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  ةدور املؤسسات املصغرة يف القضاء على البطال
  ريف اجلزائ
  

 بسمـة عـولـمي . أ
   ثـاليـجيـة نـوة.أ

  - عنـابـة-جامـعـة باجـي خمتـار
 

Résumé : 
 A travers la connaissance de la P.M.I, dans le cadre de l’ANSEJ, nous voulons en fait dans 
cette étude analyse sa capacité à la fois, a résorber le chomage et agir sur le développement 
économique en algérie.  
Partout d’un diagnostic interne de la PMI, notamment financier, nous essayeron de présenter en 
conclusion des propositions susceptibles de contribues au développement de celle-ci. 

  :متهيد
 والذي بني 1986إن نقص وشح املوارد املالية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر وخاصة بعد األزمة البترولية لسنة   

هشاشة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، األمر الذي دعى إىل االعتماد على مصادر التمويل اخلارجي والسيما القروض امليسرة املشروطة 
واليت جنم عنها تردي يف أحوال البشر عن طريق تسريح فئة من العمال وجتميد ) اإلصالح اهليكلي(سياسات التكيف اهليكليبتطبيق 

عملية التوظيف كما متت حماولة جذب االستثمارات األجنبية فعدلت قوانني النقد والقرض كم من مرة حىت تتماشى القوانني اجلديدة 
ق النتيجة املرجوة ألن هذه االستثمارات بالرغم من ضآلتها كانت خلدمة الدول الصناعية بالدرجة القتصاد السوق ولكن ذلك مل حيق

األوىل فلم تنشئ مشاريع إمنائية، بل إا تركزت يف إقامة مشاريع ذات كثافة رأمسالية عالية قائمة على استغالل املوارد الطبيعية كالبترول 
  .  أزمة البطالة األمر الذي دفع إىل اللجوء إىل مصادر التمويل الذاتية واحملدودةواملعادن  وبالتايل فهي مل تسهم يف حل

إن التساؤل املطروح اليوم أكثر من أي وقت مضى فيما خيص مدى فعالية الوسائل املخصصة لترقية مناصب الشغل واليت   
وهذا ما يدعو السلطات ) مؤسسات خاصةجلها (شجعت بشكل كبري على املؤسسات املصغرة املتكونة من أقل من عشرة أجراء 

العمومية للسعي بقوة من أجل بروز سوق عمل حقيقية وذا يتناول هذا املوضوع املؤسسات املصغرة ودورها يف القضاء على البطالة 
ة لتشغيل الشباب من خالل التعرف على البطالة يف اجلزائر، املؤسسة املصغرة والشكل القانوين هلا، خصائصها يف ظل الوكالة الوطني

 .والدور الذي تلعبه يف التقليل من حدة البطالة ودفع عجلة التنمية
  السياسية االجتماعية ومؤشر القضاء على البطالة** 

  .آثار برنامج التعديل اهليكلي والتشغيل: يتناول هذا احملور عنصرين مهم يف السياسة االجتماعية أال ومها  
    التعديل اهليكلي آثار برنامج-

االقتصاديات من خالل هد بنيتها، الدول من : تفرز برامج التعديل اهليكلي مهما كانت الدول اليت طبقت فيها ثالثة أنواع من الضحايا
خالل تدهور سلطتها وانسحاا وتدهور احلد األدىن من السياسة االجتماعية وأخريا الفئات الفقرية والطبقات الوسطى من خالل 

  .لتهميشتعرضها لإلفقار وا
وعلى غرار البلدان األخرى متيزت فترة برنامج التعديل اهليكلي يف اجلزائر يف امليدان االجتماعي بإجراءات كان هلا تأثري مباشر على 
اجلوانب االجتماعية للمواطنني من حيث الشغل واملداخيل واالستهالك اليت جسدا إجراءات تقليص ميزانية الدولة كإلغاء الدعم 

 إىل 1993 مليار دينار سنة 503.9أجور املوظفني وخفض نفقات التسري واالستثمار حيث انتقلت نفقات الدولة من وجتميد 
   .1 1997 مليار دينار سنة 450.6

