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 :الممخص 

مساهمته  لالوطني من خال االقتصادالصغيرة والمتوسطة قطاعا هاما في المصغرة و يعتبر قطاع المؤسسات 
جتماعية حيث يساهم في تحقيق قيمة مضافة, توفير مناصب شغل, االقتصادية و االفي تحقيق التنمية 

 المساهمة في زيادة الناتج المحمي الخام, تنمية محمية......الخ. 

فعاليته ومن أبرز لتي تحد من استمراريته وتقمل من ل والصعوبات اكهذا القطاع يعاني العديد من المشاأن 
 المؤسساتهعائقا أمام نمو وتطور هذ هوالذي  ،مة التمويلكل نجد مشكالمشاههذ

تطويرها ل والهيئات التي تهدف الى كل قامت الدولة بإنشاء العديد من الهياكالمشاهومن أجل التقميل من هذ
 . الة الوطنية لدعم تشغيل الشبابكل الو كالهياهوتنميتها ونجد من أهم هذ

فالتمويل الثنائي و التمويل الثالثي صيغتان اساسيتان في خمق المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة، 
ه العديد من حين اصبحت نسبة الفائدة البنكية تساوي الصفر فتوج 3122التمويل الثالثي بعد سنة و خاصة 

الشباب الدي  قام بخمق عدد كبير من المؤسسات بوالية ادرار الدي انجر عنه تأثير ايجابي من حيث عدد 
 يل الثنائي.; منصب عمل. ال نه يتميز بتسهيالت ال توجد في التم 8882مناصب العمل الدي بمغ 

 نائي، تمويل ثالثي.المصغرة ، الصغيرة، المتوسطة، تمويل ث : المؤسساتالمفتاحيةالكممات 

Key words :micro; Small and medium enterprises, bilateral financing, trilateral 

financing. 

 

Abstract : 
sector is an important sector in the national economy  enterprisesand medium  smallThe micro, 

through its contribution to economic and social development, which contributes to the added 

value, job creation, contribution to increase the gross domestic product, local development, 

That the sector suffers from many problems and difficulties that limit its continuity and reduce 

its effectiveness. The most prominent of these problems is the problem of funding, which is an 

obstacle to the growth and development of these institutions 

these problems, the State has established many structures and bodies aimed at In order to reduce 

its development and development. The most important of these structures is the National Agency 

for Youth Employment Support. 

Bilateral financing and triangular funding are two basic formulas in the creation of micro, small 

and medium enterprises, especially triangular funding after 2011, when the bank interest rate is 

zero, attracting many young people who created a large number of institutions in the state of 

Adrar, which has a positive impact in terms of The number of jobs reached 8881. It does not 

feature facilities that do not exist in bilateral financing. 
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 عامة ةـــــمقدم
 فرضت التحوالت االقتصادية الدولية عمى دول العالم تبني وجيات نظر جديدة وبروز توجيات حديثة 

إذ أدت ىذه التحوالت إلى بروز اعتقادات وأسس مختمفة المعايير لمنمو  ،ومتنامية عمى جميع األصعدة
عمى المؤسسات المصغرة والصغيرة  االعتمادعمى حد سواء، ومن بين ىذه األسس  ةاالقتصاديوالتنمية 

المحمي والدولي ألي دولة،إذ أصبحت المشاريع المصغرة  لالقتصادوالمتوسطة كبنية تحتية داعمة ورافعة 
عالميا نظرا لما تقدمو من فرص عمل وتحسين الدخل،  اىتماماوالصغيرة والمتوسطة في اآلونة األخيرة تمقى 

ية والمنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص إلى توفير البنية التحتية وقد سعت كافة الجيات الحكوم
تمتاز بقدرة كبيرة عمى التأقمم السريع مع  لممؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة كي تنمو وتزدىر؛ ألنيا

 النشاط االقتصادي . ىذه التغيرات التي يشيدىا

وسيمة مناسبة لتحقيق التنمية وىذا لما تمتمكو من الصغيرة والمتوسطة المصغرة و أصبحت المؤسسات وقد    
ا قادرة عمى توسيع نيكما أ وكذلك القدرة عمى االبتكار والتطوير تنويع في التمويالت التي تحصل عمييا

 ا التنموية .تيلتحقيق قفز  اعتمدتياحركية النشاط االقتصادي لمدول خاصة تمك التي 

ا تيالصغيرة والمتوسطة ترجع أساسا لقدراالمصغرة و المؤسسات تكتسبيا إن األىمية الكبيرة التي لذا فإن   
وتمثل المستوعب األساسي لمعمالة  ،تمبية الحاجيات االستيالكية المحميةى فيي تعمل عم ؛المتعددة

تعمل عمى توفير المناخ المناسب  واستقطاب اليد العاممة والحد من البطالة،كل ىذا جعل البمدان المتقدمة
 . وازدىارهوري لنمو ىذا القطاع والضر 

ا تجيل ما يمكن أن تحقق لتنميتيا من خاللو إال نيفي حين نجد أن البمدان النامية ىمشت ىذا القطاع، أل  
وفي السنوات األخيرة وبعد فشل السياسات التي اتبعتيا والمرتكزة أساسا عمى اقتصاد المشاريع الكبرى  أنو

إعادة النظر في ىذه السياسات المنتيجة وأعطي قطاع  تمتدمة في توجييا، مبمدان المتقل العمومية ونجاحا
 أىمية متزايدة وذلك حسب ما يقتضيو النظام العالمي الجديد . الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و المؤسسات 

، وشاممةوالجزائر كمثيمتيا من الدول التي سعت ومنذ استقالليا إلى دفع عجمة النمو وتحقيق تنمية متوازنة   
تتكيف مع اإلمكانيات المتوفرة لدييا، بدءا بإعطاء األولوية لممؤسسات الكبرى في إطار استراتيجيات 

التي عجزت عن تحقيق األىداف المرجوة منيا، وصوال إلى ضرورة  ،المصنعة وأقطاب النمو الصناعات
الصغيرة والمتوسطة وخاصة و  رةالمصغ التنمية، وذلك من خالل االىتمام بالمؤسسات إعادة النظر في أسموب

 المؤسسات بعد أزمة الثمانينات التي عرفيا االقتصاد الوطني . بعد التطور الممحوظ الذي عرفتو ىذه

تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب إحدى اليياكل التي أنشأتيا الدولـة بيـدف تنميـة وتطـوير و 
يق األىداف االقتصادية واالجتماعية المرجوة منيا، وأىميا المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وتحق
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حيث تقوم ىذه الوكالة بتمويل ىذه المؤسسات عن طريق تمويمين ىما التمويل تخفيض معـدالت البطالة،
وىذا ما يعطي ليذه ؛ حيث يحددان نسبة خاصة لمحد األقصى لمتمويل بدون فائدة ، الثنائي والتمويل الثالثي

عممية حصول أصحاب المؤسسات عمـى يسيل ة معتبرة من ىذه التمويالت بدون فوائد مما المؤسسات نسب
مؤسساتيم  حيث تعتبر إشكالية ارتفاع أسعار الفائدة إحدى العوائق التمويمية التي  التمويـل الالزم إلنشـاء

 تواجو أصحاب المؤسسات .

 ،مؤىالت جغرافيةلما تتمتع بو من  عالية وفعالة إلنشاء مثل ىذه المؤسسات ةمكانذات وتعتبر والية أدرار 
 ،والصناعة التقميدية والحرفية ،معديد من المجاالت منيا الزراعةلوقد برز اىتمام كبير في السنوات األخيرة 

مؤسسات وضع الوسائل الكفيمة لدعم الو مما خمق جو من التطور والمنافسة ولتحقيق األىداف المسطرة،  
 احيث توجد بوالية أدرار مجموعة المؤسسات التمويمية التي تمنح قروضالصغيرة والمتوسطة المصغرة و 

 .مشباب المستثمر في ىذه الواليةل

 البحث:إشكالية  - 01

إحدى المرتكزات األساسية لخمق الثروة الصغيرة والمتوسطة المصغرة و المؤسسات تعتبر في الوقت الراىن   
الجزائر إلى القيام بو من خالل توفير  تسعىوىذا ما  ؛ المستوى المحمي و الوطني عمى حد سواءعمى 

تحقيق أفضل مردودية ليذه و وذلك لتحقيق أفضل كفاءة تمويمية  ،التمويالت المناسبة ليذه المؤسسات
ل تساؤل رئيسي المؤسسات، وانطالقا من ىنا فإن اإلشكالية التي يمكن طرحيا في ىذا المجال تتمحور حو 

 وىو :

التمويل الثنائي والتمويل الثالثي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من خالل  مدى مساهمةما  -
 ؟التشغيل بوالية أدرارتفعيل سوق في 

في ىذا المنحى وعمى ضوء ما تقدم تتبمور لنا معالم إشكالية البحث والتي تتمحور حول التساؤالت الفرعية 
 التالية:

 والصغيرة والمتوسطة والتي تؤىميا لتحقيق األىداف المرجوة منيا ؟  المصغرة  ما ىي خصائص المؤسسات  -

 مناصب الشغل ؟   ما مساىمة التمويل الثنائي في تحقيق التنمية االقتصادية وتوفير  -

 في التشغيل مع مقارنتو بالتمويل الثنائي؟   لممؤسسات المصغرة والصغيرة التمويل الثالثي كيف يساىم -
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 فرضيات البحث : -2 

 لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية :

الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخصائص والمميزات تجعميا ذات أىمية كبيرة و المصغرة و لممؤسسات  -
 تؤىميا تحقيق األىداف المرجوة منيا .

 يعتبر التمويل الثنائي صيغة تمويمية تساىم في خمق المؤسسات المصغرة و الصغيرة.  -

 الثنائي.الثالثي بشكل كبير في توفير الشغل مقارنة بالتمويل التمويل  يساىم -

 البحث:أهمية  - 00

 تنبع أىمية بحثنا فيما يمي : 

غيرىا من الجوانب، و  ةاجتماعيو  ةاقتصاديأىمية  ذاتالصغيرة والمتوسطة و  المصغرة المؤسسات أصبحت -
التحوالت والتغيرات التي يشيدىا النشاط  ا الكبيرة عمى التأقمم السريع معتيا تتميز بقدر نيخاصة وأ

 االقتصادي.
الصغيرة والمتوسطة لالرتقاء باقتصاديات الدول سواء كانت و  المصغرة الدور الكبير الذي تؤديو المؤسسات -

 لنامية وذلك عمى جميع األصعدة .ا المتقدمة منيا أو
ذه المؤسسات واالستراتيجيات التي وضعتيا من خالل اآلليات والبرامج لتأىيل بياىتمام الجزائر الكبير  -

 القطاع . وتطوير ىذا
 أهداف البحث: - 00

 ييدف ىذا البحث عموما إلى :

 سواء.عمى حد توضيح مختمف المفاىيم التي تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية  -
 الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و ممؤسسات ل دور التمويل الثنائيمحاولة إبراز  -
 محاولة إبراز دور التمويل الثالثي لممؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة -
 والمتوسطة في الجزائر . الصغيرة المصغرة لمؤسسةمن خالل االجزائر ب وضعية سوق العمل -

 الدراسات السابقة : -00

المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وىياكل  موضوع ىناك العديد من األبحاث والدراسات التي تناولت  
 يمي : دعميا نذكر منيا ما
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  ج
 

دراسة حالة –دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير االستثمار الوطني الجزائري روفية بقور ،: 01
دارة محمية، ر في العموم السياسية،شركة المجد لإلنجازات الكبرى ،مذكرة ماست –  تخصص سياسة عامة وا 

 2015/2016جامعة محمد خيضر،بسكرة،

نور الدين زين ، اشكالية تمويل المؤسسات المصغرة ،دراسة ميدانية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل : 02
، تخصص  لتسييروا(مذكرة ماستر في العموم االقتصادية والتجارية 2008/2013الشباب ن والية الوادي )

 2013/2014مالية وبنوك ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقمة

 في امتصاص البطالة دراسة حالة والية تيارت، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحي عبد القادر،: 03
 2011/2012مذكر ماجستير في العموم التجارية ، تخصص إدارة األعمال، جامعة وىران

  المنهج المتبع: - 06

 لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ومحاولة إثبات صحة الفرضيات، اعتمدنا عمى المنيج الوصفي كمنيج
طريقة الصغيرة والمتوسطة و  المصغرة و رئيسي وذلك فيما يتعمق بوصف كل ما ىو متعمق بالمؤسسات

الصغيرة المصغرة و ات باإلضافة إلى المنيج التحميمي من خالل دراسة اإلحصائيات المتعمقة بالمؤسس تمويميا
وتحميل ىذه  دور التمويل الثنائي والثالثي في تحقيق حاجة المؤسسات في الجانب الماليو والمتوسطة 
 .، والمنيج المقارن من خالل دراسة حالة بين التمويل الثنائي والتمويل الثالثياإلحصائيات

 

( لممؤسسات المصغرة  ANSEJثالثي )دور التمويل الثنائي والتمويل ال" دوافع اختيار الموضوع: - 07
 األسباب تتمثل في : موعة منلمجتم اختياره "والصغيرة والمتوسطة في التشغيل بوالية أدرار

 .أدرار والية اقتصادرفع  الصغيرة والمتوسطة فيالمصغرة و ممؤسسات لدور التمويل الثنائي والتمويل الثالثي -

 لتطوير االقتصاد المؤسسات الكبيرة عنالصغيرة والمتوسطة كبديل المصغرة و  ظيور قطاع المؤسسات -
 وحل مشكل  البطالة . اإلنتاجيةوزيادة 

الصغيرة والمتوسطة خالل اآلونة األخيرة  المصغرة و موضوع المؤسسات اكتسبيااألىمية الكبيرة التي  -
 وفعاليتيا في تطوير العديد  من االقتصاديات .

 االت التالية :لمجحدد الدراسة باتت حدود الدراسة: - 08
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ل الدراسة الميدانية ليذه حق بوالية أدرارالصغيرة والمتوسطة المصغرة و الحدود المكانية : تمثل المؤسسات  -
ولقد تطرقنا إلى دراسة مؤسستين ىما: مؤسسة اسبكت مقرىا بالمركز التجاري قرب مجمع )رونو  المذكرة
 امباركي قرب ابتدائية عائشة أم المؤمنين بوالية أدرار( بوالية أدرار ثم مؤسسة لسيارات

الصغيرة المصغرة و مانية : لقد ركزنا في ىذه الدراسة عمى تطور مساىمة المؤسسات الحدود الز   -
 .2017إلى  1998الفترة الزمنية الممتدة من  خالل التشغيل بوالية أدراروالمتوسطة في تحقيق 

 ا إلنجاز ىذا العمل فيما يمي : ناتأىم الصعوبات التي واجي تتمخصصعوبات البحث:  -09

صعوبة إيجاد معمومات متكاممة حول المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة بالجزائر وشح المعمومات  -
عمى عكس المعمومات التي توفرت لنا بكل سيولة بتمك المتعمقة بالتمويل الثنائي و  الشاممة في ىذه الدراسة

 لدى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب الثالثي

لدراسة الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصول، تناولنا في الفصل األول  تقسيم البحث: - 10
 .الصغيرة والمتوسطة المصغرة و  اإلطار النظري لممؤسسات

 المصغرة و الصغيرة.التمويل الثنائي لممؤسسات  سوق الشغل بوالية ادرار وتناولنا في الفصل الثاني 

الفرق بين التمويمين مع الفرق بين مؤسستين كدراسة  إلىو تطرقنا درسنا التمويل الثالثي وفي الفصل الثالث 
 حالة.



