.250.000خمسين ألف دينار جزائري 

 إمتيازات جبائية  .4

( 3) الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثالث إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي و -

 سنوات؛

 ( سنوات؛3إعفاء من رسم العقاري على البنايات المستعملة في األنشطة التي تمارس لمدة ثالث ) -

 ء أنشطة صناعية؛تعفى من رسم نقل الملكية، االقتناءات العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشا -

بل قالعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي تم إنشاؤها من إعفاء من جميع حقوق التسجيل،  -

 المقاولون؛

لخدمات التي ايمكن االستفادة من اإلعفاء الضريبي على القيمة المضافة، مقتنيات مواد التجهيز و  -

 تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار الخاص باإلنشاء؛

سم على ح الشركات، وكذا من الرتخفيض من الضريبة على الدخل االجمالي أو الضريبة على أربا -

ى من االخضاع النشاط المهني المستحق عند نهاية فترة اإلعفاءات، و ذلك خالل الثالث سنوات األول

 الضريبي، و يكون هذا التخفيض كالتالي:

 ٪70تخفيض بنسبة  السنة األولى من االخضاع الضريبي:

 ٪50تخفيض بنسبة  السنة الثانية من االخضاع الضريبي:

 ٪25تخفيض بنسبة  لسنة الثالثة من االخضاع الضريبي:ا

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

5٪1 

 ثالثا:صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة 

الحكومة للسماح  انشاته  ول والبنك ، بالنسبة للمقا  ضمان  الذي يعتبر  صندوق الضمان المشترك للقروض 

في حالة عدم قدرة المقاول على إحترام إلتزاماتهم في إطار جهاز   للمؤسسات المالية السترداد مستحقاتهم

 2القرض المصغر.

 :إجراءات اإلنخراط في الصندوق 

على وجه الخصوص وزمة بعد تقديم الموافقة البنكية الى المستفيد أين يحدد فيها المعلومات األساسية و الال

 )مبلغ القرض ، مدة القرض ، البنك محل الوفاء ، رقم بطاقة التعريف (

 8ض التي التتجاوز يحرر ممثل الصندوق األمر بالدفع بقيمة مبلغ األشتراك المحدد بناءا على مدة تسديد القر

 سنوات و المبلغ المعتمد 

 ف البنك يسلم المستفيد أصل وصل دفع اإلشتراك المحرر من طر

 يحرر ممثل الصندوق وصل بدفع، يسلمه للمستفيذ عوضا عن األول 

                                                             
1 credit-micro-du-beneficiaires-aux-accordes-avantages-et-https://www.angem.dz/ar/article/aides/ ،

20/03/20/2018 ،14:18 
2 https://www.angem.dz/ar/article/fgmmc/ ،20/30/2018 ،14:30 

https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit/
https://www.angem.dz/ar/article/fgmmc/
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وأخير يتم إعداد عقد اإلنخراط في أربع نسخ و نسخة موجهة للبنك تودع من طرف المنخرط ونسخة موجهة 

 إلى المنخرط ونسختان لممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة
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 تسيير القرض المصغر فرع أدرارلالمبحث الثاني: الوكالة الوطنية 

ألفراد والفئات امن بين الوكاالت الوالئية التي تنشط في الجزائر وكالة أدرار والتي تهتم بترقية قدرات 

لحد من السكانية العتماد سياسة التكفل بالذات بهدف تحسين المستوى المعيشي وإحداث مناصب شغل ل

 البطالة.

 المطلب األول: تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع أدرار

 أوال:التعريف بالوكالة الوطنية اتسيير القرض المصغر فرع أدرار

ة وتأتي مديري أنشئت الفروع الوالئية للوكالة الوطنية اتسيير المصغر بموجب قرار من المديرية العامة،

 أدرار. CNEP 40مسكن فاخر رقم  50الفروع الوالئية، والتي مقرها بحي أدرار من ضمن هذه 

 20041مكتب مرافقة موزع على دوائر الوالية، وقد باشرت عملها في سنة  11تضم 

 الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية أدرار ثانيا:

 يتجسد الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية ألدرار كما يلي:

 لهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية ألدرار(: ا02الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14:19، 25/03/2018المصدر: مقابلة شخصية مع نائب المدير، 

-2015في الفترة )  تقييم نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر _فرع أدرار _ المطلب الثاني:

2017) 