إضافة إىل إفقار السكان من خالل ارتفاع األسعار وحتريرها وإلغاء دعم الدولة ألسعار املواد األساسية مما انعكس سلبا على القدرة 
 من األجراء ضمن %13 مما أدى إىل تصنيف 1995 حسب الدراسة اليت أجراها البنك العاملي سنة %45شرائية لألسر اليت فاقت ال

  ).صفة غي معهودة يف االقتصاد اجلزائري(فئة فقري جدا 
عدد ال يعود من السكان العاملني، هذا ال% 29.8 مليون شخص أي 2.4 بأكثر من 2000قدر عدد العاطلني على العمل سنة 

هذا الوضع أدى إىل . الخنفاض مناصب الشغل فقط بل يدخل يف حسابه تسريح العمال الناجم عن خمططات إعادة هيكلة املؤسسات
 1550 إىل 1986 دوالر أمريكي سنة 2880من  ( %45اخنفاض حصة الفرد الواحد من إمجايل الناتج الداخلي اإلمجايل بنسبة 

  .2) 1998دوالر يف سنة 
ن التساؤل احلايل املطروح أكثر من أي وقت مضى فيما خيص مدى فعالية الوسائل املخصصة لترقية مناصب الشغل واليت إ  

 أجراء ، هذا ما يدعو السلطات العمومية للسعي بقوة من أجل بروز 10شجعت بشكل كبري املؤسسات املصغرة املتكونة من أقل من 
 بتنظيمها والتفكري مبا يتماشى وحاجيات االقتصاد اجلزائري وليس بإمالءات خارجية سوق عمل حقيقية ومجع الوسائل اليت تسمح
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 األجنبية اليت هدفها الربح بالدرجة األوىل وفك تتفرضها العوملة بكل أشكاهلا عن طريق تدخل صندوق النقد الدويل أو االستثمارا
  .األكرب من اخلرياتروابط االقتصاد اجلزائري حىت يتسىن هلا التغلغل وامتصاص اجلزء 

   البطالة يف اجلزائر-
أدى تطبيق اإلصالحات االقتصادية وإعادة اهليكلة للمؤسسات إىل زيادة االختالالت يف سوق العمل من خالل االرتفاع   

ية ملجأ لعدد متزايد من  الناقص لليد العاملة يف املقابل كان انتشار النشاطات غري املصر ا أو غري الرمسمالكبري لنسبة البطالة واالستخدا
  . سنة30اليد العاملة وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 

جنم عن اخنفاض إن مل نقل توقف االستثمارات العمومية بعد األزمة البترولية ضعف نسبة منو االقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبرية على 
لضعيفة جلهاز اإلنتاج اجلزائري مل تسمح بإعطاء دفع إلنشاء الريع البترويل مما أثر بشكل سليب على سوق العمل، كما أن النتائج ا

إن تقلص الطلب يف جمال الشغل الذي زاد تفاقمه عرض إضايف متزايد ولد ضغطا . مناصب عمل وحىت باالحتفاظ باملستوى العام للشغل
 %67 سنة و30سنهم يقل عن  منهم %80كبريا يف سوق العمل، فأغلب طاليب العمل يبحثون عن عمل ألكثر من سنتني كما أن 

  .منهم طالبو عمل ألول مرة
عملت بعض العوامل على تسريح العمال كإعادة انتشار النشاطات عن طريق إعادة هيكلة املؤسسات العمومية إضافة إىل تعديل القوانني 

  :3إجراءات لتسيري البطالة منها  والتنظيمية للعمل الذي أدخل مرونة أكرب يف الغل وأمام هذه الوضعية مت الشروع يف ةالتشريعي
  . إنشاء صندوق التأمني على البطالة لتعويض ضياع مداخيل العمال الذين فقدوا وظائفهم ألسباب اقتصادية-
عقود ما ( وضع برامج خاصة بترقية الشغل وخاصة بالنسبة للفئة الشابة الطالبة للعمل ألول مرة إذ تقترح هذه األجهزة وظائف مؤقتة -