 

 

 الفصل األول:

المؤسسات  مفاهيم عامة حول

المصغرة والصغيرة 

 والمتوسطة بالجزائر
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 تمهيد

في أي دولة من دول العالم بأن المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة من الدعائم  االقتناعلقد رسخ    
، وتمعب بياوتمثل إحدى محركات التنمية األساسية  ،والتخطيط المستقبمي االقتصادياألساسية لتحريك النمو 

ويبرز ىذا  ؛في مختمف الدول النامية والمتقدمة االجتماعيةىذه المؤسسات دورا ىاما وأساسيا في التنمية 
والمصدر التقميدي ،الوطني فيي القوة المحركة لو  االقتصادفي مختمف قطاعات  انتشارىامن خالل  الدور

 لنموه وتطويره؛ كما أن عددىا يشكل نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد المشروعات الكمية في معظم بمدان العالم.
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 المصغرة والصغيرة والمتوسطةماهية المؤسسات  :المبحث األول
 األنشطةفي ىذا المبحث سنحاول تحديد مفيوم المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة التي تشمل 

في مفيوم  االختالفالتي أدت إلى  األسبابوأن أىم ، ألنو يختمف من دولة إلى أخرى، يةتاإلنتاجية والخدما
فق عمييا لتحديد ُأت المصغرة والصغيرة والمتوسطة ىو اختالف المقاييس الكمية والنوعية التيلمؤسسات ا

تحديد تعريف شامل  إظيار صعوبةوليذا سنحاول  ،تعريف شامل لممؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة
 ثم نقوم بتحديد المقاييس التي تعتمد عمييا.، لممؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة

 الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و : مفهوم المؤسسات األوللمطمب ا
سنعرض في ىذا المطمب صعوبة تحديد تعريف موحد لممؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة ومعايير 

 تحديدىا. 
ىناك صعوبات لتحديد :الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و تعريف المؤسسات  الفرع األول:صعوبات تحديد

ومن بين القيود التي تتحكم ، دان ذات مستويات تنمية مختمفةمومقارنة المؤسسات بين الب،تعريف المؤسسات
 نذكر ما يمي: في إيجاد تعريف موحد ليذه المؤسسات

يمكننا إيجاد تعريف موحد لكل الدول نظرا لالختالف الموجود من حيث درجة  ال: درجة النمو ختالفا: أوال
وتتغير ىذه الشروط من منطقة إلي أخري في  ،االقتصادي والتكنولوجي والسياسيالنمو االقتصادي والتطور 

 1.نفس الدولة
يرجع صعوبة تحديد تعريف شامل نتيجة لالختالف الحاصل في معايير واختالفها:التصنيف  ثانيا: تتعدد

 2.تصنيف التي تشمل عمي معايير الكمية والنوعية
 ،المعايير اختالففي  اىام اطبيعة النشاط االقتصادي تمعب دور إن : تنوع النشاط االقتصادي: ثالثا

مثل صناعة ، ا تستخدم عدد كبير من العمالنيكبيرة كما أ استثماراتتحتاج إلي  اإلنتاجيةفالمؤسسات 
يكل تنظيمي بسيط كما يمكنيا االستغناء عن عدد ىائل من فيي تتمتع بي المؤسسات الخدماتية السيارات أما

 استثماراىاالصغيرة والمتوسطة كبيرة في قطاع الصناعة بحكم و  المصغرة فالمؤسسات ومن ىن ؛العمال
 .وعماليا ونمط تنظيميا بينما تعتبر صغيرة في قطاع الخدمات

تختمف كل مؤسسة حسب فروع النشاط االقتصادي الذي تنتمي إليو :تعدد فروع النشاط االقتصادي: رابعا
 األخيروىذا ، وأخرى تحويمية استخراجيةسبيل المثال يقسم النشاط الصناعي إلي مؤسسات صناعية  مىوع

 عمالياوعدد  ،ستثماراتياختمف المؤسسات من حيث حجم اميضم بدوره عدد من الفروع الصناعية لدى 

                                                           
الدكتورة فً العلوم االقتصادٌة أطروحة "،  وتنميتها دراسة حالة الجزائرواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها عثمان لخلف ،"1

 .04، ص 2003/2004والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر، 

2 Ministère des petites et moyennes entreprises , du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, statut 
de la pme de croissance, France, 2007, P7. 
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يارات من الصناعات الغذائية تختمف عن التي تنشط في صناعة السفي الصغيرة التي تنشط  فالمؤسسات
 .1حيث الحجم 
 ولقد رأينا فيما سبق أن: الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و  المؤسسات تعريف عاييرم :الفرع الثاني

يمكن تصنيفيا إلى صنفين كما ،الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و تحديد تعريف دقيق لممؤسسات يمكننا 
 .المعايير النوعيةصنف ، و المعايير الكميةصنف :ىما
 :2المعايير الكمية:أوال

وىي  ؛الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و ىي من أىم المعايير المستخدمة في تعريف المؤسسات  المعايير الكمية
 نذكر منيا: ومجموعة أخرى من المؤشرات النقديةتخص مجموعة من المؤشرات التقنية االقتصادية 

 ؛ا وثباتو النسبيالسيولة التي يتميزبي إلى وىذا بالنظرالكمية ت وىو من المؤشرا:معيار عدد العمال:1
  .خاصـة إذا عممنا أن البيانات الخاصة بالعمالة متوفرة في غالبية الدول ويتم نشرىا دوريا وبصفة مستمرة

لكن عمى الرغم من ىذه السيولة والوفرة في البيانات إال أن ىناك من يرى وجوب توخي الحذر في   
د المطمق عمى ىذا المعيار قد يؤدي إلى تصنيف خاطئ لممؤسسات حيث استعمال ىذا المؤشر الن االعتما

تعتبر عمى أساسو المؤسسات ذات الكثافة العمالية مؤسسات كبيرة بالنظر إلى تمك التي تعوض ىذه الكثافة 
العمالية بالكثافة الرأسمالية والتكنولوجية كما أن ىناك عوامل أخرى تجعمنا نتوخى الحذر في استعمال ىذا 

م العائمية مع كونيالمعيار تتمثل في ظاىرة عدم التصريح بالعمال وكذا اشتغال أفراد العائمة في المؤسسات 
 .عمال في مؤسسات أخرى

بحيث إذا  ،يعتمد ىذا المعيار كثيرا في تحديد حجم المشروعات الصناعية:معيار رأس المال المستثمر: 2
أما إذا كان صغيرا نسبيا اعتبرت المؤسسة  ؛المؤسسة كبيرة تالمال المستثمر كبيرا عد رأسكان حجم 

وبمناسبة حديثنا عن المعايير ، صغيرة أو متوسطة مع األخذ بعين االعتبار درجة النمو االقتصادي لكل دولة
 رذه المعايير المنفردة عمى معاييالكمية تجدر اإلشارة إلى أن ىناك من الدول من تعتمد باإلضافة إلى ى

  .المال المستثمر معا ورأسدوجة مثل معيار العمالة أخرى مز 

يعتمد ىذه المعيار في تحديد المشروعات الصناعية : (معيار العمالة ورأس المال:)معيار مزدوج: 3
ومعيار رأس المال في معيار ،وذلك بالجمع بين المعيارين السابقين أي معيار العمالة ، والتجارية المختمفة

ات الرأسمالية الثابتة في حد أقصى لعدد العمال بجانب مبمغ معين لالستثمار واحد يعمل عمى وضع 
 .المشروعات الصناعية الصغيرة

 
 
 

                                                           
1
 MARTIN C.,Contribution à la définition d’actions pour la pérennisation de la prévention, des risques 

professionnels dans les -PMI, thèse de doctorat , paris, 2008, p25. 
.2 ص 2006 ،األولى عمان،الطبعةالنفائس للنشر والتوزٌع ، ،دار النشروإدارةاألعمال الريادة" ،فاٌزجمعةصالح،عبدالستارمحمدالعلى

2
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 1:المعايير النوعية:ثانيا
ا تيوبالتالي عدم قدر ، من الجوانب السمبيةالبعض  تتضمن  من خالل تطرقنا لممعايير الكمية أنيالقد رأينا   

وذلك لتباين  ؛الصغيرة والمتوسطة وغيرىا من المؤسسات األخرىالمصغرة و لوحدىا الفصل بين المؤسسات 
ىذا ما جعل الباحثين يدرجون معايير أخرى وىي المعايير النوعية  ،  وخرآلالمعطيات من قطاع اقتصادي 

 2وتعرف كما يمي: حصة المؤسسة من السوق،و االستقاللية،و المسؤولية،و الممكية:  التي تتمثل في
المصغرة حيث تجد أن غالبية المؤسسات  ؛يعتبر ىذا المعيار من المعايير النوعية اليامة:الممكية معيار: : 1
الصغيرة والمتوسطة تعود ممكيتيا إلى القطاع الخاص في شكل شركات أشخاص أو شركات أموال معظميا و 

 .يمعب مالك ىذه المؤسسة دور المدير والمنظم وصاحب اتخاذ القرار الوحيد ،فردية أو عائمية
حيث و بالنظر إلى ىيكميا التنظيمي البسيط نجد أن صاحب المؤسسة باعتباره مالكا : معيار المسؤولية: 2
التمويل وتحديد نموذج ، وتنظيم العمل داخل المؤسسة، يمثل المتصرف الوحيد الذي يقوم باتخاذ القرارات ؛ليا

 .الخ ...والتسويق 
كونو اليدف  بالنظر إلى العالقة الحتمية التي تربط المؤسسة بالسوق: معيار حصة المؤسسة من السوق: 3

ا وأىميتيا نيمؤشرا لتحديد حجم ىذه المؤسسة باالعتماد عمى وز يعتبر بذلك فيو  ؛الذي تؤول إليو منتجاتيا
 ،فيو كبيرة و حظوظيا وافرة كمما اعتبرت ىذه المؤسسة كبيرة الذي كمما كانت حصة المؤسسةو  داخل السوق

صغيرة أو مصغرة أو أما تمك التي تستحوذ عمى جزء يسير منو و تنشط في مناطق ومجاالت محدودة فتعتبر 
 .متوسطة

 
 والقانون التوجيهي الجديد الصغيرة والمتوسطةمصغرة و الالجزائر لممؤسسات  اني: تعريفـــــــالثمطمب ال

الصغيرة و المتوسطة انطالقا من نفس المعايير المستخدمة من  المصغرة  ت الجزائر المؤسساتفلقد عر     
يتمخص  ،وذلك بصدور القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،قبل دول االتحاد األوروبي

 2017يناير 11الصادر في 02ـ  17تعريف الجزائر لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون رقم
والذي اعتمدت فيو 3،(05المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات كما نصت عمى ذلك المادة )

ميما كانت  ،الصغيرة و المتوسطةالمصغرة و المؤسسة  األعمال وتعرفورقم ، عمى عدد العمالالجزائر 
ال يتجاوز رقم  شخصا 250إلى  1غل من تش،طبيعتيا القانونية بأنيا مؤسسة إنتاج السمع أو الخدمات

معايير  دينار وتستوفي ( مميار1)أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية ج د ييرمال (04)أعماليا السنوي 
 .االستقاللية 

                                                           
1

" المتقى الدولً حول متطلبات تأهٌل المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها في الجزائرسحنون سمٌر ،بونوة شعٌب " 

 42ـ 44ص ـ 2006أفرٌل  17/18سطة،جامعة الشلف ٌوم الصغٌرة والمتو

 
2

 45الدولً،مرجع سبق ذكره ص  " المتقىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها في الجزائرسحنون سمٌر ،بونوة شعٌب "

 2017/ 2016ٌة ،جامعة ملٌانة سنة"، مذكرة ماستر فً العلوم االقتصاد واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرخٌر الدٌن كواشن، " 2

 .03ص
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تعرف ميما كانت طبيعتيا القانونية بأنيا :الصغيرة والمتوسطةالمصغرة و  المؤسساتتعريف : الفرع األول 
 ماليير 04و ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي ؛عامال 250و  1مؤسسة إنتاج السمع والخدمات وتشغل ما بين 
 .لمعيار االستقاللية استقاءىامع  جد مميار1دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية 

مال ويكون رقم أعماليا محصور عا250و 50ما بين  تعرف بأنيا مؤسسة تشغل:المؤسسة المتوسطة*
 1 .دينار مميار1و200دينار أو يكون مجموع حصيمتيا السنوية مابين اتمميار 04مميون دينار و400بين

شخصا وال يتجاوز رقم أعماليا السنوي  49و10تعرف بأنيا مؤسسة تشغل مابين :المؤسسة الصغيرة*
  .مميون دينار200حصيمتيا السنوية مميون دينار أو ال يتجاوز مجموع 400

عمال وتحقق رقم أعمال اقل  9إلى  1تعرف بأنيا مؤسسة تشغل ما بين عامل واحد المصغرة:المؤسسة *
 2.ماليين دينار 20مميون دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية 40من 

يونيدو" لبعض  " المتحدة لمتنمية الصناعيةيتماشى ىذا التعريف تقريبا مع المفيوم الذي أوردتو منظمة األمم 
ومواءمتو مع الوضعية  2001المصغرة و الصغيرة و المتوسطة المعتمد في قانون  تالمؤسساأنواع تمك 

 3الراىنة سواء الوطنية أو الدولية.
 4(الصغيرة و المتوسطة حسب القانون الجزائريالمصغرة و )تصنيف المؤسسات  : 11الجدول رقم  

 المعيار
 

 المؤسسة

 الحصيمة السنوية  رقم األعمال السنوي عمالعدد ال

 مميون دج 20اليتجاوز مميون دج 40أقل من  09إلى  01 المؤسسة المصغرة                  
 مميون دج 200اليتجاوز مميون دج 400اليتجاوز 49إلى 10 المؤسسة الصغيرة

 مميار دج1إلى مميون دج 200 ماليير دج 4 إلىمميون 400 250إلى  50 المؤسسة المتوسطة
 .2017يناير 11المؤرخ  02ـ 17القانون التوجييي رقم  معطيات: المصدر

 
 أهمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطةخصائص و الث: ـــــالمطمب الث

 :يمي لممؤسسات المصغرة و الصغيرة والمتوسطة خصائص و مميزات تتصف بيا و التي سنتعرض ليا كما
 : خصائص المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة األوللفرع ا

 :الصغيرة و المتوسطة عدة خصائص تميزىا عن المؤسسات الكبيرة وتتمثل فيالمصغرة و  لممؤسسات

                                                           
 .22" ،مذكرة ماستر فً العلوم االقتصادٌة ،مرجع سبق ذكره ص واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرخٌر الدٌن كواش ،" 

1- AYYAGARI M., Beck T.et A. Demirgüc-Kunt, Small and Medium Enterprises across the Globe, Policy 
Research Working Paper 3127, WORLD BANK, Washington, DC, 2003, p. 27-28 

  2016/2017،دورة القانون التوجيهي لتطوير المؤسساتالجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ، -2
5،ص2017، المتعلق بترقية االستثمار 91ـ  91، القانون الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  3  
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تمتاز بسيولة اإلدارة والقيادة والتوجيو وىذا ما يسيل تحديد  سهولة اإلدارة وبساطة الهيكل التنظيمي : أوال :
كما تمتاز أيضا ببساطة ىيكميا التنظيمي و مركزية  ،جيود العاممين لتحقيقيا بأفضل السبل ديحاألىداف وتو 

 1.عالية في اتخاذ القرارات
وىذا ما يشجع أصحاب المدخرات  ؛تتميز بانخفاض حجم رأس ماليا سهولة اإلنشاء والتأسيس : ثانيا :

كما أن اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بتكوينيا تكون مبسطة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنشاء مثل ىذه
 .2وسيمة
الصغيرة والمتوسطة إلى ممكية فردية أو المصغرة و تعود ممكية المؤسسات  اختالف أنماط الممكية :ثالثا :

 3.األشخاصعائمية أو عمى شكل شركات 
 4يجعميا مركزا ذاتيا لمتدريب والتكوين لمالكيا والعاممين فييا.يا إن طابع مركز لمتدريب الذاتي :رابعا :

تتميز المؤسسات عن غيرىا من المؤسسات بأن لدييا المرونة العالية و التكييف مع المتغيرات :  خامسا :
 5.قتصادية المتغيرةمع ظروف اال القدرة عمى التكيف والتفاعل بمرونة وسيولة

لكن ىنا المؤسسات تتبع المؤسسات في الغالب طرق تسيير تتميز بالتعقيد   الفعالية في التسيير: سادسا :
 6.فيياكميا التنظيمية بسيطة واتصاالتيا مباشرة ؛ بالسيولة والمرونة لمصغرة والصغيرة والمتوسطة تتميز

ألفكار الجديدة لتعد المؤسسات المصدر الرئيسي   التجديد والطابع الشخصي لخدمة العميل: سابعا :
 7.متجديد والتحديث أكثر من المؤسسات العامةل نيا تتعرضأكما  واالختراعات

تعتبر المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة سندا أساسيا  تدعيم المؤسسات الكبيرة: ىالقدرة عمثامنا :
وذلك من خال توفير االحتياجات الوسيطة ليا كما أنيا تقوم بدور التوزيع والتقديم  ؛لممؤسسات الكبيرة

كما أنيا تعمل عمى خفض تكاليف اإلنتاج وزيادة القيمة ،8لمخدمات المنتجة من طرف المؤسسات الكبيرة
عداد  إلى المؤسسات الكبيرة ذات األجور المرتفعة العمال وتكسبيم الخبرة والميارة ومن ثم انتقاليم المضافة وا 

 وىي بذلك تخدم المؤسسات الكبيرة.

                                                           
31،32ص 2008،دار النفائس للنشر والتوزٌع ،عمان،األردن، التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةل بشارات،جمٌ 1  
التنموٌة فً الجزائر وإستراتٌجٌة تنمٌة المؤسسات ،الدورة التدرٌبٌة حول تموٌل المشروعات الصغٌرة  عطوي التجربةإسماعٌل بوخارة ،عبد القادر  2

836/837ص2003ماي  23،25سطة وتطوٌر دورها فً االقتصادٌات المغربٌة ،جامعة فرحات عباس ،سطٌف الجزائر،والمتو  
ة حداد مناور،دور البنوك والمؤسسات المالٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، الملتقى الدولً حول متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌر 3

25،ص 2006أبرٌل  17/18حسٌبة بن بوعلً ، الشلف ،الجزائر، عةالعربٌة جاموالمتوسطة، فً الدول   
حول: الملتقى العلمً الدولً  ،أداة للحد من معدات التضخم فً الجزائركترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  ،أحمد علماوي ،لخضر أوصٌف4

،المسٌلة الجزائرجامعة ، ومة فً القضاء على البطالة وتحقٌق التنمٌة المستدامةكالح استراتٌجٌة -16 ص: .،2011نوفمبر17 12 
 

 قى الوطنً حول: المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً التنمٌةلتالم ،المؤسسة المصغرة ودورها فً التنمٌة ،ًكمحمد الهادي مبار5

85ص: ،2002،أفرٌل9ـ 8،غواطآلا،  
الدورة التدرٌبٌة الدولٌة حول : تموٌل المشروعات االقتصادٌة ،مٌة مفهوم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً التن ،عثمان حسن عثمان6

1ص: ،2003ماي  25ـ23،الجزائر ،جامعة فرحات عباس, سطٌف ،المغاربٌة االقتصادٌاتودورها فً  الصغٌرة والمتوسطة  
832التنموٌة فً الجزائر وإستراتٌجٌة تنمٌة المؤسسات ،مرجع سبق ذكره ص عطوي التجربةإسماعٌل بوخارة ،عبد القادر  7  

أفرٌل 17/18كتوش عاشور، طرشً محمد، دور الم ص م فً الدول العربٌة، الملتقى الدولً" متطلبات تأهٌل الم ص م فً الدول العربٌة، ٌوم8ً

45،جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلف، ص:2006 . 



