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 :ملخص
هتدف هده الدراسة  إىل إعطاا  ةاة عاماة عار  اارا ابسااليي ر ا يااراي ال اليتلياة الاخ هلاار مار الت اا للا اار ي 

يت يح النظاا  صلل على امللارد املالية ل اليتل درراي ا س غتل ر ا س ثاار ، حيث الصغرية ر امل لسطة العاملة يف اجلزائر احل
البنااااي ر الاااحلامم احلالمياااة عااادة اليااااراي ل اليتااال املميااااريتا اجلديتااادة، كااااا هلاااار  يت اااا للا ارلاااة ا ع اااااد علاااى 

ال اع  ر ال الة  يف كال هاايته  كااا لاحلا املدااللاة ط اا ، (متليتال املمياررم مار ابمالال اليتالياة للا اارل)ال اليتال الايتا  
 .ابساليي ال اليتلية يف اجلزائر ركيتلك عتق ها ابع ها البعض ر مااطية اس خدا   ساليي خم لفة يف آن راحد مر قبل امل ارلة

ال اليتااال، الياااار ال اليتااال، امل ارلاااة الصاااغرية ر امل لساااطة، ال اليتااال البنااااي، ال اليتااال الااايتا ، ا ئ ااااان :  الكلماااات المحتاحياااة
 .، ر س املال املخاطر  ل جاري، ال اليتل اإلستمي ال اليتل ال أجرييا

JEL : G20 ;G29 ;M13 ; D14 ;G21 ;G24 ;G32 ;O16. 

Abstract:  
 

The study aims to give an overview of the most prominent methods and financing 

options by which small and medium enterprises operating in Algeria access to financial 

resources to finance the exploitation cycles and investment, where the banking system and 

several government programs gives options for financing new projects, can also be the 

statement  to rely on self-financing (project financing funds from the self to the company 

), also highlights the interjection weaknesses and strengths of all these financing methods 

in Algeria as well as their relationship to each other and the possibility of using different 

methods at the same time by the contractor. 

JEL : G20 ;G29 ;M13 ; D14 ;G21 ;G24 ;G32 ;O16. 
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 :المقدمة

  مامياة ك ااطرة رامل لساطة الصاغرية املميااريتا ااررا إىل العااملي ا ق صااد مسا  الاخ رالعاي اة الساريتعة رال حال ي ال غارياي عجلا  ل د
 لآلالاريتر دفعاة ااه ريتعطاي حي يتى منلذجا امل ارل  صبح ف د عليه ر للدرل ا ق صادي النسيم يف  ساسي ركعنصر ا ق صاديتة لل ناية
 اا اااراي لناياة مار الاتل ا ق صاادي الناال إىل لل ائياا يتاددي مماا اجلديتادة املمياررعاي عادد يف الزيتاادة راال ااي الطااه، علاى للساري

الف ر رالبطالة، رليتلك  رل  درل كثرية هايته  جديتدة، رااع بار  يت ا  ن  ا دررا ااراا يف املسامهة يف معاجلة مميالخ  عاال رقطاعاي
 .املمياريتا اه ااماً م زايتداً، رقدم   ا العلن راملساعدة مبخ ل  السبل ررف اً لإلمااطياي امل احة

 را م ياااي زائرهبا اجل ل ا ا الخ النفطية الطفرة فرغم الر مساي، ال لجه ذاي البلدان ما اامل ارطة ما طلعا حديتثة اجلزائريتة ال جراة رلع حل
  رساا  يف انميار الفاار امل اار    ساساا ل اثال مجاة  حتاديتاي  مامهاا لازال   الاصة، ممياريتا إطميا  يف الراغي للميباب منح  الخ

رالاصاة ماا ه ا سا ثااراي ط يجاة العراقيال رال حاديتاي اجلااة الاخ للاجاه املسا ثاريتر يتمثال هاإ   ن هناا  عازرف عار اطمياا   المياباب،
 . اجلاطي ال اليتلييت علق ا

إن حتسني فرص احلصلل على ال اليتل الاايف للا ار ي الصاغرية رامل لساطة  مار ااالمه ابمهياة ل مياجيا ررل العاال راملنافساة را ا ااار 
اي  هام حتادي يتلاجاه ا سا ثاار يف هيته املنميآي، ر الاصة  ن متليتل املمياريتا الصغرية رامل لسطة لع احل مار قبال العديتاد مار املسا ثاريتر 

 .رالاصة الناشئة منها
 :  اإلشاالية ال الية يف ضل  ذلك هلار طرل

 الصغيرة والمتوسطة الناشئة ؟ المقاوالتما هي الخيارات التمويلية المتاحة أمام 
 :معاجل ها إىل البحث يتسعى فرعية لساؤ ي ر ل فرم عر هيته اإلشاالية املطررحة عدة 

 ؟رممياتي لناية امل ار ي يف اجلزائ ما هي 
 ؟ ماهي الصيمه ال اليتلية امل احة 

على ايان املدسساي ال اليتلية ال  ليديتة راحلديتثة إضافة إىل لف  ا ط باه إىل  يتع اد كلطه  مهي ه البحث يتا سي: أهمية البحث
 .لخ ل دمهامدسساي الدعم العالمية امل احة  ما  إطميا  م ل ي، رال عريت  هبا ل سهيل اللصلل إليها را س فادة مر الدماهتا ا

 : أهداف البحث
  ممياكل لناية امل ار ي يف اجلزائرلسليط ال ل  على.  
  مدسساي دعم امل ار ي يف لميجيا رلسهيل إطميا  امل ار يإظهار الدرر اليتي للعبه. 

 .رمر  جل اللصلل إىل ابهداف املرجلة ر لإلجااة على اإلشاالية املطررحة، مت ا ع ااد على املنهم اللصفي 
 
 :الصغيرة و المتوسطة المؤسساتمحهوم : والأ

 إعطا  ليتا فإن ، كبرية رمدسساي جهة مر رم لسطة صغرية مدسساي إىل احلجم حيث مر ا ق صاديتة املدسساي لصن  :تعريف
 طبيعاة يف الاباري ا الا تفاسابي ائي مار طارف علااا  ا ق صااد نا  امياال رامل لساطة الصاغرية للادسسااي رملحاد راضاح مفهال 
 .رلرقي ها هبا  النهلض رسبل املدسساي، هيته درر حتديتد يف طرف كل يت بناها الخ النظرة
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 :األمريكية المتحدة الواليات تعريف
 مت رقد. ''ططاقه يف لنميط اليتي العال جمال على لسيطر   حيث مس  لة اطريت ة رإدارهتا ام تكها يت م الخ هي الصغرية املدسساي''

 ال ااطلن حادد ف اد رلايتلك العااملني رعادد املبيعااي حجام معياار علاى اا ع اااد لفصايت  كثار اطريت ة الصغرية املدسسة مفهل  حتديتد
 :يتلي كاا الصغرية للادسسة حدردا

  .در ر ميللن 5 إىل 1 مر السنليتة مبيعاهتا ل در :اال جزئة رال جارة ا دمية املدسساي -
 . مريتاي در ر مليلن 15 إىل 5 مر نليتةالس مبيعاهتا ل در :ااجلالة ال جارة مدسساي -
 (1).اقل  ر عامل 250 فيها العاال عدد :الصناعية املدسساي -

 :التعريف في التشريع الجزائري
 علياه  كادي رالايتي (1)،11/11/1111املادر  يف  11/11رقام  رامل لساطة الصاغرية املدسسااي لرتقياة ال الجيهي ال ااطلن يف جاا 
 للادسساي ابررريب ا حتاد قدمه اليتي ال عريت  طفس هل رهيتا ال عريت   2002جلان  يف Bologne اقميث على ا لقيعها اجلزائر
 هايتا ريف املدسسة راس  تلية السنلي، ابعاال رقم العاال،: رهي معايتري ثتث علىى يترلاز  راليتي 1996 سنة رامل لسطة الصغرية
 إىل 1 مار للظا  الدمالياة  ر إط اجياة مدسساة كال اأناا ال اطلطياة ف هاارظي كاطا  مهااا رامل لساطة الصاغرية املدسساة لعارف اإلطاار
 رحتارت  دج مليالن 500 يت جاارا   السانليتة احلصايلة إمجااي ران دج، ملياار 2 يت جاارا   السانلي  عاا اا رقام حياث عامال 250
 .ا س  تلية م ايتيس