رغم هذه ) املؤسسات املصغرة، القروض املصغرة(أو منح مزايا جبائية أو شبه جبائية لتنمية الشغل لصاحل القطاع اخلاص ) تشغيلقبل ال
اإلجراءات املختلفة ويف غياب إنعاش اقتصادي تبقى أزمة البطالة تدق أجراسها ألن نسبتها يف ارتفاع مستمر رغم إجراءات احلد منها 

 معقول، وهذا ما دعى باجلزائر إىل البحث عن حلول للتقليل من هذه األزمة ومن بني هذه احللول املؤسسات واستقرارها يف مستوى
  املصغرة 

    الصغرية واملتوسطةتماهية املؤسسا** 
من يلقى موضوع تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف اجملاالت اهتماما متزايدا من طرف املنظمات الدولية واحمللية و  

طرف الباحثني االقتصاديني للدور الذي تلعبه يف إنعاش االقتصاد الوطين نظرا لتكيف هذه املؤسسات ومرونتها مما جيعلها أداة فعالة يف 
  .التنمية االقتصادية ملا توفره من مناصب عمل وما ختلقه من ثروة بإمكاا رفع التحدي واملنافسة وغزو األسواق اخلارجية 

ل هذا احملور سبب انتشار املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،التعريف باملؤسسة املصغرة والشكل القانوين هلا وخصائصها يف    وذا يتناو
  .ظل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وأهم اخلصائص اليت متيزها عن غريها

  : سبب انتشار املؤسسات الصغرية واملتوسطة-
د من الدول التغلب على األزمة اليت متر ا وأكرب مثال على ذلك حالة االقتصاد األوريب منذ مكنت املؤسسات الصغرية واملتوسطة العدي

أفراد واليت 10 عدد األجراء ذه املؤسسات زالسبعينات فإذا أخذنا االقتصاد اإليطايل كمثاال حيا للمؤسسات الصغرية حيث ال يتجاو
  . كبريا يف االقتصاد اإليطايل يف ظل حميط معروف بعدم استقراره رن استقرايمن على قطاعات بأكملها مبا يف ذلك التصدير لتضم

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصدرا فعاال للشغل وخلق القيمة املضافة حيث يساهم هذا النوع من املؤسسات اإليطالية   
  . يف القيمة املضافة58,8% يف إنشاء مناصب العمل و%81بـ

 مؤسسة صغرية ومتوسطة كما مت إنشاء 2300.000رب دون املستوى يف هذا اجملال بالنسبة إليطاليا يوجد ا أما فرنسا واليت تعت
 مؤسسة ستبلغ فرنسا مستوى املقاولة لربيطانيا ،حيث يبلغ عدد املؤسسات 3500.000 ومبجموع 2000مؤسسة سنة 117.000

مليون مؤسسة يف الواليات 22مليون مؤسسة يقابله 18) 2004لة قبل مخسة عشرة دو(الصغرية واملتوسطة لبلدان االحتاد األوريب 
  .املتحدة األمريكية 

من كل ما سبق يتضح الدور الفعال الذي تلعبه املؤسسة املصغرة واملتوسطة والذي نعترب يف أمس احلاجة إليه وخاصة يف 
  . البطالة وترقية الصادرات واالكتفاء احمللي ولو نسبيا ظرفنا االقتصادي واالجتماعي احلايل ملا تشكله من مصدر أساسي للقضاء على

كما تعترب املؤسسات أداة فعالة يف التنمية احمللية والتوازن اجلهوي واستقرار السكان من خالل ما تبينه بعض الدراسات حيث 
 .رأس مال مستثمرةتبني أا تساعد على توفري مناصب عمل أكرب خبمس مرات من الصناعات الكربى بالنسبة لكل وحدة 

أما بالنسبة للجزائر وحسب ما يظهره القانون األخري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فإا دف إىل تغطية احلاجيات الوطنية   
 ماليني منصب 6 صغرية ومتوسطة على املدى املتوسط يف خمتلف القطاعات مما يسمح بإنشاء ة مؤسس600000حيث قرر إنشاء 