 الفصل األول: مفاهيم عامة حول المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة
 

9 
 

الصغيرة و المتوسطة من قبل المالكين لذا المصغرة و تكون اإلدارة في المؤسسات  استقاللية اإلدارة :تاسعا :
 1.مالكييا فإن القرارات اإلدارية تركز في شخصية

الصغيرة المصغرة و تمثل المؤسسات   أهمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة : :الفرع الثاني
وتتمثل أىمية ىذه المؤسسات عمى ، والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية في العديد من دول العالم

 :ما يمي المستويين الفردي االجتماعي في 
تتمثل أىمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمى مستوى عمى مستوى الفرد )صاحب المشروع(: :أوال 

 : الفرد فيما يمي
فصاحب المشروع  ؛في إثبات الذات بياالصغيرة والمتوسطة حاجة أصحاالمصغرة و تشبع المؤسسات : 1 

الصغير الناجح يشعر أنو إنسان استطاع أن يحقق لنفسو ولمجتمعو التقدم والنمو إلى جانب أنو يضمن 
 2.ألسرتو ولو الحصول عمى دخل ذاتي

يحقق المشروع الصغير لصاحبو فرصة لتوظيف مياراتو وقدراتو الفنية وخبراتو العممية و العممية لخدمة :  2
 .مشروعو

 ازداد ض تاريخ األثرياء والمشاىير، تكتشف أن الكثيرين منيم قد بدؤا بمشروعات صغيرة حتىوباستعرا: 3
  .3نشاطيم وحجم أعماليم ونطاقيم

 تتمثل أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمى مستوى المجتمع فيما يمي::عمى مستوى المجتمع :ثانيا 

 .من احتياجات السوق المحميتغطى المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا 1 -
 .تساىم إلى حد كبير في إعداد العمالة الماىرة- 2

 .تشارك في حل مشكمة البطالة حيث أنيا تستوعب القطاع األكبر من العمالة في مختمف المجتمعات-3
تعمل تمك المشروعات عمى تحقيق التوازن اإلقميمي في ربوع المجتمع من خالل عممية التنمية - 4

و في االنتشار الجغرافي وتحقيق النمط المتوازن لجميع أقاليم الدولة وزيادة حجم االستثمارات في  ،االقتصادية
 .ىذه األقاليم

إن العمل الحرفي والذي يعد نواة المشروعات الصغيرة ىو انعكاس :األهمية االجتماعية والثقافية : ثالثا
وىو متناسب طردا مع ثقافة األمم وازدىارىا االجتماعي والثقافي كما أن  ،لالزدىار الثقافي في أي مجتمع

المشروعات الحرفية ىي الحامل األمين والمستودع المالئم لمثقافات البشرية والذي غالبا ما يحمييا من 
 4.االندثار والضياع

                                                           
مرجع سبق أداة للحد من معدات التضخم فً الجزائر, الملتقى العلمً الدولً ك, ترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة لخضر أوصٌف, أحمد علماوي1

 7ذكره ص

2-AYYAGARI M., Beck T.et A. Demirgüc-Kunt, Small and Medium Enterprises across the Globe Policy 
Research Working Paper 3127, WORLD BANK, Washington, DC, 2003, p. 27-28 
 

لنٌل شهادة الدكتورة فً  الجزائر "أطروحةتموٌل المؤسسات االقتصادٌة دراسة حالة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً  ٌاسٌن "إشكالٌةالعاٌب  -3

 171ص 2010/2011العلوم االقتصادٌة
الوطنً ، جامعة الوادي  الوطنً "الملتقىائر ودورها فً تنمٌة االقتصاد د.غالم عبد هللا وآخرون "المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجز -1

 22ص 2013ماي  05/06،ٌومً
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 االقتصاديةتنمية لالمصغرة والصغيرة والمتوسطة في ا ات: دور المؤسسثانيال المبحث
 (2111/2116بالجزائري )

البطالة التي تعتبر بمثابة أولى اىتمامات  لك القضاء عمىذكن الجزائر  تسعى إلى تحقيق التنمية، و إ   
األساسية لتحقيق تمك  الوسيمةفإن المؤسسة المصغرة والصغيرة والمتوسطة تعتبر لذا القائمين عمى البالد، 

ن حيث قمة تكاليف إقامتيا عبر كافة أنحاء التراب الوطني وىو ما يساعد م تمتاز بولما الطموحات؛ نظرا 
مركزا الستقطاب اليد العاممة والتدريب، مما  أنيا تعتبرفي نفس الوقت عمى توزيع الثروة وتوازن التنمية، كما 

 .يساعد عمى رفع مستوى التشغيل والنمو
 و المتوسطة في الجزائرالمصغرة و الصغيرة عدد المؤسسات  تطور: األولالمطمب 

في مجال المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة التي  أىدافياتوازيا مع مسعى الدولة الجزائرية لتحقيق 
المؤسسات يتزايد  ذهاالقتصادية العالمية ، فان عدد ى األزمات أمامتعزز االقتصاد الجزائري و تجعمو يصمد 

 .  أخرى إلىمن سنة 
 (العام و الخاص(حسب القطاع المؤسسات  عدد تطورالفرع األول : 

حيث كان عدد المؤسسات  ،أخرىسنة  إلىفي الجزائر من سنة  ان عدد المؤسسات شيد تطورا ممحوظإ   
وصل سنة  أن إلىانو تزايد عددىا  إال 619072يقدر ب  2010سنة  المتوسطةالمصغرة و الصغيرة و 

يث يوجد نوعين من ح،مؤسسة تنشط في الجزائر 403549أي بزيادة  1022621 ـ:بعدد يقدر ب 2016
 :ينة في الجدول التاليبمؤسسات عمومية م األخرىالمؤسسات منيا الخاصة و 

 2016الى  2010تطور عدد المؤسسات الخاصة و العمومية من سنة  : 12جدول رقم 
 2111 2111 2112 2113 2114 2115 2116 

قطاع 
 خاص

618515 658737 711275 777259 851511 1013637 1022231 

قطاع 
 عمومي

557 572 557 557 542 438 390 

 الطالبان حسب معمومات من الموقع االلكتروني لوزارة الصناعة و المناجم إعدادمن  :المصدر
 األخيرة ذهى، العموميةالمؤسسات عدد بكثير من  أكثرعدد المؤسسات الخاصة أن نرى  األولىمن الوىمة    

مؤسسات  إنشاءانو في كل سنة يظير  إلى اإلشارة، كما تجدر 2016سنة في مؤسسة  390لم تتعدى 
 ـيقدر ب 2010عدد المؤسسات العمومية كانت سنة  أنا ما يظير في ذو ى أخرىجديدة و شطب مؤسسات 

 مؤسسة. 390وصل  أن إلىا العدد  ذمؤسسة و تناقص ى 557
 إلىمقارنة مع العمومية ، حيث نالحظ ان ىناك تطور من سنة  األكثرالمؤسسات الخاصة و ىي  أما    

اكبر و ،  2012مؤسسة خالل سنة  52531 ـو ب 2011مؤسسة خالل سنة  40222 ـسنة ، فقد ازداد ب
 مؤسسة خاصة. 162126 ـقدرت ب أين 2015سنة في ىي  ةزيادة معتبر 
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 حسب القطاعات االقتصاديةات المؤسس تطور عدد: الثانيالفرع 
تطورىا من حيث  أيضاالتطور الحاصل لممؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة ينجر عنو  إن   

لك و ذو لنبين  ،يتناقص األخرالقطاعات االقتصادية، فبعض القطاعات يتزايد االستثمار فييا و بعضيا 
 2017من سنة  األولو السداسي  2016و سنة  2015سنة  أخدنانظرا قمة المعمومات المتحصل عمييا ، 

 :لك في الجدول التاليذكعينة لرؤية التطور الحاصل و 
 القطاعات االقتصاديةتطور القطاع الخاص لممؤسسات حسب :13جدول رقم 

 2117السداسي االول  2116 2115 
 6392 6130 7094 الفالحة

المحروقات ، الطاقة و 
 المناجم

3201 2767 2843 

البناء و االشغال 
 العمومية

169124 174848 177727 

 92804 89597 99275 الصناعة
 536560 513647 501645 الخدمات و المهن الحرة

 243699 235242 233298 الحرف
 1161125 1122231 1113637 المجموع

 الطالبان حسب معمومات من الموقع االلكتروني لوزارة الصناعة و المناجم إعدادمن  :المصدر
حيث كان عدد  2015سنة مؤسسة مقارنة مع  964 ـقطاع الفالحة تناقص ب إنا الجدول يظير ذفي ى

 802 ـازداد ب 2017لسنة  األولانو في السداسي  ،إالمؤسسة 7094المؤسسات في قطاع الفالحة يبمغ 
 . 2016مؤسسة مقارنة مع سنة 

مؤسسة  5724 ـحيث ارتفع عدد المؤسسات ب ،تزايد مستمري العمومية ف األشغالقطاع البناء و  إنكما 
 مؤسسة. 2879 ـفقط ارتفع ب 2017من سنة  األولفي السداسي  أما ،2016خالل سنة 

لكن في  بيا  يتناقص و يتزايد خرىأان ىناك قطاعات في تزايد مستمر من كثرة االستثمار فييا و كما 
حيث بمغ في سنة جموع العام لعدد المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة فيو في تزايد مستمر مال

اما  1022231بمغ عددىا  2016و في سنة  1013637عدد المؤسسات في القطاع الخاص  2015
 مؤسسة. 1060025بمغ  2017من سنة  األولالسداسي 
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 الثاني: مساهمة المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصاديةالمطمب 
دور المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة ميم جدا و جد فعال في تنمية و بناء االقتصاد الوطني  إن

تظير جميا . فمساىمتيا تخمق الثروة و تحقق قيمة مضافة ألنيابالنسبة لالقتصاد الوطني  األساسفيي حجر 
 في التصدير. أيضافي الناتج الداخمي الخام و في التشغيل و 

 
 الخام:الداخلي  الناتجفي المساهمة ول: األ الفرع

من حيث مساىمتيا في الناتج الداخمي الخام،  ميمالصغيرة و المتوسطة دورا المصغرة و تؤدي المؤسسات 
فقد ساىمت المؤسسات ؛ خارج قطاع المحروقاتالجزائري يرتكز عمييا بشكل أساسي وذلك كون االقتصاد 

 .%57نسبة 1999كبيرة في الناتج الداخمي الخام والتي بمغت سنة مساىمة الصغيرة و المتوسطة المصغرة و 
مجموع القيم المضافة لكافة وحدات  أنوقتصادي الجمالي حسب نوع النشاط اإلالناتج المحمي اكما يعرف    
القيمة أما الزراعة والتعدين والصناعة،  :نتاج المختمفة في اقتصاد معين مثلإلنتاج العاممة في فروع اإلا

نتاج ليذه الوحدة وقيمة السمع الوسطية إلالفرق بين قيمة إجمالي ايي فالمضافة لوحدة إنتاجية معينة 
عمى كل ما تم إنتاجو داخل الحدود  يحتوي  الناتج الداخمي الخام إنكما نتاج، إلالمستيمكة في ذلك ا

نتاج الممموكة إلل فترة معينة، باستخدام وسائل االقتصادية النيائية خاالالجغرافية لمدولة من المنتجات 
  .1لألجانبلممواطنين أو 

 : تطور الناتج المحمي الخام خارج المحروقات والزراعة14الجدول 
 2116 2115 انـــــــــالبي

 2 الثالثي 1 الثالثي 4 الثالثي 3 الثالثي 2 الثالثي 1 الثالثي
 3.4 4 4.8 3.5 3.7 3.1 الناتج المحمي الخام

Pib 4.7 4.3 5.8 5.4 5.3 4.9 حروقاتمالخارج 

Pib 3.2 3.9 4.5 3 3.5 2.9 خارج الزراعة 
في العموم االقتصادية ،جامعة  ماستر الجزائر "،مذكرة" واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  خير الدين كواش، المصدر:
 68مميانة ص

مع  ةارتفعت مقارنثم  ،2016ول لسنة ألثي االالث خالل %4نسبة الناتج المحمي الخام قد بمغت  ففي الجدول
ل الخ%4.7بمغت نسبة تطور الناتج المحمي الخام خارج قطاع المحروقات  أين، 2015ول لسنة ألثي االالث
لناتج المحمي خارج اأما ، 2015من ثي الثانيالفي الث%5.3كانت  أنياغير ،2016ثي الثاني لسنة الالث

 %3.9إلى 2015ول و الثاني لسنة ألا الثالثيينل الخ% 3.5و % 2.9الزراعة فقد ارتفعت النسبة من 
 .2016ول و الثاني لسنة ألا الثالثيينل الخ %3.2و

                                                           
ول حول  األ،الملتقى الوطنً 2000/2010ل الفترة البشرارٌر عمران، تهتان مراد، تطور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة وتوزٌعها القطاعً خ1

،جامعة أحمد بوقرة بومرداس 2011ماي18/190ٌومً ،2010/2011،التنمٌة بالجزائر دور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً تحقٌق  .  
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 :المؤسسات في التشغيل والتصدير ةالثاني : مساهم الفرع
و كذلك التصدير، فيي رة و الصغيرة و المتوسطة تأثير كبير و فعال في التشغيل غلممؤسسات المص إن   

 تساىم في القضاء عمى البطالة، كما تجمب العممة الصعبة بمساىمتيا في التصدير.
 لمساهمة في التشغيلا -أوال
حمول مناسبة   إيجادعمى البطالة التي تسعى السمطات العمومية  ىي أىم المشاكل االجتماعية في الجزائر ان

والذي  1997ومن بينيا برنامج الخوصصة سنة  ؛الجزائرية عدة جيود الدولةفقد كرست  ،ليا منذ االستقالل
تحول االقتصاد  مع1،لعموميةبالمائة من إجمالي عمالة الشركات ا 30شركة بنسبة  250عنو تصفية  نجم

 ت، حيث ساىمغيرة والمتوسطةصالالمصغرة و إلى نموذج المؤسسات  ةالجزائري من نموذج المؤسسات الكبير 
 :يمي المؤسسات في خمق العديد من المناصب الشغل نستعرضيا فيما

  2016إلى  2010تطور مناصب الشغل في المؤسسات من :15الجدول 
طبيعة 

 المؤسسة
2111 2111 2112 2113 2114 2115 2116 

المؤسسات 
 الخاصة

1577030 1676111 1800742 1953636 2110665 2327293 2452216 

التطور السنوي 
% 

/ 6.28 7.44 7.82 8.4 9.3 5.09 

المؤسسة 
 العمومية 

48656 48086 47375 48256 46567 43727 35698 

التطور 
 %السنوي

/ -1.17 1.48- 1.86 3.62- 6.49- 22.49- 

 2487914 2371020 2157232 2001892 1848117 1724197 1625686 المجموع 
 4.69 9.01 7.76 7.68 7.19 6.05 / التطور السنوي 

،مذكرة ماسترفي العموم االقتصادية ،جامعة " واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" خير الدين كواش، :المصدر
 66مميانة ص

في  اعرف ارتفاعوالذي  2010/2016نالحظ من خالل الجدول التطور المتزايد لممؤسسات خالل الفترة   
قطاع، عكس المؤسسات العمومية التي الالمؤسسات الخاصة وذلك من جراء عممية االستقرار في عدد 

را لغالبية القطاع سنة بعد سنة خالل الفترة، إلى أنيا لم تؤثر عمى النسبة اإلجمالية نظ اسجمت انخفاض
 الخاص عمى القطاع العام.