( حسب المعايير  2017-2015)تصنيف الملفات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

 التالية :

                                                             
 14:19، 25/03/2018مقابلة شخصية مع نائب المدير، 1

 المجموع 2017 2016 2015 قطاع النشاط

 778 %21.2 187 %24.86 47 %26.6 544 الفالحة

 994 %31.48 278 %11.11 21 %32.06 655 الصناعات الصغيرة

 المدير 

 مكتب المحاسبة مكتب التحصيل

 سيكريتاريا المدير

مكتب اإلدارة و 

 الوسائل

مكتب اإلعالم  

 اآللي

 المدير  مساعد

 مكتب التمويل

 القروض مكتب ضمان

 مكتب المرافقة

 مكتب تنمية البرامج

 سيكرتاريا البرامج
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 2017إلى  2015(: تصنيف الملفات الممولة حسب قطاع النشاط من 05الجدول رقم)

 الطلبة بناء على معطيات المؤسسةالمصدر: من إعداد 

-2015سنوات ) 3ملف خالل  3115قامت الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر فرع أدرار بتمويل    

أعاله أن الصناعات الصغيرة قد حازت على أكبر حصة من هذه التمويالت حيث  جدول(، حيث يبين ال2017

ملف ممول، ثم يليها مجال الفالحة  822ملف ممول، يليها مجال الصناعات التقليدية والتي بلغت  954بلغت 

ملف ممول، أما مجال التجارة  357ثم مجال أشغال البناء،و الذي حاز على  ،ملف 778والذي حاز على 

ملفات، وأما مجال الصيد البحري فلم يتم تمويل أي ملف  08تمثلت عدد الملفات الممولة في هذا المجال في ف

 بحكم أن الوالية منطقة صحراوية. 

 

 

 

 

 

 (2017-2015(: شكل بياني يوضح توزيع الملفات الممولة حسب قطاع النشاط خالل الفترة )03الشكل رقم)

 

 (04ا على الجدول رقم )المصدر: من إعداد الطلبة بناء

32.06%

9.64%

6.46%

24.86%

0.02% 0.00%

11.11%

26.98%

13.22%

23.28%

0.55%
0.00%

31.48%

12.34%

4.41%

30.57%

0.00%

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

ةالصناعات الصغير أشغال البناء خدمات ديةالصناعات التقلي التجارة الصيد البحري

(2017-2015)توزيع الملفات الممولة حسب قطاع النشاط خالل 

2015 2016 2017

 357 %12.34 109 %26.98 51 %9.64 197 أشغال البناء

 196 %4.41 39 %13.22 25 %6.46 132 الخدمات

 822 %30.57 270 %23.28 44 %24.86 508 الصناعات التقليدية

 8 %0 0 %0.55 1 %0.2 7 التجارة

 0 %0 0 %0 0 %0 0 الصيد البحري

 3115 %100 883 %100 189 %100 2043 المجموع
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في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع  تطور عدد المؤسسات المنشأةيبين الشكل أعاله أ

أن أكبر توجه كان نحو مجال الصناعات الصغيرة بـ  2015أدرار حسب قطاع النشاط، حيث نالحظ في سنة 

كان  2017% أما في سنة 23.28التقليدية بـ كان أكبر توجه لمجال الصناعات  2016%، وفي سنة 32.06

 %31.48أكبر توجه إل مجال الصناعات الصغيرة بـ 

 2017إلى  2015دج من 250.000(: تصنيف حسب برنامج التمويل ال تتجاوز 06الجدول رقم)

 المصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات المؤسسة

 

 

-2015خالل فترة ) دج 250.000المودعة للحصول على قرض ال يتجاوز تمثل إجمالي عدد الملفات 

ملف على مستوى وكالة أدرار، وقد تمثلت عدد الملفات المؤهلة للحصول على القرض  3460( في 2017

 ملف. 1968ملف، وعدد الملفات اللفات الممولة في  2351في 

يمكن مالحظة الفرق الشاسع بين الملفات المودعة للحصول على القرض و الملفات التي حصت على التأهيل 

 منها فقط حصلت على التمويل من طرف الوكالة. 2972ملف مودع  3460والتمويل، فمن 

منصب بحكم أنه كان  217حيث بلغ  2016كما أن عدد المناصب المستحدثة قد عرف تراجع كبير في سنة 

 منصب 1293ليصل إلى  2017منصب، وقد ارتفع في سنة  2954 2015في سنة 

 

