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 لتحقيق هامة أداة كوهنا حيث من والنامية، املتقدمة العاملية االقتصاديات يف هاما دورا  املصغرة املؤسسات تلعب        -
 من التقليص من االقتصادية اجملاالت اغلب يف الواسع انتشارها خالل من املؤسسات هذه سامهت فقد االقتصادية، التنمية
املتوازنة اإلقليمية التنمية وحتقيق اخلام، الداخلي الناتج زيادة البطالة، نسبة . 

 الربامج كافة وتوفري املؤسسات هبذه االهتمام زيادة األمر يتطلب املصغرة للمؤسسات الفعال الدور هلذا ونظرا        
 احلكومة قامت وهلذا. املنشودة االقتصادية التنمية حتقيق يف بدورها القيام على ومساعدهتا لدعمها املوجهة واآلليات
 من ذلك ويظهر مصغرة، مؤسسات إقامة حنو للتوجه املستثمرين وصغار الشباب تشجيع إىل هدفت مبادرات بعدة اجلزائرية

 األجهزة هذه أبرز ومن االقتصادي، النشاط قطاعات خمتلف يف وتأهيلها املؤسسات هذه بدعم هتتم هياكل إنشاء خالل
املصغر القرض لتسيري الوطنية والوكالة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة: .  

 

 المخلص
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 :مـقدمة

إن أهمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة نابعة من كونها أهم أداة لتنويع االقتصاد لما          

تمتاز به من خصائص كالمرونة وقدرة التعامل  مع التغيرات التي قد تحدث على مستوى االقتصاد المحلي 

ورها الحيوي في التنمية أو العالمي، وسهولة اإلنشاء وسرعة االنتشار بين مختلف فروع االقتصاد، وكذلك د

االقتصادية ألي دولة من خالل ما تقدمه من مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، المساهمة بفعالية في 

التصدير، خلق فرص عمل جديدة وغيرها. لذلك فقد أصبح من المؤكد اليوم في العالم المتقدم واألقل تقدما 

مار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها في االهتمام والتركيز الكبيرين على سياسة االستث

 .تنمية وتطوير االقتصاد

وإدراكا ألهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني          

إقامة قامت الحكومة الجزائرية بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو 

مؤسسات مصغرة، ويظهر ذلك من خالل إنشاء هياكل تهتم بدعم هذه المؤسسات وتأهيلها في مختلف 

قطاعات النشاط االقتصادي. فباإلضافة إلى األنشطة التي تقوم بها الوزارة المختصة بالقطاع والهيئات 

 .مؤسسات المصغرةالتابعة لها هناك هيئات حكومية ومؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال في تنمية ال

لذلك سنحاول من خالل هذه المداخلة تسليط الضوء على أبرز هذه الهيئات والمتمثلة في الوكالت          

نموذجا،  وذلك من خالل   ANSEJ-ANGEMالوطنية لدعم ومرافقة انشاء المؤسسات الصغيرة، 

 :المحاور التالية

 .ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 .ANSEJ لوطنية لدعم تشغيل الشبابالوكالة ا -

 .ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -

 .حالة والية بسكرة -في دعم إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرةANSEJ  مساهمة جهاز -

 .حالة والية بسكرة -في دعم إنشاء المؤسسات المصغرة ANGEM  مساهمة جهاز -

I- ماهية المؤسسات المصغرة 

يشير كثير من االقتصاديين والباحثين من خالل دراساتهم إلى أن دعم وتطوير المؤسسات المصغرة          

وتشجيع إقامتها وضمان ديمومتها من أهم دعائم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية 

م، وخصائص، وأهمية هذه والمتقدمة على حد سواء،  وفي هذا المجال تظهر الحاجة إلى التعرف على مفهو

 .المؤسسات من خالل دورها االقتصادي واالجتماعي

 المداخلة

 



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقوالفرص  اجلزائر يف إنشاء املؤسسات ومساعدة دعم آلياتالمقاوالتية بعنوان : حول  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

المصغرة المؤسسات إنشاء ومرافقة لدعم الوطنية الوكاالت : 
ANSEJ-ANGEM بسكرة والية حالة) نموذجا ) 

 

 مفهوم المؤسسات المصغرة -1

أثار تحديد مفهوم المؤسسات المصغرة كثيرا من الجدل بين األوساط االقتصادية الدولية والمحلية          

الم النامي والمتقدم كافة على رغم وجود المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وانتشارها في دول الع

حد سواء، ولعل األسباب المؤدية إلى اختالف التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات اإلقتصادية، 

 :يمكن حصرها في األسباب التالية

 .اختالف درجة النمو االقتصادي -

 .اختالف طبيعة النشاط االقتصادي وفروعه -

 .والعوامل السياسيةاختالف العوامل التقنية  -

ولصعوبة تحديد تعريف دقيق للمؤسسات المصغرة والصغيرة وحتى المتوسطة تم االعتماد على         

جملة من المعايير يمكن االستناد عليها في محاولة تحديد ماهية هذه المؤسسات، فهي تشمل على سبيل المثال 

اإلنتاج أو قيمته، حجم المبيعات .....الخ، وقد يستخدم أي ال الحصر: معيار عدد العمال، رأس المال، كمية 

 (1من هذه المعايير منفردا كما قد يحتاج األمر إلى استخدام أكثر من معيار واحد في الوقت نفسه.)

عمال في المؤسسات المصغرة والتي  10فيصنف البنك الدولي المؤسسات التي يعمل فيها أقل من         

عامل في المؤسسات  100-50عامل في المؤسسات الصغيرة والتي يعمل فيها مابين  50-10يعمل بها ما بين 

 (2المتوسطة. )

عمال والمؤسسة  10أما بالنسبة لإلتحاد األوروبي فالمؤسسة المصغرة هي التي يعمل بها أقل من         

ماليين أورو ، أما  7عامل والتي تحقق رقم أعمال سنوي ال يتجاوز  50الصغيرة هي التي تشغل أقل من 

مليون  40عامل والتي ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  250المؤسسة المتوسطة هي التي تشغل أقل من  

 (3أورو.)

