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ملخص:
تس ا ااات للي ا اااب الت وغلي ا ااة املؤاس ا ااية وا ا ااإ املؤاس ا ااية لل سس ا اااب ال ا ا اإة املتوسا ا ا ة ب

ا ااا

ا ااوغي امل سس ا اااب ال ا ا ا اإة

املتوسا ة ،تااو مااا اس حدا اسااتيدام اادا ؤاااإ مااا مزائا الع اال ااا اة اايااي ،حضااا ة حدا مسااات ة للياااب الدا ااة ل ااا لااو
بنس قليلة كس للياب الت وغلية املؤاسية.
رو ا جااوا العدآلا ااد مااا للي اااب ال يالاااب اةر ومي ااة ،حس ت الااد ر املزااو بامل سس اااب ال ا اإة املتوس ا ة ااا مج ااا
اةر ااد م ااا الؤ ال ااة بج ي ااز روا ااا ااا اة ااي ااي آلاؤق ااا وا ااإ مل اااف ،ل ااه لوج ااوا العدآلا ااد م ااا املعوق اااب امل اااملل ال ا واج ااا ت ا
امل سساب.
مااا لااا مااا سااؤذ ،جااا تا ا املقااا ذباياي الااد ر الا ي اآلااال للياااب اةر وميااة ال ا ل ااا اقااة مؤاسااية واااإ مؤاسااية
بامل سساب ال

اإة املتوس ة ا استيدام مزائ الع ل ،يض ت امل املل املعوقاب ال واج ا ت امل سساب ،اا

ألالااإ ،اقراإاع عات التوئااياب ال ا مااا سافع ا ت ي ااز ماا اااا ة امل سسااب ال ا اإة املتوسا ة ااا اة ااياي ااا مجاا اةرااد مااا
الؤ الة ل وئا ،ا مجاسب تسياإتا وما.
Abstract:
Contribute the direct and indirect financing mechanisms of small and medium enterprises to
the establishment and development of these institutions, which has led to the creation of a
large number of jobs in Algeria,
Although there are many mechanisms and governmental instititions, the role of small
and medium enterprises in the reduction of unemployment of all kinds in Algeria remains
insufficient, because of the many obstacles and problems facing these institutions.
In this regard, this article is intended to highlight the role played by governmental
mechanisms directly or indirectly related to the creation of small and medium enterprises in
the creation of employment, and to present the most important problems and obstacles
facing these institutions. Finally, The efficiency of small and medium enterprises in Algeria
in the area of reducing unemployment in particular, and in the areas of overall management.
__________________________________________
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مق مة
ل آلاكا ليتيقذ ما ئلت حليل الد املتقدمة ما ر و اياتار اقت ااي ال جن ث ار سعوب له الد حاليا بد ت
الاقت اا ،ااة
املسات ة الاا لة الكؤاإة لل سساب ال اإة املتوس ة ،حيث ملارت مايالت ااة ز وغة ا لة ثل
تع ل ل استيدام املاآلاات ما يص الع ل ،ل يغااة ال اقة إلارتاجية القاي ة ،تع ل له ل ححدام طاقة حرتاجية
جدآلادة ،ل ر ز حرتاجية الع ل ،ر ز املستوس املعيش ألصراب ا العاملات ي ا ،ا تع ل ل يغااة القدرة الت دآلايغة
لاقت اا ل ،ألامي ال ي آلازعكس ل معدسب الز و ا الزا ج املرلا إلاج ادا لا مازات املد و اب ل التوايت التز وي
اة يا ا االل الؤلد الواحد ،حيث حت ثاإا ما امل سساب الكؤاإة اب رؤ س ألاموا الضخ ة ما ها حس وراب مل سساب
ئ اإة ث متوس ة رجرت وسعت ئؤيت م سساب ؤاإة.
اة اايي ل ويار الد ال وج ت حد الاقت اا اةري ،ت اتت اما بال ا بالق اع اةخاص وما ،بامل سساب
ور تسات ا ح ا ت
ال اإة املتوس ة ل وئا ،له باستيدام العدآلاد ما ال يالاب للياب ال د
امل سساب ،بالتادا استيدام مزائ الع ل اةرد ما الؤ الة.
رو له ،ت س ؤاإة ما امل سساب ال اإة املتوس ة توقف ا الن ا ا ثام سزواب ما ح ائ ا ،ا
ع ا تعا ي الكثاإ ما املعوقاب امل املل الت وغلية التسياإآلاة.
سيت ا ت املقا إلاجابة ل الس ا املوادا:
ما هو دور آلاليات والهيئات الحكومية التي ت عم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اللجزائرفي استح اث مناصب الشغل؟
سيت إلاجابة ل ت ا الس ا ما لا ميا ر املقا ا آلالا:
 -تعيغف امل سساب ال

اإة املتوس ة تعدااتا؛

 ال يالاب الت وغلية اةر ومية املؤاسية واإ املؤاسية لل سساب ال -تيالاب ا

امل سساب ال

اإة املتوس ة؛

اإة املتوس ة؛

 -العوايذ ال يد ما مسات ة امل سساب ال

اإة املتوس ة ا الت يل.