 :زائريمشكالت تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الج: ثانيا
  ايته لاالن  ن مار خيلال   ابمار  ن إ  ال المي ا ق صااد مسا لى علاى   ر ص املدسسااي ااه ل ال  الاخ الادرر مار الارغم علاى

 مث مار ر ، السالق يف ا ائها هتديتد حىت ر ال ناية عالية يف دررها حتجيم على لعال قيلدا ر للاجهها معلقاي ر ممياكل املدسساي
 : مايتلي املمياتي هيته اني مر ر منها النامية الاصة ر ل ريتبا العامل الدان مجيا يف ها ارلفام

 اصافة ا سا ثااراي ر الصاغرية رامل لساطة املدسسااي هيته متليتل يف ابرىل العراقيل اني مر إن: ندرة الموارد وقلة التوفير  -1
 ر البرترلياة املالارد قلاة إىل ابالارية اآلرطاة التل إرجاعها هلار الندرة فهيته ، ال لفري كفايتة دعم ر امللارد قلة إىل يترجا عامة
 للالارد االنسبة  ما البتد هبا هلر الخ ابطراف امل عددة ا ق صاديتة ابامة اسبي هيتا ر امللارد هيته مر البتد حاجياي ايتادة

 ال اليتل الدمة يف لار فلم ، ال لفري ل جنيد املاي ر البناي النظا  كفا ة عد  ر مايفة الغري ال سليتة لاثري حت  ر الدااللية
 .املس ثاريتر حلاجياي اا س جااة ل علق الخ للك اابالص ر ال ررريتة امللارد طدرة يف سامه  قد العلائق هيته كل الصناعي

 ا ق صااد م طلبااي ر ل ااشاى   لسايري ر لنظايم اأمنا  لعال   ر ص املدسساي  غلبية ا ي : عدم مالئة نمط التسيير -2
 ا ق صاادي، النمياا  ممارساة يف ابساساي الميار  اجلالدة لمياال حياث ، املدسسااي لسايري عصارطة يت طلاي الايتي ال نافسي
 رضا التل مر عليها لل غلي جاهدة لسعى العالمية فالسلطاي ليتا   ر ص املدسساي منل  ما  العلائق هيته ل    مجا 

 (3).ارامم ر إجرا اي
 الصالرة رضاح قاد الازمر مار ح باة الاتل ال الفري ر البمياريتة املالارد لاةق إن :التماطال فاي احاالل القطااب البنكاي والماالي -3

 الاخ الن يجاة إن ا ارجياة ال اررض ر البرترلياة ااامللارد املازرد ر املخطاط ال االيتلي املخطاط فاإن كايتلك ر املالياة ر البناياة
 الدري ا اص املباشر س ثاارا  ر ال لفري ل جنيد راضحة إسرتاليجية ادرن للصف اي إداري ل  ارب ال نفييت ملضا رضع 

 : اس بعاد هلار السياق هيتا يف ر ،
 هال ابساسي طااعه إن ، املس  بلية االرقااة مال  ر العالمية للادسساي صندرق ، العالمية ا زيتنة اني كلسيط يتع حل : البنك -

 . لل اليتل العالمية امليااطيزماي طريتق عر اس بعد قد ال لفري لسخري ر مجا
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 . إداريتا حيدد الديتنار قياة إن ، ابصلل قياس ر لل لفري للدفا كلسيلة ام ياااله ف د قد حساب رحدة يتع حل اليتي ر : دالن  -
 قاد البنااي النظاا   ن الن يجاة ر امل الااي املااي ا ق صااد ر ال حليتال إعت  ر الصرف هل ر راحد منفيت له ر غائي فهل  :ا دالار -

 قدرة ر كفا ة إن ر ، عليه  دالل  الخ ال حل ي رفا هيتا يتلمنا إىل النلر يترى   ر ، ماال ر م خصص قطاعي منظلر يف لميال
 ابملال رؤرس ابسلاق ر البنل  اني ر جهة مر البنل  ل نافس ابساسية املعايتري س الن الظررف  حسر يف اس خدامها ر امللارد مجا
 ال طاام لعصارطة كبارية جمهالداي ر طليتال رقا  يتأالايت سالف العالياة هايته ىلإ املاررر فاإن السااعة حلاد ر  طاه إ  ، ثاطياة جهاة مار

 (4).البناي
الصاغرية رامل لساطة  املدسسااي قطاام  ي ال طاام هايتا يف كبارية حساساية يتمياال اادرره الايتي ر: مشاكل العقاار الصاناعي -4

 : اينها مر لعرقله الخ مياكلللا طظرا الصناعية ر ا س ثااريتة املمياريتا مر العديتد حت يقر  إجناا يف عائ ا رق  اليتي
 : اا  ساسا ابراضي شال يت علق : األراضي 
 . الع اري ال سيري على املميرفة ا يئاي ر اةلية اجلااعاي مس لى على طفسها لفرض  اال  الخ البريرقراطية ال يلد -
 علاى يت حصاللن   املسا ثاريتر مار كباريا اعادد جعال طليتال  جال هال ر ، الس ني ل ارب امل لسطة فاملدة ، ابراضي منح مدة طلل -

 . ممياريتعهم إلقامة  راض
 . محلر غري رف ا لتس ثاار املخصصة ابراضي منح طلباي رفض -

 حتللا  ر ال سايرييتة ا يئاة يف لادهلر حالاة يف داللا  إذ ، هباا الاصاة سياساة غيااب مار الالطر عاحل الصناعية املناطق لعاين : المنافع
 رقم املنميلر  ن رغم ، رالياة اعلاقي يتنيتر ايئيا الطرا لميال الصناعية املناطق اعض فأصبح  ، عاراطية ايجتاع إىل املناطق اعض

 ر ممثلاي ل ام جلناة لااليتر علاى يتانص الايتي اةلياة اجلااعااي ر الدااللياة راارة عار الصاادر ر 22-04-1994 يف املادر  104
 . ا اص ر العا  ال طاعني مس لى على صناعية مدسساي مسدري

 إقاماة يف ال اأالري إىل يتاددي الايتي المياي  ، متاماا غائاي املنفعاة  شاغال إلجنااا املدسسااي خم لا  ااني ال نسايق  ن يتباني اللاقاا  ن إ 
 .املمياريتا
 سياحة ، ط ل ، صناعة ، جتارة ) م عدد مياديتر اق حامه ر   ر ص املدسساي قطام  مهية رغم :نقص الخبرة والمعلومات -5

 اةيطاة للظاررف االنسابة راضاحا يتظهار ال سايرييتة ر ال نظايم ا احلة إىل ا ف  اار ر املعللمااي ط اص  ن  إ ، ( ... ، فتحاة
 يف طاالحهم حصار ر املدسساي  صحاب جهل  ن كاا ، فيه يتعاللن   اليتي العا  اةيط ر الصغرية الصناعاي انميا 
  ر ا ادماي لان ص يت عرضالن كااا ، م ابساعارارلفاا   ر ااخنفااض يتفااجئلن جيعلهام صاناع هم  ر حارف هم شادرن حادرد

 .لألسلاق اح اارهم ر البائعني سيطرة حت  يتس طلن
 ، الصاناعية   ر ص للادسسااي عائ اا منهاا املسا لردة الاصة ااملدالتي ال اليتر يتطرل :مشكل تموين الجهاز اإلنتاجي -6

 الخ ر العالمية املدسساي مر ال اليتر على السااق يف  ع اادها ، ا س رياد ل نياي جمال يف ا حلة قليلة املدسساي الاصة
 مميالة يتلاجه املدسساي هيته قطام يتزال   ، ا ق صادي ا طف ال مر الرغم على ر حيث ، ا ارجية ال جارة حت ار كاط 
 ، ا ارجياة لل جاارة العاالمي ا ح ااار سنة مر 30 عر طالم ذلك ر ، الغيار قطا ر ابرلية اامللاد اإلط اجي اجلهاا متليتر
 مار النالم هايتا كامال يتن ال ماا هال ر املسا لردة ال جهيازاي ر املالاد علاى اجلاركياة الرسال  معاد ي ارلفاام إىل طمياري كااا