-01أما في الجزائر فيتلخص تعريف المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في القانون رقم         

هي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي المتضمن القانون التوجي 12/12/2001المؤرخ في  18

اعتمدت فيه الجزائر على معايير: عدد العمال، رقم األعمال السنوي، الحصيلة السنوية على النحو التالي: 

(4) 

المؤسسة المصغرة: تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بين عامل  -

مليون دج وال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  20رقم أعمال سنوي أقل من  عمال، وتحقق 9واحد إلى 

 .ماليين دج 10

و  10المؤسسة الصغيرة : تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بين  -

 100سنوية مليون دج وال يتجاوز مجموع حصيلتها ال 200عامال ، وال يتجاوز  رقم أعمالها السنوي  49

 .مليون دج
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و  50المؤسسة المتوسطة: تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بين  -

مليون دج و مليار دج،  أو يكون  مجموع  200عامال ، ويكون رقم أعمالها السنوي محصور بين  250

 .مليون دج 500و100حصيلتها السنوية ما بين 

 :تلخيص التصنيف السابق للمؤسسات في الجدول التالي ويمكن         

 .(: معايير التمييز بين حجم المؤسسات في الجزائر01الجدول رقم )

 

 المعايير                         
 المؤسسة

 رقم األعمال السنوي العمالة الموظفة
 مليون دج

 الحصيلة السنوية
 مليون دج

 10 20 9 -1 المؤسسة المصغرة
 100 200 49 -10 المؤسسة الصغيرة

 500 -100 2000 -200 250 -50 المؤسسة المتوسطة

المؤرخ في  18-1المصدر: القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( القانون رقم     

12-12-2001.( 

 خصائص المؤسسات المصغرة -2

المؤسسات، يمكن إدراجها في النقاط  تتميز المؤسسات المصغرة بخصائص تميزها عن غيرها من

 (5التالية:)

سهولة البدء: المؤسسات المصغرة تتميز بانخفاض رأس المال المطلوب للبدء بها، وبالتالي صغر  

 .القروض الالزمة لذلك

مرنة: حيث تتركز معظم إدارتها في شخص مالكها فتتبع سياسات وإجراءات أداء عمل مبسطة  

 .وخطط واضحة

سات المصغرة مشروع يقام من قبل أشخاص وليس من قبل حكومات، وهو نشاط اقتصادي المؤس 

 .وليس نشاط ديني اجتماعي أو سياسي

مصادر التمويل المؤسسات المصغرة غالبا ما تكون ذاتية، حيث ال يستطيع صاحب المشروع في  

 .صيةمعظم األحيان الحصول على قروض كبيرة وخارجية، بل يعتمد على مدخرات شخ

سرعة التكيف في مواجهة الظروف االقتصادية الصعبة والتي قد ال تكون المؤسسات الكبيرة قادرة  

 .عليها

تعتمد على المهارة الحرفية، فمجاالت عملها متخصصة ويتم إنتاجها بالدقة والجودة مقارنة بإنتاج  

 .المؤسسات الكبيرة
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متغيرات التحديث والنمو خاصة فيما يتعلق  القدرة على سرعة التغيير والتطوير والتكيف مع 

 .برغبات المستهلكين وأذواقهم والقدرة على إشباع حاجاتهم في أماكن تواجدهم

 أهمية المؤسسات المصغرة -3

 (6من أهم المجاالت التي تتبلور فيها هذه األهمية نذكر:)

لتقلبات االقتصادية، إذ ال إعطاء مرونة في مجال تحسين قدرة االقتصاد على التكيف واالستجابة ل 

 .يؤثر اختفاء عدد منها على مجمل النشاط االقتصادي قياسا بالمؤسسات المتوسطة والكبيرة

تضييق الفجوة بين مستوى التطور االقتصادي بين مناطق الدولة الواحدة، وفي تقليص التفاوت بين  

 .رى مما يحقق الترابط والتكامل بينهمامركز المنشآت االقتصادية )الصناعية( جغرافيا في مناطق دون أخ

تخفيف الهجرة من الريف إلى المدينة ألنها تستخدم الموارد المحلية والقوى العاملة، مما يحقق  

 .التوازن االجتماعي واالقتصادي

استيعاب القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة واكتساب المهارات من خالل توفير فرص العمل،  

 .ين غير الماهرين مهارات بمرور الوقتإكساب العامل

تساعد في خلق فرص منتجة للعديد من المهارات والكفاءات وتوسيع قاعدة رجال األعمال، وخلق   

 .الفرص لتطوير المهارات والقيادات اإلدارية من خالل تشجيع المبادرة واإلبداع واالبتكار

والكبيرة، إذ أن هناك الكثير من المؤسسات تعتبر المؤسسات المصغرة  نواة المؤسسات المتوسطة  

المصغرة  استطاعت تحقيق النمو والتطور حتى في الدول المتقدمة لتصبح مؤسسات كبيرة لها دورها في 

 .االقتصاد

إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مما يؤثر إيجابا في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح أرباب  

 .سين مستوى معيشتهمالدخول الصغيرة وبالتالي تح

تنمية الصادرات من خالل ما تقدمه من منتجات تامة صالحة للتصدير مباشرة أو قابلة للدخول في  

 .إنتاج المؤسسات التي تتولى تصديرها بعد إكمال العمليات اإلنتاجية الالزمة

 .تلبية االحتياجات المحلية من السلع والخدمات 

II- الشباب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل (Agence National de Soutien a l'Emploi des 

Jeunes )  

، المؤرخ في 296-96تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم التنفيذي رقم          

، وقد وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية 1996سبتمبر  8

 (7ع نشاطات الوكالة.)لجمي



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقوالفرص  اجلزائر يف إنشاء املؤسسات ومساعدة دعم آلياتالمقاوالتية بعنوان : حول  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

المصغرة المؤسسات إنشاء ومرافقة لدعم الوطنية الوكاالت : 
ANSEJ-ANGEM بسكرة والية حالة) نموذجا ) 

 

وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتسعى لتشجيع          

كل الصيغ المؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباني من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع 

  (8والخدمات.)