 2017إلى  2015دج من  1.000.000ات حسب برنامج التمويل ال يتجاوز (: تصنيف الملف07الجدول رقم)

 المصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات المؤسسة

 

 

 

 المجموع 2017 2016 2015 الملفات

 3460 207 854 2399 عدد الملفات المودعة

 2351 153 2198 2198 عدد الملفات المؤهلة

 2972 860 144 1968 عدد الملفات الممولة من طرف الوكالة 

 4464 1293 217 2954 عدد المناصب المستحدثة

 المجموع 2017 2016 2015 البيان

 294 60 61 173 عدد الملفات المودعة

 143 23 45 75 عدد الملفات الممولة من طرف الوكالة

 135 23 38 65 عدد الملفات الممولة من طرف البنوك

BNA 16 16 05 37 

BADR 16 12 17 45 

BDL 13 10 02 25 

BEA 0 0 0 0 

CPA 19 10 03 32 

 220 36 69 115 عدد المناصب المستحدثة
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( في 2017-2015خالل فترة )دج  1.000.000المودعة للحصول على قرض تمثل إجمالي عدد الملفات 

ملف، وعدد  1968وعدد الملفات اللفات الممولة من طرف الوكالة في ملف على مستوى وكالة أدرار،  294

 135الملفات الممولة من طرف البنوك في 

يمكن مالحظة الفرق الشاسع بين الملفات المودعة للحصول على القرض و الملفات التي حصت على  

 منها فقط حصلت على التمويل من طرف البنوك. 135ملف مودع  294التمويل، فمن 

منصب في  69إلى  2015منصب في سنة  115ما أن عدد المناصب المستحدثة قد عرف تراجع فمن ك

 .2017منصب في  36ثم إلى  2016

 (: شكل بياني يوضح عدد الملفات الممولة حسب كل بنك 04شكل رقم )

 

 (06المصدر: من إعداد الطلبة بناء على الجدول رقم )

ملف،  19، حيث بلغ 2015مول أكبر عدد من الملفات في سنة  CPAيتضح من خالل الشكل البياني أن بنك 

 2017ملف، وكذا في سنة  16أكبر عدد من الملفات قدرت بـ  BADRفقد مول بنك  2016أما في سنة 

 ملفات. 5حيث مول نفس البنك 

 

 

 

 

 2017إلى  2015(: تصنيف المفات حسب الفئات العمرية من 08الجدول رقم: )
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 المصدر:من إعداد الطلبة بناء على معطيات المؤسسة

األكثر مشاركة في طلب القرض على مستوى وكالة  من خالل الجدول أعاله نالحظ أن الشريحة العمرية

 سنة( ثم تأتي الفآت األخرى. 49-40سنة( ثم بعدها ) 19-18سنة( ثم تليها ) 39-30أدرار هي الشريحة )

-2015(: شكل بياني يوضح توزيع القروض الممنوحة حسب الشرائح العمرية خالل )05الشكل رقم )

2017) 

 

 (07بناء على الجدول رقم )المصدر: من إعداد الطلبة 

 

 

 2017إلى  2015(: تصنيف الملفات حسب الجنس من 09الجدول رقم)

 المصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات المؤسسة

يتضح من الجدول أعاله أن نسبة الراجال الحاصلين على القرض على مستوى وكالة أدرار كانت في سنة 

 2015% أما عنصر النساء فكان في سنة 36.35 2017وفي سنة  60.31 2016% وفي سنة 39.9 2015

 %63.65 2017سنة  % وفي39.69 2016% وفي سنة 60.7

( وذلك بنسبة 2017-2015كما بتين أن النساء هي أكبر حصة من حيث القروض الممنو حة خالل الفتر )

 %.39.75% بينما بلغت نسبة الرجال 60.26
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 105 27 2 76 سنة فأكثر60

 3115 883 189 2043 المجموع

 المجموع 2017 2016 2015 الجنس

 %39.75 1238 %36.35 321 %60.31 114 %39.3 803 رجال

 %60.26 1877 %63.65 562 %39.69 75 %60.7 1240 نساء

 %100 3115 %100 883 %100 189 %100 2043 المجموع
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 تحليل وتفسير البيانات:

قليال وإرتفع  2016وإنخفض في  2015من خالل تحليل األشكال السابقة يتضح أنه كان إقبال معتبر في سنة 