 -0تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتع ادها
از اة اايي امل سساب ال اإة املتوس ة بتعيغف لاص ب ا آلا ازتا ا باقا التعارغف ا الد  ،له حس
ل وئية الاقت اا اة ااييي م ازا ل.
 -0-0تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
تعيف امل سسة ال اإة املتوس ة حس القاروت رق  22-11امل رخ ا  12آلازاآلاي سزة  2211بفع ا له امل سسة م ا
ملارت طؤيعت ا القارورية ،سوا ملارت م سسة حرتاج السلز اةخدماب ،ت ل ما احد حد مايتات ل سات شخ ا ،س آلاتجا ي
ال ا السزوي ربعة ماآلااإ اآلازار جااييي س آلاتجا ي مج وع ح يلت ا السزوغة مليار اآلازار جااييي ،تستوي معيار
رق
الاستقالية ،عدا ألاشخاص املوا ذ لعدا حداب الع لية السزوغة ،ب عنى دا العاملات ألاجيا ب اة ااي ة لا سزة
احدة ،م الع ل امل قت الع ل املوسم يعتبإات جاا ما حداب الع ل السزوي .السزة ال يعت د لي ا بالنسؤة
لل سساب ال اإة املتوس ة ال ن ط ،ها له املتعلقة بآلي ا مياسب مقال.
ي س يا ،امل سسة املستقلة
دله ألار بالنسؤة مل وع اةر يلة ،ه له املتعلقة بآلي ا مقال مدة اثن
ها ال س آلا تله ر س ال ا ب قدار  22باملاية ا ثإ ما قؤل م سسة مج و ة م سساب ليس س آلاز ؤذ لي ا تعيغف
امل سساب ال اإة املتوس ة.
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 -8-0تع اد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
بلغ دا امل سساب ال اإة املتوس ة ع اآلاة سزة  2212ا اة اايي  1.222.221م سسة ئ اإة متوس ة ،من ا 092
م سسة ئ اإة متوس ة ومية 79.291 ،ئزا ة ئ اإة متوس ة لائة ،ا سزة  ،2212ح ا  127.207م سسة
س  0...11م سسة ،سات ت ت امل سساب ا وظيف  2.2.2.297موظف ،سات ت ت امل سساب ا دآلاي
 27.770مليوت ا سر ميغ ي استورا  .2.121مليوت ا سر ميغ ي.
بالنسؤة لتوييز امل سساب ال اإة املتوس ة حس دا الع ا  ،ت  990.112م سسة ي بنسؤة  %91212ها
م سسة م ية ،ي دا ال ا قل ما  12ا  22.271 ،بنسؤة  %2221ها م سسة ئ اإة ،ي دا ال ا بات  12ا
 .9امل 0.112 ،بنسؤة  %2201م سساب متوس ة ،دا ال ا بات  22اما  2.9اما.
بالنسؤة لل سساب ال اإة املتوس ة املس لة بفشخاص طؤيعيات ،قد بلغ داتا  212.922م سسة لائة
 092م سسة ومية ،ب ج وع  212.292م سسة ،بإ ق اع آلاوجد ا ق اع اةخدماب بنسؤة  %22222عدا 022.2.2
م سسة ،ما الق اع الثا ي و ق اع الؤزا ألاس ا الع ومية بنسؤة  ،%0220.حيث بلغ دا امل سساب ال اإة املتوس ة
املس لة بفشخاص طؤيعية ا الؤزا ألاس ا الع ومية  11..712م سسة ،ا املي ؤة الثالثة ق اع ال زا اب امل زعة بنسؤة
 %12222عدا  79.29.م سسة.
ما بالنسؤة لل سساب ال اإة املتوس ة املعزوغة ،ع ا قس حد امل ا اةرية املت ثلة ا العياااب ال ؤية م ا
املراماة واإتا ما تا ل امل ا ،ال بلغ داتا  211.270م سسة ئ اإة متوس ة ،الؤاقا ؤارة ا م سساب ئ اإة
متوس ة بفشخاص معزوغة .بالنسؤة لتوييز ت ألالاإة حس ق اع الن ا  ،ت  %22222ما امل سساب ا ق اع
اةخدماب ،ث اةريف بنسؤة  %11212 ،%20221ا ق اع الؤزا ألاس ا الع ومية ،ما ق اع ال زا ة قد بلغ دا
امل سساب ال اإة املتوس ة  %7212قط.
ما وييز امل سساب ال اإة املتوس ة اةخائة حس املز قة ،ت  %29222ما امل سساب ي كا ا ال ا
 %21270ا ال ضاب العليا باقا النسؤة املت ثلة ا  %7221ا اة زوب.
ي ا آلاتعلذ بت ور امل سساب بات سز  ،2212 2212قد ور دا امل سساب ال اإة املتوس ة بنسؤة %92.2
عدما ملارت  90..229سزة  2212ئلت  1.222.221سزة  .2212ا س دب راس السزة ح ااة اعيل  1..121م سسة
ئ اإة متوس ة لائة ،ا س دب آلاضا موب  0...11م سسة ئ اإة متوس ة ،من ا  11.272م سسة اب شخاص
طؤيعية  22.172اب شخاص معزوغة.
 -8الهيئات التمويدية الحكومية املباشرة وغيراملباشرة لدمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
سيت ي ت ال يالاب الت وغلية اةر ومية املؤاسية واإ املؤاسية لل سساب ال اإة املتوس ة ،ملالوملالة الوطزية
لد ت يل ال ؤاب ،الوملالة الوطزية لتسياإ القيض امل ي ،ال زد ق الوطن للتفمات ا الؤ الة ئزد ق ض ات قي ض
امل سساب ال اإة املتوس ة.
 -0-8الوكالة الوطنية ل عم تشغيل الشباب
تعتبإ الوملالة الوطزية لد ت يل ال ؤابAgence nationale pour le service et l'emploi des jeunes -ANSEJ-
تيالة اب طا ز لاص آلاتا ز اط ا يغي الت يل التضاما الوطن  ،ئت سزة  ،1991ي ل ج اي ا ت يل ال ؤاب
حد اةرلو املاي ة ض ا سلسلة إلاجيا اب املتخ ة ملعاة ة م ل الؤ الة ا ظل امليحلة الارتقالية لاقت اا اة ااييي1.
سزدب للوملالة الوطزية لد ت يل ال ؤاب امل ام ل ية2:
 د ي قدآلا الاست ارة ميا قة ال ؤاب ي امل اريز ا حطار ؤيذ م اريع الاستث ارغة.79
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 -تسياإ  -قا للت ييز التزظي املع و ب ا -خ ي اب ال زد ق الوطن لد

ت يل ال ؤاب ،سسي ا من ا إلا اراب
ي ا.