 
                                                           

www.ons.dz/-emploi-et-chomage-html : على الهٌئة 2007موقع الدٌوانالوطنً لإلحصاء االنترنت سنة -1

.14/01/2018،أنظر  
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 .2010/2016 الفترة تطور مناصب الشغل في المؤسسات الخاصة والعامة خالل :11الشكل 

 
 بناء عمى معطيات الجدولالمصدر:

من خالل ىذا الشكل البياني يتضح لنا أن المؤسسات الخاصة تساىم بنسبة كبيرة في خمق مناصب الشغل 
بنسبة  2016إلى  2010التطور في المؤسسات الخاصة خالل الفترة الممتدة من  حيث بمغت نسبة

بنسبة  امنصب شغل، أما فيما يخص القطاع العمومي فقد عرف انخفاض 875186 وفر وىو ما35%
36%. 
 المساهمة في التصدير-ثانيا

سواق الخارجية والمساىمة في زيادة أل دخوالالصغيرة و المتوسطة مقدرة كبيرة عمى المصغرة و ممؤسسات ل
بل أنيا ساىمت في إحداث فائض  ؛ و تخفيف العجز في ميزان المدفوعات العممة الصعبةالصادرات وتوفير 

كبر من السوق المحمي بالمنتجات األكما أنيا تحاول تغطية الجزء ،من ميزان المدفوعات لمكثير من الدول
الذاتي وبالتالي تحسين  االكتفاءإلى تحقيق  اتدريجي يؤديمنيا وىذا ما النيائية خاصة الغذائية  كيةاالستيال

ضمن ترتيب الدول العربية  86فالجزائر تحتل الرتبة ، الوارداتل تقميل المن خ ،مستوى ميزان المدفوعات
تمثل الصادرات خارج قطاع المحروقات نسبة ضئيمة قدرت  كما.في مؤشر التنافسية العالمية ،دولة ( 139)

 اطفيف اأمريكي و قد عرفت تطور  دوالرمميار  8.18لمصادرات بقيمة  اإلجماليةمن القيمة  %6.45بنسبة 
 . خيرةألل الست سنوات االخ
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 أمريكيالوحدة :مميون دوالر (  2010/2016: الصادرات خارج المحروقات )16الجدول 
 الصادرات

 خارج
 لمحروقاتا

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 818 2063 2810 2014 2187 2149 1619 القيمة 

 29.58- 36.20- 28.3 8.58- 1.73 24.6 / نسبة التغير
المساهمة في 

الصادرات 
 الكمية

2.86 2.93 2.96 3.91 4.46 5.46 6.45 

في العموم االقتصادية ،جامعة  ماستر الجزائر "،مذكرة" واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  خير الدين كواش، المصدر:
 67مميانة ص

حيث لم ، لصادرات خارج المحروقاتامن  أن الواردات أكبر بكثير 2016و2010الفترة  خالل حظالنث حي
مما يدل عمى أن %6.45تتعد نسبة مساىمة الصادرات خارج المحروقات في الصادرات الكمية نسبة 

 .كمصدر لمدخل صادرات المحروقاتعمى وبشكل كبير  قتصاد الجزائري يعتمد الا
أن مجال التصدير خارج قطاع  إلى بالرغم من مختمف الجيود المبذولة لترقية صادرات القطاع الخاص

 األخرى. مما يستوجب بذل الكثير من الجيود لمحاق بدول العالم االمحروقات يبقى ضعيف
الجيود الصادرات ضئيمة جدا رغم  الصغيرة و المتوسطة في ترقيةالمصغرة و أي أن مساىمة المؤسسات 

شغل، إضافة إلى التطور المن حيث تطور عددىا وخمقيا لمناصب  سوءا، بيا الدولةالتي قامت  المبذولة
ساسي لمقيمة المضافة، ولكن قدرة تمك المؤسسات عمى األيجابي لمقطاع الخاص الذي يعد المصدر إلا

إجمالي الصادرات  عمىالمنافسة ضد العالم الخارجي محدودة .وذلك راجع إلى استحواذ الصادرات النفطية 
 .  وتبقى الصادرات غير النفطية ميمشة %93.55ــــــبـ2016خاللحيث قدرت نسبتيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول: مفاهيم عامة حول المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة
 

16 
 

 :الفصل األول ةـــــصالـــخ
قتصاد الالصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا حيويا و ىاما في االمصغرة و أن المؤسسات  كر سالفا ذمما  نرى  

ل توفير المن خ وذلك ذلك أنيا من أىم الركائز المعتمد عمييا في محاربة الفقر و البطالة، ؛الجزائري
 .ومساىمتيا في الناتج الداخميستثمار، المناصب الشغل، واستيعاب حجم كبير من العمالة، و زيادة حجم ا

ه المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة تساىم بشتى النشاطات و القطاعات عن طريق ذى نأكما 
لك ذو ك أيضا برفع الناتج الداخمي الخامو التنمية االقتصادية بدفع الفييا بخمق الثروة و  األفراداستثمار 

 و جمب العممة الصعبة .محاولة رفع حجم الصادرات خارج المحروقات 
 



 

 

 

 الفصل الثــــــاني:

)الوكالة التمويل الثنائي 

 الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(

للمؤسسات المصغرة 

والصغيرة والمتوسطة وأثره 

 في التشغيل في والية أدرار
  



 التمويل الثنائي أنساج للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وأثره في التشغيل في والية أدرار            الفصل الثاني :

 

71 
 

 تمهيد
التمويل الثنائي يعتبر صيغة من بين صيغ التمويل لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب موجو  إن    

عمى اعتبار دخول المؤسسة المصرفية  كطرف في تمويل  ،لفئة الشباب التي ال تحبذ التمويل الثالثي
لم يكن ىناك تخفيض  2011قبل شير مارس  وأنخصوصا و  ،تمد عمى التمويل التقميديعالتي تو المشروع 

الصيغة التمويمية  ىذه إلىجعل فئة من الشباب المستثمر يتجيون  الذيالشيء  ؛لنسب الفائدة % 100
 71بخالف اليوم    % 75 إلىلتحقيق مشاريعيم رغم ارتفاع المساىمة الشخصية التي وصمت في السابق 

صورة واضحة عن جياز  إعطاء إلىنتطرق  نا أردناصمنا ىدا فحسب مستوى االستثمار. ففي  % 72و  %
حول سوق الشغل بالجزائر و تحديدا سوق الشغل بوالية  أيضاالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و نعرج 

 ،العمل فرص و خمق ،الصيغة التمويمية في مدى مساىمتيا في القضاء عمى البطالة ىذه أىميةدرار لنرى أ
تطوره و مدى تأثيره  وكيفية ،تعريفوو  أدرار التمويل الثنائي في والية إلىلك التطرق بإسياب ذ إلى إضافةو 

 .في سوق العمل و التنمية المحمية
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وسوق العمل لوالية عموميات حول المبحث األول: 

 ادرار
لك ذالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ىي جياز يسعى الى معالجة البطالة بطريقة اقتصادية و      

العمل،  مؤسسات مصغرة و صغيرة و التي تؤثر بشكل كبير عمى سوق إنشاءبالقيام بخمق العمل عن طريق 
 حيث تساىم في عروض العمل.

 تشغيل الشباب و عموميات حول الوكالة الوطنية لدعم  األول: المطمب
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  ميمة تقوم بيا ؛إن دعم الشباب لخمق المؤسسات المصغرة الخاصة بيم     

التوجيو و المرافقة لحاممي المشاريع في إطار مشاريعيم  ،الوكالة في مياميا الرئيسية ىي الدعمألن الشباب. 
التقني  ،لمعمومات ذات الطابع االقتصاديفيي مكمفة بوضع تحت تصرفيم كل ايذا ل، الخاصة بيم

في كل ربوع الوكالة لتحقيق الميمة الموكمة ليا  تتواجد و  ،نشاطيم التشريعي و القانوني المتعمق بمزاولة،
 ممحقة.170فرع و  51الوطن ب 

نشاء  عرض األول: الفرع  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وا 
و الوكالة  تسير عمى خمق المؤسسات المصغرة  بمبادرة الشباب واحد وعشرون سنة  21كثر من أل     

و دعم أالف الشباب المستثمرين لخمق  ومرافقتيم في ذلك، ،البطال لتامين إدماجيم في الحياة العممية
 ىذه ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي تعتمد عميو تشكل حجر الزاويةألنيا مؤسساتيم المصغرة 

ح الشابة  التي ليا الرغبة في خمق مؤسسات ائكل الشر إلى ا الجياز حتى يصل ذم بتعميم ىاألخيرة تقو 
الذي يشمل كل ما يحتاجو الشاب المستثمر من  ؛الموقع االلكتروني لموكالة :مصغرة بعدة وسائط منيا

التي تسعى  و كذلك دار المقاوالتية بالحرم الجامعي ،وخمية اإلصغاء و االتصال بمقر الوكالة ،معمومات
ىيك عن تأىيل الشاب المستثمر بتكوينو بكيفية تسيير مؤسسة مصغرة من طرف ان ،لمقاوالتيالزرع الفكر 

 1مكونين معتمدين من طرف المكتب الدولي لمعمل .
ربيع  24بتاريخ  296-96التنفيذي رقم  أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوموقد    

المتعمق بإنشاء و تحديد القانون المنظم لموكالة الوطنية لدعم  1996سبتمبر  08الموافق  1417الثاني 
  04بان الوكالة ىي ىيئة ذات طابع خاص و في مادتو رقم  01تشغيل الشباب .حيث يذكر في مادتو رقم 

 بان ليا  شخصية اعتبارية و استقاللية مالية .

تتمثل ميمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  :تشغيل الشبابو عم الوكالة الوطنية لد ممها : الثاني الفرع
 2: الشباب فيما يمي

 توجو و ترافق الشباب المستثمر في خمق مؤسساتو المصغرة ـو تدعم  -
                                                           

1
 معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

2
النصوص التنظيمية للوكالة -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إنشاءيتضمن   7669سبتمبر  سنة  1مؤرخ  في  669-69رقم  تنفيذيمرسوم  

 .6177طبعة نوفمبر -الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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حسب القوانين و التشريعات المعمول بيا أموال الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب خاصة  تسير -
 إعانات وتخفيض نسب الفائدة في حدود األموال الموضوعة تحت التصرف من طرف الوزارة المكمفة بالشغل

ازات التي و كذلك كل االمتي ،الشباب المستثمر بكل إعانات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب غتبم
 .تدخل في ىدا اإلطار

ضمان متابعة المشاريع المنجزة من طرف الشباب المستثمر في حدود دفتر الشروط المبرم مع الوكالة  -
 .ناىيك عن المساعدة في حالة الحاجة أمام الييئات و المؤسسات التي ليا عالقة مع تحقيق مشروعو

 .وسيع النشاطاتتشجيع كل أشكال المبادرات التي تعزز انجاز و ت  -
 : يمي أن الوكالة مكمفة خاصة بما كما

التشريعي و  االقتصادي، التقني،وضع تحت تصرف الشباب المستثمر كل المعمومات ذات الطابع   -
 نشاطاتيم.القانوني المتعمق باستغالل 

 .اواجتماعي ابنك لمشروعات مفيدة اقتصاديتحدت   -
تربط عالقات متواصمة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيبة المالية لممشاريع و تطبيق خطة   -

 التمويل و متابعة انجاز المشاريع و استغالليا .
القيام بإبرام اتفاقيات مع كل ىيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل ىدفيا في أن تطمب انجاز   -

 ب أصحاب المشاريع لحساب الوكالة .برامج تكوين الشبا
 ـ:ومن اجل إتمام مياميا عمى أحسن وجو تقوم الوكالة ب

 لمشاريعيم. دراسات لمجدوىبالقيام عن طريق مكاتب دراسات مختصة و لصالح الشباب المستثمر   -
بالتعاون مع مؤسسات التكوين دورات لمتكوين و تدريبات في مجال تقنيات اإلدارة والتسيير  تنظيم  -

 لمصمحة الشباب المستثمر .
 إلى خبراء مختصين في الدراسات و معالجة المشاريع . المجوء إمكانية  -
اطات لصالح أحداث النش تطبق كل تدبير من شانو أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل  -

 استعماليا في اآلجال المحددة وفقا لمتشريع و التنظيم المعمول بيما .الشباب و 
  :انجازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الثالث الفرع

توجو و ترافق الشباب المستثمر في خمق مؤسساتو من ميمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أنيا    
والتي ليا دور في التنمية االقتصادية وحسب في خمق العديد من االنجازات والمشاريع  تالمصغرة، وقد ساىم

 1 قد ساىمت بما يمي :  31/12/2016الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الى غاية نشاط الوكالة 
مقسمة حسب  مشروع 980 367  ب المنجزةالمشاريع  تقدر  حيث  ،المشاريع   من كبيرعدد خمق  -

األعمال الحرة و  ،الصيانة و الصناعة، البناء ،في الفالحة ةالقطاعات الميمة والمتمثم مجموعة من
 .الخدمات

                                                           
 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1996سبتمبر  سنة  8خ  في مؤر  296-96مرسوم تنفيذي رقم  1



 التمويل الثنائي أنساج للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وأثره في التشغيل في والية أدرار            الفصل الثاني :

 

61 
 

حيث بمغت نسبة خريجي  ،منصب 264 878 الشباب وقد بمغ عددىالفائدة  المناصب كبير من عدد حققتو ـ
  .1من مجمل الممفات الممولةخريجي التكوين الميني من  % 26 و ،من عدد الممفات الممولة % 9الجامعة 

 .31/12/2016كوين الميني و الجامعي الى غاية خريجي التالممفات الممولة لعدد : 07جدول رقم 
 مجموع الممفات الممولة خريجي الجامعة خريجي التكوين المهني مستوى التأهيل

 980 367 552 32 792 94 31/12/2016الى غاية 
 .اإللكترونيحسب معمومات من الموقع  الطالبان إعدادمن  المصدر

حيث ومن خالل الجدول نرى أن عدد الممفات الممولة لخريجي التكوين الميني ىي ضعفي عدد خريجي 
الجامعة، ويفسر ذلك بكون  خريجي التكوين الميني كان ليم الحق في إنشاء المؤسسات ذات الطابع الحرفي 

وتخصصاتيم أو الطابع الصناعي، بينما لم يكن ذلك في متناول خريجي الجامعة والذين كان ليم  التي تتالئم
 الحق في إنشاء مؤسسات في إطار قيود السجل التجاري فقط  وحسب تخصصيم فقط .

 فرع أدرار لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابا رابع :ال الفرع
خمس  05حيث يضم الفرع  1998أوت  20التشغيل الشباب بتاريخ تم فتح فرع أدرار لموكالة الوطنية لدعم 

بنسبة تغطية  .أولف و برج باجي المختار ،رقان ،تيميمون ،روزعة عمى تراب الوالية و ىي أدراممحقات م
 :2ىي كالتالي  31/12/2017أىم مؤشرات الفرع من الجانب اإلحصائي الى غاية  ومن100%

  .3703ـ عدد المشاريع الممولة  
 .9821المستحدثة ـ عدد المناصب 

 وضعية سوق الشغل بأدرار اني :ــــــالث المطمب
لو داللة عمى تطور  الن التشغيل مؤشر من الميام األساسية التي تسعى الدولة في تحقيقيايعد ل يشغتال   

تخفيض معـدالت المجتمعات وتقدميا، وتحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية المرجوة منيا، وأىميا 
 البطالة، وسوف نتطرق في ىذا المبحث لمختمف الجوانب لسوق العمل.

 سوق العمل بالجزائر  األول: الفرع
والتي  إن الدولة الجزائرية تعطي أىمية بالغة لسوق العمل و يظير ذلك جميا في عدد الييئات التي أنشئت   

 كعينة حسب ما توفر 2014نا سنة ذحقو أخو حتى نعطي لمموضوع ، تسير عمى خمق العمل و تنظيمو
 من معمومات . لدينا

                                                           
1
 .احصائيات مستخرجة من الموقع االلكتروني لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
6
 .تشغيل الشباب حسب فرع ادرار للوكالة الوطنية لدعم مستخرجة من الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إحصائيات  
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قدر عدد الفئة  ؛و حسب تقرير وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي ،2014 أكتوبر 31فبتاريخ    
عند النساء  %14.2و  % 8.8بطال حيث وصمت نسبة البطالة عند الرجال ب  000 151 1البطالة ب 

نساء غالبيتيا تعمل في القطاع  % 18شخص منيا  000 566 10كما إن الفئة المشتغمة قدرت ب 
شخص   000 453 11 حيث بمغت فئة النشطون ،من مجموع النساء المشغالت %61العمومي بنسبة 

يأتي في  حيث ،االقتصاديةجراء موزعين عمى القطاعات اثمثي الجزائريين ويعد  نساء.  000 078 2 منيا
 9.5لمصناعة و %  12.6لمبناء و  % 16.5مقابل  % 61.9قطاع التجارة و الخدمات ب  المقام األول

 % 59أين نجد القطاع الخاص في المقام األول من ناحية امتصاص البطالة فيو يشكل  ،فالحةفي ال %
 المشغمة.من الفئة 

 المقدرة % 73من ناحية عروض العمل بنسبة  2014القطاع الخاص يأتي في المرتبة األولى سنة  إن   
حيث معظم العروض تخص  2014حسب إحصائيات وكاالت التشغيل خالل يناير  إجماال 739 327ب 

التشغيل ه الظاىرة توحي بعدم األمان لدى طالبي العمل و تؤكد غمبة ذ. ى% 92المناصب المؤقتة بنسبة 
من المناصب المنشئة ىي في  %50  ؛2014الغير الرسمي. )حسب تقرير المكتب الدولي لمعمل نوفمبر

تم  2014فانو خالل الفترة من يناير إلى شير أكتوبر الوصية وحسب تقرير الوزارة  القطاع الغير الرسمي (
عن طريق   ل التوظيفأشكا ا العدد يخص جميعذعمل لمدخول إلى عالم الشغل و ى طمب 591 281تمبية 

 1المباشر و الوكاالت الخاصة المعتمدة . التوظيف ،العقود المدعمة ،وكاالت التشغيل
 سوق العمل بأدرار: الثاني  الفرع

كمم مربع لتصبح الكثافة  427368نسمة  عمى مساحة تبمغ   475298يقدر عدد سكان والية أدرار ب    
ن و مشغم   128113منيم  138358 ـو السكان النشطون يقدرون بفي الكيمومتر المربع،  1،11السكانية 

 .2بطال 4500ويبقى
 طمبات العمل  -اوال
طمب عمل  و ذلك عبر كل   943 42بوالية ادرار الى  2017وصل عدد طمبات العمل خالل سنة    

مختمف مستويات  ،الفئة العمرية  ،و الذكور اإلناثىدا العدد يحتوي عمى فئة  ،بمدياتيا الثمانية و العشرين
 3 .و حسب طبيعة النشاط التأىيل

  طمبات العمل حسب الفئة العمرية و الجنس -1
 32ربمغ عدد الذكو  في حين ، % 24اي بنسبة   ؛طمب  عمل 322 10طالبي العمل: اإلناثبمغ عدد 