  ANSEJ مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -1

 (9تضطلع الوكالة باالتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام اآلتية:)

 .تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية 

تسير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب،  

ها اإلعانات وتخفيض نسب الفوائد في حدود الغالفات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت السيما من

 .تصرفها

تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية  

ت األخرى التي يحصلون بمختلف اإلعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازا

 .عليها

تقوم بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر  

 .الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز االستثمارات

ة إلى ترقية تشغيل الشباب ال سيما من خالل برامج التكوين تشجيع كل أشكال التدابير األخرى الرامي 

 .والتشغيل والتوظيف األولي

  :وبهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص، بما يأتي

تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع كل المعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني   •

  .والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم

 .تقدم االستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض   •

تقيم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع، وتطبيق    •

  .خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغاللها

راسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية تكلف جهات متخصصة بإعداد د •

 .ألصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير

  ANSEJ إجراءات إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار جهاز -2

 .التوسيعيتضمن جهاز إنشاء المؤسسات المصغرة نوعين من االستثمار: استثمار اإلنشاء، واستثمار       

  استثمار اإلنشاء -2-1
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 يتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين لالستفادة من جهاز      

ANSEJ.  

  شروط التأهيل -2-1-1

يتم االستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصغرة          

 (10المشروع الذي يستوفي الشروط التالية: )جديدة صاحب 

سنة بالنسبة لمسير المؤسسة، على أن  40سنة، ويمكن أن يصل السن إلى  35-19أن يتراوح سنه من  -

  .مناصب عمل دائمة 3يتعهد بتوفير 

 .أن يكون الشاب بطاال -

 .أن يكون لديه مؤهالت مهنية ذات عالقة بالنشاط المرتقب -

  .ة شخصية في تمويل المشروعأن يقدم مساهم -

 التركيبة المالية -2-1-2

 .يوجد صيغتان للتمويل في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب         

 التمويل الثنائي -أ

ويشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع والقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة، ويتعلق هذا        

 (11مويل بمستويين، كما هو موضح في الجدول الموالي: )النوع من الت

 (: التركيبة المالية للتمويل الثنائي02الجدول رقم )

  

وكالة( المساهمة الشخصية  ل  القرض بدون فائدة )ا

مبلغ االستثمار ال يتجاوز  المستوى األول:
 %25 %75 دج 2.000.000

مبلغ االستثمار يتراوح بين  المستوى الثاني:
 %20 %80 دج 2.000.001-10.000.000

 

 التمويل الثالثي  -ب

ويشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع والقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة والقرض          

 (12البنكي، يتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين، كما هو موضح في الجدول التالي:)
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 (: التركيبة المالية للتمويل الثالثي03الجدول رقم )

  

القروض بدون فائدة  المساهمة الشخصية 
وكالة( ل  )ا

 القرض البنكي

 المناطق األخرى المناطق الخاصة المناطق األخرى المناطق الخاصة

5% 5% 25% 70% 70% 

8% 10% 20% 72% 70% 

 

 .http://www.ulum.nl/4.htm :المصدر      

 اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية -2-1-3

 اإلعانات المالية -أ

 .تشغيل الشباب للمؤسسة المصغرةالقرض بدون فائدة: وهو قرض على المدى الطويل تمنحه الوكالة لدعم  -

التخفيض من نسبة الفائدة على القرض البنكي: في إطار التمويل الثالثي تدفع الوكالة جزءا من الفوائد  -

على القروض البنكية، ويتباين مستوى التخفيض حسب طبيعة وموقع النشاط، كما هو موضح في الجدول 

  (13الموالي:)

 الفائدة (: تخفيض نسبة04الجدول رقم )

 المناطق                                     
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 المناطق                                     
 القطاعات                            

 المناطق األخرى المناطق الخاصة

 %80 %95 القطاعات ذات األولوية

 %60 %80 القطاعات األخرى

 www.medea-dz.com :المصدر   

 .القطاعات ذات األولوية، وهي: الفالحة، الري، الصيد البحري

 االمتيازات الجبائية  -ب

تستفيد المؤسسات المصغرة من تسهيالت جبائية هامة خالل تنفيذ وإنجاز المشروع وفي فترة االستغالل،     

 (14بحيث تكون كاآلتي:)

 :مرحلة اإلنجاز •

ة القتناء التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في تنفيذ اإلعفاءات من الرسم على القيمة المضاف -

  .االستثمار قيد اإلنجاز

 .% على كل التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تنفيذ االستثمار5تخفيض حقوق الجمركة بنسبة  -

 .اإلعفاء من رسوم نقل الملكية على االكتتابات العقارية -

 .على عقود تأسيس المؤسسة المصغرةاإلعفاء من حقوق التسجيل  -

 .اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات وإضافات البنايات -

 :مرحلة االستغالل   •

  .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 .اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي -

 .اإلعفاء من الدفع الجزافي -

  .ياإلعفاء من الرسم على النشاط المهن -

 .اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات وإضافات البنايات -

  .% الشتراكات أصحاب العمل فيما يتعلق بالمرتبات المدفوعة7معدل مخفض لـ -

 مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة -2-1-4
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شغيل الشباب تمر عملية مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف جهاز الوكالة الوطنية لدعم ت        