خايت س الاوايد ،ا حد ا ألاولاة ال آلاضع ا الويغي امل لف بالع ل الت يل يت
 ؤليغ ال ؤاب ي امل اريز ب ختلف إلا اراب ال آلا زي ا ال زد ق الوطن لد ت يل ال ؤاب باسمتياياب ألاليسال آلاي لوت لي ا.
 متا عة الاستث اراب ال آلازجاتا ال ؤاب صراب امل اريز ،مز اةريص ل احرإام بزوا ا ا ي ال يبالوملالة مسا دت زد اةراجة لدس امل سساب ال يالاب املعزية ب رجاي الاستث اراب.
 حقامة اقاب متوائلة مز الؤزوك امل سساب املالية ا حطار الرإ ي املادا لل اريزامل اريز است ال ا.

ال

يب

ؤيذ ل ة الت وغل متا عة حرجاي

 ض ا الوملالة لية امليا قة ا ميحلة استيدام امل سسة وسيع ا ،حيث تعنى بامل اريز ال س اوق لات ا إلاج الية 12ماآلاات اآلازار جااييي ،ا ئت ساسا ملسا دة وغا لل ؤاب صراب امل اريز.
آلاوضح اة د رق ( )1س اااب ألاتلية املقدمة ما طيف الوملالة الوطزية لد ت يل ال ؤاب لل زا اب ال
املتوس ة ب اة لائة لل سساب ال اإة املتوس ة ب اة امة مز فة الوملالة إد واآلاة .2212/12/01
اللج ول رقم ( :)0شهادات ألاهدية املمنوحة إلى غاية 8102/08/10
دا س اااب
دا س اااب ألاتلية
س اااب ألاتلية
املوا قة (ميحلة
امل زوحة (ميحلة
املوا قة امل زوحة
التوسيز)
إلا ا )

اإة

221
22..21
22.927
ال زا اب ال اإة املتوس ة
2.201
279.922
292.222
امل سساب ال اإة املتوس ة
9222
7212
7212
النسؤة املالوغة
Source : Ministère de l’industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Bulletin d’information statistique de la PME, n030, mai 2017, p :25.
حس اة د رق ( ، )2ت الوملالة الوطزية لد ت يل ال ؤاب س ت ت ثاإا بال زا اب ال اإة املتوس ة،
له ألت سؤة ال اااب امل زوحة ل ا مقاررة ب ج ادا امل سساب ال اإة املتوس ة ل تجا ي  ،%9راس النسؤة ي ا آلاتعلذ
ا س اااب املوا قة ا ميحلة التوسيز.
عدا س اااب ألاتلية امل زوحة ا ميحلة إلا ا
ما اة د رق ( )2يوضح دا الع ا املستيدم ما طيف امل اريز املستيدثة ا طيغذ الوملالة الوطزية لد
ت يل ال ؤاب مز فت ا إد واآلاة  2212/12/01حس ق اع الن ا .
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اللج ول رقم ( :)8ع د املناصب املستح ثة من طرف الوكالة الوطنية ل عم تشغيل الشباب إلى غاية
8102/08/10
املشاريع املمولة
122.12.
22.202
20..77
.2.221
02.27.
2..2.1
17.972
10.072
9..22
9.029
1.121
2..
127.820

قطاع النشاط
اةخدماب
رقل الؤضائز
الااحة
اةريف
الؤزا ألاس ا الع ومية
ال زا ة
رقل املسا يغا
الزقل بالؤارا
امل ا اةرية
ال يارة
ال يد الؤييي
السقي
امللجموع

ع د املناصب املستح ث
2.2.929
92.201
122..17
122.222
9...21
11...2
.0.219
2..102
21.002
21..1.
2.202
2.222
272.828

النسبة ()%
27.1
12..
1..2
11.2
7.7
2.7
2.2
0.2
2.2
2.2
2.0
2.1
011

مبدغ الاستثمار(مديون دج)
007.211201
1.2.221212
190.2.92.2
129.222212
121.121212
111.172212
.2.22.229
00.122222
22.21.211
20.222211
1.21291
0192272
0.012.222181

Source : Ministère de l’industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Bulletin d’information statistique de la PME, n030, mai 2017, p :25.
س ل ،قد استيدم
املاحظ ت الوملالة لد ت يل ال ؤاب سات ت مز فت ا ا استيدام  717.22.مز
ق اع اةخدماب بإ سؤة ما دا الع ا  ،ال اقت  ،%27ث ق اعا الااحة اةريف بنسؤة  .%1..0رو ت بإ مؤلغ
استث ار ملات ما ح ة ق اع الااحة ،حس ت ت ا ألالاإ سات بز ف ما سات بل ق اع اةخدماب .ما ق ا اب ال يد الؤييي
السقي قد ملارا ق ا ات تام ات ل الوملالة.
 -8-8الوكالة الوطنية لتسييرالقرض املصغر
ئت الوملالة الوطزية لتسياإ القيض امل

ي Agence nationale de gestion du microcrédit -ANGEM-ب وج

امليسوم التزاي ي رق  1.-2.امل رخ ا  22جاراي  222.يفة اب طا ز لاص ،آلاتا ز

اط ا يغي الت يل التضاما

الوطن  ،م ت ا ؤيذ سياسة الد لة ا مجا مياربة الؤ الة الاقي ا طيغذ د ي صراب املؤااراب الاياآلاة ما جل
مسا دت

اطاب ةرساب اةخاص .غتض ا ا ر الوملالة قدآلا الد

ل ححدام

الاست ارة امليا قة لل ؤاارغا ض ات

()3

املتا عة ذرجاع امل اريز امل سدة .ت ثل م ام ا ألاساسية ي ا آلالا:
 تسياإ ج اي القيض امل -ا

ي ذ الت ييز التزظي املع و ب ا.