 .سنة 24إلى  18من موزعين حسب الفئة العمرية   %  76بنسبة   أيطمب عمل   621

                                                           
1

 PNUD.المتحدة للتنمية األمممشروع برنامج   69ص   6172تحليل اقتصاد والية ادرار  تاليف احمد قدورة وحسيبة سايح  اكتوبر 
2

 .لوالية ادرار اعداد مديرية التشغيل لوالية ادرار  6171بطاقة  فنية و حصيلة النشاط  سنة 
3

 .وكالة التشغيل لوالية ادرار  اعداد 6171سنة   إحصائيةمعلومات 
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سنة ىي اكثر طمبا لمعمل او باألحرى اكثر تعرضا لمبطالة اين  29الى  25الفئة العمرية من  كما ان  
 9329سنة  و التي وصمت  35الى  30و يمييا الفئة العمرية  من  ،طمب عمل 16.137وصمت الى 

 .حيانطمب عمل و من بين االسباب ىو طبيعة عقد العمل المؤقت في غالب اال
 طمبات العمل حسب مستوى التأهيل و الجنس -2

 % 53.11عندما نمقي نظرة عمى مستوى تأىيل طالبي العمل نجد  اكثرىم بدون مستوى حيث يمثمون نسبة  
بدون حساب فئة االطارات العميا و التي  %  27.62  اما الفئة المؤىمة فتمثل ،من مجموع طالبي العمل

 . العمل و الجدول التالي يوضح كل ما سبق ذكره من مجموع طالبي % 12.68تمثل 
  2017سنة  طمبات العمل حسب مستوى التأهيل و الجنس :08رقم جدول

 النسبة اناث ذكور المؤهل /الجنس
 53.11 5619 17191 تأهيلبدون 

 6.57 202 2617 اعوان
 19.90 1284 7261 مؤهمين

 1.97 180 665 عالي تأهيل المؤهمون
 5.77 867 1611 نوسامال التقنيون

 12.68 2170 3276 عمياال طاراتاإلو  طاراتاال
 % 100 10322 32621 المجموع

 : الوكالة الوالئية لمتشغيل لوالية المصدر
طالبي العمل بدون مستوى المسجمين بالوكالة المحمية لمتشغيل يشكمون  أن من خالل الجدول نالحظ    

الشركات  ا يعتبر عبئ خاصة وأنذو ى % 53.11حيث يمثمون  ؛من مجموع طالبي العمل األكبرالعدد 
 .اإلطاراتو الباقي من طمبات العمل موزعين عمى المؤىمين و  ،األحيانتطمب عاممين مؤىمين في غالب 

 عروض العمل حسب النشاط و طبيعة العرض -ثانيا
منصب موزعين حسب النشاط و  6564بوالية ادرار   2017بمغ عدد المناصب المعروضة خالل سنة    

 1:طبيعة العرض في الجدول التالي 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 اعداد  وكالة التشغيل لوالية ادرار 6171معلومات احصائية  سنة 
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  .2017سنة  ضات العمل حسب النشاط وطبيعة العر طمب :09رقم جدول
 نوع العرض         

 القطاع
 المجموع عرض خواص اجنبي عرض خواص وطني عرض عمومي وطني

 1498 136 407 955 الصناعة
 2046 95 795 1156 اشغال البناء

 282 14 168 100 الفالحة
 2738 158 2107 473 الخدمات
 6564 403 3477 2684 المجموع

 الوكالة الوالئية لمتشغيل لوالية ادرار :المصدر  
عرض  2738امتصاصا لطمبات العمل ب  األكثريبرز قطاع الخدمات يتبين من خالل الجدول أن    

 ـو بعدىا قطاعي الصناعة و الفالحة عمى التوالي ب ،عرض عمل 2046 ــــــــو يميو قطاع البناء ب ،عمل
عروض العمل يوفرىا القطاع الخاص الوطني  أكثر أنالممفت لالنتباه  أنعرض عمل كما  282و  1498

عرض  403ب  األجنبيالقطاع الخاص  األخيرمومي و في عرض عمل و يميو مباشرة القطاع الع 2684 ـب
 .عمل
 التوظيف -ثالثا
عقد عمل مؤقت بوالية ادرار  148عقد عمل دائم و  3690منيا  ؛طالب عمل  3838 توظيفقد تم     

 .20171خالل سنة 
 حسب القطاع المشغل التوظيفـ ا

و في القطاع  2045و في القطاع الخاص الوطني  1550عدد المشغمين في القطاع العمومي بمغ  إن  
 ..243 األجنبي

  التوظيف حسب النشاط -ب
طالب عمل و يميو قطاع البناء  1497حيث تم توظيف  ،لميد العاممة اان نشاط الخدمات ىو اكثر استيعاب   

 طالب العمل . 178 ، ثم قطاع الفالحة بطالب عمل  1093بتوظيف 
 التوظيف حسب عقد العمل -ج

في اطار العقود  148في اطار عقود العمل الدائمة و  3690الذين تم توظيفيم يوجد  3838ان من بين         
 المؤقتة .

 
 
 

                                                           
1

 وكالة التشغيل لوالية ادرار  إعداد 6171سنة   إحصائيةمعلومات 
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  .2017سنة  التنصيبات حسب النشاط وطبيعة العرض:10رقم جدول  
 طبيعة العقد القطاع الموظف

 نوع القطاع 
 القطاع

عمومي 
 وطني

خاص 
 وطني

خاص 
 المجموع عقد مؤقت عقد دائم المجموع اجنبي

 1070 99 971 1070 141 297 632 الصناعة
 1093 14 1079 1093 36 386 671 اشغال البناء

 178 4 174 178 5 94 79 الفالحة
 1497 31 1466 1497 61 1268 168 خدمات
 3838 148 3690 3838 243 2045 1550 المجموع

 الوكالة الوالئية لمتشغيل لوالية ادرار :المصدر
 

المصغرة لممؤسسات  بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الثنائيالتمويل  الثاني:المبحث 
 الصغيرة والمتوسطة و 

المالية من الناحية ، و يدخل التمويل الثنائي في إطار المرافقة التي تقدميا الوكالة إلى الشباب المستثمر   
مشروع في إطار التمويل  364حيث قام فرع أدرار بتمويل  .فيو يعتبر احد الصيغ المالية التي توفرىا الوكالة

  .1الثنائي
ىي مؤسسات مصغرة التمويل الثنائي  إطارفي كل المؤسسات التي مولت  أن إلى اإلشارةانو تجدر  إال  

 فقط .
 التمويل الثنائي لممؤسسات إلىمدخل عام  :األولالمطمب 

الى صيغة التمويل الثالثي اين  المجوءان صيغة التمويل الثنائي موجية لفئة الشباب الدين ال يفضمون    
و التمويل الثنائي يعتمد عمى القرض بدون فائدة الذي تقدمو الوكالة  يكون البنك طرف ثالث في المعاممة،

حسب مستوى التمويل .                                الشباب الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و مساىمة
 التركيبة المالية لمتمويل الثنائي : األولالفرع 

حيث يتم وضع  ،تتشكل التركيبة المالية من مساىمة مالية يقدميا الشاب و قرض بدون فائدة تقدمو الوكالة
أين يتم صب مبمغ القرض بدون  ؛رمبمغ مساىمة الشاب في حساب بنكي يفتح خصيصا لمشاب المستثم

 فائدة في ذات الحساب .
 ين يوردون لو التجييزات الخاصة بمشروعو.ذو منو يتم تسميم الشيكات لمشاب المستثمر ليمنحيا لمموردين ال

 الهيكل المالي لمتمويل الثنائي الثاني: الفرع

                                                           
1
 مرجع سبق ذكره حسب فرع ادرار للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
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أقصى حد مالي لتكمفة المشروع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ال يتعدى  إن   
 إن ىناك مستويين لمييكل المالي لمتمويل . إال ، (عشر ماليين دينار جزائري)دج  10000000

و ىنا تكون  (:خمس ماليين دينار جزائري)دج  5000000إلى غاية  دج01من  المستوى األول -
من  % 29و القرض بدون فائدة يكون  ، من قيمة تكمفة المشروع% 71المساىمة الشخصية تقدر ب 

 .قيمة تكمفة المشروع
 10000000إلى غاية  (خمس ماليين دينار جزائري)دج  5000000أما المستوى الثاني فيو من   -

من قيمة تكمفة  % 72و ىنا تكون المساىمة الشخصية لمشاب   ، (عشر ماليين دينار جزائري)دج 
 . % 28المشروع و القرض بدون فائدة  يكون 

 لتمويل الثنائيى األول مستو ال:  11رقم الجدول
 القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية  قيمة االستثمار 

 % 29 % 71 دج  000 000 5حتى 
 مطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار :المصدر
 : المستوى الثاني لتمويل الثنائي 12رقم  الجدول

 القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية  قيمة االستثمار 
 %28 %72 دج   000 000 10دج الى    001 000 5من 

 مطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار :المصدر
 

 .توسطةمالو  غيرةصالالممنوحة لممؤسسات المصغرة و  الثالث: االمتيازات الضريبية الفرع
لحاممي المشاريع عمى  ضريبيةإلى التمويل المقدم من طرف الوكالة تمنح الوكالة امتيازات  إضافة    

 : كاالتيمرحمتين 
 :مرحمة انجاز المشروع  -أوال

 : فيما يمي تتمثل االمتيازات
من الحقوق الجمركية لمتجييزات المستوردة التي تدخل مباشرة في % 5تطبيق معدل مخفض نسبة   -

  .انجاز االستثمار
 .العقارية  المكتسباتاإلعفاء من دفع رسوم الممكية عمى   -
 .المؤسسات المصغرة تأسيسمن حقوق التسجيل عمى عقود  اإلعفاء  -

 :مرحمة استغالل المشروع  -ثانيا
 :يمي تتمثل االمتيازات فيما

ستة سنوات  06أو  ،ثالث سنوات 03البنايات لمدة  اإلعفاء من الرسم العقاري عمى البيانات و إضافات -
 .عشر سنوات لمناطق الجنوب  10أو  ،لممناطق الخاصة و اليضاب العميا
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من الكفالة المتعمقة بحسن التنفيذ بالنسبة لمنشاطات الحرفية و المؤسسات المصغرة عندما يتعمق  اإلعفاء  -
 .األمر بترميم الممتمكات الثقافية 

( ثالث سنوات  03( ابتداء من تاريخ االستغالل لمدة ) IFUإلعفاء الكمي من الضريبة الجزافية الوحيدة )  -
( عشر  10)  أو ،( ستة سنوات لممناطق الخاصة و اليضاب العميا 06أو )  ،ابتداء من تاريخ بداية النشاط

 .سنوات لمناطق الجنوب 
( سنتين عندما يتعيد المستثمر  02( لمدة )  IFUتمديد فترة اإلعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة )   -

 .( ثالث عمال عمى األقل لمدة غير محددة  03الشاب بتوظيف ) 
 :فترة اإلعفاء تستفيد المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي بـعند نياية    

 70%   خالل السنة األولى من اإلخضاع الضريبي.   
 50%  خالل السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي.   
 25 %1خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي. 

 والمتوسطةوالصغيرة المصغرة تطور التمويل الثنائي لممؤسسات  :المطمب الثاني
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لفرع  أبوبمنذ بداية فتح  سنة إلىالتمويل الثنائي يتطور من سنة  إن   

 من خمق مؤسساتيم و المساىمة في التنمية المحمية. واالتي تتكفل بمرافقة الشباب حتى يتمكنو  ،ادراروالية 
 بالتمويل الثنائيالفرع االول: تطور عدد المؤسسات الممولة 

حيث أخد التمويل منحى  ،( عشرين سنة بوالية أدرار 20مؤسسة مصغرة خالل )  364تم تمويل    
حيث كان عدد المؤسسات المصغرة الممولة عن طريق التمويل الثنائي ) ،  2009تصاعدي إلى غاية سنة 

وبعدىا  ، 2009( خمسين مؤسسة مصغرة في سنة  50حتى يصل )  1999( خمس مؤسسات سنة  05
واألخذ بعين  ،انخفض عمى اعتبار إن الوكالة قامت بانتياج إجراءات جديدة تتمثل باالىتمام بنوعية المشاريع

حتى وصل عدد المؤسسات المصغرة  ؛الشيادات خريجي التكوين الميني و الجامعات االعتبار حاممي
 صيغ التمويل . أنواعمؤسسة مصغرة ممولة بكل  37 ــــــــــب 2017الممولة خالل سنة 

 .2017الى  1998عدد المؤسسات الممولة بالتمويل الثنائي من سنة  :13جدول رقم 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات

عدد المؤسسات 
 الممولة

0 5 9 8 12 18 18 37 48 25 

 عمى معطيات من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية ادرار :بناءاالمصدر 
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 مرجع سبق ذكرهعم تشغيل الشباب فرع ادرارمطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لد
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
عدد المؤسسات 

 الممولة
25 50 26 32 24 9 6 6 4 2 
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2017الى  1998متمويل الثنائي من ل تمثيل   بياني :02رقم الشكل

 
 لوالية ادرار الوطنية لدعم تشغيل الشبابمن طرف الوكالة مقدمة بناءا عمى معطيات  :المصدر

الجديدة  اإلجراءاتو ذلك بعد بداية تطبيق ؛  2012التمويل الثنائي بدء يتناقص بداية من سنة  انيظير    
 إلىبالنسبة  % 0فييا نسبة الفائدة تقدر ب  أصبحتالتي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  اتخذتياالتي 

 اإلجراءات إلىازداد التمويل الثنائي و ذلك راجع  2004التمويل الثالثي، كما انو يظير جميا انو في بداية 
ماليين دينار  10 إلىرفع تكمفة المشروع  التي قامت بيا الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب المتمثمة في

 .و تخفيض المساىمة الشخصية لشاب 
 لثنائي حسب قطاع النشاط:التمويل ا الفرع الثاني

ودفع بالتنمية  منو،إن التمويل الثنائي بوالية أدرار شمل عدة قطاعات حيث تم تحقيق قيمة مضافة    
مشروع و بعدىا الحاجة الماسة إلى نقل  143 ـفقطاع الخدمات حصل عمى حصة األسد ب ،المحمية قدما
مشروع ثم الصناعة  42و يمييا قطاع البناء ب  ، 2012مشروع خصوصا قبل سنة  76 ـالبضائع  ب
 1مشروع . 31ب  2013مشروع و أخيرا نقل المسافرين إلى غاية  34التقميدية ب 
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 مطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار
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 2017 إلى 1998يبين التمويل الثنائي حسب قطاع النشاط من  :14جدول
 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010غاية  إلى 

 3 0 0 0 0 0 0 0 3 الفالحة
 34 0 0 0 1 1 3 3 26 الحرف
اشغال 

عمومية و 
 بناء

28 2 2 2 2 4 2 0 42 

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 الري
 3 0 0 0 0 0 0 0 3 الصناعة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصيانة
 32 1 1 2 2 2 6 0 18 مهن حرة
 144 1 1 0 1 3 7 16 115 خدمات
نقل 
 البضائع

67 7 0 0 0 0 0 0 74 

نقل 
 المسافرين

20 4 6 1 0 0 0 0 31 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نقل بالتبريد
 364 2 4 6 6 9 24 32 281 المجموع

 لوالية ادرار الوطنية لدعم تشغيل الشبابعمى معطيات من طرف الوكالة  من إعداد الطالبين باالعتماد :المصدر
 من خالل الجدول أعاله نالحظ أن:     
  إلىو راجع  ،عدد قميل بأنوثالث مؤسسات مصغرة في قطاع الفالحة  وذلك يعتبر  03تم تمويل 

ا ما يجعل المساىمة الشخصية تكون كبيرة بدورىا ناىيك عن ذو ى ،تكمفة  المشاريع الفالحية كبيرة
 .% 100و التي منيا دعم نسبة الفائدة  2011الجديدة المطبقة خالل سنة  اإلجراءات

  تكمفة المشروع  أنعمى اعتبار  2014نرى بان التمويل الثنائي في قطاع الحرف تواصل الى غاية
 إلىحيث بمغ التمويل  ،األخرىفي قطاع الحرف ليست كبيرة مقارنة مع قطاع الفالحة و القطاعات 

 األخرو ىو  ا،مشروع 26بمغ  أين .2010غاية  إلى 1998مشروع و خاصة في الفترة بين  34
 . 2011تأثر باإلجراءات الجديدة التي قامت بيا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بداية من 

  عمى اعتبار انو قطاع ذات 2016غاية  إلىالعمومية و البناء  األشغالتواصل التمويل في قطاع 
العديد  بإنجاز األمام إلىالسمطات المحمية دفعت بالتنمية المحمية  إنعالية خصوصا و  مرد ودية

تأثر باإلجراءات  األخرو ىو  ،التمويل الثنائي  إطارمشروع في  42من المرافق , حيث تم تمويل 
 . 2010غاية  إلى 1998مشروع من  28حيث تم تمويل  2011الجديدة خالل 
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  اآللياتمثمو مثل قطاع الفالحة  تكون تكمفة المشروع كبيرة جدا لغالء  األخرقطاع الري ىو 
حيث تم تمويل مشروع واحد  ،مما يترتب عميو مساىمة شخصية كبيرة ،المستعممة في ذات النشاط

 . 2010غاية  إلى 1998بين سنة 
  لو  نفس الوضعية عمى غرار قطاعي الفالحة و الري  حيث بمغ عدد  األخرنشاط الصناعة ىو

 ثالث مشاريع . 03المشاريع الممولة ب  
 أنعمى اعتبار  2017غاية سنة  إلى 1998يا التمويل الثنائي من سنة المين الحرة  لم يتوقف في 