  .نواتعمل على مدى عشر س
 برنامج دعم تنمية املؤسسات اوذا الصدد بدأ حالي.إن هذا اهلدف يبقى مقرونا بتوفر عدد من العوامل الغري متوفر معظمها   

وترمي .الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من أجل تأهيل وحتسني روح املنافسة هلذه املؤسسات وبعث التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 ذا الربنامج إىلاألهداف اخلاصة:  

  . حتسني قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة استعدادا ملواجهة اقتصاد السوق -
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  البحث عن سبل أفضل لالحتياجات املالية اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة-
 . حتسني االستفادة من اإلعالم املهين-
 .ات املعنية بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتسني ودعم حميط املقاولني من خالل دعم املنشآت واهليئ-

 مليون أورو قدمها االحتاد األوريب لدعم تنمية 57 أورو منها 66.450.000وقد خصص لتطبيق هذا الربنامج غالف مايل قدره 
للتنمية ومنظمة مؤسسة مصغرة ومتوسطة  ،كما منح برنامج األمم املتحدة 3000املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحسني التنافس يف 

 مليون دوالر دف تشجيع املؤسسات على إدخال تكنولوجيا جديدة ويتمحور 11,4األمم املتحدة للتنمية الصناعية دعما ماليا قدره 
  .2000هذا الربنامج حول إقامة صندوق ترقية التنافس الصناعي الذي أقره قانون سنة 

    مفهوم املؤسسة املصغرة-
عدد العمال ،قيمة رأس املال : الصغرية من دولة ألخرى إال أن أغلبها انطوى على العناصر التاليةخيتلف مفهوم املؤسسات  

  . ،ومعيار االستقاللية
والذي كان موضوع 1996سنة  4التعريف املعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هو التعريف الذي حدده االحتاد األوريب

املستخدمون ،رقم أعمال "مقاييس 3ويرتكز هذا التعريف على 2000عليه اجلزائر يف جوان سنة توصية مجيع األعضاء والذي صادقت 
أجراء أما املؤسسة 10 املصغرة هي مؤسسة تشغل أقل من ةاملؤسس: وحسب هذا التعريف " احلصيلة السنوية واستقاللية املؤسسة

 سبعة ماليني أورو أو ال زجري وتنجز رقم أعمال سنوي ال يتجاوأ50الصغرية هي تلك اليت توافق معايري االستقاللية وتشغل أقل من 
  . ميزانيتها السنوية مخسة ماليني أوروىتتعد

 رقم أعماهلا ز عامل وال يتجاو250أما املؤسسة املتوسطة هي تلك اليت توافق معايري االستقاللية وتشغل أقل من     
  . مليون أورو27 مليون أورو أوال تتعدى ميزانيتها السنوية 40السنوي 

صدر قرار إنشاء املؤسسات املصغرة يف إطار املشروع اجلديد لتوظيف الشباب باملرسوم الرئاسي رقم : بالنسبة للجزائر  
  .5 1996 سبتمرب 08الصادر يف 297-96/296واملرسوم التنفيذي رقم 1996جويلية20 الصادر يف 96/234

يت يقدر متوسط عدد العمال فيها بثالث مناصب شغل كحد أقصى أما تلك املؤسسة ال: تعرف املؤسسة املصغرة على أا
 دج يف كل مؤسسة فإذا فاقت هذا احلد ال ميكن تصنيفها ضمن املؤسسات املصغرة وال تقوم الدولة 4000.000رأمساهلا فال يتعدى 

   .6بتمويلها
    الشكل القانوين للمؤسسة املصغرة-

 من القانون التجاري أن حتديد الطابع 544 شركة حيث نصت املادة  املصغرة جيب أن تنشأ يف شكلةاملؤسس    
  :التجاري يتم شكال أو مضمونا تنفيذا للنصوص التجارية ميكن للمؤسسة املصغرة أن متارس نشاطها حسب األطر التالية