رصح ميا قة املستايدآلاا ما القيض امل

ي ا زاي

ت .

 -مزح سلف بد ت وايد.

 حباغ املستايدآلاا ي امل اريز امل تلة لل اي ب ختلف املسا داب ال -ض ات متا عة ألا

زح ل .

ة ال آلازجاتا املستايد ت مز اةريص ل احرإام بزوا ا ا ي ال ي

بالوملالة باذضا ة حد مسا دت

ال

زد اةراجة لدس امل سساب ال يالاب املعزية لتزاي م اريع .
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اإة املتوس ة مز

آلاوضح اة د املوادا القي ض امل زوحة حس ق اع الن ا لل سساب ال

فة الوملالة إد واآلاة

.2212/12/01
اللج ول رقم ( :)1القروض املمنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسييرالقرض املصغرإلى غاية 8102/08/10
ع د القروض املمنوحة

املبالغ املمنوحة

النسبة املئوية

القطاع

111.021

2.271..01..22271

1..17

اإة جدا

022.217

1..222.091.022272

07.20

الؤزا ألاس ا الع ومية

22.77.

2.117.212.210202

7.22

اةخدماب

12..210

1..112.291.22122.

22.77

اةريف

102.1.2

1.1.2.112..11272

11..1

التجارة

2911

122.122....2.2

2.07

ال يد

11.

72..22.19222.

2.12

امللجموع

721.107

82.728.888.227111

011

الااحة
ال زا اب ال

Source : Ministère de l’industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Bulletin d’information statistique de la PME, n030, mai 2017, p :.1 .
السابذ ،ت الوملالة الوطزية لتسياإ القيض امل

غاحظ ما لا اة د
جدا ث اةخدماب اةريف.
ما اة د رق ( ).يوضح دا مزائ ال ل املستيدثة حس السزواب ما طيف الوملالة الوطزية لتسياإ
القيض امل ي ما سزة  2222إد واآلاة .2212
اللج ول رقم ( :)8ع د مناصب الشغل املستح ثة من طرف الوكالة الوطنية لتسييرالقرض املصغر
السنوات
دا مزائ الع ل
السنوات
دا مزائ الع ل

8111
.99.
8100
121..11

8112
00.001
8108
219.2.1

8117
22.7.1
8101
122.220

يتت

8112
20.1.7
8108
112.012

ثاإا بق اع ال زا ة ال

8118
91.121
8101
122.122

اإة

8101
11.90.
8102
02.2.2

امل در :املوقز اليسم للوملالة  ( http://www.angem.dzارغخ الاطاع )2211/21/22
آلااحظ جوا ب ب ا دا مزائ ال ل املستيدثة ا ملل سزة ما طيف الوملالة الوطزية لتسياإ القيض امل ي،
س ل ،بيز ا ل ت د سزة 2212
س دب سزة  2212بإ دا مزائ س ل مستيدم حيث بلغ العدا  219.2.1مز
سوس  02.2.2مز  ،تو ما آلاوضح ت يمة الزاط ا اة اايي مست بدرجة ؤاإة ت الوملالة ثيب ل ساإتا.
س ل مز فة
ما ج ة ليس ،ت الوملالة الوطزية لتسياإ القيض امل ي قام باستيدام  1.192.012مز
س ل مستيدم،
الوملالة إد واآلاة  4.2211/22/01بالتادا ،ت الوملالة ا عت مؤلغ  ..291.222اآلازار جااييي مقابل ملل مز
س ل مستيدم ،غ كا حرجاع ت ا
بيز ا ا عت الوملالة الوطزية لد ت يل ال ؤاب  1.012.991اآلازار جااييي ل ل مز
الاارق حد ل وئية ملل ملالة إد املؤلغ ألاقص ى ال ي آلا كا ت ولل ملل ملالة ،ا حد زاي سياساب اةر ومة.
 -1-8الصن وق الوطني لدتأمين عن البطالة
يعتبإ ال زد ق الوطن للتفمات ل الؤ الة  Caisse Nationale d’Assurance Chômage -CNAC-تيالة ح ومية
ئت سزة  199.للتخايف ما العواق

الاجت ا ية الزاج ة ا التسيغياب اة ا ية لألجيا العاملات بالق اع
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الاقت ااي )5(.حيث آلاقدم ال زد ق ح اراب للؤ الات ي امل اريز الؤال ات ما بات ل س ثاثات سزة ل سات سزة ،غقدم
ئي ة احدة للت وغل ها ئي ة الت وغل الثاثي ال س تجا ي  2مليوت اآلازار جااييي ،ا آلالا:
 آلا زح الؤزه امل سسة املالية  %12ما املؤلغ إلاج ادا لاستث ار ،آلاتي ل ال زد ق سؤة  %12ما معد الاايدة ال يآلا ؤقل الؤزه ا حالة الاستث ار ا ق اع الااحة؛ اليي ال يد الؤييي %22 ،ا حالة الاستث ار ا باقا الق ا اب.
 آلا زح ال زد ق قيضا بد ت ايدة لل ستايد بنسؤة  %22ما املؤلغ إلاج ادا لاستث ار ح ا ملات املؤلغ س آلاتجا ي  2مليوتاآلازار جااييي ،إ ا ملات املؤلغ آلاتجا ي  2مليوت اآلازار جااييي قل