ويسيل  ،مما يؤثر تمقائيا عمى المساىمة الشخصية التي يقدميا الشاب ؛تكاليف المشاريع صغيرة
 . امشروع 32الولوج ليدا النوع من االستثمار  حيث بمغ عدد المشاريع الممولة ب 

  عالية مرد ودية وقطاع يخمق الثروة و ذ ألنو ،احية التمويلمن ن األسدحصة   أخدقطاع الخدمات،  
 إلى 1998فبين سنة  :باإلجراءات الجديدة تأثر اآلخرانو ىو  إال ؛مشروع 144حيث تم تمويل 

التمويل الثالثي الن نسبة الفائدة  إلىفالشباب توجو  ،مشروع 115تم تمويل  2010سنة غاية 
 . % 100مدعمة  

    في سنة   النشاط انو توقف تمويل إال ،نصيبو كغيره من القطاعات أخدنقل البضائع ىو كذلك
ا القطاع عمى ذلقد تم توقيف التمويل في ى إنماالجديدة و  اإلجراءاتليس فقط  لتطبيق ،  2012

 مشروع . 74فقد تم تمويل  انو قطاع مشبع
  مثل نقل البضائع خضع لتوقيف  األخرو ىو  ،نقل المسافرين إطارمشروع في  31تم تمويل

 .األخرنشاط مشبع ىو  إنالتمويل فيو عمى اعتبار 
 في خمق مناصب العمل  لممؤسسات المصغرة مساهمة التمويل الثنائي :الفرع الثالث
عن طريق التمويل الثنائي موزعة حسب السنوات في الجدول  منصب عمل في والية ادرار 940لقد تم خمق 

 التالي :
 2017الى  1998ة بالتمويل الثنائي من أالمناصب المنش :15جدول رقم 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
عدد 

المناصب 
 المستحدثة

0 38 41 14 32 48 42 101 114 63 

200 السنوات
8 

2009 201
0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

عدد 
المناصب 
 المستحدثة

65 115 78 70 39 28 18 18 12 04 

 .عمى معطيات من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية ادرار من إعداد الطالبين باالعتماد :المصدر
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 2017إلى  1998تمثيل بياني لممناصب المنشئة بالتمويل الثنائي من سنة  :03الشكل رقم 

 
 عمى معطيات من طرف الوكالة الوالئية لمتشغيل لوالية ادرار إعداد الطمبة بناءا من المصدر:

ة يتماشى بالتوازي مع عدد الممفات الممولة في أعدد المناصب المنشمن خالل الرسم البياني نرى أن     
و يظير  ،ة و العكس صحيحأفكمما زاد عدد الممفات الممولة زاد عدد المناصب المنش ،التمويل الثنائي إطار
 ،األخرىكانت ىي السنة التي تم فييا اكبر عدد من المناصب عمى غرار السنوات  2009في سنة  أنجميا 

الجديدة لموكالة الوطنية لدعم تشغيل  اإلجراءاتتم تطبيق  أين ؛ 2012و بعدىا يتناقص بداية من سنة 
ا ذممفات الممولة وىوذلك لتزايد عدد ال ،عدد المناصب يتزايد أبد 2005بداية من سنة  وبأننرى . فالشباب
الجديدة التي قامت بيا الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من رفع سقف تكمفة  اإلجراءات إلىراجع 

حيث بمغ عدد المناصب التي ، االستثمار وتخفيض المساىمة الشخصية التي يقدميا في تمويل مشروعو
انو بداء يتناقص  إالمنصب عمل ،  114بمغ  2006، وفي سنة منصب 101خالل ىده السنة  أنشئت

 أكثرنظرا لتناقص عدد الممفات الممولة و ذلك نظرا لإلجراءات الجديدة التي دعمت  2012بداية من سنة 
 اإلضافيةتساوي الصفر ناىيك عن القروض  أصبحتخاصة ما يخص نسبة الفائدة التي  ؛التمويل الثالثي

 يفضل صيغة التمويل الثالثي.   أصبحالتمويل الثالثي فجل الشباب بل اغمبيم  الي تمنح موازاة مع
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 الفصل الثاني خــالصـــــة
االستثمار بصيغة التمويل  إلىمن مجمل ما تطرقنا لو في ىدا الفصل نجد بان الشباب المستثمر اتجو    

 أنخصوصا و  ،و التي تعتمد عمى نسبة الفائدة  ،الثنائي لالبتعاد  عن الطريقة التقميدية لتمويل المشاريع
 ادرار جزء من جنوبنا الكبير و غالبية الساكنة يبتعدون عن التمويل الذي يعتمد عمى نسبة الفائدة .

بتمعن بان عدد المشاريع التي تم تمويميا عن طريق التمويل الثنائي  من بداية  نشاط الوكالة  كما الحظنا  
 ،موزعين  عمى كل القطاعات  2010غاية  إلىمشروع   283الشباب فرع ادرار بمغ  الوطنية لدعم تشغيل 

تم تمويل في نفس الفترة عن طريق التمويل الثالثي  بأنوعممنا إذا ىدا العدد ميم جدا خصوصا  إنو 
  % 75 إلىو ىدا رغم ارتفاع المساىمة الشخصية التي كانت تصل   % 38ما يمثل  أي ،مشروع  744

 من تكمفة المشروع .



 

 

 الفصل الثــــــالث:

)الوكالة  التمويل الثالثي

 الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(

للمؤسسات المصغرة 

والصغيرة والمتوسطة 

 والمقارنة مع التمويل الثنائي
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 تمهيد
وخاصة  ،وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالتمويل الثالثي ىو احد الصيغ الميمة جدا لمتمويل بالنسبة لم   

و خاصة في اتجاه التمويل الثالثي و  ؛جديدة إجراءاتقامت الوكالة بوضع  أين 2011بعد شير مارس 
ة تدفع الوكال إنعمى  % 0البنوك تمنح القروض بنسبة  أصبحت. حيث % 100دعم نسبة الفائدة  ايأساس
فييم الشباب  بما ،الصيغة ىذهالشيء الذي جعل الشباب يتوجيون بكثرة نحو  ،الشاب مبمغ الفائدة كميا عن

في التمويل الثالثي مبمغ المساىمة  إن أيضا عمى اعتبارو  ،يريدون صيغة التمويل الثنائي كانواالذين 
 و في متناول الجميع . الشخصية ضئيل جدا
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لممؤسسة  بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الثيالتمويل الثدور  :األولالمبحث 
 في خمق مناصب شغل المتوسطة و الصغيرة المصغرة و

وذلك من الناحية  ممرافقة  تقدميا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابعممية ليعتبر أيضا التمويل الثالثي    
 .مشروع في إطار التمويل الثالثي 3339حيث قام فرع أدرار لموكالة بتمويل ،المالية

 .الصغيرة والمتوسطةو  ةالتمويل الثالثي لممؤسسات المصغر  إلىمدخل  :األولالمطمب 
خاصة ينفرد بيا ، ولو مميزات ثنائي من ناحية التركيبة الماليةان التمويل الثالثي يختمف عن التمويل ال   

انو في والية ادرار توجد مؤسسة واحدة صغيرة مولت في  إال ،بقوة ليوإ الشباب المستثمر يتجو من تجعل
 .اآلنحد  إلىالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  إطار

 : التركيبة الماليةاألولالفرع 
 ،تشغيل الشبابو البنك و الوكالة الوطنية لدعم ، و ة المالية من مساىمة كل من الشابتتشكل التركيب  

 و بضمان من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان ،%100 ويكون القرض البنكي بفوائد مخفضة
 1مشباب ذوي المشاريع .لأخطار القروض الممنوحة إياىا 

 الهيكل المالي لمتمويل الثالثي  الثاني: الفرع
 إن الييكل المالي لمتمويل الثالثي ىو أيضا لو مستويين .

 األول:   المستوى
ا المستوى تكون المساىمة ذدج خمس ماليين دينار جزائري ففي ى 000 000 5حتى دج  01من     

و القرض  ،% 29أما القرض بدون فائدة الذي تقدمو الوكالة يكون بنسبة  ،%1الشخصية لمشاب تقدر ب 
إن نسب المساىمة و القروض تكون من تكمفة المشروع  %100بفوائد مخفضة  %70البنكي يكون بنسبة 

 .لممشروع االقتصاديةاإلجمالية بعد إجراء الدراسة 
 المستوى الثاني:

دج عشر ماليين  000 000 10دج خمس ماليين واحد  دينار جزائري إلى غاية  001 000 5من     
 .دينار جزائري

و يكون القرض بدون فائدة  يقدر ب  ،من تكمفة المشروع %2و ىنا تكون المساىمة الشخصية  تقدر ب    
 1.% 100من تكمفة المشروع  بفوائد مخفضة  %70و القرض البنكي ب  28%

 .لمتمويل الثالثي األولالمستوى  :16رقم جدول
 البنكيالقرض  القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية قيمة االستثمار

                    حتىدج  01من 
 دج 000 5000 

1 % 29 % 70 % 

 .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :المصدر
                                                           

1
 مطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار
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 المستوى الثاني لمتمويل الثالثي :17رقم جدول
 القرض البنكي القرض بدون فائدة المساهمة الشخصية قيمة االستثمار

 10دج الى  001 000 5من
 دج 000 000

2 % 28 % 70 % 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :المصدر
 الممنوحة لممؤسسات : االعانات المالية و التحفيزات الجبائيةالثالث الفرع
 المالية اإلعانات :أوال
 في التمويل الثالثي يمكن لمشاب المستثمر  الحصول عمى ثالث قروض اضافية و ىي :   
  دج خمس مائة الف دينار جزائري لفائدة حاممي  000 500قرض بدون فائدة القتناء عربة ورشة ب

 .1شيادة التكوين الميني
 دج خمس مائة ألف دينار جزائري 000 500قرض بدون فائدة لكراء يصل إلى.  
 دج مميون دينار جزائري من اجل الكراء  000 000 1قرض بدون فائدة ال نشاء مكاتب جماعية يصل إلى

  1.كاألطباء , المحاسبون و غيرىم  بالنسبة المين  الحرة

 االمتيازات الجبائية :اثاني
إلى التمويل المقدم من طرف الوكالة تمنح الوكالة امتيازات جبائية لحاممي المشاريع عمى مرحمتين  إضافة   

 كاآلتي :
 :مرحمة انجاز المشروع  -1

 فيما يمي : االمتيازاتتتمثل 
  من الحقوق الجمركية لمتجييزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز  %5تطبيق معدل مخفض نسبة

  .االستثمار
  العقارية المكتسباتاإلعفاء من دفع رسوم الممكية عمى.  
 المؤسسات المصغرة اإلعفاء من حقوق التسجيل عمى عقود تأسيس. 
 :مرحمة استغالل المشروع  -2

 :يمي مايتتمثل االمتيازات ف
 ستة سنوات  06أو  ،ثالث سنوات 03البنايات لمدة  اإلعفاء من الرسم العقاري عمى البيانات و إضافات

  .عشر سنوات لمناطق الجنوب 10أو  ،لممناطق الخاصة و اليضاب العميا
 بحسن التنفيذ بالنسبة لمنشاطات الحرفية و المؤسسات المصغرة عندما يتعمق  اإلعفاء من الكفالة المتعمقة

 2 .األمر بترميم الممتمكات الثقافية
                                                           

1
 مرجع سبق ذكرهمطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار 

 
2

 مطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار
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  ( اإلعفاء الكمي من الضريبة الجزافية الوحيدةIFU  ( ابتداء من تاريخ االستغالل لمدة )ثالث  03 )
(  10, أو) الممناطق الخاصة و اليضاب العمي ( ستة سنوات 06, أو ) ت ابتداء من تاريخ بداية النشاطسنوا

  .عشر سنوات لمناطق الجنوب
  ( تمديد فترة اإلعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدةIFU  ( لمدة )سنتين عندما يتعيد المستثمر  02 )

 .ث عمال عمى األقل لمدة غير محددة( ثال 03الشاب بتوظيف ) 
  1:المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي بعند نياية فترة اإلعفاء تستفيد 

 70%خالل السنة األولى من اإلخضاع الضريبي. 
 50%خالل السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي. 
 25%خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي. 

 التمويل الثالثي لممؤسسات المصغرة والصغيرة كآلية لخمق مناصب الشغل بوالية أدرار  :الثانيالمطمب 
المؤسسات التي  ة بوالية ادرار نظرا لكثر ساىم يشكل كبير في خمق مناصب العمل التمويل الثالثي  إن   

 .ه الصيغة التمويميةذاختيار ى إلىو توجو عدد كبير من الشباب  ،اإلطارا ذمولت في ى
 : تطور عدد المؤسسات الممولة بالتمويل الثالثياألولالفرع 

حيث ازداد عدد التمويل من سنة  ،سنة منذ فتح الوكالة ألبوابيا 20مشروع خالل  3339لقد تم تمويل    
جديدة لصالح الشباب المستثمر في  إجراءات فبعد اتخاذ ،1998مشروع في سنة  80ألخرى بداية من 

مشروع  628مشروع و  567 ،مشروع 532 ،مشروع 465ظير ذلك جميا في تمويل أين  2011مارس 
 .12014 ،2013 ،2012 ،2011خالل السنوات التالية بالترتيب 

إال انو تناقص التمويل مع التوجيات الجديدة لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب باالتجاه نحو النوعية    
خالل  ا فقطشروعم 37في المشاريع و االىتمام بخريجي التكوين الميني و خريجي الجامعة حيث تم تمويل 

  .2017سنة 
 2117-1998 لممؤسسات المصغرة والصغيرة بادرار التمويل الثالثي: 18رقم جدول

 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات
عدد 

المؤسسات 
 الممولة

80 44 37 12 06 34 36 51 60 49 
 

 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 السنوات
عدد 

المؤسسات 
 35 104 262 628 567 532 465 164 128 45 الممولة

 .من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمقدمة بناءا عمى معطيات  البين: من إعداد الطالمصدر
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 2017-1998 بأدرارلممؤسسات المصغرة والصغيرة  التمويل الثالثي: 14شكل

 
 الجدول أعاله.بناءا عمى معطيات  البين: من إعداد الطالمصدر

 628 إلىسنة حتى وصل  إلىتزايد التمويل الثالثي من سنة نالحظ من خالل الشكل والجدول أعاله     
انتيجت الوكالة سياسة جديدة  مايتناقص و ذلك بعد أصبحبعد ذلك  ،2014مشروع ممول خالل سنة 

 الشيادات.لحاممي  األولويةو  ،لمتمويل  الموجو نحو المشاريع ذات النوعية
اإلجراءات التي  إلىو ىدا راجع  2005كما انو يظير جميا ازدياد عدد الممفات الممولة بداية من سنة   

 ،عشر ماليين دينار 10المتمثمة في رفع كمفة المشروع الى قامت بيا الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 
 2009وصل عدد الممفات الممولة سنة  و، يقدميا الشباب في مشروعوية التي و تخفيض المساىمة الشخص

 إلىممف وذلك راجع  465 إلىوصل  أين 2011بداية من سنة  أكثرانو ازداد  ممف إال 129 إلى
صفر بالمائة، و منح قروض  إلىديدة التي اتخذتيا الوكالة و المتمثمة في تخفيض نسبة الفائدة جاإلجراءات ال

 .التمويل الثالثي إطارائدة في بدون ق إضافية
قامت الوكالة بانتياج سياسة جديدة بتوجيو الشباب نحو نشاطات ذات مردودية  2015بداية من سنة    
 تناقص ما يبرر وىذا، من خريجي التكوين  الميني و كذلك الجامعة؛ و االىتمام بحاممي الشيادات ،أكثر

 .األخيرةعدد الممفات الممولة خالل ىده السنوات 
 الشغل:في خمق مناصب لممؤسسات مساهمة التمويل الثالثي  :الفرع الثاني

زع حسب السنوات في عن طريق التمويل الثالثي مو ، 1منصب شغل في والية ادرار 8881لقد تم خمق    
 :الجدول التالي

                                                           
1

 معلومات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار
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 .2017-1998لممؤسسات المصغرة والصغيرة بادرار الثالثية بالتمويل أالمناصب المنش: 19رقم ل جدو
 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات
عدد 

المناصب 
 ةأالمنش

222 98 86 42 18 96 108 143 187 142 

 بوالية أدرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمن إعداد الطالبين باالعتماد عمى إحصائيات  المصدر:
 2017-1998لممؤسسات المصغرة والصغيرة بادرار الثالثي ة بالتمويلأالمناصب المنش: 15رقم شكل 

 

 
 الجدول أعاله.عمى معطيات  بناءا البين: من إعداد الط المصدر

 (1788)  2014كمما ازداد التمويل ازداد عدد المناصب المنشئة حيث بمغ عدد المناصب المنشئة سنة    
و ذلك راجع كما ذكرنا سالفا  المودعة؛يتناقص بتناقص عدد الممفات  أصبحه السنة ذبعد ى ،منصب عمل

مستثمر نحو المشاريع ذات جديدة بتوجيو الشباب ال إجراءاتالنتياج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
عطاء، النوعية  لحاممي الشيادات الجامعية. األولوية وا 

غاية  إلى 1998ربع فترات. فالفترة الممتدة من سنة أ 04 إلىنجده مقسم  عندما نتفحص الجدول جيدا   
و كانت السنة التي تم فييا  منصب عمل، (562)خمق  فييا ا الجياز تمذالتي تشيد بداية ى 2003سنة 
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 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 السنوات
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عدد الممفات الممولة و التي قدرت  إلىا راجع ذوى ؛بداية نشاط الوكالة 1998المناصب ىي سنة  أكثرخمق 
 .مؤسسة مصغرة  80 ـب

 او ىن 1536سبعة سنوات تم خمق  07 ـــــــو المقدرة ب 2010و سنة  2004الفترة الممتدة بين سنة  أما   
التي قامت بيا الوكالة  اإلجراءات إلىو الذي يرجع  ،ازداد عدد المناصب نظرا الزدياد عدد الممفات الممولة

ماليين دينار كسقف  أربع 04و المتمثمة في الرفع من تكمفة المشروع من  الوطنية لدعم و تشغيل الشباب
عشر ماليين دينار، و التخفيض في قيمة  10 إلى لالستفادة من جياز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

سنة  أكثرىي  2010ه الفترة كانت سنة ذففي ى ،المساىمة الشخصية التي يقدميا الشاب في تمويل مشروعو
منصب جراء الممفات التي مولت و التي قدر عددىا  449مناصب عمل و التي كان عددىا  قتم فييا خم

 ممف . 164 ــــــــــب
من حيث خمق مناصب العمل  األكبرو التي كانت  2014و سنة  2011بين سنة التي ىي  وثالث فترة   

و  ه الفترةذمنصب عمل خالل ى 5720 إلى، فوصل عدد المناصب المنشئة عشرين سنة 20في مجموع 
أن  إلىا راجع كمو ذممف، وى 2192و التي قدرة ب  أيضا األكبرو ىي  ،الذي يوازي عدد الممفات الممولة

 إلىالفائدة البنكية  جريئة لمصمحة الشباب المستثمر و المتمثمة في تخفيض نسبة إجراءاتالوكالة اتخذت 
كانت  2014ن سنة ىنا نرى بأ الثالثي،خاصة بالتمويل  إضافيةو منح قروض بدون فائدة ئة، اصفر بالم

ه السنة و ذى مولت خاللا ناجم عن عدد الممفات التي ذسنة، و ى 20خمقا لمناصب العمل طيمة  األكثر
 ممف. 628المقدرة ب 

عدد  أصبحفينا  ؛ثالث سنوات ــالمقدرة ب 2017غاية  إلى 2015و الممتدة من سنة  األخيرةوتمييا الفترة    
 أن إلىا راجع ذتناقص بعد تناقص عدد الممفات الممولة و ى بأنوو الذي يظير  1063المناصب المنشئة 
 :منيا إجراءاتالوكالة اتخذت عدة 

  مشبعة مثل النقل، غسيل المالبس ، كراء السيارات ...الخ أصبحتتجميد عدة نشاطات التي. 
  و خالقة لمثروة وديةمردتوجيو الشباب نحو مشاريع ذات. 
 لحاممي الشيادات الجامعية و خريجي التكوين الميني األولوية. 