 (15بعدة مراحل، يمكن تلخيصها في الشكل الموالي:)

 

 (: مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .http://www.ansej.org.dz المصدر: موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب           
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 (16استثمار التوسيع ) -2-2

يتعلق استثمار التوسيع بالمؤسسات المصغرة والمنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب         

 .إلى توسيع قدراتها اإلنتاجية في نفس النشاط، أو نشاط مرتبط بالنشاط األصليوالتي تطمح 

  شروط التأهيل -2-2-1

  :يجب أن تتوفر في المؤسسة المصغرة الشروط التالية        

 .% من القرض البنكي70تسديد نسبة  -

 .إلى ثنائي تسديد كامل القرض البنكي في حالة تغيير البنك أو طريقة التمويل من ثالثي -

 .% من القرض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي70تسديد نسبة  -

  .تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام -

 .تقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة التطور االيجابي للمؤسسة المصغرة -

 التركيبة المالية -2-2-2

نية لدعم تشغيل الشباب بالنسبة الستثمار التوسيع، كما يوجد نوعين من التمويل في إطار الوكالة الوط        

 .(هو الحال في استثمار اإلنشاء )أنظر التركيبة المالية الستثمار اإلنشاء

 اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية -2-2-3

 .وهي نفس اإلعانات واالمتيازات الجبائية الممنوحة في استثمار اإلنشاء        

 لمرافقة أثناء فترة توسيع المؤسسة المصغرةمراحل ا -2-2-4

تمر عملية مرافقة توسيع المؤسسة المصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعدة         

  :مراحل، يمكن تلخيصها في الشكل الموالي

 (: مراحل مرافقة توسيع المؤسسة المصغرة02الشكل رقم )
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 .http://www.ansej.org.dz الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمصدر: موقع             

III-  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (Agence National de Gestion du Micro 

Crédit )  

المؤرخ في  14-04أنشئت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم          

وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، توضع الوكالة  ،2004جانفي  22

تحت سلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة وفقا 

 (17ألحكام هذا المرسوم.)

 ANGEM  مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -1

تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة الفقر         

 (18والهشاشة، وتتمثل مهامها األساسية في:)

  .تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 

  .متدعم المستفيدين وتقدم لهم االستشارة وترافقهم في تنفيذ أنشطته 

 .تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم 

تضمن متابعة األنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي  

  .تربطهم بالوكالة

 .متساعد المستفيدين عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعه 

تقيم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفيذ خطة  

 .التمويل

 شروط التأهيل للحصول على القرض المصغر -2

يستفيد من اإلعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط           

 (19:)المجتمعة التالية

  .سنة فما فوق 18بلوغ سن  -

  .عدم امتالك دخل أو امتالك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة -

  .إثبات مقر اإلقامة -
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امتالك شهادة تثبت الكفاءة المهنية أو وثيقة معادلة معترف بها أو التمتع بمهارة مهنية مؤكدة تتوافق مع  -

 .النشاط المرغوب إنجازه

  .مساعدة أخرى إلنشاء النشاطاتعدم االستفادة من  -

  .القدرة على دفع المساهمة الشخصية حسب صيغ التمويل المتبعة -

 .االشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حالة طلب المقاول لقرض بنكي -

 .االلتزام بتسديد القرض ونسبة الفوائد للبنك حسب جدول زمني محدد -

 .مبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب جدول زمني محددااللتزام بتسديد  -

 التركيبة المالية -3

 (20( صيغ للتمويل، وهي:)3تشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على تسيير ثالث )        

 التمويل الثنائي: بين الوكالة والمستفيد -3-1

 .دج 30.000األولية، والتي ال تتجاوز كلفتها  وهو في حالة شراء المواد

 .% بدون فوائد90مساهمة الوكالة  -

 .%10مساهمة المستفيد  -

 التمويل الثنائي: بين البنك والمستفيد -3-2

دج، وتكون مساهمة البنك والمستفيد 100.000دج و  50.000وهو للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين  

 :على النحو التالي

 .البنك 95% -

 .المستفيد 5% -

 :% إذا97وترفع مساهمة البنك إلى  

 .كان المستفيد حامل لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها -

 .أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا  -

 التمويل الثالثي: بين البنك والوكالة والمستفيد -3-3

دج وتكون مساهمة كل منهم على  400.000دج و 100.001قيمتها ما بين وهو للمشاريع التي تتراوح 

 :النحو التالي
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  .%90% إلى 80% بفوائد مخفضة بنسبة 70مساهمة البنك   -

  .%5%أو  3مساهمة المستفيد   -

  :% من كلفة النشاط، إذا27% أو 25مساهمة الوكالة   -

  .معترف بهاكان المستفيد حامل لشهادة أو وثيقة معادلة  *

 .أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا *

% من نسبة 20% إلى 10ويمنح القرض البنكي بنسبة فائدة مخفضة تقع على عاتق المستفيد )بنسبة          

 .تجاريةالفائدة المحددة من طرف البنك والمؤسسات المالية(، تتحمل الوكالة فارق نسبة الفائدة ال

 :ويمكن تلخيص صيغ وأنماط التمويل السابقة، في الجدول الموالي         

 ANGEM  (: صيغ وأنماط التمويل في إطار جهاز05الجدول رقم )

 

 نسبة الفائدة سلفة الوكالة القرض البنكي المساهمة الشخصية صنف المقاول قيمة المشروع

 :من

  دج50.000 

و وثيقة معادلة معترف بها و/أو الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصةحامل لشهادة أ دج100.000إلى 

 3% 97% - 10% 

 (المناطق لخاصة)