يسا ي  2مليوت اآلازار جااييي نسؤة م ار ة

ال زد ق .%22
 املستايد آلاتي ل  %2ح ا ملات املؤلغ الكلا لاستث ار س آلاتجا ي  2مليوت اآلازار جااييي %12 ،ح ا ملات املؤلغ بإ ما  2حد 2مليوت اآلازار جااييي.
ابتدا ما سزة  ،2212ئؤح ب م ات الاالة الاجت ا ية ال آلارإا ع سن ا بات الثاثات اةخ سات سزة ما الالتياق بالوملالة،
اةر و ل مااآلاا متعداة ،ت ا مؤلغ الاستث ار ال ي ئؤح ا حد ا
ماآلاات اآلازا جااييي،

ية ماآلاات اآلازار جااييي عدما ملات س آلاتجا ي ل سة

ا وسيز حم ارياب حرتاج السلز اةخدماب ل ي امل اريز الزاس ات.

ا ة ل له ،قد ل ص ال زد ق ل اةح امل تلات امتياياب ت ثل ا خايت س
خايت س اليسوم اة ي ية ،إلا اا الضيغب سؤل الضيغب
آلاوضح اة د

وايد القي ض الؤزكية،

ا الاستاااة ما قيض بد ت ايدة.

رق ( )2امل اريز امل ولة ما طيف ال زد ق الوطن للتفمات ا الؤ الة املوجل لل سساب ال

اإة

املتوس ة ا سزة  2212يا يا حد واآلاة  2212/12/01حس ق اع الن ا .
اللج ول رقم ( :)1املشاريع املمولة من طرف الصن وق الوطني لدتأمين عن البطالة
8102
قطاع النشاط
الااحة
اةريف
البناء وألاشغال
العمومية
السقي
ال زا ة
ال يارة
ال يد الؤييي
امل ا اةرية
اةخدماب
رقل الؤضائز
رقل املسا يغا
امللجموع

ع د املشاريع املمولة ع د العمال املستح ث
0022
2212

1722
21..

إلى غاية 8102/08/10
ع د العمال
ع د املشاريع
املستح ث
املمولة
.2.022
11.210
01.222
11.772

مبدغ التمويل (مديار
دينار جزائري)
27.212271
01.2292.2

.71

1.2.

7272

22.992

02.12.221

1.
919
27
.9
122
1729
21
12
2818

.0
222.
101
129
212
.11.
22
2.
80.211

021
12.1.2
192
.2.
701
02.111
.2.7..
12.191
012.702

1127
01.011
1912
1.22
1710
20..02
29.222
17..70
822.780

2221221
.1.920211
22.9222
217.229
2912221
122.22129
117.022210
27.7..227
888.78212

Source : Ministère de l’industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Bulletin d’information statistique de la PME, n030, mai 2017, p :26
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س ل سزة  ،2212ا سات ا استيدام
سات ال زد ق الوطن للتفمات ا الؤ الة ا استيدام  21.722مز
 277.121مز بداآلاة وغلل لل سساب ال اإة املتوس ة ا اة اايي ،قد استيو ملل ما ق اع اةخدماب رقل الؤضائز
بنسؤة ؤاإة ي ا آلاتعلذ عدا امل اريز امل ولة ا دا مزائ الع ل املستيدثة حد واآلاة  ،2212/12/01ث آلالي ا الق اع
الااحا.
ما ا سزة  ،2212قد ملات الق اع الااحا بيي املستايدآلاا ما ال زد ق الوطن للتفمات ا الؤ الة ،قد مو ت ا
س ل بنسؤة  %02.12ما دا املزائ املستيدم إلاج ادا سزة
ال زد ق  0022م ي ع ما اس حد استيدام  1722مز
 ،2212ث ق اع اةريف اةخدماب .غاحظ يا يا ت رقل الؤضائز املسا يغا ملارا ت ق ا ات مستايدآلاا ما ال زد ق،
بيز ا ا سزة  2212ئؤح ت ي الق ا ات تام يات ،ل آلا و ال زد ق الوطن للتفمات ا الؤ الة سوس  21م ي ع من ا
س ل قط ا ملل من ا.
ت ا ما اس حد استيدام  79مز
 -8-8صن وق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
ش ئ ئزد ق ض ات القي ض لل سساب ال

اإة املتوس ة  Fonds de Garantie des Crédits -FGAR-ب وج

امليسوم التزاي ي رق  010-22امل رخ ا  11رو بإ  ،2222املتعلذ بت ؤيذ القاروت التوجيه لل سساب ال
املتض ا للقاروت ألاساس ل زد ق ض ات القي ض لل سساب ال
امل سساب ال

اإة املتوس ة

اإة املتوس ة .و م سسة ومية يت ئاآلاة يارة

اإة املتوس ة ال زا ة التقليدآلاة ،غت تز ت ا ال زد ق بالشخ ية املعزوغة الاستقالية املالية ،ار لذ ا

الن ا ب ورة رس ية ا  1.مارس  .222.ي دف ال زد ق حد تس يل اةر و ل القي ض املتوس ة ما لا مزح الض ات
()6

لل سساب ال اتقي حد الض اراب العينية الايمة ال ت رإط ا الؤزوك.