 قطاعات الحسب لممؤسسات المصغرة والصغيرة التمويل الثالثي توزيع  :الفرع الثالث
و  ،مشروع 847قطاع الخدمات ب ىو  فاألول: التمويل الثالثي ىو كذلك موزع عمى جميع القطاعات    

ىيك عن قطاع نا ،مشروع 466حيث بمغت النشاطات الحرفية  ،مشروع 521يمييا مباشرة قطاع الفالحة ب 
مشروع و بعدىا يأتي نشاط النقل الذي فرضتو المساحة الشاسعة لوالية أدرار  362 و بالبناء الذي تم تموي

 1.دائرة  11بمدية تحتوييا  28قصر موزعة عمى  294و تواجد 
 

                                                           
1

 معلومات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار
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من  اتقطاعالحسب لممؤسسات المصغرة والصغيرة بوالية أدرار التمويل الثالثي توزيع  :21رقم  جدول
 2017 إلى 1998

   السنوات         
 القطاع 

غاية  إلى
2111 

 المجموع 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111

 521 9 36 74 198 127 45 9 23 الفالحة
 466 3 22 25 80 59 93 55 129 الحرف
عمومية و  أشغال
 بناء

61 49 55 52 94 33 14 4 362 

 11 0 2 1 0 0 3 0 4 الري
 247 2 2 53 41 22 46 41 40 الصناعة 
 117 0 6 24 24 19 8 8 18 الصيانة

 32 3 2 6 7 7 4 0 3 مهن حرة
 847 14 20 41 100 137 157 117 261 خدمات

 311 0 0 0 0 71 45 144 40 نقل البضائع 
 339 0 0 1 36 70 47 33 152 نقل المسافرين

 118 0 0 4 48 3 29 9 15 نقل بالتبريد
 3339 35 114 262 628 567 532 465 746 المجموع
 .الشباب بأدرارتشغيل و من طرف الوكالة الوطنية لدعم مقدمة عمى معطيات  ءبنا الطالبين: من إعداد المصدر
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لممؤسسات المصغرة  الثالثي التمويلدراسة مقارنة بين التمويل الثنائي و   :الثاني المبحث
 والصغيرة

فالثنائي وجود طرفان و الثالثي وجود ثالث أطراف و حتى   ،أوجو المقارنة تبدأ من التسمية بحد ذاتيا   
نقارن بين التمويمين باالستعانة بالعناصر األساسية لمكونات التمويمين و  نارتأينا أنعطي لمموضوع حقو 

 .الجوانب الفعمية ليما
 .مقارنة عامة بين التمويل الثنائي والثالثي لممؤسسات المصغرة والصغيرة األول: المطمب

المقارنة الشاممة تنطمق من تعريف التمويمين ومميزات كل منيما، وكيفية تطبيقو حتى يتمكن الشاب  إن   
بعين االعتبار كيفية التسديد و جوانب الضمان التي يعتمدان عمييا و بموجبيا  األخذمن تحقيق مشروعو مع 

 المساىمة في التنمية المحمية. إلىيتم تمويل المشاريع الموجية 
 من حيث التركيبة المالية : األولالفرع 

أوجو االختالف  نا إال بعيدا عمى إن احد التمويمين يعتمد عمى طرفين و األخر يعتمد عمى ثالث أطراف   
أما في  ،من تكمفة المشروع  %28و  %29تقدر بو  كمن في مساىمة الشاب في التمويل الثنائي اكبرت

التمويل  من تكمفة المشروع الشيء الذي يجعل الشباب يميمون إلى % 2و  % 1التمويل الثالثي ال تمثل إال
 1الثالثي.

 من حيث مدة اإلعفاء من التسديد  الثاني:الفرع 
 1 ـفي التمويل الثنائي تقدر ب وأن إال ،في كل من التمويمين يستفيد الشاب من مدة لإلعفاء عن التسديد   

عمى اعتبار ان في السنة الثانية و  ،ثالث سنوات 03في التمويل الثالثي فتقدر ب  أشير أما 6سنة و 
الثالثة يتم دفع الفوائد فقط و ىذه األخيرة تدفع من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فالفوائد 

 1.الشاب ال يدفعياأي أن  % 100مخفضة 

  .من حيث مدة التسديد الثالث: الفرع
 03ثالثة عشر سنة فييا  13فالتمويل الثالثي مدة التسديد تقدر ب  :يوجد فرق بين التمويمين ىنا أيضاو    

خمس  05وأخيرا  ،خمس سنوات أخرى لتسديد القرض البنكي 05و بعدىا  ،ثالث سنوات إعفاء عن التسديد
 ط .أقساعشر  10تشغيل الشباب عمى و سنوات لتسديد القرض بدون فائدة لموكالة الوطنية لدعم 

عشر أقساط بعد مدة اإلعفاء عن  10خمس سنوات فقط عمى  05التمويل الثنائي فيو عمى مدة أما    
 أشير. 6سنة و  1التسديد المقدرة ب 

 .من حيث االمتيازات الجبائية و المالية الرابع: الفرع
الممنوحة في فترة االنجاز و فترة  نفس االمتيازات الجبائية امما يخص االمتيازات الجبائية فمييف   

أما المالية منيا فينا يكمن الفرق بينيما عمى اعتبار أن  في التمويل الثالثي ىناك إعانات مالية  ،االستغالل
 .رض المكاتب الجماعية موجو لمكراءو ق ،قرض عربة ورشة ،ية المتمثمة في قرض موجو لمكراءإضاف
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 .ممولة بالتمويل الثنائي ومؤسسة ممولة بالتمويل الثالثيمؤسسة مقارنة بين  :الثاني المطمب
التمويل  إطارفي  وأخرى الثالثيالتمويل إطار الستكمال الدراسة كان البد من دراسة حالة لممؤسسة في    

و كل ما يتعمق بالتمويل لذلك تظير حالة المؤسسة التي ستعكس كل ما يتعمق بالتمويل الثالثي  الثنائي،
 الفرق بينيما. ، والثنائي
 حالة لمؤسسة ممولة بصيغة التمويل الثالثي عرض :األولالفرع 
  الصغيرةالتعريف بالمؤسسة أوال: 
( يوجد مقرىا   EURL MEBARKIىي شركة ذات الشخص الوحيد  تحت اسم  ش ذ و مباركي  )    

 .[01]ممحق رقم بمدية ادرار 2اجي حاج مختار رقم شارع ب
، دج 80199.920,كانت المساىمة الشخصية بمبمغ و دج  001 961 9:  بمغت تكمفة المشروع    

بمبمغ         والقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار
قرض أما ال، الصغيرةمن طرف المؤسسة  2021دج والذي سيتم تسديده ابتداء من سنة  2.789.080,00

، سنة ال يدفع فييا مستحقات البنك يستفيد الشاب المستثمر من حيث  ،دج 6.972.000.00البنكي فبمغ 
تقوم بدفعو المديرية العامة لموكالة الوطنية لدعم  األخيرا ذو ى ،وفي السنتين الموليتين يدفع فقط مبمغ الفائدة

خمس  05و بعدىا و لمدة  ،الث سنواتثالبنك لمدة  إلىن الشاب ال يدفع إمن ىنا فو ، و تشغيل الشباب
فتدفع من طرف  باألقساطالفائدة المتعمقة  أما أقساطن الشاب يدفع قيمة القرض مقسمة عمى عشر سنوات فإ

 .غير معنية بغرامات التأخير األخيرةه ذالوكالة و ى
. قساطخمس سنوات عمى عشر أ 05 فائدة عمىبتسديد القرض بدون  أعندما تنتيي السنة الثامنة، يبد   

مؤسسة بدفع ما نسبتو لممن ضمبنك ىو وجود صندوق ضمان القرض ىو الذي يلبالنسبة لمضمانات الموجية 
ة المبمغ المقترض لصالح سندات ألمر بقيم إمضاء، و رىن العتاد إلى إضافةمن قيمة القرض البنكي  70%
 .دات ألمر بقيمة القرض بدون فائدةيمضي سن، و بالنسبة لموكالة فيرىن العتاد أما، كنالب
خمس سنوات  إلى غاية 05مدة وىي تزاول نشاطيا ل 18/09/2013المؤسسة المصغرة بتاريخ  إنشاءتم    
متيازات الخاصة بمرحمة حيث استفادت باالمتيازات الضريبية الخاصة بمرحمة االنجاز و كذلك اال ،اليوم

في القطاع الصحي في والية بإيجابية   تزاول نشاطيا مساىمةً  ذه المؤسسة ه المدة وىذى وطوال  االستغالل
 1ادرار.
 الصغيرةنشاط المؤسسة  -ثانيا
 :تتمثل في مخبر مختص حيث تقوم بالتحاليل التالية الدم فييمتخصصة في تحاليل  الصغيرةالمؤسسة    
 .تحاليل المناعة -تحميل اليرمونات -تحميل الطفيميات -تحاليل الدم -بكتيريات تحميل  - بيوكيماويةليل اتح
العامون و كذلك األطباء حسب الوصفات التي يقدميا األطباء  كانتقدم خدماتيا لمصمحة الس أي أنيا  

 .المختصون
                                                           

1
 .34/44/3447بتاريخ: للفحوصات الطبيةمعلومات مقدمة من طرف مؤسسة أمباركي 
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 عمى المحيط الصغيرة المدروسةمدى تأثير المؤسسة  -ثالثا
ليا تأثير واضح عمى المحيط خصوصا وأنيا في مجال القطاع الصحي  ‘الصغيرةكغيرىا من المؤسسات    

 فيي تقدم خدمة فعالة جدا تتمثل فيما يمي:
عمال في إطار اإلدماج  5عامل إضافة إلى  15من ناحية الشغل فيذه المؤسسة المصغرة تشغل  -

 الميني.
 .رفع الضغط عمى مخابر التحاليل العمومية بوالية ادرار  -
 خاصة تكاليف النقل حيث كان المرضى يسافرون بعيدا إلجراء التحاليل ،ض من التكاليفالخف  -

 .الطبية
 1فتح المجال لألطباء لمعمل بارتياح لطمب التحاليل المناسبة حتى يتمكنون من تشخيص المرض . -
 الثنائي ممولة بصيغة التمويلمصغرة حالة مؤسسة  الثاني: عرض الفرع
 بالمؤسسة المصغرةالتعريف  -اوال
( يوجد مقرىا   SARL ASPECTىي شركة ذات المسؤولية  المحدودة  تحت اسم  ش ذ م اسبكت )    

 . [02]ممحق رقم بمدية ادرارببالمركز التجاري امراد 
، دج 819.25 493 1 دج فكانت المساىمة الشخصية  بمبمغ   759 991 1 :بمغت تكمفة المشروع    

 497939.75والقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار بمبمغ 
 .المصغرة دج والذي تم تسديده بالكامل من طرف المؤسسة

ه ذن ىأ ا، كملصالح الوكالة ألمرسندات  إمضاءكانت ضمانات القرض بدون فائدة رىن العتاد و     
ة محاصة بمرحمة االنجاز، و كذلك االمتيازات الخاصة بمر االمتيازات الضريبية الختفادت من المؤسسة اس
 إلىسنة  11وىي تزاول نشاطيا لمدة  10/04/2007المؤسسة المصغرة بتاريخ  إنشاءحيث تم  االستغالل

 .في التنمية المحمية لوالية ادرارغاية اليوم  مساىمة 
 مجال نشاط المؤسسة المصغرة -ثانيا
 ومتابعة المؤسسة المصغرة متخصصة في الدراسات المعمارية و اليندسية حيث تقوم بإعداد الدراسات   
العمومية و البناء حيث قامت المؤسسة  األشغالالري و كل  ،اليندسة المدنية ،ىا في مجاالت البناءذيفتن

 :نذكر منيا عمى سبيل المثال و ليس الحصر ما يمي ،مشروع 60الدراسة ألكثر من المصغرة بإعداد 
 -4 ثانوية بتمنطيط -3مقر اإلذاعة الجيوية لوالية ادرار -2مقر المديرية الوالئية  لشركة سونمغاز -1

بيا فل المشاريع التي تم التك) وكل ىذه  ،المركز التجاري فنوغيل -5مقر الحالة المدنية لبمدية ادرار
 .(المحدد لياأنجزت في الوقت 

 

                                                           
1

 معلومات مقدمة من طرف مؤسسة أمباركي للفحوصات الطبية مرجع سبق ذكره
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 مدى تأثير المؤسسة المصغرة عمى المحيط -ثالثا
إن لممؤسسة المصغرة تأثيرا كبيرا عمى المحيط ابتداء من دخوليا في االستغالل عمى أساس أنيا تقدم    

ظير في نشاطيا وكل ما فتأثيرىا ي ،مما يترتب عمييا قيمة مضافة حيث تعتبر من آليات خمق الثروة ،خدمة
 .عميويترتب 

، الى عمال 09إلى  2015شغمت  في بداية االنطالق عاممين إلى أن وصمت سنة  ،من ناحية الشغلو    
النفطية التي استدعت  األزمة إلىا راجع ذشريكين و ى إلىباإلضافة  ،ثالث عمال 03عند  العدد استقر إن
 .تجميد كل مشاريع البناء التي لم تنطمق إلىة لالدو 
مشروع تنموي يعد مساىمة فعمية في التنمية المحمية في  60التنمية فإعداد الدراسة  ألكثر من من ناحية أما 

و رفع العبء عن باقي مكاتب  ،تمبية لرغباتيم و بسرعة كانناىيك عن تقديم خدمات فردية لمس، والية ادرار
 الدراسات

 مقارنة بين المؤسستين  :الفرع الثالث
نفا في الفرق بين التمويل الثالثي و التمويل الثنائي، ونوجزه آالفرق بين المؤسستين ىو نفسو الذي ذكر    
  : يمي اكم
  قيمة المساىمة الشخصية في المشروع اكبر بكثير بالنسبة لمؤسسة اسبكت  من قيمة المساىمة الشخصية

 .لمؤسسة مباركي و ذلك في التركيبة المالية لممشروع
  موزعة ثالثة عشر سنة  13فمؤسسة مباركي تسدد القرض عمى مدار  أيضامدة تسديد القرض تختمف

سنوات تسدد قيمة  05ثالث سنوات و  03ثمانية سنوات مع عدم الدفع لمدة  08عمى القرض البنكي ب 
غيل الفائدة تسدد من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتش ، حيثأقساطعشر  10موزعة عمى  الوكالة قرض

. اما مؤسسة اسبكت فقامت أقساطسنوات عمى عشر  05القرض بدون فائدة فتسدده عمى مدة  أماالشباب، 
ستة  06فع تقدر ب سنة و دمع مدة عدم ال ، تخمس سنوا 05بتسديد القرض بدون فائدة كميا في مدة 

 .أشير
  من قيمة القرض  % 70مان القرض الذي يضمن ضالضمانات بالنسبة لمؤسسة مباركي ىي صندوق

 إلى إضافة ،و لصالح الوكالة من الدرجة الثانية األولىك من الدرجة نو رىن العتاد لصالح الب ،البنكي
 لصالح البنك و الوكالة . ألمرسندات 