نظرا للذظرف االقتصادية التي كانت تعيشها البلد  وهذا مايعني أن هناك تذبذب في هذه الفترة 2017في سنة 

وذلك لتطور  ، كما يتضح لنا أن العنصر النسوي هو األكثر إقبال على هذا النوع من التمويلفي تلك الفترة

 روح المقاولتية عند النساء في السنوات األخيرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جراءات التمويل والتحصيل إالمطلب الثالث: 

 ستثمار االيعتبر التمويل أحد الوسائل لتلبية إحتياجات 

 أوال: ملف التمويل 

 يتلخص في الجدول التالي:

 (: جدول يوضح ملف التمويل المطلوب من طرف الوكالة10جدول رقم )

تكلفة المشروع ال تتعدى  

 دج 250.000

تكلفة المشروع التتعدى 

1.000.000 

االوثائق اإلدارية المقدمة من 

 طرف طالب القرض

 ( 01صورة شمسية) 

  نسخة من شهادة

 (01الميالد)

  نسخة من بطاقة

 (01اإلقامة)

  نسخة من بطاقة التعريف

 الوطنية 

  نسخة من ديبلوم أو شهادة

 العمل أو شهادة التربص

  ،نسختان من بطاقة حرفي

سجل تجاري، بطاقة فالح 

 أو ترخيص بنشاط 

  نسخة من صك بريدي أو

 بنكي مشطوب 

 ( 01صورة شمسية) 

 (01نسخة من شهادة الميالد) 

 (01نسخة من بطاقة اإلقامة) 

  نسخة من بطاقة التعريف

 الوطنية 

  نسخة من ديبلوم أو شهادة

 العمل أو شهادة التربص

 

 الطلبة بناء على معطيات مقدمة من طرف المؤسسةالمصدر: من إعداد 
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 )تابع(  (: جدول يوضح ملف التمويل المطلوب من طرف الوكالة10جدول رقم )

تكلفة المشروع ال تتعدى  

 دج 250.000

تكلفة المشروع التتعدى 

1.000.000 

الوثائق المالية المقدمة من طرف 

 طالب القرض

   نسخة من الفواتير الشكلية

للمعدات و األالت المراد 

 إقتنائها 

  نسخة من الشكلية للمواد األولية

 02المراد إقتناءها  )ملحق رقم 

) 

  نسخة من الفواتير الشكلية للسلع

 بالنسبة لنشاطات التجارية 

  نسخة من وثيقة تأمين المعدات

 واآلآلت المراد اقتنائها 

وثيقة تعهد وإلتزام لطلب  المرافقة  الوثائق المحررة في خلية

الحصول على قرض مصغر 

لشراء المواد األولية تحرر من 

طرف المرافق بالشراكة مع 

طالب القرض )الملحق رقم 

01 ) 

وثيقة تعهد وإلتزام لطلب الحصول 

على قرض مصغر لشراء المواد 

األولية تحرر من طرف المرافق 

 بالشراكة مع طالب القرض

 

 
 ن إعداد الطلبة بناء على معطيات مقدمة من طرف المؤسسة المصدر: م

 

 

 

 

 

 

 ثانيا:  استالم و دراسة الملف المقدم من طالب القرض

يتم وضع الملف المقدم من طرف طالب على مستوى خلية المرافقة حيث يتم تسجيله في الملفات المركزية    

( نسخة القرض تقدم الى طالب 03)الملحق رقم وبعدها يتم تحريرنسختان من وثيقة وصل استالم الملف، 

القرض ونسخة تحتفض بها خلية المرافقة، وبعد ذالك يوضع في مكتب اإلدارة والوسائل ليدرج في قاعدة 

المعطيات وبعدها يتم ارجاعه الى مكتب المرافقة والذي بدوره يرسله الى سيكريتيا البرامج لتتم متابعة هذا 

لعامة، وبعدما يتم جمع المعلومات على طالب القرض من طرف الوكالة يتم الملف من طرف المديرية ا

( وهذه 10( من عدمه )ملحق رقم 09و  08عرضها على اللجان التي تدرس قابلية المشروع)ملحق رقم 



 الفصل الثالث: تحليل نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

 

52 
 

(وبعد قبول الملف يتم االتصال بصاحب القرض وهنا 05العملية تسمى بدراسة تقنو اقتصادية )ملحق رقم 

(وهذه االستمارة تأخذ الى مكتب سيكرتيا 04العالم االلي بإعطائه استمارة يملؤها )ملحق رقم يقوم مكتب ا