 .املالية امللارد ر اإلمااطياي يف ط ص مر  صت لعاين الخ ر املدسساي
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 :الصيغ التمويلية الحديثة للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة :ثالثا

 :(التقليدية) الكالسيكية التمويل حيغ: أوال
 :األجل طويل التمويل -1

 هيته  هم إىل يتلي فياا رسن عرض ابجل طليتل ال اليتل على الت ا مر حتصل مصادر عدة رامل لسطة الصغرية املدسساي  ما  رللجد
 :املصادر
 :واألقارب العائلة من االقتراض و الخاحة األموال  1-1-
 صاحي هللاه اليتي املال راس ا اصة اابملال رط صد املدسسة، إطميا   ر ال أسيس عند الاص اميال ابملال هيته إىل احلاجة لظهر

 ليتا كافية، غري ابملال هيته لالن ما عادة رلار املس ثاريتر،  د   الفرديتة ا دالاراي متثل رالخ املسامهني، مر جمالعة  ر املميررم،
 كان إذا العائلية، رالعتقاي ال جاريتة العتقاي اني ا لط عد  يت لجي رهنا لتقرتاض، دقا رابص العائلة إىل املدسسة صاحي يتلجأ
 (5). فيها املرغلب الن ائم على احلصلل يتراد

 :األجل طويلة القروض  2-1-
 الطبيعة ذاي رالعالياي ابطميطة ل اليتل متنح سنة، 11  ر سنلاي 11 إىل لصل رقد سنلاي مخس عر آجا ا لزيتد الخ ال ررض هي

 متنح الخ الع اريتة البنل  مثل امل خصصة البنل  مر عادة ال ررض هيته مثل ل د  (6)جديتدة  ممياريتا رإقامة املصاطا، انا   ر الر مسالية،
 جاطاي إىل رالصارف، الاري ممياررعاي رإقاماة ابراضاي راس صاتل البناا  عاليااي ل اليتال رذلاك عاا ، عمياريتر إىل لصال قاد قررضاا
 اآل ي رشارا  املسا لدعاي املبااين، إقاماة اغارض  عالا ، 10 إىل 3 ااني مادهتا لارتارل قررضاا ل اد  فاابرىل رالزراعياة، صناعيةال البنل 

 ل طاليتر ابجال طليتلاة قررضاا متانح فهاي امل خصصاة البنال  مار سااا  ها عار كثاريا خت لا    فهاي الثاطياة  ماا .اخل... اإلط ااج رمعداي
 (الصناعية البنل ) البنل  لراعي ما كثري اطه هنا رطميري (احليااي الرهر الع اري، الرهر)عينية  ضااطاي الم ا رذلك الزراعي، ال طام
 دراسااي ااإجرا  رل ال  رالنصاح املميالرة  اا ل اد  ماا كثاريا كايتلك رال اااطاي، الفائادة  ساعار طالاحي مر الصغرية الصناعاي  رضام
 (7)مب اال  ر م اال ادرن  ا اجلدرى
 مار لطلاي  ن مثال رقائية، إجرا اي رل خيت ل ميدد  طلاعها مبخ ل  البنل  فإن ال ررض، هيته مثل ل دمي يف املخاطرة  رلفام رط يجة
 كالع ااراي إضاافية ضاااطاي طلاي  ر الساداد، علاى قدرلاه علاى يتادثر قاد آالار طمياا   ي ممارساة اعاد  لعهاد ال ارض طالاي

 (1).رابراضي
 :المحتجزة األربال  3-1-

 سياساة الاتل مار اة  اة ابرااال مصاري للادسساة العاماة اجلاعياة رحتادد الاراح، حت ياق هال املدسساة طمياا  مار ابساساي دفا ا إن
 ل   ي املدسسة اح ياجاي  ن    املسامهني، على الباقي ريتلام منها جبز  سيح فظ  ر كلية س لام ابراال كاط  إذا لبني الخ ال لايتا
 مصاادر مار هاماا مصادرا لع احل حت  هاا الاخ فابرااال راملخ لفاة، الاثارية املدسساة ل غطياة اح ياجااي الابراا ااال ا ح فاا  يتا م ااأن

 (9).ا قرتاض عي  ختفي   ر طمياطها للسيا إما رهيتا هبدف رامل لسطة، الصغرية للادسساي الاصة االنسبة متليتلها،

 :األجل المتوسط التمويل -2
 طليتال ال اليتال جاطاي إىل)ابجال امل لساط ال اليتال إىل املدسسااي ،رللجاأ سانلاي5 ر سانة اني لرتارل ملدة ال ررض هيته البنل  متنح

 مصاادر رلمياال الثاا اة، اهتاداملجل  علاى راإلضاافاي امل ادارل، العامال الر مساال يف اسا ثااراهتا مار الادائم اجلاز  متليتال اغارض (ابجال
 (11): ما يتلي ال اليتل
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 :المدة قروض -1-2
 جتديتد  ر ال اليتل، إعادة خماطر مر ريت لل راآلمان ا طائنان امل رتض يتعطي اليتي ابمر سنلاي 5 ر 3 اني ال ررض هيته مدة لرتارل

 .امل رتضة للادسسة االنسبة عالية لالن ابجل قصري ال اليتل يف املخاطرة درجة بن .ابجل قصرية ال ررض
 يف الساائدة الفائادة  ساعار مسا لى ضال  علاى فيا م حتديتاده  ماا ض،ال ار  فيهاا اسا خد  الاخ املادة  سااس علاى الفائادة معادل ريتفارض
 لدفا م ساريتة درريتة  قسا  طريتق عر لسديتدها ريت م امل رتضة، للادسسة ا ئ ااطية رابهلية اس ح اقه، لاريتخ ال رض، حجم السلق،
 مار اكاحل لاالن الاخ دفعاة آالار ااسا ثنا  م سااريتة لاالن  ر م سااريتة ال ساديتد  قساا  لاالن   رقاد .سانليتا  ر سنليتا طص   ر ثتثيا

 (11). ساا اهتا
  :التجهيزات قروض -2-2

 مثال رهلانح ال جهيازاي، متليتل قررض ال ررض هيته رلدعى جتهيزاي،  ر آ ي شرا  على ل د  عندما للادسساي ال ررض هيته متنح
 رمتالل ا ج ااعية، رال أمني ال  اعد رصناديتق مني،ال أ شركاي ال جهيزاي، هيته يتبيعلن اليتي اللكت  البنل  جاطي إىل ال ررض هيته
 يتب اى رالبااقي رالساياراي، الميااحناي مثل اسرعة، لسليت ها هلار الخ ال جهيزاي قياة مر % 80 إىل % 70 اني ما امل رضة اجلهة

 حالاة يف يتاالن  االطةامل رال اررض املمياررطة البياا ع الد مهاا ال جهيازاي قاررض مبلجبها متنح شاتن ريتلجد للاالل،  مان كهامش
 الزالن ريت د  قيا ها، امل لسطة ر الصغرية املدسسة لسدد  ن إىل اآللة مبلاية ال جهيزاي  ر اآل ي ركيل حي فظ حيث اال  سيط، البيا
 ههايت اسا خدا  هلاار كااا ابصال قيااة مار امل ب ياة ابقساا  ا يااة (كابياا ي) االادفا رعاد  رراق ريتصادر الميارا  عناد  رلياة دفعاة

 .ال رض دفعاي لسديتد عر املدسسة لأالري إذا ح ه البنك يت ار رهيتا البنك، مر ال ررض على للحصلل ك اان ال جهيزاي
  :العامة القروض -2-3

 رهلار مدق ة، مالية صعلااي مللاجهة املدسسة إليها رللجأ ما، ختصيص درن عامة، اصفة امل دارلة ابصلل ل اليتل ال ررض هيته للجه
 :إىل ل سياها