 معا.لصالح الوكالة كانا  األمرو سندات رىن العتاد فمؤسسة اسبكت  أما   
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 :الفصل الثالث خالصة
جديدة و  إجراءاتتم وضع  أين ؛2011استقطابا لمشباب خاصة بعد مارس  أكثرالتمويل الثالثي كان  إن   

حيث بمغ تمويل الممفات عمى مستوى  ،الظروف أحسنالمؤسسة المصغرة في  إنشاءتحفيزات تساعد عمى 
غاية  إلى مسجلمف م 3703 مجموعمشروع من  3339 ــــــدرار بأفرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب

 .لمسجلةامن مجموع الملفات  % 00ما نسبة   حيث يمثل، 2017ديسمبر  31

 8سنة منيا  13 إلىالتمويل الثالثي يوفر لمشاب اريحية في التسديد، الن مدة التسديد تصل  أنكما    
خاصة بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب في تسديد القرض  أخرىسنوات  5سنوات خاصة بالبنك و 
 إلىناىيك عن ضمان القرض البنكي الذي يتكمف بو صندوق ضمان القرض التابع  ،بدون فائدة الذي تقدمو

ىم نقاط الفرق بين التمويل الثالثي يعتبر من أ ذكر ماكل  أنالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، حيث 
سنة لى سنوات في التمويل الثالثي و إ 3 إلىرجاء التسديد التي تصل مدة إ إلىل الثنائي باإلضافة و التموي

  التمويل الثنائي. إلىو ستة أشير بالنسبة 
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 خاتمة :

، و المتوسطة ىي عصب االقتصاد الناجحنرى بان المؤسسات المصغرة و الصغيرة و من خالل دراستنا ىذه 
و حل لالقتصاد الذي يعتمد  االقتصاديةتمعب دور فعال بالنيوض باقتصاديات الدول و ىي مفتاح التنمية 

ا النيج لمخروج من اقتصاد البترول و ىذ. فالجزائر اختارت تنفد و تنعدم األخيرةه ذت الن ىعمى المحروقا
عمى المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة عمى غرار  أساساالمرور قدما الى االقتصاد الذي يعتمد 

 . المتنوع االقتصادأي بمعنى آخر  الدول المتقدمة

و كان  أخرىسنة  إلىو ازداد عددىا من سنة  ،أخرى إلىه المؤسسات تطورت في الجزائر من سنة ذن ىإ
في الحياة  إدماجيمليا تأثير عمى الناتج الداخمي الخام ، وكذلك عمى التشغيل بتنصيب العديد من البطالين و 

مساىمتيا في ذلك  إلى إضافةه المؤسسات تعتبر وسيمة لمعالجة مشكل البطالة بطريقة اقتصادية .ذف ،المينية
 . ل يعتمد عمى المحروقاتصادرات البمد رغم ان اقتصاد الجزائر مازا تنويع 

ن التمويل الثالثي و التمويل الثنائي صيغ لمتمويل توفرىا الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب إلنشاء إ
الة الوطنية لدعم و ك و الوكنالمؤسسات المصغرة و الصغيرة، فاألول يعتمد عمى مساىمة الشاب و الب

معظم الشباب يتوجيون الى اختيار التمويل الثالثي و ، لكن ، و الثاني بين الشاب و الوكالةتشغيل الشباب
 إلى امتدتحين اصبحت نسبة الفائدة البنكية تساوي صفر و مدة استرجاع القروض  3122خاصة بعد سنة 

 .ثالثة عشر سنة 24

 :يمي الى نتائج نظرية و نتائج تطبيقية كمامن خالل ىذه الدراسة توصمنا و 

 النتائج النظرية:

 يوجد ىناك تعريف جامع لممؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة. ال 
  ذهو برامج لبعث و تطوير ى أجيزةبيذه المؤسسات و ذلك بوضع عدة  أكثرقيام الجزائر باالىتمام 

 المؤسسات و ضمان نجاحيا. 
 أخرىسنة  إلىمن سنة  اتطور عدد المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة، و ارتفاع عددى. 
 أن إاله المؤسسات و مساىمتيا في التصدير ذرغم كل المجيودات المبذولة في سياق تطوير ى 

 الساحقة في صادرات الجزائر. األغمبيةالمحروقات تبقى الى حد الساعة ليا 

 :النتائج التطبيقية

 العممية لجياز الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب تتغير في كل مرة لتحسين ادائيا و تحقيق  اإلجراءات
 مناخ مالئم لخمق المؤسسات المصغرة و الصغيرة.



 خـــــاتمة
 

46 
 

  التي تساعد عمى نجاح المؤسسات المصغرة و الصغيرةالتمويل الثالثي يعتبر الصيغة المناسبة 
  لعزوف الشباب عمى  األساسية األسبابالثنائي من بين التمويل ارتفاع قيمة المساىمة الشخصية لمشاب في

 اختياره كصيغة تمويمية بديمة.
 .التمويل الثالثي لم يحظى بنفس االمتيازات و التحفيزات التي حضي بيا التمويل الثالثي 

 اختبار الفرضيات:

 الدراسة اختبار الفرضيات السابقة و ذلك من خالل النتائج التالية:  استطعنا من خالل ىذه

: تعالج الفرضية األولى فكرة أن تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يختمف من الفرضية األولى -2
درجة النمو االقتصادي، و أن الجزائر اىتمت بيذه المؤسسات باتخاذ عدة  الختالفدولة ألخرى نظرا 

من خالل تطرقنا لتعريفات بعض  ألنناا و ترقيتيا، و لقد استخمصنا صحة ىذه الفرضية إجراءات لدعمي
التي تصنف ضمن المؤسسات الصغيرة في الدول  المؤسساتالدول لم نجد تعريف واضح و موحد حيث 

ا المتقدمة يمكن تصنيفيا بمؤسسة متوسطة أو كبيرة في الدول النامية. كما رأينا بأن الجزائر اىتمت بيذ
 .المؤسساتالقطاع من خالل آليات و برامج دعم و تطوير 

الصغيرة و المصغرة و ممؤسسات الثنائي ل تمويلالحول : ىذه الفرضية و التي تدور الفرضية الثانية -3
من خالل انتشارىا و زيادة تعدادىا و تطور دورىا االقتصادي و االجتماعي، فمقد  والية أدرارالمتوسطة  في 

 .خالل السنوات األخيرة و مدى مساىمتيا في التشغيل  المؤسساترأينا التطور السريع في 
فرضية التمويل الثالثي لممؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في والية أدرار كان  :الفرضية الثالثة  -4

نتشار واسع أكبر من التمويل الثنائي لم تتمتع بو من امتيازات مما جعل عدد المؤسسات الممولة بيذه ليا ا
 الصيغة األكثر شيوعا وكذالك دورىا الفعال في القضاء عمى البطالة 

 :االقتراحاتالتوصيات و 

 إلييا فإنو يمكننا اقتراح بعض التوصيات و االقتراحات:   عمى ضوء النتائج المتوصل 

  انطالقا من تأىيل المحيط القانوني واإلداري المؤسساتإعادة تييئة محيط. 
   ،الجبائي وتأىيل المحيط المالي والمصرفي. 
  لمواكبة التطور التكنولوجي المؤسسات ضرورة تأىيل العنصر البشري داخل. 
   الصغيرة والمتوسطة، تساىم فيو كل من الحكومة المصغرة و إنشاء سوق دائم لمنتجات المؤسسات

 .الجزائرية والمؤسسات  االقتصادية
   ل اتخاذ تدابير فعالةالمن خ إنتاجية المؤسساتوضع برامج و آليات لرفع نسبة. 
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  ع الجامعات، القطاع الصغيرة ولمتوسطة بالتعاون مالمصغرة و إنشاء مراكز لتنمية المؤسسات
 الخاص، الجماعات المحمية والغرف التجارية، بغرض تأىيل أصحاب المشاريع.

  تحفيزات عمى شاكمة التحفيزات المقدمة في التمويل الثالثي إعطاءاالعتناء بصيغة التمويل الثنائي و 

 اق البحث:ـــــــــــآف

عمى الدراسة التي قمنا بيا و نظرا ألىمية ىذا الموضوع و مدى اتساعو، فإننا ارتأينا طرح مواضيع  ابناء
 : بالبحث مستقبال ةجدير 

 دراسة قياسية -اثر التمويل الثنائي و التمويل الثالثي في تفعيل سوق الشغل بوالية ادرار- 
  الصغيرة و المتوسطة و دورىا في المؤسسات المصغرة و مدى مساىمة البنوك العمومية في خمق

 سوق العمل.
  بورصة لتمويل المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة إلتاحة مصادر إضافية لتمك المشروعات

وكذالك إلعطاء الفرصة لمستثمرين جدد ليصبحوا مشاركين في المشروعات المصغرة والصغيرة 
 والمتوسطة
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 عربية:البالمغة  المراجع ةقائم

 ب :ـــــالكت

دارة األعمال "،دار النفائس لمنشر والتوزيع :01  ،فايز جمعة صالح ، عبد الستار محمد العمى "الريادة وا 
 .2006عمان ، الطبعة األولى 

منصور "منظمات األعمال المتوسطة والصغيرة" دار وائل لمنشر والتوزيع،  طاهر محسن الغالبي:  02
 .2009الطبعة األولى، عمان 

التمويل المصرفي اإلسالمي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ،دار النفائس لمنشر  جميل بشارات، : 03
 .2008األردن، والتوزيع ،عمان،

 :واألطروحات المذكرات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائر "رسالة :عثمان لخمف "واقع 01
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم  لنيل شهادة الدكتورة في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

 .2003/2004التسيير جامعة الجزائر 

صادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "إشكالية تمويل المؤسسات االقت :العايب ياسين02
 .2010/2011 "أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في العموم االقتصادية الجزائر

خير الدين كواش "واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر " مذكرة ماستر في العموم االقتصادية :03
 .2017/ 2016جامعة مميانة سنة

"مذكرة شهادة الماستر  " الدور التنموي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر: عميان نبيمة 04
 .2014/2015جامعة البويرة سنة  في العموم التجارية،

: فرحاتي حبيبة "دور هياكل الدعم المالي أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة 05
 .2012/2013القتصادية سنة "مذكرة ماستر في العموم ا الجزائر

 

 الممتقيات:

تقى مسحنون سمير ،بونوة شعيب "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويمها في الجزائر" الم :01
 .2006 أبريل 17/18جامعة الشمف يوم  الدولي حول متطمبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
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المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممتقى الدولي دور البنوك والمؤسسات  :حداد مناور،02
جامعة حسيبة بن بوعمي ، الشمف  حول متطمبات  تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الدول العربية،

 .2006أبريل  17/18،الجزائر،

معدات التضخم في :لخضر أوصيف, أحمد عمماوي, ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لمحد من 03
استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية  الجزائر, الممتقى العممي الدولي حول:

 .2011نوفمبر1617-المستدامة, جامعة المسيمة, الجزائر, 

: محمد الهادي مباركي, المؤسسة المصغرة ودورها في التنمية, الممتقى الوطني حول: المؤسسات الصغيرة 04
 .2002أفريل, 9ـ 8, األغواطوالمتوسطة ودورها في التنمية, 

تنمية المؤسسات ،الدورة  استراتيجية التجربة التنموية في الجزائر و :إسماعيل بوخارة ،عبد القادر عطوي،05
التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغربية ،جامعة 

 .فرحات عباس ،سطيف الجزائر

:عثمان حسن عثمان, مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية االقتصادية, الدورة  06
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في االقتصاديات المغاربية, جامعة  التدريبية الدولية حول :

 .2003ماي  25ـ23فرحات عباس, سطيف, الجزائر, 

: كتوش عاشور، طرشي محمد، دور الم ص م في الدول العربية، الممتقى الدولي" متطمبات تأهيل الم  07
 .45عة حسيبة بن بوعمي الشمف، ص: ،جام 2006أفريل 17/18، يومي"ص م في الدول العربية

لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أبحاث اقتصادية و  جتماعيالا : شبوطي حكيم، الدور التنموي و 08
 2008ادارية، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثالث، جوان 

 .21،ص: 

 

 : القوانين والمراسيم

 .2017/ 2016، الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية ،القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات ،دورة:  01

 .2017المتعمق بترقية االستثمار ، 09ـ  19الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية ، القانون : 02
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الوطنية لدعم يتضمن إنشاء الوكالة   1996سبتمبر  سنة  8مؤرخ  في  296-96مرسوم تنفيذي رقم : 03
 .تشغيل الشباب

 :مطويات

 .:مشروع برنامج االمم المتحدة لمتنمية01

 .لوالية أدرار إعداد مديرية التشغيل لوالية أدرار  2017:بطاقة  فنية و حصيمة النشاط  سنة 02

 .:مطويات معدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ادرار03

 :واقع اإللكترونيةالم

 .احصائيات مستخرجة من الموقع االلكتروني لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  01
 .حسب الموقع لإللكتروني حسب فرع ادرار لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  02

  2018نوفمبر  14: موقع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية عمى األنترنت يوم  03

، سنة  : www.ons.dz/-emploi-et-chomage-htmlاالنترنت عمى الوطني لإلحصاء  الديوان
2007 ،14/01/2018. 

 بالمغة األجنبية :قائمة المراجع 

01 MARTIN C.,Contribution à la définition d’actions pour la pérennisation de la 
prévention, des risques professionnels dans les -PMI, thèse de doctorat , paris, 
2008, p25. 

02 Ministère des petites et moyennes entreprises , du commerce, de l'artisanat et 
des professions libérales, statut de la pme de croissance, France, 2007, P7. 

03 AYYAGARI M., Beck T.et A. Demirgüc-Kunt, Small and Medium Enterprises 
across the Globe, Policy Research Working Paper 3127, WORLD BANK, 
Washington, DC, 2003, p. 27-28. 

04 SADEG M., Performance des entreprises Algériennes et intégration à 
l’économie mondiale , Cahier de CREAD, N°46, ALGER, 1999, P111. 
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 10رقم:ملحق 

AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A l EMPIOI DES JEUNES 

ANTENNE : ADRAR 

FICHE SIGNALETIQUE (PHASE CREATION) 

Dossier Attestation d éligibilité 

N :01010006944 
Date de dépôt :17/10/2012 

N :365/2013 
Délivrée le : 30/06/2013 

IDENTIFICAION DU PROJET 

Intitulé du projet LABORATOIRE D ANALYSES 

Secteur d activité SERVIES NON MARCHANDS FOURNIS A IA COLLECTIVITE 

Adresse du Siege Social RUE BADJI HADJ MOKHTAR N 2S2,ADRAR ,ADRAR 

Forme juridique EURL 

Zone spécifique OUI 

IDENTIFICATION DU GERANT 

Nom et prenom MEBARKI AHMED 

Nom de jeune fille  

Date de naissance 07/02/1981 

Adresse personnelle 52 RUE NELAAGOUN AHMIDA ,ADRAR,ADRAR 

Qualification MICROBIOLOGIE 

Associe n :1 

Nom et prenom …………………………………………………………………………………………………………..………… 

Nom de jeune fille ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

Date de naissance …………………………………………………………………………………………………….……………… 

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………….……………… 

Qualification ………………………………………………………………………………………………….………………… 

Associe n :2 

Nom et prenom …………………………………………………………………………………………………..………………… 

Nom de jeune fille ………………………………………………………………………………………………….………………… 

Date de naissance …………………………………………………………………………………………………….……………… 

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………..………….… 

Qualification …………………………………………………………………………………………………………………… 

Associe n :3 

Nom et prenom ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualification ……………………………………………………………………………………………………………………… 

PRESENTATION DE L EMPLOI 

Nombre d associes (1) 1 

Nombre d emplois prévus (2) 3 
Nombre Total d emplois (1+2) 4 

 



 10رقم:ملحق 

AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A l EMPIOI DES JEUNES 

ANTENNE : ADRAR 

FICHE SIGNALETIQUE (PHASE CREATION) 

Dossier Attestation d éligibilité 

N :01010002667 
Date de dépôt :26/11/2006 

N :002/2007 
Délivrée le : 02/01/2007 

IDENTIFICAION DU PROJET 

Intitulé du projet BUREAU D INGENIERIE ET D ETUDEST TECHNIQUES 

Secteur d activité SERVIES NON MARCHANDS FOURNIS A IA COLLECTIVITE 

Adresse du Siege Social CENTRE COMMERCIAL AMRAD,ADRAR ,ADRAR 

Forme juridique SOCIETE CIVILE 

Zone spécifique OUI 

IDENTIFICATION DU GERANT 

Nom et prenom LAMOURI NOREDDINE 

Nom de jeune fille  

Date de naissance 11/10/1981 

Adresse personnelle CITE 01ER NOVEMBRE BLOC ,C, N 46,ADRAR,ADRAR 

Qualification ARCHITECTE 

Associe n :1 

Nom et prenom HAMMOUZINE ABDERRAHMANE 

Nom de jeune fille  

Date de naissance 01/07/1980 

Adresse personnelle CITE 11 DECEMBRE N 06 ?ADRAR,ADRAR 

Qualification ARCHITECTE 

Associe n :2 

Nom et prenom ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille ……………………………………………………………………………………………………………………..… 

Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Qualification ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Associe n :3 

Nom et prenom ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………………………………………………………..………………… 

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………..………………… 

Qualification ……………………………………………………………………………………………………………………… 

PRESENTATION DE L EMPLOI 

Nombre d associes (1) 2 

Nombre d emplois prévus (2) 0 
Nombre Total d emplois (1+2) 2 



 