امل ة ألاساسية لل زد ق ت ثل ا تس يل القي ض الؤزكية لاايدة امل سساب ال

اإة املتوس ة ،م ار ة الؤزوك ا

قاس ل ار وغل ت امل سساب ما لا الض اراب املالية املقدمة ،ا ت ال زد ق آلايا ذ امل سسة ال

اإة املتوس ة

يسا دتا ا الرإ ي املادا لل اريز امل دآلاة ،ب ا آلا كن ا ما احتا م ارة متقدمة ا ظل الؤيالة التزا سية املعقدة ال تعيش
ا ظل ا.
()7

آلاتود ال زد ق امل ام املوالية:

 -التدلل ا مزح الض اراب لاايدة امل سساب ال

زجا استث ارات ا ا مجا ح ا امل سساب ،جدآلاد ج اة إلارتاج

وسعة امل سساب املوجواة.
 -تسياإ املوارا املوضو ة يت

يف ال زد ق إقيار تلية امل اريز الض اراب امل لوبة.

 التكال ب تا عة ي يل املستيقاب املتزايع لي ا متا عة املخاطي الزاج ة ا مزح ض ات القي ض. -ض ات متا عة البإامج ال

ض ن ا ال يالاب الد لية لاايدة امل سساب ال

اإة املتوس ة قدآلا الاست ارة التقزية

لاايدت ا املستايدة ما ض ات القي ض.
 ح داا ا ااقياب مز الؤزوك امل سساب املالية. لقي ب اة ا رغة معلوماب ا الرزاماب الؤزوك امل سساب املالية الآلاوضح اة د رق ( )2ضعية امل اريز املض ورة لل سساب ال
ما طيف ئزد ق ض ات قي ض امل سساب ال

ت ت يت ا بض ارل.
اإة املتوس ة دا مزائ ال ل املستيدثة

اإة املتوس ة ما يغل  222.حد واآلاة جوات  2211حس ق اع الن ا
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اللج ول رقم ( :)2مناصب الشغل املستح ثة من طرف صن وق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلى غاية
جوان 8107
القطاع

ع د املشاريع

النسبة %

مبدغ الضمان

النسبة %

مناصب
الشغل

النسبة %

ال زا ة

912

22

02.121...7.222

22

02.229

29

الؤزا ألاس ا الع ومية

222

21

12.990.291.020

21

12.999

22

الااحة ال يد الؤييي

2.

1

772.172.727

2

7.2

1

اةخدماب

.11

22

9..22.202.912

17

7.002

10

امللجموع

0.817

011

11.881.212.812

011

20.722

011

املص ر :ما من وراب  FGARا املوقز الالكرإ ي اليسم  ( www.fgar.dzارغخ الاطاع )2211/21/20
سات ئزد ق ض ات قي ض امل سساب ال اإة املتوس ة مز ف ل إد واآلاة جوات  2211باستيدام 21.177
س ل ،له ما لا ض ات  1901م ي ع ب ؤلغ جا ي  202.9مليار اآلازار جااييي ،ملارت بإ سؤة ا مؤلغ الض ات
مز
لل زا اب ال اإة املتوس ة ،بالتادا بإ دا ا مستيدم ا ال زا اب ال اإة املتوس ة بنسؤة  ،%29عدا اق
س ل ،ث آلالي ا ق اع الؤزا ألاس ا الع ومية ،ث اةخدماب لاإا الااحة ال يد الؤييي .يعتبإ دا
 0222لف مز
الع ا املستيدم قليا جدا مقاررة بال يالاب سابقة ال ي ،غ كا اساإ له ل ت ئزد ق ض ات قي ض امل سساب
ال اإة املتوس ة ما بات ال يالاب الت وغلية واإ املؤاسية ل امل سساب ،بل تو اا ل ا قط ،كس ال يالاب السابقة ال
ل ا القدرة ل الت وغل املؤاسية.
 -1هيئات دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
ي ا آلاخص تيالاب ا امل سساب ال
الوملالة الوطزية للوساطة الضؤط العقاري.

اإة املتوس ة ،سيت الرإ از ل الوملالة الوطزية لرإقية الاستث ار ل

 -0-1الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
ئت الوملالة الوطزية لرإقية الاستث ار  Agence nationale de développement de l’investissement -ANDI-سزة ،2221
له ا حطار إلائاحاب ألا د ال

ت مؤاسيت ا ا اة اايي لا التسعينياب امل لاة باسستث ار ،حيث

ور الوملالة

بالتكيف مز ت اإاب الوضعية الاقت ااآلاة الاجت ا ية لل اايي.
لولت ل

امل سسة اةر ومية ال ملارت دع ا ألائل ملالة يقية ا

متا عة الاستث ار ما  1990حد  2222ث

ئؤيت الوملالة الوطزية لت وغي الاستث ار م ة تس يل يقية ائ ياب الاستث ار.
()8

قدم الوملالة الوطزية لرإقية الاستث ار اةخدماب املوالية:

 -استقؤا رصح املستث يغا ل مستوس ال ياملل املي اغة اة وغة.

 تسات ا زاي سياساب اسرإا يجياب التز ية بالتآير مز الق ا اب الاقت ااآلاة املعزية. -ض ات يقية ز ية متا عة الاستث اراب.

 التف د ما احرإام الالرزاماب ال آلاتع د ب ا املستث ي ت لا مدة إلا اا . استقؤا إ ام املستث يغا الوطزيات ألاجار . -تس يل إلاجيا اب املتعلقة ب قامة امل اريز.
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 مزح الامتياياب املي ؤ ة باسستث ار. -ض ات الرزام املستث يغا بد ا ي ال ي

املتعلقة باسستث ار.

 تس يل القيام بال لياب إلااارغة لل سساب ،جسيد امل اريز بواس ة لدماب ال ؤاك الوحيد.رق ( )1امل اريز امل يع ب ا ما طيف الوملالة

آلاوضح اة د

ا دا الع ا املستيدم حس ق اع الن ا سز

.2212 2212
اللج ول رقم ( :)7ع د العمال املستح ث من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
املبالغ (مديون دينارجزائري)

املشاريع املصرح بها

قطاع النشاط

ع د العمال املستح ث

8101

8102

8101

8102

8101

8102

2212

2221

11..021

119.122

19..29

10.270

1.27

912

122.011

92.221

02.771

12.22.