 ااني البسايط ا الا تل اسابي املدسساة، لعارتض الاخ املدق اة السايللة صاعلااي مللاجهاة عرضاية قاررض هاي :الصندوق تسهيالت-  
 للادسساة احلالاة هايته يف البناك ريتسااح املدسساة، علاى املساحلاة الفالالري اسا ح اق ملاعياد رصالل عار الناالم رالنف ااي اإليتاراداي
 ال زامااي مار عليهاا ماا ا ساديتد لل ياا  المياهر، نايتاة عناد  يتاا  عادة لاالن ما عادة حمددة لفرتة ئرالدا رصيدها عر يتزيتد مبلمه اسحي
 (11)(.اخل...ابجلر، دفا الفلالري، لسديتد) عاجلة
 الدائر، رصيدها عر يتزيتد مبلمه اسحي للادسسة البنك يتساح  ن املاميلف على االسحي يت صد :المكشوف على السحب -ب
 حساب عر البنك ريت لق  للادسسة الدائر الرصيد عر يتزيتد مبلمه سحي الت ا مت الخ رالفرتة ل ناسي ائدةف البنك يتفرض  ن على

 .الطبيعية حال ه إىل احلساب يتعلد  ن مبجرد الفائدة
 لالن حيث ا س غتل، دررة طلل على من ظاة غري لالن رامل لسطة الصغرية املدسساي مر الاثري  طميطة إن :الموسم قروض -ج
 رحتصايل ال ساليتق  ر رالبيا اإلط اج عاليخ اني الفاصلة الفرتة اسبي ط صه  ر ال اليتل مميالة لظهر رهنا ،ملمسية البيار  اإلط اج ررةد

 ااال ررض لسااى ال اررض رهايته النميااطاي، هايته ملثال ال اررض مار الاص طلم رلايي  ل دمي إىل البنل  عادي ليتا املبيعاي، قياة
 النامجاة ال ااالي  كال ا اليتال يت ال    البناك  ن إىل رطمياري املالمسي، النمياا  عر النامجة ا ح ياجاي لاجهةمل لس عال رهي امللمسية،

 (13).منها ف ط جز  هللل رإمنا النميا  مر النلم هيتا عر
 :الخاحة القروض -2-4

 :ال الية ابشاال  حد لأاليت اعينه، حمدد  صل متليتل إىل عالما ال ررض هيته للجه الساا ة لل ررض التفا
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 ا اائا علاى ذلاك م ااال راحلصالل معاني خمازرن ل اليتال قارض عار عباارة :الب اائا علاى ال سابي اي :البضاائع علاى تسابيقات-  
 غاري إىل السالق يف رمثنهاا رملاصافاهتا رطبيع هاا، الب ااعة رجالد مار ال أكاد ال ارض ل ادمي قبال البناك علاى رجيي للا رض، ك اان
 .اعةاالب  امل عل ة ابملر مر ذلك
 العالمياة السالطاي لفائادة  شاغال رلنفيايت للميارا ، الفاقااي عر عبارة العالمية الصف اي :العمومية الصحقات على تسبيقات -ب
 فاإن رحجاهاا املميااريتا هايته بمهياة رط يجاة  الارى، جهاة مار املالرديتر  ر رامل ارلني جهة مر (العالمية املدسساي اةلية، اجلااعاي)

 يت طررن ليتلك السلطاي، هيته لدى احلال يف م احة غري ضخاة  ملال إىل حباجة  طفسهم جيدرن ما كثريا اإلجنااا املالفني امل ارلني
 .الصف ة ل غطية ابملال هيته على للحصلل البنك إىل اللجل  إىل
 :التجاري الخصم -2-5
 ،ال جاريتاة ااابرراق ل عامال الغاري علاى نااديتل  إثبااي رلغارض فاملدسساة الادفا، رساائل مار رسايلة للادسسة االنسبة ا صم عالية لعد

 اللرقاة حاملاة املدسسااي جتعال ماا كثاريا ا سا غتل طمياا  ضاررراي لاار اةادد، امللعاد يف ال جاريتاة اللرقة قياة على احلصلل رلن ظر
 ا صام فاإن راال ااي البناك، لادى الصااها الاتل مار سايللة شاال يف قيا هاا حتصايل إىل ف لجاأ ال زاماهتاا، ل ساليتة املاال إىل حم اجاة
 مار البناك يتسا فيد امل اال يف ر ا س ح اق، لاريتخ قبل للعايل ال جاريتة اللرقة مبلمه ادفا العالية هيته م اال البنك قيا  هل ال جاري

 .ابصلي املس حق ح لق كل إليه رلن  ل ف ط ا ط ظار مدة على املعدل هيتا ريتطبق ا صم سعر يتساى مثر
 :بااللتزام القروض -2-6

 ابالاري هايتا  ن اال البناك، مار لألمالال صاادر لادفق  ي عناه يتنجاز  ر يتن م   ال رض منح اأن غريه عر ال ررض مر النلم هيتا هل اا
 رعلاى الافالاة،  ر اال ااان اللثي اة هايته رلسااى اايتلك، فيهاا يت عهد رثي ة على ال لقيا التل مر املدسسة ل اان كا عهد يت دالل
 مناه الا خلص هلاار   ال زاماا للبناك االنسابة العالياة لصابح ال لقياا مبجارد بطاه املالياة للادسساة املات ة مار ال أكاد ال لقياا قبال البناك
 . لسهيتي مس لى على حيصل مبا م ارطة

 :التجاري االئتمان -3
 ابصالية املميارتيتاي قيااة يف ريت اثال املالرديتر، مار املدسساة علياه رل حصال ابجال، قصاري ال اليتال  طالام  حاد ال جااري ال اليتال يتع احل
 املدسسااي مار الاثاري متليتال يف ابمهياة ااالمه درر ال جاري ا ئ اان ريتلعي اإلط اج، عالياي يف لس خدمها  ر فيها ل اجر الخ للسلا
 مار لعااين  ر املنخف اة، ال الفاة ذاي املصارفية ال اررض علاى احلصلل يف صعلاة جتد الخ الصغرية راملدسساي منها، ال جاريتة الاصة
 (14).ال جاريتة اح ياجاهتا متليتل يف العامل ما ا راس كفايتة عد 

 :الرسمي غير السوق من االقتراض -4
 ابرىل املرلباة ر حياطاا الثاطياة املرلباة حي ال رهل ابقارب، مر املس ادة  ر اليتالية، امللارد كفايتة عد  اسبي السلق هيتا إىل احلاجة لنميأ
 ملل قد الرمسي غري السلق اأن الدري البنك هبا قا  الخ 1987 عا  إحصائياي اين  ف د النامية، للدرل االنسبة ابمهية طاحية مر
 اابسعار م ارطة غري مرلفعة قد فائدة راأسعار قصرية، رلفرتاي صغرية قررض السلق هيته رمتنح املدسساي هيته مر  99%مر  كثر
 .الرمسي السلق يف اجلاريتة
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 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل المستحدثة الصيغ: ثانيا
 :التأجيري التمويل -1
 ال اررض يف ل اثال رالاخ املدسساة، مالياة يف راملعررفاة الاتساياية  ر ال  ليديتاة ال اليتال مصاادر إىل السااا ة املباحاث يف لطرقناا ل اد

 . طلاعها مبخ ل 
  ر آ ي الضاا لايتلك، قاطلطاا مدهلاة لاأجري شاركة  ر مالياة ةمدسسا  ر اناك مبلجبهاا يت ال  عالياة عار عباارة ال اأجريي هال فال اليتال 

 عليهاا، امل عاقاد الفارتة نايتاة يف عنهاا ال نااال إمااطياة ماا اإلجيار سبيل على مس عالة مدسسة حبلاة  الرى ماديتة  صلل  يتة  ر معداي
 (15).اإلجيار مثر لساى اميأنا يت فق  قسا  على ال سديتد ريت م