 %20 - %95 %5 األصناف األخرى 

 (مناطق أخرى)

 :من

  دج100.000 

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها و/أو الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصة دج400.000إلى 

 3% 

 70% 27% 10% 

 (المناطق الخاصة)
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 %20 %25 %70 %5 األصناف األخرى 

 (مناطق أخرى)

 %10 األصناف األخرى )شراء المواد األولية( دج 30.000

 - 90%        - 

 .المصدر: منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر       

 ANGEM  التعديالت المقترحة المتعلقة بصيغ التمويل في إطار جهاز -4

أتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة تقضي بتثمين أجهزة دعم إنشاء  2011فيفري  22ابتداء من          

النشاطات، ويتعلق األمر بمجموعة من التعديالت المقترحة، تخص صيغ التمويل في إطار الوكالة الوطنية 

 (21لتسيير القرض المصغر، وشملت التعديالت بالخصوص النقاط التالية: )

دج،  100.000دج إلى   30.000القرض من دون فوائد المخصص القتناء المواد األولية من  رفع قيمة -

% ، حيث 10تم إلغاء المساهمة الشخصية لصاحب المشروع والتي كانت تقدر بـ 2011أفريل  06وفي 

 .% من قيمة المشروع100أصبحت الوكالة تتكفل بـ 

وكذا المادة األولية الضرورية لمباشرة النشاط من رفع قيمة القرض الموجه القتناء أدوات صغيرة،  -

 .مليون دج في إطار التمويل الثالثي 1دج إلى  400.000

%  5تخفيض المساهمة الشخصية التي تطلب من المترشح للقرض المصغر بالنسبة للتمويل الثالثي من  -

سيير القرض المصغر الموجه % ، وبهذا فقد تم رفع قيمة القرض من دون فوائد للوكالة الوطنية لت1إلى 

% 29%  إلى  25% في حال اقتناء تجهيزات صغيرة ومواد أولية من  70إلتمام القرض البنكي المحدد بـ

 .من تكلفة النشاط

رفع نسبة تخفيض الفائدة التجارية المطبقة على القرض البنكي في المناطق الخاصة في الجنوب والهضاب  -

 .%95% إلى 90العليا من 

  .يع القرض المصغر ليشمل تمويل نشاطات تجارية صغيرةتوس -

شهر إلى مدة  15رفع مدة تسديد السلفة من دون فوائد للقرض المصغر الخاص باقتناء المواد األولية من  -

 .شهر 36شهر إلى  24تتراوح ما بين 

سنوات لتسديد  3قدره منح أجل أقصاه سنة للمستفيدين لتسديد فائدة القرض البنكي، في حين منح أجل آخر  -

 .القيمة اإلجمالية للقرض البنكي

-IV  مساهمة جهاز ANSEJ حالة والية بسكرة -في دعم إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة 
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األداة المحورية التي ترتكز عليها سياسة خلق مناصب الشغل المستدامة، وتعد  ANSEJ يعد جهاز         

 .اإلبداعية الشبابية اليوم الجهاز األكثر جلبا للقدرات

لقد استمرت المجهودات المبذولة منذ بداية انشاء الجهاز وبداية استثمارات الوكالة في منطقة بسكرة          

بنتائج نلخصها في  2011إلى غاية شهر مارس  1999أي من تاريخ إنشاء فرع الوكالة ببسكرة في سنة 

 :الجداول التالية

  ANSEJ ت المودعة في جهاز(: عدد الملفا06الجدول رقم )

  2011إلى غاية مارس  1999من سنة 

 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

خالل الشهر إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر عدد الملفات المودعة على أساس قطاع النشاط

  

روع وكالة القرض البنكي المساهمة الشخصية صنف المقاول قيمة المش ل  الفائدةنسبة  سلفة ا

 من:
 دج 50.000 

إلى 
 دج100.000

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها 
 و/أو الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصة

3% 97% - 10% 
)المناطق 
 لخاصة(

 %20 - %95 %5 األصناف األخرى
 )مناطق أخرى(

 من:
 دج 100.000 

إلى 
 دج400.000

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها 
 الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصة و/أو

3% 
 

70% 27% 10% 
)المناطق 
 الخاصة(

 %20 %25 %70 %5 األصناف األخرى
 )مناطق أخرى(

 %10 األصناف األخرى )شراء المواد األولية( دج 30.000
 

- 90%        - 

 

 23137 2547 115 00 23022 2547 مناصب الشغل المتوقعة

 .الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع بسكرةالمصدر: الوكالة        

فرع بسكرة من  ANSEJ نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن عدد الملفات التي تم إيداعها بجهاز       

ملف يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة يتوقع منها  8143قدر بـ  2011( إلى غاية مارس 1999بداية نشاطها )

ـ  ملف يخص المؤسسات في إطار 180ي مختلف النشاطات، ومنصب ف 23022إحداث مناصب شغل تقدر ب

 .منصب 23137التوسع والتي يتوقع منها خلق مناصب شغل تقدر بـ 

  ANSEJ  (: الملفات المتحصلة على شهادة التأهيل من طرف جهاز07الجدول رقم )
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 20111إلى غاية مارس  1999من سنة 

 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

إلى  خالل الشهر إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر المتحصلة على شهادة التأهيـلالملفات 

 غاية نهاية

  

 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 
عدد الملفات المودعة على أساس 

 خالل الشهر قطاع النشاط
إلى غاية نهاية 

 خالل الشهر الشهر
إلى غاية نهاية 

 الشهر
ي خالل الشهر  ة نهايةـإلى غا

 الشهر
ت ــا م  2479 70 06 0 2473 70 الخد

رف ـح ـل  1044 43 01 0 1043 43 ا
ق ـن ـل  1061 306 10 0 1051 306 ل ـا

الحة ـف ـل  1846 257 00 0 1846 257 ا
ري ــ ـل  104 04 00 0 104 04 ا

رة نالمه ـح  80 01 06 00 74 01 ال
ة ـع ا ـن  310 20 01 0 309 20 الص

ن ا ـي  143 00 00 0 143 00 ةـالص
 1113 27 13 00 1100 27 األشغال العمومية
وع ــ م ـج  8180 728 37 00 8143 728 الم