ال زا ة

212.

2229

122.091

1.112.922

11.022

9..10.

اةخدماب

1112

122.

19..122

191.291

1..9.2

17.119

السياحة

202

297

109.172

220.222

1.211

12.2.1

الصرة

10.

1.2

02..79

.1.222

2.212

0971

الارا ة

2..

229

20..97

21.202

2.792

02.2

امللجموع

7811

7021

0.871.808

0.218.188

011.280

028.808

الزقل
الؤزا ألاس ا

ومية

Source : Ministère de l’industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Bulletin d’information statistique de la PME, n030, mai 2017, p :17.
قامت الوملالة الوطزية لرإقية الاستث ار باستيدام  12...1.مز

ل سزة  2212مقابل  122.2.1سزة ،2212

ي بنسؤة  ،%9.1.ت ا ما آلااسي ب ؤالغ الاستث ار ال ار اعت بنسؤة  %2.212بات سز  .2212 2212ملات ق اع ال زا ة
بإ مستايد ما حيث املؤالغ املد
املستيدثة سزة  .2212ث

ب ا ،ال ي اس حد استيدام  9..10.مز

س ل ،بنسؤة  %21.22ما حج ادا املزائ

ا ما ق اع اةخدماب ،السياحة الؤزا ألاس ا الع ومية بنس متقاربة ا استيدام مزائ

ال ل.
 -8-1الوكالة الوطنية لدوساطة والضبط العقاري
تعتبإ الوملالة الوطزية للوساطة الضؤط العقاري Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière
 -ANIREF-م سسة

ومية اب طا ز ئزاعا جاري ،خضز لوئاآلاة يارة ال زا ة يقية الاستث اراب،

امليسوم التزاي ي  119-21امل رخ ا  20يغل  2221املردا مل ام ا قاروع ا ألاساس .
سزدب للوملالة امل ام املوالية:
 التسياإ ب وج ا ااقية ألاماك العقارغة املؤنية واإ املؤنية. -يقية اةرا ظة العقارغة تسوغق ا.

 -ح ا آلية جسد ال لؤاب ذ رظام آلاوا

املستث يغا لتوج
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 ح ا بزه لل علوماب ا طيغذ ضز التيدآلاث املست ي لؤزه املعلوماب للت اح العام للعي ض العقارغة ل املستوسالوطزية.
 -ح ا ميئد قاري اقت ااي ا طيغذ جد

سعار العقار الاقت ااي إ داا قارغي ذ ت اإاب السوق العقارغة.

حد واآلاة  ،2016/12/01قامت الوملالة الوطزية للوساطة الضؤط العقاري بتيقيذ استث اري آلاؤلغ  1.210.291مليار اآلازار
جااييي لاايدة امل سساب ال

اإة املتوس ة ،ما سات له ا استيدام  122.022مز

املتوس ة النسؤة الكؤاإة ما املؤلغ ،سب

س ل ،فل ال زا اب ال

اإة

ي از ت الوملالة ل العقار ال زاعا.

آلاوضح اة د رق ( )7مؤالغ الاستث ار دا الع ا املستيدم ما طيف الوملالة الوطزية للوساطة الضؤط العقاري
ا ملل ما ال ا  ،ال ضاب العليا اة زوب يا يا حد واآلاة .2212/12/01
اللج ول رقم ( :)2ع د العمال املستح ث من طرف الوكالة الوطنية لدوساطة والضبط العقاري
ع د العمال املستح ث
مبدغ الاستثمار(مدياردينار
املنطقة
جزائري)
21.02.
191.012
ال ا
22.912
012..10
ال ضاب العليا
22.912
012..10
اة زوب
122.122
1.170.12.
امل وع

Source : Ministère de l’industrie, de la Petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Bulletin d’information statistique de la PME, n030, mai 2017, p :.9.
با تؤار ت الوملالة الوطزية للوساطة الضؤط العقاري ما ال يالاب ال د امل سساب ال اإة املتوس ة قط،
فت ا إد واآلاة  2212/12/01تو  122.122امل ،ت ا ب ؤلغ
ت دا الع ا ال قامت باستيداثل ت الوملالة مز
استث ار سات ت بل  1.170.12.مليار اآلازار جااييي.
 -8العوائق التي تح من مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التشغيل
ل ملا ية ،حيث ملارت اب ا لية ميد اة للرد ما الؤ الة