مناايت لطبيااق قاارض اإلجيااار يف الل يتاااي امل حاادة ابمريتايااة ر ررراااا، رالسااام دائاارة ال عاماال اااه يف العااامل ماار رغاام مااررر عميااراي الساانلاي 
التل ال ميريتعاي املميجعة راملدسساي املالية امل خصصاة، إ  اطاه كاان عليناا ا ط ظاار يف اجلزائار حاىت صادرر قااطلن الن اد رال ارض رقام 

 1416شاعبان عاا   19املادر  يف  19- 96ي النالر، مث اسا  با هايتا ال ااطلن ااابمر رقام حىت لرى ل نية ا ئ ااان ا جياار  11- 91
صااافر  13املااادر  يف  19-96ماااادة ،مث االنظاااا  رقااام  46، رامل علاااق اا ئ ااااان ا جيااااري رالااايتي يت  اااار 1996يتناااايتر 11امللافاااق لاااا 
 .            ان ا جياري رشرر  إطميائهااليتي حيدد كيفياي لأسيس شركاي ا ئ ا 1996جليتلية  3ها امللافق لا 1417

لار رغم اصدار هيته ال لاطني، إ   ن ال جراة اجلزائريتة يف هيتا اجملال حم مياة، رغم رجلد شاركاي ل ال  اال اليتال ال اأجريي كاجالعاة 
ب الغااا العااار برررااا إ   ن الحلكة اا شرتا  ما البنك اجلزائاري ا اارجي رلطبي اه مار طااارف شاركة سالطاطرا  يف متليتلهاا ملمياررم  طبال 

هيته العالياي لعد قليلة رل طليترها جيي هتيئة النصلص ال اطلطية ال ررريتة يف جمال البنل ، ال رائي اجلااار  راةاسابة، ركايتلك اجملاال 
 (16)". ياني يف اجلزائررهيتا لغرض اس عاال ا ئ اان ال أجريي  س رياد ال جهيزاي لصاحل امل عاملني امل" ال اطلن ال جاري"ال اطلين 

 :رمر  هم  شركاي ال أجري ال اليتلي يف اجلزائر

قدره  ار س مال 1111اك لار  11لع حل ارل شركة مت اع اادها يف اجلزائر ا اريتخ  :ALCالشركة العربية لإليجار المالي  -
سااة العرايااة الصاارفية انااك املدس:  م اك  اهبااا ماار طاارف ساابعة مسااامهني هااميتااسااهم،  75111ملياالن دج م ساام علااى  751

، الصندرق الالط  لل الفري را ح ياا  ( %7)، املدسسة املالية الدرلية (%15)، الميركة العراية لتس ثاار (%34)ااجلزائر 
مبااااانح ارىل قررضاااااها لفائااااادة املدسسااااااي الصاااااغرية  1111ااااااد ي طميااااااطها سااااانة (.   %14)، مدسسااااااي االااااارى (11%)

 5ر  4ديتنااار، رمي ماانح ال ااررض ماار قباال الميااركة علااى فاارتة اجيااار ماليااة مت ااد مااا اااني ملياالن  75.5رامل لسااطة ا ياااة امجاليااة 
 95مليالن دج ر  يتزيتاد عار  15كااا  ن املبلامه اةادد لل ارض   جياي  ن يت ال عار   %5سنلاي ما طسبة فائدة   ل عادى 

 .مليلن دج

لعد ارل شركة عالمية لتجيار املاي ااجلزائر، رهي فرم مر الصاندرق  :SALAMالشركة الجزائرية إليجار المنقوالت  -
رهاااي شاااركة ذاي اساااهم خت اااا  حااااا  ال ااالاطني رال نظياااااي املعاااالل هباااا اااااجلزائر  CNMAالااالط  لل عاااارن الفتحاااي 

ملياالن دج  111امل علااق ا اارض ا جيااار، يتبلاامه راس ما ااا  1996جاااطفي  11املاادر  ا اااريتخ  16-96 سااياا ال اااطلن رقاام 
اعااد ال عااديتل الاايتي (. %11)، اجملالعااة ال اا ااة للايااطياك (%91)الصاندرق الاالط  لل عااارن الفتحاي : مالام كاااا يتلااي
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كاطا    1111اطساحب  المياركة ال اا اة امليااطياياة، رحبلالل ماارس  1999ديتساحل  19اجري يف ا ج اام العا  ا اريتخ 
 .مليلن دج 656ة امجالية قدري مل  ا يا 17الميركة قد منح  الرتاليص ل اليتل 

يف اطار لطليتر ادراي ال اليتل اجلديتدة مت اس حداث قرض ا جيار  :ASLالشركة الجزائرية السعودية للقرض االيجاري  -
البناااك ا اااارجي اجلزائاااري رجمالعاااة الحلكاااة، را ااادف الرئيساااي للمياااركة متليتااال : الااادري ااطمياااا  هااايته المياااركة مبميااااركة ا طاااراف

الة الصعبة مر ال جهيزاي امللجهة لتس عاال امله  مر طرف امل عاملني ا ق صاديتني يف اجلزائر، رلس فيد ف ط اللارداي االع
 .مر متليتلها ا طميطة املهنية املن جة رليس ا طميطة ال جاريتة

جاار ، الشركة الوطنياة لاليMLAاضافة الى ما سبق هناك عدة شركات اخرى مثل شركة المغرب لاليجار الجزائرية  -
 ...SRH، شركة اعادة التمويل البترولي NLالمالي 

 :والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات اإلسالمية البنوك تمويل حيغ -2
 للبنال  رالعالياة العلاياة امللسالعة رل ارر اإلساتمية، البنال  لعرضاها الاخ ال اليتل  دراي  هم  حد املمياركة لع حل :المشاركة  1-2-
 كبارية الصاغرية للامياررعاي الفميال معاد ي  ن املعاررف فاار الصاغرية، للامياررعاي ضاااطا  كثار اركةااملميا ال اليتال  ن اإلساتمية
 هناا  كاطا  إذا الاصاة ال اليتال، ضاع  رطبعاا ال خطايط رط اص اإلدارة كفاا ة عاد   ر ا ق صااديتة، اجلدرى دراساي ط ص اسبي

 (17).ال طام طفس يف لنميط كبرية مدسساي
  ر صاناعي معاني ممياررم يف لديتاه امللدعاة ابمالال ا لظيا  البنال  ل ال   ن البنل ، طريتق عر امل اراةا امل صلد :المضاربة  2-2-
 .رالبناك امللدعني اني يت سم الراح  ي رالباقي ا س ثاار، هيتا لالفة حبساب يت ل  العا  نايتة يف ر معينا دالت يتدر الدمي  ر جتاري
  ر ال  صاري عاد  حالاة يف جهاده خيسار فهال البناك  ماا االاامال، يت حالهاا الايتي هال املاال، صااحي فاإن ا ساارة حالاة يف  ماا

 (11).ال فريتط
 راصاطتل الزيتاادة، رهال الاراح مار مصادر اللغاة يف راملراحباة اليال ، علياه م عاارف هال كااا امل ااجرة ااملراحباة ط صد :المرابحة 3-2-
 (19).''رالبائا املميرتي اني عليه رم فق معلل  رراح مال اراس ايا" هي  ر "راح ايتادة ما ابرل الثار مبثل ايا" هي الف ه
 :حال ني يتأاليت رهل اإلستمية املصارف اغلي يف م با ا س ثاار مر النلم رهيتا

 ابرصاف، حمددة معينة سلعة اميرا  املدسسة مر اطلي البنك يت ل  حيث اأجر، االميرا  اللكالة اسم عليها ريتطلق :األولى الحالة-
 .العال هيتا البنك قيا  م اال معني اجر إليه م افا لبنكل مثنها ريتدفا

 الراح، إضافة اعد البنك مر العايل اه يتميرتي اليتي الثار ركيتلك معينة سلعة شرا  البنك مر املدسسة لطلي رفيها :الثانية الحالة-
 طب ا الميرا  اعد البيا هيتا اإمتا  البنك مر آالر ررعدا عليها، امل فق الميرر  حدرد يف االميرا  العايل مر رعد ال عامل هيتا ريت  ار
 .الميرر  ليتاي