 23137 2547 115 00 23022 2547 مناصب الشغل المتوقعة

 15185 00 106 00 15079 00 مناصب الشغل المتوقعة

 .المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع بسكرة          

يوضح الجدول أعاله، عدد الملفات المتحصلة على شهادة التأهيل، حيث يقدر عدد الملفات المتحصلة          

ـ  ـ  5609على شهادة التأهيل في مرحلة اإلنجاز ب منصب،  15079ملف يتوقع منها خلق مناصب شغل تقدر ب

منصب  106ملف يتوقع منها  31در عدد الملفات المتحصلة على  شهادة التأهيل في مرحلة التوسع بـ ويق

 .شغل

 2011إلى غاية شهر مارس 1999(: عدد الموافقات البنكية من سنة 08الجدول رقم )

 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر الشهرإلى غاية نهاية  خالل الشهر تقسيم الموافقـات البنكيــة

 إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر  
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 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 
الملفات المتحصلة على 

ل ـي  شهادة التأه
 خالل الشهر إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر

 إلى غاية نهاية
 إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر الشهر 

ــات م  1790 00 03 00 1787 00 الخد

رف ـح ـل  764 00 00 00 764 00 ا

ق ـن ـل  537 00 11 00 526 00 ل ـا

الحة ـف ـل  1194 00 00 00 1194 00 ا

ري ــ ـل  75 00 00 00 75 00 ا

رة نالمه ـح  77 00 04 00 73 00 ال

ة ـع ا ـن  187 00 01 00 186 00 الص

ن ا ـي  131 00 00 00 131 00 ةـالص

 885 00 12 00 873 00 األشغال العمومية

وع ــ م ـج  5640 00 31 00 5609 00 الم

 15185 00 106 00 15079 00 مناصب الشغل المتوقعة

 3468 128 14 00  3454 128 مناصب الشغل المتوقعة

 .المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع بسكرة        

 1090من خالل الجدول السابق، نجد أن الموافقات البنكية على المشاريع في مرحلة اإلنجاز يقدر بـ       

منصب في  3454ملفات، أما مناصب الشغل المتوقع إحداثها هي:  6ملف، وفي مرحلة التوسع وافقت على 

 .منصب في حالة التوسع 14حالة اإلنجاز ، 

  الممولة حسب صيغ التمويل(: عدد المشاريع 09الجدول رقم )

 2011إلى غاية مارس  1999من سنة 

 إلى غاية نهاية الشهـر خــالل الشهــر

  مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز  مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

 تمويل المؤسسات الممولة

 تمويل ثالثي

 تمويل ثنائي

 تمويل ثالثي
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 تمويل تمويل ثالثي المجموع ثنائي

 تمويل ثالثيتمويل  ثنائي

 المجموع ثنائي

 1448 11 09 357 1071 25 00 00 01 24 العـــدد

 4013 40 24 972 2977 81 00 00 03 78 مناصب الشغل المتوقعة

 .المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع بسكرة         

مؤسسة )  1071يتضح من خالل الجدول، أن عدد المؤسسات الممولة في مرحلة اإلنجاز يقدر بـ          

منصب  972مؤسسة )تمويل ثنائي( يتوقع منها  357منصب شغل، و 2977تمويل ثالثي( يتوقع منها إحداث 

 24نها مؤسسات يتوقع م 9شغل، أما في مرحلة التوسع يقدر عدد المؤسسات الممولة  تمويل ثالثي بـ 

 .منصب عمل 40مؤسسة في إطار التمويل الثنائي يتوقع منها  11منصب عمل و 

 (: تقسيم المشاريع الممولة على أساس قطاع النشاط10الجدول رقم )

 2011إلى غاية مارس  1999من سنة  

 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

خالل  إلى غاية نهاية الشهر هرخالل الش تقسيم المؤسسات الممولة على أساس قطاع النشاط

 إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر إلى غاية نهاية الشهر الشهر

 465 03 02 00 463  03 الخدمــات

 193 05 00 00 193 05 الـحـرف

 177 02 07 00 170 02 الـنـقـل 

 106 12 00 00 106 12 الـفـالحة

 17 00 00 00 17 00 الـــري

 77 00 03 00 74 00 المهن الحـرة

 125 01 00 00 125 01 الصنـاعـة

 11 00 00 00 11 00 الصيـانـة

 297 02 08 00 289 02 األشغال العمومية

 25 المجـمـوع
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1448 

00 20 

25 

1468 

 

 .المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع بسكرة         

مختلف النشاطات أهمها: الخدمات،  من الجدول السابق يتضح أن المؤسسات الممولة موزعة على       

 .الحرف، النقل

 

 

 

 (: عدد المؤسسات التي دخلت مرحلة االستغالل11الجدول رقم )

 2011إلى غاية مارس  1999من سنة 

 المجموع مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

  نهايةإلى غاية  خالل الشهر تقسيم المؤسسات التي دخلت مرحلة االستغالل على أساس قطاع النشاط

 إلى غاية نهاية خالل الشهر إلى غاية نهاية الشهر خالل الشهر الشهر

 الشهر 

ر ــ ه ــالل الش ر خ ـه  إلى غاية نهاية الش
  مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز  مرحلة التوسع مرحلة اإلنجاز 