اة
-

-

-

ل ت كا امل سساب ال اإة املتوس ة ما و اإ يص
()9
اايي ،غيجز له لعدة سؤاب ت ا:
ضعف قدرة ال ؤاب العاطلات ا الع ل ل املؤااة إ ا امل سساب ،حيث آلااتقي معظ ال ؤاب العاطلات ا الع ل
حد العدآلاد ما امل اراب الضي رغة لزجاع م سساب ألا ا  ،ال ما ت ا الا زة ا ألا ا اةرس الاستث اري ر ع
املؤاارة الاياآلاة امل اراب ألاساسية املوج ة ريو ألاسواق.
ل السوق ،الوئو حد اةخدماب املالية يعتبإ ئعؤا رظيا للض اراب ال ي ال س بد ما وا يتا للر و ل
القي ض ها ما يعبإ ن ا بالعوايذ املالية.
بيالة ألا ا واإ املزاسؤة ،حيث س و ي بيالة ألا ا ا اة اايي الد الايم للق اع اةخاص ،العدآلاد ما التقارغي سارب
حد ت العدآلاد ما امل سساب ال واجل ئعوباب ال وقات سؤب ا الؤاإ قياطية طو إلاجيا اب اةر ومية اليف
التفسيس املي اعة ،حضا ة حد ألا ؤا الت اليف الزاج ة ا اةر و ل اليلص خليص اة ارك رظام الضياي
املعقد الق اع الؤز ي واإ املت ور ،الزاا واإ املاي للت وغل ضعف الؤنية التيتية الدا ة لل سساب.
الت لاة املي اعة لبإامج التدرغ اةخائة بي ز ر ع املؤاارة الاياآلاة ،ألت ما ت مقوماب رجاع بيامج التدرغ الدا ة
ي ا ل ي ا لتتزاس مز الاحتياجاب التدرغبية للاالة املست د ة ،البإامج ال اا ة لي ز ر ع
لي ع املؤاارة ت آلات
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املؤاارة لل ؤاب املتسيبات ما املدارس وت مختلاة ا البإامج امل لوبة لل ؤاب املتعل  .رظيا سر ااع لاة البإامج
اةخائة ميد اة املوارا املخ ة ل ا الزوع ما التدرغ ي ل استخدام بيامج درغ امة ال س ي ا ل
الاحتياجاب الاياآلاة للاالاب املختلاة م ا آلا اي حد ارخااض عاليت ا.
 دم است يارغة البإامج ا و اإ الد الان املكثف امل لوب ،ألت معظ البإامج ال آلاي ل لي ا صراب امل سسابال ؤاب ل املسا داب املالية التدرغبية ا بداآلاة الع ل ل املسا داب املالية التدرغبية ا بداآلاة الع ل ،حس ت القليل
من ا آلاتوائل مز املتدربات سست يارغة ح ول ل الاست اراب املعلوماب الايمة ما جل ا ام م سسات وسيز
مساحة ال .
 يعا ي العدآلاد ما بيامج يااز الت يل ما ضعف التخ يط ال ي آلاقلل ما يص ئول ا بكاا ة حد الاالاب املست د ة.لاإا ،تعد مظاتي العوملة ما آلايا ق ا ما اراتاع ألاسواق ياجز إلاجيا اب اةر ايية املرلية ما ت ت التيدآلااب سب
ضعف القدرة ل املزا سة ،ما التيدآلااب ا ت ا امل ا آلاضا مت لؤاب التسوغذ بخائة التسوغذ اةخارجا ،اةراجة لتو اإ
املت لؤاب الؤيئية الصرية املزاسؤة ،ضعف املعي ة بالت ييعاب إلاجيا اب املتعلقة بي اآلاة حقوق امللكية الاكيغة.
الخاتم ـ ـ ــة
قامت اة اايي عد التوجل ريو الاقت اا اةري ال ي از باستت ام بالق اع اةخاص ب ا استيدام العدآلاد ما
ال يالاب للياب ال د امل سساب ال اإة املتوس ة ،له ذارا ا بفت ت ا الزوع ما امل سساب ل ا ا ر بالغ ألات ية ا
الاقت اا ،سي ة ر وتا مي رت ا ا جا ألايماب الاقت ااآلاة املالية ،مقا مت ا ل ا م ارت ا ا استيدام مزائ ال ل
م ا ية ج يز رواع الؤ الة ما بيي مااآلاا ت امل سساب.
ت اإ إلاح ايياب ال اارة ا الن ياب اليس ية ا يارة ال زا ة امل سساب ال اإة املتوس ة يقية الاستث ار
ؤاآلاا ت ال يالاب ي ا آلاتعلذ باستيدام مزائ ال ل ،يالاب الت وغل املؤاسية ل ا مسات ة ؤاإة ا استيدام مزائ
ال ل ملالوملالة الوطزية لد ت يل ال ؤاب ،ث لي ا تيالاب الت وغل واإ املؤاسية مثل ئزد ق ض ات قي ض امل سساب
ال اإة املتوس ة ،لاإ تيالاب الد ملالوملالة الوطزية لرإقية الاستث ار.
رو ت ال يالاب املستيدثة ا اة اايي ،ت ية امل سساب ال اإة املتوس ة ،حس ع ا سيالت تعا ي العدآلاد ما
امل املل ال عوباب ،ل له ،آلا كا اقرإاع عت التوئياب ملواج ة ت ال عوباب بالتادا وغيتا ر وتا تو ما آلا اي حد
القضا ل الؤ الة ،ت ا:
 ضي رة حآلاجاا آلياب وغل ثإ ماي ة لتلؤية الاحتياجاب الت وغلية لل زا اب ال اإة املتوس ة لائة ا مياحلإلا ا الت يل.
 -حآلاجاا ئيغ الت وغل ال

اي ال زا اب ال

اإة املتوس ة ،مثل رؤ س ألاموا الاستث ارغة ،ال س دب ورا ؤاإا ا

الد املت ورة لائة الوسآلااب املتيدة ألاميغكية.
-

وغي سوق ألا راق املالية.

 -حئاع الزظام اة ؤائي ،له ملا لتفثاإ الضيغؤة ل الاستث ار.

 يسات العاقة بات الؤزوك امل سسة ب ا ض زل العاقة ما س ا طيق سالي . ح ا ة زة لزظ املعلوماب اة يا ية ال زا ية لدال زا اب ال

تش يز رقل العلوم التقزياب املاي ة للتز ية ا مختلف

اإة املتوس ة.

 التف يد ل وظيف املعلوماب ال زا ية ئياوت ا بال يغقة الإ ا مواقز تسوغقية.
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 -و اإ الد

التدرغ ألصراب امل سساب ال
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اإة املتوس ة ا ملا ة مياحل الع لية إلارتاجية.

 -اعيل ا ر املزا لة ال زا ية ا ز ية امل سساب ال

اإة املتوس ة لتزظي إلارتاج ال زاعا يسات استخدام طاقاب

امل سساب ال زا ية.
املراجع:
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