 رفائدلاه علياه، يت فاق مدجال مثار م ااال حاضارة ا ااعة لساليم علاى ا لفااق مبلجباه يتا م ع اد هال بجال البيا :اآلجل البيع  4-2-
 اائا اصف ه احلالة هيته يف نكالب ريت حصل عليها، يت فق الزمر مر فرتة اعد الثار دفا مر يت اار حىت للاميرتي ال اليتل مر قدر للفري
 ."حمددة فرتة اعد مثنها على للسلا

 رلسلم آجت، الب اعة مثر ادفا البنك ريت ل  .الب اعة اآلجل الثار احلاضر الفلري البيا اسم  يت ا عليه ريتطلق :السلم بيع 5-2-
 :مها  ساسني شرطنيرله  اعاجل، آجل ايا اأطه الديتر علاا  عرفه ف د ،عاجت الب اعة
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 يتالن ران ااال تفها، الثار خي ل  رالخ اجلهالة عنه لن في الخ االصفة م بلطا فيه املسلم يتالن ر ن اجلنس معلل  ر مسال يتالن  ن
 مااان اياان يتا م ران معلال ، بجال يتاالن ران معدردا، كان إن راالعدد ملارطا كان إن رااللان مايت كان  ن االايل امل دار معلل 
 (11).ال سليم

 فياه ممااجيري المياي  هايتا يتاالن ران رالصافة رالنالم اجلانس حمادد شي  اصناعة الصنام يتال  مبلجبه ع د هل :االستصناب  6-2-
 الاتل ا س صانام علاى ا لفااق ريتا م مماار، ذلاك  ن طاملاا جديتاد، شاي  اصاناعة ال اليا  يتاالن  ن هلاار كااا الناس اني ال عامل
 .ابجل حتديتد عد  جيلا كاا معني، اجل
  (Factoring):الحاتورة تحويل عقد 3-
 الب اعة قياة حتصيل مث رمر ا س ح اق اجل اط ظار عليها يت عني ال جاريتة ابرراق طريتق عر اهتمن جا ايا على املدسسة ل د  عندما
 الخ ال طلر طالحاي ح يقل   ر للغري اال زاماهتا لللفا  سلا  الفرتة للك التل السيللة إىل حت اج قد املدسسة  ن هل حيدث ما املباعة
 .ال جاريتة املنافسة طبيعة لفرضها
 السالا ح ال يف الادري،  ر اةلاي املسا لى علاى لميا غل الاخ ال جاريتاة املدسسااي ديتالن حجاز  ر شارا " االفااك لريتنمه ريت صاد

 املدسسااي حبالاة امللجادة (لريفالا سنداي، قبض،  رراق) املديتنني حساااي اميرا  جه ها مر ال جاريتة البنل  ل ل  كاا ا س هتكية،
 .ال بض حساااي اس ح اق لاريتخ اني ما مدهتا لرتارل رالخ الصناعية  ر ال جاريتة

 ( Capital risque ):المخاطر المال راس مؤسسات -4
 لأسايس  ر مدسساة، للساا  ر جديتاد،  ا ااار متليتال اطاه علاى يتلظا  ماال راس كال  ناا علاى املخااطر ماال راس مدسسااي لعارف

 علاى ال اليتال يف الصايغة هايته لاالن ر .(ا طار مصادر هال رهايتا) اةادد ال ااريتخ يف املاال راس اسارتداد مار ال أكاد درن مار دسساةم
 (11).املدسسة يف شريتاا يتصبح املال راس صاحي  ن مبعىن ممياركة، شال

   ال  نية رهيته املال املخاطر، ر س اميركاي لدعى شركاي الاسطة املمياريتا ا س ثااريتة ل اليتل ل نية  ر  سللب عر عبارة  ر هي    
 املمياررم ا اليتال املمياار  يت ال  املمياركة  حيث  ساس على ل ل  ال املصريف ال اليتل يف احلال كاا هل فحسي الن د ل دمي على ل ل 
  ر اجلديتادة رامل لساطة الصاغرية املدسسااي لسااعد  كثار اأناا طارى ر ايتا اأملالاه، خيااطر فهال مبلغاه راايتلك العائد ر  ضاان درن مر

 (11).ال ااطاي للفر لعد  طظرا ال ررض يترفض منحها النظا  املصريف  ن حيث اجملال، هيتا يف صعلااي الخ للاجه ال لسعية

 الاصة النامية الدرل مر مصلحة فإن ليتا جدا، قليل لعداده ال اللجلد حديتث اجلزائر يف املخاطر املال ر س مدسساي طميا  إن    
 صندرق إطميا  على العز  اجلزائر يف مت ف د راالفعل ال ناية، حت يق مميررعاهتا  دف لدعم املدسساي هيته لناية على لعال  ن اجلزائر
 14/11/1114يتال   ذلاك راقام اه ، ركاان لدعيااه رالبنال  ا زيتناة ل الىل رامل لساطة الصاغرية املدسسااي لفائادة املاال املخااطر ر س

 لفائادة ا سا ثاار قاررض ضااان صاندرق لأسايس علاى السانة طفاس يف  يت اا  علار رقاد جزائاري ، ارديتنا ملياار 3.5 قادره ااع اااد
 ديتناار ملياار 30 ماال قادره اار س رالبنال  العالمياة السالطاي ااني مميارتكة ال ازا  مثارة الصاندرق رهايتا الصاغرية رامل لساطة، املدسسااي

 يتن صاها بجال طليتلة اس ثااراي املخاطر ااع بارها املال ر س سسايمد  اس ثاار مبجا ي حتيط الخ املخاطر مر الرغم جزائري على
 مر السلق يتألفها مل مس حدثة، مهنة ااع بارها النامية الدرل يف املخاطر ر س حتيط مبهنة الخ للك عر ف ت رابمان، اإلراديتة معيار
 :يتلي فياا ردهاطل  املخاطر املال ر س مدسساي لبعض اجلزائر يف ال جارب اعض مت  إ   طه قبل
 ر س مار % 35 ل عادى   رطسبة مسامه ها يف ال اليتل 19/11/1111لأسس  ا اريتخ  :  SOFINANCEمؤسسة -1
 الغيتائية للان جاي ال حليتلية يف الصناعاي عالها جمال احنصر ال ابطميطة، كل لغطي ضعيفة   طسبة رهي  قصى كحد الميركة مال

 ال حليتلية االصناعاي ا ه اا  يتع  رهيتا املنجاية الثرراي راس غتل ا ميي ابلبسة رحتليتل عةرصنا ال غلي  رملاد املن جاي رختزيتر
 .ابالرى اابطميطة قلرن ما إذا املخاطر ضئيل رهل طميا 
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 لرقياة علاى املدسساة هايته ،لعاال كاأرل مدسساة يف اجلزائار اأراعاة مساامهني  1991لأسسا  سانة  : FINALEPمؤسساة -1
 ركيل فهي ال أطري عالية يف لميار  املخاطر املال ر س مدسساي كباقي رهي اجلزائريتة ابرراية، الميركة مسار على ئراجلزا يف ا س ثاار
 مليلن 159.750 ب مدسسة مال ر س املدسسة يت در رحاجة احلجم حسي ا ج ااعي املال ر س مر 20%  ر 10 % ما اني
 .اجلزائر يف رخماطر اس ثااري مال ر س ذاي مدسسة  رل لعد ذاي  سهم شركة رهي جزائري ديتنار

 :مؤسسات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ثالثا

رطظارا بن  عرف  اجلزائر عدة إصتحاي اق صاديتة كان ا دف منها ال حلل حنل اق صاد السلق كاان مار اينهاا هيئااي دعام امل ار لياة
اجمل اا اليتي لنميأ فيه ممثت يف املدسساي العامة را اصة، رهيئاي الدعم املراف ة الاخ للعاي دررا  ساساي يف  ث افة امل ار لية لنميأ مر

 :دفا مر كثافة امل ارلية رلعل مر  هم هيئاي الدعم

 11 املدر  يف 96-196 طميأي هيته اللكالة مب   ى املرسل  ال نفييتي رقم : ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب /1
سنة، رعندما خيلق ا س ثاار ما  35-19للعاطلني عر العال مر الميباب يف الفئة العاريتة  ANSEJريتس هدف ،1996سب احل 