 تمويل الممولةالمؤسسات 
 ثالثي

 تمويل
 ثنائي

 تمويل
 ثالثي

 تمويل
 ثنائي

 تمويل المجموع
 ثالثي

 تمويل
 ثنائي

تمويل 
 ثالثي

 تمويل
 ثنائي

 المجموع

 1448 11 09 357 1071 25 00 00 01 24 العـــدد

مناصب الشغل 
 4013 40 24 972 2977 81 00 00 03 78 المتوقعة

 32 00 00 00 32 00 الصيـانـة

 170 02 00 00 170 02 األشغال العمومية

 809 05 المجـمـوع
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00 00 05 809 

 

 2223 18 00 00 2223 18 الشغل المنشأةمناصب 

 تكلفة االستثمار

 20.914.000 1.653.985.000 00 00 20.914.000 1.653.985.000 

 .المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع بسكرة          

مؤسسة  809عدده بـ  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن عدد المؤسسات في مرحلة اإلستغالل  يقدر        

     .دج 1.653.985.000منصب، وتقدر تكلفة انجازها بـ  2223توفر مناصب شغل تقدر بـ 

  -Vمساهمة جهاز ANGEM  حالة والية بسكرة –في دعم انشاء المؤسسات المصغرة 

تهميش يعتبر القرض المصغر جزء ال يتجزأ من السياسات العمومية للدولة لمقاومة البطالة وال        

 –واإلقصاء ويمس شريحة ال بأس بها من السكان، ولقد ساهمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

بنتائج هامة في إطار منح القروض المصغرة،  2010منذ بداية نشاطها إلى غاية شهر ماي  -وكالة بسكرة

 :يمكن تلخيصها في الجداول التالية

 (صاحب المشروع - ANGEM اصة بالتمويل الثنائي )ا(: تطور المشاريع الخ12الجدول رقم )

 17/05/2010إلى غاية  01/01/2005المتعلقة بشراء المواد األولية من  

عدد المشار يع في إطار  عدد المشاريع في إطار التمويل عدد المشاريع الممولة عدد المشاريع المؤهلة

 عن النشاطعدد المشاريع المتوقفة  عدد المشاريع المرفوضة الدراسة

4112 3537 575 100 787 24 

 .المصدر:الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة         

 نالحظ من خالل الجدول أعاله أن عدد المشاريع المؤهلة لالستفادة من التمويل )التمويل الثنائي          

ANGEM –  مشروع،  4112قدر بـ  17/05/2011صاحب المشروع( من بداية نشاط الوكالة إلى غاية

مشروع في إطار الدراسة، رفض منها  100مشروع في إطار التمويل،  575مشروع،  3537مول منها 

 .مشروع 24مشروع وتوقف  787

 

 (إناث-(: توزيع المشاريع المؤهلة حسب النوع )ذكور13الجدول رقم )

 لةعدد المشاريع الممو المشاريع المؤهلة لالستفادة النــوع
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 1886 2199 إناث

 1651 1903 ذكور

 3537 4112 المجموع

 .المصدر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة       

من خالل الجدول، نالحظ أن عدد المشاريع المؤهلة لالستفادة من قروض الوكالة موزعة حسب         

 1886مشروع مول منها  199رف اإلناث بـ إناث(، حيث قدر عدد المشاريع المقدمة من ط -النوع )ذكور

 .مشروع 1651مشروع مول منها  1903مشروع، و قدر عدد المشاريع المقدمة من طرف الذكور بـ 

 2010-2005(: تطور عدد المشاريع المؤهلة خالل الفترة 14الجدول رقم )

 .المصدر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة       

، حيث نالحظ أن عدد 2010-2005الل الجدول أعاله يتضح عدد المشاريع المؤهلة خالل الفترة من خ     

 41بـ  2005المشاريع المؤهلة المقدمة من طرف اإلناث في تزايد خالل الفترة المعنية، حيث قدر في سنة 

شاريع مشروع، أما عدد الم 2199إلى  17/05/2010مشروع ارتفع خالل الفترات األخرى ليصل في 

 44بـ  2005المؤهلة المقدمة من طرف الذكور في تزايد كذلك خالل الفترة المعنية، حيث قدر في سنة 

 .مشروع 4123إلى  2010مشروع وارتفع خالل الفترات األخرى ليصل في سنة 

 (: توزيع المشاريع حسب قطاعات النشاط15الجدول رقم )

 النـوع             

 ع المؤهلةالمشاري قطاع النشاط    

 المجموع ذكور إناث 

وع ــ ن  عدد المشاريع الممولة المشاريع المؤهلة لالستفادة ال

 1886 2199 إناث

 1651 1903 ذكور

 3537 4112 المجموع
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وع              ـن  ال
 السنوات   

 المجموع ذكور إناث

2005 41 03 44 
2006 320 202 522 
2007 279 321 600 
2008 1538 1428 2966 
2009 1975 1735 3710 
2010 2199 1924 4123 

 .المصدر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة       

يتضح من خالل الجدول أن المشاريع المؤهلة المقدمة من طرف اإلناث ترتكز في قطاع الخدمات           

الذكور فترتكز في قطاع الخدمات يليه قطاع البناء وقطاع الزراعة، أما المشاريع المؤهلة المقدمة من طرف 

 .واألشغال العمومية

 

 

 

 

 (صاحب المشروع -( : تطور المشاريع الخاصة بالتمويل الثنائي )البنك16الجدول رقم )

 17/05/2010إلى غاية  2005من سنة 

 عدد المشاريع عدد المشاريع المودعة

 عدد المشاريع المؤهلة

عدد المشاريع 
 المودعة

 عدد المشاريع
 المؤهلة

 عدد المشاريع
 في إطار التمويل 

 عدد المشار يع 
 في إطار الدراسة

عدد المشاريع 
 المرفوضة

 عدد المشاريع 
 المتوقفة عن النشاط

01 00 00 00 00 01 

 المصدر: لوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة       

ال يوجد إقبال من طرف أصحاب المشاريع عل صيغة التمويل  نالحظ من خالل الجدول السابق أنة        