  :– SNC- Société en nom collectif شركة التضامن --
أشخاص يساهم كل منهم جبزء من رأس ) 9(  تسعةى على أن ال تتعدأو أكثر) 2(تتكون شركة التضامن من شريكني  

املال ومن العمل، على أن يتوفر عامل الثقة املتبادلة بينهم،كما يتألف عنوان الشركة من أمساء مجيع الشركاء أو إسم واحد أو اكثر 
  .باإلضافة إىل اكتسام صفة التاجر"شركاه"متبوع بكلمة 

   :-Société a responsabilité limité-SARLحملدودة شركة ذات املسؤولية ا--
 أن ز اخلسائر إال يف حدود ما قدموا من حصص ، وال جيـونتؤسس الشركة ذات املسؤوليـة احملدودة بني شركاء يتحملو

 أو كما ميكن أن تشمل هذه الشركة إسم واحد من الشركاء) دج100.000(يكون رأس مـال الشركـة أقل من مائة ألف دينـار 
 أو األحرف األوىل منها أي" شركة ذات مسؤولية حمدودة"أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة  أو متبوعة بكلمات 

  . أي منهم صفة التاجربوال يكتس) 20( عن دومن بني خصائصها أيضا أن عدد الشركاء ال يزي") SARL ("أو")م.م.ش("
  : EURL شركة وحيدة األسهم ذات مسؤولية حمدودة--

 احملدودة ، ولكنها تتميز عنها بوحدوية ةهذا النوع من الشركات خيضع لنفس الشكل الذي ختضع إليه الشركة ذات املسؤولي
  .الشخص أي أن الشركة وحيدة األسهم ذات مسؤولية حمدودة يديرها شخص واحد فقط

  ANSEJ خصائص املؤسسة املصغرة يف ظل  الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب -
   :7التطرق هلذه اخلصائص ال بد من تعريف الوكالة الوطنية لتشغيل الشبابقبل 

  املوافق295 - 96أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيـل الشباب طبقا للمرسـوم التنفيـذي رقم 
   . توضع حتت سلطة رئيـس احلكومة وتتـمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل . 1996 سبتمرب 8 لـ 

لوكالة باالتصال مع املؤسسات واهليئات املعنية لتقدمي االستشارة و ترافق الشباب ذوي املشاريع يف إطار تطبيق تضطلع ا
مشاريعهم االستثمارية كما تسري وفقا للتشريع و التنظيم املعمول به ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وخاصة 

ء الشباب ذوي املشاريع الذين ترشحـت مشاريعهم لالستفادة من قـروض حيث تبلغ هؤال. اإلعانات وختفيض نسب الفوائد
البنـوك واملؤسسات املالية ملختلف اإلعانات التـي مينحـها الصندوق الوطين لدعـم تشغيل الشبـاب  و االمتيازات األخرى اليت 

اريـع مـع احلرص على احترام بنود دفاتـر حيصلون عليها وبعدها تقوم مبتابعـة االستثمارات التـي ينجـزها الشباب ذوي املش
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الشروط اليت تربطهم بالوكالة  ومساعدـم عنـد احلاجة لـدى املؤسسات و اهليئات املعنية إلجنـاز  االستثمارات وتشجيع كل 
  .ألويل أشكال األعمال و التدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب السيما من خالل برامج التشغيل والتوظيف ا

   فتتلخص ANSEJأما فيما خيص خصائص املؤسسة املصغرة يف ظل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
  : فيما يلي 

  . ميكن للمؤسسة املصغرة أن تنشأ من طرف شاب مبفرده أو جمموعة من الشباب أصحاب املشاريع-
  . ة عند تقدمي ملفام حيب أن ال يكون الشباب أصحاب املشاريع يشغلون مناصب عمل مأجور-
 سنة يتعهد خبلق ثالثة 40سنة ،فيما خيص املسري ميكن أن يصل السن إىل 35و19 يتراوح  سن الشباب أصحاب املشاريع بني -