احلد ابدىن للسر هلار ايتادة ماديتر ( مبا يف ذلك املطلريتر الميباب املمياركة يف ابعاال ال جاريتة)رظائ  دائاة ( 3)  يت ل عر ثتثة 
ساانة، رال ا ااا اال أهياال املهاا  فياااا يت علااق االنميااا  امل اارتل رال اادرة علااى مسااامهة شخصااية الاصااة ( 41)اعااني الميااركة الااخ  طمياائ  بر 

 ل اليتل املميررم

متليتل ثتثي ر  الر ثنائي يتبلمه احلد ابقصى لإلس ثاار :المالي: رمر مزايتا  انا ل د  للا ارل دعم مالية ر إعاطة جبائية ر شبه جبائية
اإلعفائاي اجلبائية ر الميبه اجلبائياة  .ااملئة91املدسسة املصغرة مر ختفي اي يف طسبة الفلائد البناية إىل  دج ر لس فيد11111111

ااملئة للح لق اجلاركية لل جهيزاي املس لردة ر اإلعفا  مر كافة رسل  الن ال امللاياة علاى اإلك سااااي  5ك طبيق املعدل املخفض ب 
 (13).الع اريتة

كهيئااة حالميااة حتاا  إشااراف رئاايس احلالمااة   APSI طمياائ  ركالااة لرقيااة رم ااعااة ا ساا ثاار : وير االسااتثمارالوكالااة الوطنيااة لتطاا/2
، رمنااايت صااادرر قااااطلن (11/15/1993الصاااادر يف  11/93اجلريتااادة الرمسياااة املرسااال ) 1993مبلجاااي قااااطلن ا سااا ثاار الصاااادر يف 

، حيث ررد ANDI، االلكالة اللطنية ل طليتر ا س ثاار APSI، علض  ركالة لرقية رم ااعة ا س ثاار 1111ا س ثاار يف  ري 
لنميااأ لاادى رئاايس احلالمااة ركالااة لرتقيااة ا ساا ثااراي ردعاهااا : "ماار ال اااطلن الاايتي يتاانص علااى مااا يتلااي 7إطميااا  هاايته اللكالااة يف املااادة 

 ".رم ااع ها 

 :ل د  ركل  العديتد مر املها   يته اللكالة منها :مهام الوكالة

 .ا س ثااراي ر لناي ها  رم ااع هاضاان لرقية -

 .اس  بال رإعت  رمساعدة املس ثاريتر اللطنيني رابجاطي-

 .لسهيل اإلجرا اي امل عل ة اإقامة املمياريتا مر الدماي الميبا  امللحد اليتي يتظم مجيا املصاحل اإلداريتة ذاي العتقة اا س ثاار-

 .ليباي املعالل هبامنح ا م ياااي املرلبطة اا س ثاار يف إطار الرت -

 .لسيري صندرق دعم ا س ثااراي-
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 .ضاان ال زا  املس ثاريتر ادفالر الميرر  امل عل ة اا س ثاار-

 .مراقبة رم ااعة ا س ثااراي ل  م يف إطار الميرر  اةددة-

 .ل دمي ال سهيتي اجلاركية ا اصة السائل اإلط اج راملادة ابرلية يف املدة اةددة-

اللكالة على صندرق لدعم ا س ثاار رهل مال  ا اليتل املسااعداي الاخ ل ادمها الدرلاة للاسا ثاريتر يف شاال ام يااااي  كاا حت لي
 .جبائية رمجركية رلغطية لاالي  ال اعدة ا يالية التامة إلجناا ا س ثااراي

 (:FGAR: )حندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/ 3

هبدف ضاان ال اررض ال اررريتة لتسا ثااراي  11/11/1111املدر  يف  373-11املرسل  ال نفييتي رقم  طميئ الصندرق مب   ى 
رامل  ار  11/11/1111املدر  يف  11-11الخ جيي على املدسساي الصغرية رامل لسطة  ن لنجزها كاا هل حمدد يف ال اطلن رقم 

 (14):ىل الصندرق ما يتليال اطلن ال لجيهي لرتقية املدسساي الصغرية رامل لسطة، ريت ل 

إطميااا  املدسساااي  :   ال اادالل يف ماانح ال ااااطاي لفائاادة املدسساااي الصااغرية رامل لسااطة الااخ لنجااز اساا ثااراي يف اجملااا ي ال اليااة-
 .جتديتد ال جهيزاي   للسيا املدسساي

 .ضاان م ااعة الحلامم الخ ل انها ا يئاي الدرلية لفائدة املدسساي الصغرية رامل لسطة-

 .ضاان ا س ميارة راملساعدة ال  نية لفائدة املدسساي الصغرية رامل لسطة املس فيدة مر ضاان ال ررض-

 .ارلطليتره ر   صلرقية ا لفاقياي امل خصصة الخ ل افل ااملخاطر الخ لنميط يف إطار لرقية املدسساي -

 .ن ا اصة اال صيمه ال اليتلضاان م ااعة املخاطر النامجة عر ضاان ال ررض، رلسليم شهاداي ال اا-

 .إعداد الفاقياي ما البنل  راملدسساي املالية لصاحل املدسساي الصغرية رامل لسطة-

ال يااااا  اااااال عااااال يتهاااادف إىل املصااااادقة علااااى ال اااادااري امل عل ااااة ارتقيااااة املدسساااااي الصااااغرية رامل لسااااطة رلاااادعياها يف إطااااار ضاااااان -
راملدسساااي املاليااة فيااا خيااص آجااال لسااديتد املساا ح اي، ريف حاادرد لغطيااة املخاااطر ا سا ثااراي، حيااث حياال الصااندرق حماال البناال  

 .طب ا لل ميريتا املعالل اه

 (:ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر/ 4

ني جهاااا ال اارض املصااغر يتاالفر الاادماي ماليااة م ااشااية مااا اح ياجاااي املاالاطنني غااري املاادهلني لتساا فادة ماار  ال اارض البناااي راملميااال
 ساسااا  ماار فئااة ابشااخاص ااادرن دالاال  ر ذري الاادالل غااري املساا  ر  ر البطااالني رالاايتيتر يتنميااطلن عالمااا يف ال طااام غااري المياارعي، 

 :رل اثل املساعداي را دماي الخ يتلفرها اجلهاا يف

 .دج ملجهة لميرا  امللاد ابرلية 31.111قرض ادرن فائدة   ل عدى * 
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ملياالن  41دج  ي  411.111ملياالن ساان يم ر 15دج  ي  51.111لاارتارل قيا هااا مااا اااني قاارض اناااي صااغري للامياااريتا الااخ * 
ر  متنح اللكالة اللطنية ل سيري ال ارض املصاغر للاسا فيديتر املسااعداي املالياة ف اط،  %. 91إىل %  11سن يم افلائد خمف ة انسبة 

كل الدرائر ، الدراسة ال  نية را ق صاديتة للاميررم، رال اليتر ال يت عدى ذلك إىل مساعداي غري مالية كال لجيه راملراف ة على مس لى  
هم ر يف الرتاية املالية ر لسيري املدسسة، ركيتا إعطا  الفرصة  د   املس فيديتر مر املمياركة يف املعارض رالصاللطاي  يتر يت م ال عارف اين

 .اك ساب الحلاي خم لفة ر كيتا اللق ف ا ل  جديتدة ل سليتق من جاهتم

 جليتلياة 06 يف ملادر ايف  املادر  14/94 رقام ال نفيايتي املرسال " رمب   اى  طاه حياث :البطالاة عان للتاأمين الاوطني دوقالصان/ 5
 اللاق متليتال يف املميااركة إمااطياة يتارتجم راليتي 2004 جاطفي 13املدر  يف  111رقم  ال نفييتي املرسل  يت ام راليتي       1994
 يف مساجلني يتالطالا  ن علاى (سنة 50 إىل سنة 35 مر املمياريتا البالغني  صحاب طالنيالب طرف مر را دمالية السلعية النمياطاي