المدير يتم اشعار مساعد المدير وتقديم له كافة المعلومات فيقوم بإعطاء األمر الى مكتب المحاسبة  إلعداد 

حصيل وثيقة فيها جدول ميزانية هذا الشخص وبعدها مكتب التمويل يقوم بتمويل الشخص ويحرر مكتب الت

 1(.12و 11السداد الذي يلتزم به الزبون )ملحق رقم 

 

 ثالثا: اجراءات التحصيل القرض الممنوح

 أشهر 6لى ابعد إستالم الزبون القرض لتمويل مشروعه تقوم الوكالة بإعطائه مهلة لبدء سداد قد تصل  

( حيث يتم تسديد السلفة بدون 07رقم  حيث تتم متابعة الزبون من طرف مكتب المرافقة لمشروعه )ملحق

فوائد على شكل أقساط كل ثالث أشهر، دون تجاوز اليوم الخامس من الشهر، عن طريق سند ألمر )ملحق 

(، يتم تسديد مبلغ كل قسط قي الحساب الخاص بالوكالة والمحدد في الشروط الخاصة ،يستطيع 16رقم 

رض قبل انقضاء اآلجال المتفق عليها على أن تنتزع القيمة المقترض أن يتحرر كليا أو جزئيا من مبلغ الق

 2 المدفوعة مسبقا من قيمة األقساط األخيرة.

 

 

 

 

 

                                                             
 14:19، 25/03/2018مقابلة شخصية مع مساعد المدير،  1
 14:19، 25/03/2018مقابلة شخصية مع مساعد المدير،  2
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 خالصة الفصل الثالث:

طالعنا على كافة الملفات و الوثائق و المستندات للوكالة الوالئية لتسيير القرض المصغر اتضح لنا ان إبعد    

و ذلك اثر  2017ثم ارتفع قليل في  2016اال انه انخفظ بشكل كبير في  2015هناك اقبال معتبر في سنة 

بشكل كبير على الوكالة حيث اصبح طالب القرض ينتظر مدة الظروف التي تعرضت لها الدولة مما اثر 

 اطول لتمويله و هدا ما جعل هذه الفئة تتجه الى مصادر اخرى للتمويل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمــــة
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 خاتمة

مؤسسات في العديد من دول العام لما لها من الالمتوسطة نسبة كبيرة من تمثل المؤسسات الصغيرة و   

 خصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات.

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل التعرض الى معايير تعريفها القمنا في البداية بإستعراض مفهوم    

إال ان المعايير األكثر إستخداما هي معياري عدد  خر،بلد الى آنوعية والتي تختلف من الالكمية أو اسواء

المتوسطة جزءا اليتجزأ من مجموع المؤسسات ة وت الصغيرالعمال ورقم األعمال، وكون المؤسسا

 اإلقتصادية فهي تتميز عن غيرها من المؤسسات بمجموعة من الخصائص التي جعلتها تحتل مكانة اقتصادية

 كبيرة خاصة في خطط وبرامج التنمية اإلقتصادية لمختلف الدول.

ومن هذا الصدد أبدت الجزائر اهتمامها بهذا القطاع من خالل انتهاج سياسة دعم وتطوير وتسهيل عملية 

 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بإنشاء هياكل دعم و تمويل هذه المؤسسات.

 فرضياته:نتائج البحث واختبار 

 من خالل معالجتنا مختلف جوانب الموضوع توصلنا لمجموعة من النتائج ندرجها كمايلي:

 اليوجد تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدم وجود اتفاق محدد بين الدول. -

ما ة والمتوسطة من خالل معيارين المعيار الكمي والنوعي وهذ يتحدد تعريف المؤسسات الصغير -

 .الفرضية األولى يثبت صحة

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل من ابرزها مشكلة الحصول على الموارد  -

 المالية وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.

نظرا لتوجه هذه األخيرة إلى تواجه الؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة الحصول على اليد العاملة  -

 المؤسسات الكبيرة.

لتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرو زالمتوسطة في الجزائر دخول مؤسسات أجنبية تنشط من ا -

 في نفس القطاع.

 تتجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويلها إلى مصادر التمويل األقل تكلفة. -

على الرغم من أن الجزائر وجهت جهودها في سبيل ترقية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة  -

 .والمشاكل اإلدارية والتمولية والمتوسطة إال إنه ال زال يعاني من الهشاشة والضعف

 

 النتائج التطبيقية: 

 أهم النتائج المتوصل إليها من خالل زيارتنا الميدانية للمؤسسة: 

يوجد إقبال معتبر على مستوى الوكالة خاصة من الجانب النسوي خالل ثالث سنوات األخيرة  -

(2015-2017. ) 

 هناك تأخر في الحصول على التمويل بعد قبول الملفات. -

 عدم وجود مرافقة ومتابعة فعلية للمشاريع الممولة من طرف الوكالة. -

 عدم وجود دراسة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للسوق المستهدفة  -

 لجانب النظريام الواقع مع دتصا -

 وجود مركزية مع المديرية العامة  -

 .والهشاشة اإلجتماعية والبطالةمحاربة الفقرساهمت الوكالة الوطنية في  -
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 التوصيات:

 تسهيل اإلجراءات المتعلقة بدراسة ملفات منح القرض. -

 متابعة ومرافقة المشاريع الممولة من طرف الوكالة على األقل في السنة األولى -

 يجب تسريع إجراءات التمويل خاصة من طرف البنوك -

من طرف الوكالة وذالك نظرا لظروف في نسبة القروض الممنوحة بدون فائدة  إعادة النظر -

 اإلقتصادية الحالية 

تنظيم الفروع المحلية واستحداث مصالح خاصة باالستقبال والمرافقة والتخلي عن المركزية في اتخاذ  -

 القرارات

 آفاق البحث

تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر دراسة موضوع دور الوكالة الوطنية لتسييرالمصغر في 

 حقال واسعا لذالك نقترح هذه المواضيع التي يمكن أن تكون محورا لبحوث مستقبلية:

  .دخل الوطنيالدور الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر في المساهمة في  -

 .دور الهيئات الحكومية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 .ير القرض المصغر بين واليات الشمال والجنوبيوكالة الوطنية لتسفروع ال تقييم أداء -

 االقتصادية.دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية  -



 

 المراجعقائمة 
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 الكتب:

 بعة مان، الطيع، عحمزة الشيخي، ابراهيم الحمزاوي، االدارة المالية الحديثة، دار الصفاء للنشر و التوز

 .1998األولى، 

 2004،ريمون يوسف فرحات، المصارف اإلسالمية، الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت لبنان. 

  ة، سكندريللطبع والنشر، الطبعة األولى، االضياء مجيد، البنوك االسالمية، مؤسسة شباب الجامعة

1997. 

 ،1995ة، إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهر محسن أحمد لخضري، البنوك اإلسالمية. 

 ر يرة للنشالمس تطبيقاتها المصرفية(، دار -مبادئها -محمد محمود العلجوني، البنوك االسالمية)أحكامها

 .2010الثانية، عمان،  والتوزيع والطباعة، الطبعة

 ألولى، اطبعة معراج هواري و حاج سعيد عمر، التمويل التأجيري) المفاهيم واالسس(، كنوز المعرفة، ال

 .2013الجزائر، 

 لنشر ات وانبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجد المؤسسات الجامعية للدراس

 .2007ن، والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، لبنا

 الرسائل الجامعية:

 أطروحات الدكتوراه .1

 ة سامية عزيز، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر_دراسة ميدانية لمؤسسات خاص

 النسانيةلوم امتنوعة بمدينة بسكرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع، كلية الع

 .2014واالجتماعية، جامعة بسكرة،

 أطروحة  نصيرة، فعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، عقبة

لتجارية لوم اتدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتواه تخصص نقود وتموي، كلية العلوم االقتصادية والع

 .2014/2015بسكر، -وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

 جزائرودورها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال هالم سليمة،هيئات الدعم والتمويل 

(،أطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهاد دكتوراه تخصص 2014-2004)دراسة تقييمية للفترة 

-حمد خيضرمامعة جاقتصاديات إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

 .2016/2017بسكرة،

  خل حميدي، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة، أطروحة تديوسف

علوم دية وضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصا

 .2007/2008التسيير، جامعة الجزائر، 

 

 رسائل ماجيستير .2

 من ضويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رسالة تدخل برجي شهرزاد، إشكالية استغالل مصادر تم

لتسيير، وم اارية وعلجمتطلبات نيل شهادة ماجيستير تخصص مالية دولية، كلية العلوم االقتصادية والت

 .2012كر بلقايد تلمسان، الجزائر، جامعة أبي ب

 ية قيق التنمسمير هربان، صيغ وأساليب التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتح

اجستير مهادة المستدامة دراسة حالة مجموعة البنك االسالمي للتنمية، رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل ش

يف، اس سطتخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عب

2014/2015. 