 .صاحب المشروع(، حيث ال يوجد أي مشروع تم تمويله بهذه الصيغة-الثنائي )البنك

 (، صاحب المشروعANGEM(: تطور المشاريع الخاصة بالتمويل الثالثي )البنك، 17الجدول رقم )

 عدد المشاريع نوكعدد المشاريع المحولة للب عدد المشاريع المؤهلة

 الممولة
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ANGEM عدد المشاريع المقبولة  عدد المشاريع المرفوضة عدد المشار يع في إطار الدراسة

 عدد المشاريع المتوقفة عن النشاط من البنوك

334 276 58 80 531 164 22 

 .المصدر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة      

، ANGEMه تطور عدد المشاريع الخاصة بصيغة التمويل الثالثي )البنك، يوضح الجدول أعال        

مشروع إلى البنوك  276مشروع حول منها  334صاحب المشروع(، حيث قدر عدد المشاريع المؤهلة بـ 

، أما المشاريع في ANGEM مشروع من طرف جهاز 58مشروع ،وتم تمويل  164وافق على تمويل 

 .مشروع 80بـ  إطار الدراسة فيقدر عددها

 2010-2005ذكور( خالل الفترة -(: تطور المشاريع المؤهلة حسب النوع )إناث18الجدول رقم )

 النـوع              

وع               ـن  ال
 السنوات

 المشاريع المؤهلة
 المجموع ذكور إناث

2005 00 00 00 
2006 07 28 35 
2007 24 76 100 
2008 54 146 200 
2009 79 255 334 
2010 79 255 334 

 .المصدر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع بسكرة       

من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن عدد المشاريع المؤهلة لالستفادة من صيغة التمويل الثالثي خالل        

مقدم من طرف اإلناث مشروع  79مشروع مقسمة بين  334يقدر عددها اإلجمالي بـ  2010-2005الفترة 

 .مشروع مقدم من طرف الذكور 255و

 

 :الخـاتمة

يعد االستثمار في المؤسسات المصغرة ذا أهمية كبيرة بوصفه منفذا جديدا الستغالل الموارد         

والخدمات المحلية، ومن ثم فهي تضيف موارد إلى البلد من خالل سد الحاجات المحلية والتقليل من إستراد 

لمثيلة والمساهمة الفعالة في عملية التصدير لسلع لها ميزة نسبية محلية، وتساعد في خلق العديد من السلع ا

فرص العمل وخصوصا أن معظم البلدان النامية ومنها الجزائر تعاني الكثير من المشاكل السكانية نتيجة 

 .عدم االستغالل األمثل للموارد الموجودة

سات المصغرة في الجزائر بإنشاء هيئات تقوم بدعم هذا النوع من المؤسسات وتعزز االهتمام بالمؤس         

وتشجيعها وتنميتها، ومن أهمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض 
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المصغر، وهذا ما أدى حسب اإلحصائيات الخاصة بوالية بسكرة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات 

 .خالل مدة قصيرة من الزمن المصغرة

لكن إنشاء المؤسسات المصغرة عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة          

الوطنية لتسيير القرض المصغر أو أي جهاز آخر ليس حال نهائيا لكل المشاكل التي تعترض المؤسسات 

ءات أو الحلول التي تساعد على الزيادة من فعالية المصغرة، األمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من اإلجرا

 :هذه المؤسسات، من أهمها

تفعيل دور الوكاالت الوطنية لدعم إنشاء المؤسسات من خالل تحسين قدراتها المالية واإلدارية حتى  -1

 .يتسنى لها تقديم الدعم المالي والمرافقة للمؤسسات المصغرة

لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة مع المؤسسات المالية والبنوك، توطيد عالقة الوكاالت الوطنية  -2

 .مما يساعد أصحاب المشاريع المؤهلة من االستفادة من القروض الالزمة النطالق نشاطهم في وقت وجيز

التسيير العقالني والرشيد للمؤسسات المصغرة لمواجهة األزمات التي تعترضها معتمدة على  -3

 .ل طاقاتها المعطلة والمهمشةقدراتها الذاتية واستغال

تخصيص تكوين متخصص في المقاولة يأخذ النقائص المدركة عند الشباب المقبلين على إنشاء  -4

مشاريع، وأن يرتكز أساسا على تطوير القدرات الشخصية الخاصة بالمقاولة مثل اإلبداع، روح المبادرة، 

 .التجارية الالزمة إلطالق مؤسسةالمخاطرة، روح المسؤولية، وتلقين القدرات التقنية و

تفعيل دور حاضنات األعمال خاصة في دعم المؤسسات حديثة النشأة من خالل توفير بعض  -5

 .الخدمات مثل: التكنولوجيا،المعلومات حول السوق، الحصول على التمويل

ن عدم كفاية استحداث آليات تمويل جديدة تتماشى واحتياجات المؤسسات المصغرة مع األخذ بالحسبا -6

 .الضمانات التي تقدمها هذه المؤسسات

ضرورة االستفادة من األفكار واألساليب والنماذج العربية والعالمية في التعامل مع المؤسسات  -7

 .المصغرة، وفي تطوير آليات تنمية االستثمار في هذه المؤسسات

 .المالية واإلدارية والجبائية تطوير وترقية محيط المؤسسات المصغرة وإعطائها كافة التسهيالت -8

إنشاء بنك للمعلومات، يسمح للمؤسسات المالية والبنوك بمعالجة ملفات المؤسسات المصغرة في  -9

  وقت وجيز، كما يقوي عالقة هذه الهيئات المالية بالمؤسسات المصغرة، ويمنحها ثقتها.
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