 إدمااج  علاى يتسااعد البطالاة عار لل اأمني الالط  الصاندرق  صابح اإلجارا  هايتا الاتل مار إذن.( شاهر 06 مار بكثار ال ميغيل ركالة
  حاد يتعاد الصاندرق هايتا  ن إىل هيتاإلضاافة   لة،مسا راصالرة حارة عاال مميااريتا انا  فرصة إعطائهم التل مر الميغل عر للباحثني
 .املصغر ال رض عر الناجتة ضاان ابالطار صندرق يف يتساهم  طه حيث ال اليتل مصادر

 رلناية لدعم اللطنية اللكالة إشراف حت  العاصاة اجلزائر ر يتة يف اهلل عبد سيدي يف حاضنة إطميا  مت: الحاضنات التكنولوجية/ 6 
 مميررعهم لبد  املبدعني للا ارلني الفرصة رمنح املب ارة، املمياريتا لدعم الصيصا احلاضنة هيته لصايم مت حيث ية،ال انلللج احل ائر

 لددي كاا املدسسة، اططتق غايتة إىل املميررم مراحل مجيا يف راملراف ة ال اليتر احلاضنة للفر ا ا اار، حنل ملجهة ديتنامياية، ايئة يف
 . ANSEJ مثل ، امل ار لية دعم رركا ي البنل  اني اللسيط درر  يت ا احلاضنة
 طلبااهتم حياث قبالل امياأن ل ارر سالف الاخ رهاي هيئاة،  ماا  ملميااريتعهم دعام علاى احلصالل طلاي ل ادمي املميااريتا حااملي علاى جياي

 ( (start-upsاا ااريتة مدسسة 15 اللق إىل هتدف  نا كاا شهرا، 31 إىل 14 لفرتة السنة يف مميررعا عميريتر لس  ي  احلاضنة
 .اللطر  حنا  رخم ل  ررقلة غردايتة، رهران، يف مث عنااة، يف 1111 جليتلية يف ثاطية حاضنة اف  ال مت رااملثل، السنة، يف 

رذلاك طب اا  حااا  املاادة  1113فيفاري  15املادر  يف  13/79مت اطميااؤها مب   اى املرسال  ال نفيادي رقام   :التساهيل مراكاز/ 7
 املعنليتاة االميخصاية ل ا اا إداري طاااا ذاي عالمياة مدسسااي رهايهي للادسسااي الصاغرية رامل لساطة، مار ال ااطلن ال الجي 13

  : مهها عدة مبها  املراكز هيته ل افل،  املاي را س  تل

 .ال أسيس  ثنا  العراقيل رجتارا املمياريتا،  صحاب اه اا  رجتسيد م ااع ها على را س ميراف امللفاي دراسة -
 .ا س ثاار افرص امل عل ة ا ق صاديتة املعللمة رطمير رال سيري، ال اليتر ميدان يف املدسساي حاب ص مراف ة -
 رال انلللجيا رال سليتق البميريتة امللارد لسيري جمال يف ا س مياراي رل دمي اجلديتدة، ال انلللجيا رطمير ال نافسية ال دراي رلطليتر دعم -

 .مديتر ريتسريه رمراقبة يهللج جملس ال سهيل مراكز ريتديتر را ا اار،
 املدسسااي ااني رال مياارر احلالار لرتقياة يتساعى اس ميااري جهااا هال :والمتوساطة الصاغيرة المؤسساات لتطوير الوطني المجلس/ 8

 را سا  تل املعنليتاة االميخصاية يت ا اا رهال  الارى، جهاة مار العالمية السلطاي راني جهة، مر املهنية رمجعياهتا رامل لسطة، الصغرية
  :مهامه رمر ي،املا
 .ال طام ل طليتر اسرتاليجياي سياساي ر اإعداد يتساح مما ا ج ااعيني، الميركا  اني رال ميارر الدائم احللار ضاان -
 .املهنية راجلاعياي العال  رااب مبنظااي امل عل ة املعللماي رمجا املهنية اجلاعياي إطميا  رلرقية لميجيا -

 .الدائاة للجانار  املاالي الرئيس، العامة، اجلاعية مر اجمللس ريت ميال
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 :خالحةال

 يف لأالايت متليتال إعاداد سياسااي يت لجاي لايتلك امل لساطة ر الصاغرية املدسسااي لرقياة ر لناياة يف ابثار االغاة  مهياة ال اليتال يتا ساي
 جديتدة يتليةمتل   ساليي ر لصيمه لالن م  انة ر امل لسطة ر الصغرية املدسساي الصائص ر اح ياجاي ر ط ائص كأساس احلسبان
 .جهة ثاطية مر املدالراي لعبئة على ال درة  ا ر جهة مر ال اليتل يف فعالية ذاي
 علاى املطررحاة املميااكل إىل إناا  اللصالل اعاد لسا طا مل ابالارية هايته فاان ال اليتال رسائل يف احدث اليتي ال طلر مر الرغم على ر

 الناحياة مار املمياررعاي مار النالم  ايتا االنسابة املخارج  ن يتب اى ل اد  امما اططتقاا ر امل لساطة، ر الصاغرية املمياررعاي متليتال مسا لى
 .املعررضة البدائل اني امل ارطة مر  ا اليتي يتساح اال در ر امل احة ال اليتلية اللسائل ااس يعاب مرهلن ال اليتلية
 الرغم يف اللاقا ،على اإلجرا اي لطبيق لاةصع ال اليتر، ال اليتل، حيث مر اجلزائر، يف كثرية قيلدا للاجه امل ار لية  ن البحث ظهر 
 يف ااسا ارار البناك الادري لرلياي يف اا خنفاض  اليتي اجلزائر مرلبة فإن امل ار لية، رلسهيل ل ميجيا احلالمة لبيت ا الخ اجلهلد مر

 .1115 يف 750 إىل 770 املرلبة مر ابالرية السنلاي
 :التوحيات

 رامل ااعاة  املراف اة عاليااي لفعيل املس هدفة، ال طاعاي املخصصة، ابملال حجم :التل مر الدعم هيئاي سياسة يف النظر إعادة
 .اإلعاال رحاضناي الدعم هيئاي إطار يف اإلطميا  اعد
 عائ ا  للفره يتع حل اليتي اإلستمي ال اليتل فارة رلفعيل حديتثا، املنميأة الصغرية للادسساي املصريف ال اليتل سياسة يف النظر إعادة

 .املدسساي إطميا  على اإلقبال حنل الميباب مر العديتد  ما 
 اد مر للفر البيئة ا س ثااريتة رال اطلطية ل طام املدسساي الصغرية ر امل لسطة حىت هلار ا س فادة منه  . 
 السعي للضا سياساي كفيلة ا ح يق اس غتل  مثل للطاقاي البميريتة امل احة الاصة فئة الميباب منها. 
 لية جديتدة للحد مر املميال ال اليتلي للادسساي الصغرية ر امل لساطة ااع بااره  هام املميااكل الاخ لعارتض اللاق ر طرل ادائل متليت

 .منل هيتا ال طام
 مساعدة املدسساي الصغرية ر امل لسطة مر التل ختفيض الرسل  ر ال رائي ر ل دمي اإلعفا اي. 

 هتدف إىل لرقية إطميا  املدسسااي الصاغرية رلطاليتر  جهازة  الارى مماثلاة  ر  الدرلة لال  جهزة املراف ة امل لاجدة ااجلزائر الخ لميجيا
 .ماالة  ا

  لاثي  لنظيم الصاللطاي راملعارض اجلهليتة راللطنية رحىت الدرلية رحمارلة إشرا   كحل عدد ممار مر املنميئني فيها، رذلك هبدف
 .خ  طميئ  ادعم مر طرف اللكالةلية ااملدسساي الصغرية الال عريت   كثر اأسللب املراف ة امل ار 

  الفائدة املانلحة مر طرف البنل  ادرن فائدة ريف معد ي ةض املانلحر إعادة النظر يف طسبة ال ر. 
 - العال على ل ليص مدة دراسة رمتليتل املميررم مر التل ل ليص اإلجرا اي اإلداريتة يف رلسهيل  اإلجرا اي ما البنل. 
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