 مذكرات ماستر .3
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  ة ، مذكركبديل مستحدث لنمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاسماعيل بن راس، رأس المال المخاطر

 لوموالع تسييرمقدمة لنيل شهادة ماستر اكاديمي في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية و علوم ال

 .2013_ ورقلة، التجارية، جامعة قاصدي مرباح

 قدمة مذكرة ني الجزائري، مروفية بقور، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير االستثمار الوط

 .2016، لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة

 قدمة طبيب صالح، سبل ترقية حاضنات االعمال في الجزائر على ضوء التجارب العالمية، مذكرة م

لعلوم ر و اوم اقتصاد وعلوم التسييالستكمال متطلبات شهادة الماستر اكاديمي في علوم التسيير، عل

 .2013التجارية، جامعة قاصدي مرباح_ورقلة، 

 هادة غبار فتيحة، دور القروض المصرفية في تمويل المؤسسات، مذكرة مقدمة لستكمال متطلبات ش

ي اصدق،جامعة  تسييرالماستر أكاديمي في العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية  وعلوم ال

 .2015ورقلة، -مرباح

 قدمة مذكرة فدوا فاطمة وآخرون، عصرنة النظام المصرفي ودورها في تحسين أداء البنوك الجزائرية، م

علوم رية وضمن متطلبات نيل شهادة الماسترفي العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجا

 .2015التسيير، جامعة أدرار،

 ة متوسطعم المالي في تحسين أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة و الفرحاتي حبيبة، دور هياكل الد

ية العلوم (، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم االتقتصادية، كل2011-2001دراس حالة الجزائر)

 .2012/2013االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص مالية و نقود، جامعة بسكرة، 

 ت شهادة تطلباوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة مقدمة الستكمال مماتن لبنى، آليات تمويل البن

 .2015الماستر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة ورقلة، 

 يل نلبات مودع وردة، آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة تدخل ضمن متط

 ،جامعة بسكرة نقود، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير،شهادة الماستر تخصص مالية و

 .2015/2016السنة الجامعية 

 وم العل نور الدين زين، اشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في

 .2014االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، 

 :داخالتلما

 لي الدو بن طلحة صليحة، دور عقد تحويل الفاتورة في تمويل وتحصيل الحقوق، مداخلة ضمن الملتقى

تسيير، وم الحول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات،  كلية العلوم االقتصادية وعل

 .2006جامعة الجزائر، 
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 الملخص:

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضوعا واسعا اليمكن حصره بحيث تواجه مجموعة من     

الصعوبات والتي من أبرزها مشكل التمويل، حيث وضعت الدولة الجزائرية على أساس ذالك هياكل لدعمها 

 وتطويرها والتي من أهمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

لذا نهدف من خالل دراستنا إلى محاولة ابراز دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل     

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية أدرار وذالك من خالل إعطاء مفاهيم لكل من المؤسسات الصغيرة 

قد لتسير القرض المصغر  والمتوسطة والتمويل الذي يناسبها، وقد خلصت دراستنا إلى أن الوكالة الوطنية

غير أنها الزالت تواجه صعوبات وتعقيدات معتبرة ساهمت في تخفيض نسب البطالة وإستحداث مناصب شغل 

 في الجانب التنظيمي واإلداري.

 الكلمات المفتاحية:

  ، آليات التمويل، الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Summary: 

    The small and medium enterprises are a wide subject that can not be limited to 

face a number of difficulties, the most important of which is the problem of 

financing. The Algerian state has established structures for its support and 

development, most notably the National Agency for Microcredit Management. 

    In our study, we aim to highlight the role of the National Agency for Microfinance 

in the financing of small and medium enterprises in the state of Adrar and by giving 

concepts to both small and medium enterprises and the funding that suits them. Our 

study concluded that the National Agency for Microcredit has contributed to 

reducing Unemployment rates and the creation of significant positions, but they still 

face difficulties and complications in the organizational and administrative aspects 

key words: 

Small and Medium Enterprises, Financing Mechanisms, National Agency for 

Microcredit. 