  ).مبا يف ذلك صاحب أو أصحاب املشروع(مناصب شغل دائمة 
  . احلد األقصى لالستثمار هو أربعة ماليني دينار-
  . أصحاب املشاريع أن يسامهوا يف االستثمار بأموال خاصة يتغري مستواها حسب مستوى االستثمار جيب على الشاب أو الشباب-
  . جيب أن تنشأ املؤسسة املصغرة على شكل شركة-
يف حالة ( جيب على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع أن يشتركوا يف صندوق ضمان أخطار قروض الشباب أصحاب املشاريع -

  ).قطالتمويل الثالثي ف
   أمهية املؤسسات املصغرة-

 من عدد املؤسسات االقتصادية يف الواليات % 90فرضت املشروعات الصغرية نفسها عدديا فنسبتها تتجاوز    
 خالل الفترة %42 إىل 18,6% من اليد العاملة ،كما ارتفعت نسبتها يف فرنسا من%45املتحدة األمريكية وتشغل ما ال يقل عن 

  :ملا حتققه لعدد من األهداف ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي تتجلى مظاهر أمهيتها فيما يليوهذا 8) 1970-1981(
 مبا أن اجلزائر تعاين من مشكلة البطالة فإن املشروعات الصغرية بإمكاا امتصاصها أو التقليل من حدا بإقامة هذه املشاريع الصغرية -

 كاملناطق الريفية اليت تتوفر على املواد األولية بأسعار معقولة حمققة بذلك هدفني أساسيني يف األماكن اليت تتوفر فيها مقومات نشوئها
  .تقليص البطالة يف القطاع الزراعي وتقليل الرتوح الريفي حنو املدن للقضاء على اآلفات االجتماعية

  .   الدخل واملسامهة يف إعادة التوزيع السكاين خلق توازن جغرايف يف التنمية بني خمتلف املناطق وتقليص التفاوت اجلهوي لتوزيع-
من جممل  %40 تعمل املؤسسات املصغرة على التقليل من االسترياد وذا حتسن من وضعية االقتصاد الوطين حيث تبلغ صادراا -

  .كما تساهم يف إنتاج القيمة املضافة. لبلدان شرق آسيا الصادرات
ص عمل بتخصيص رؤوس أموال حمدودة لالستثمار مقارنة مبا تتطلبه املشروعات مما خيفف  تعمل املشروعات الصغرية على خلق فر-

  .األعباء على كاهل امليزانية العامة للدولة
  عالقة املؤسسة املصغرة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبنك** 

  :  بعالقتني هامتني مهايرتبط الشباب املستثمر يف املؤسسة املصغرة يف إطار دعم وتشغيل الشباب    
    عالقة املؤسسة املصغرة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب-

 لدعم تشغيل ةتكوين الوكالة الوطني مت 1998و1996يف إطار املشروع اجلديد لتوظيف الشباب يف الفترة املمتدة ما بني 
ة دف بالدرجة األوىل إىل تنشيط االقتصاد احمللي والوطين  صغريتالشباب اليت كان من ضمن أعماهلا ونشاطاا تشجيع إنشاء مؤسسا

  . وامتصاص البطالة
وحىت يتمكن الشباب املستثمر من إنشاء مؤسسة مصغرة، جيب أن يقوم مبجموعة من اإلجراءات، حيث يتصل أوال بالوكالة الوطنية 

  :ط يف تكوينها توفر ثالثة شروط أساسية وهيلدعم تشغيل الشباب ليعلن فيها عن رغبته يف إنشاء مؤسسة مصغرة اليت يشتر
سنة،أما إذا جتاوز سن 35إىل 19يشترط يف الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع املصغرة أن تتراوح أعمارهم من  :  شرط السن-

  .دائمني) 02( سنة فيجب عليه توظيف عاملني40 ىسنة على أن ال يتعد35املسري 
 أن يتوفر يف الشباب أصحاب املشاريع املصغرة شرط الكفاءة املهنية ،كأن يكون قد عمل مسبقا جيب : شرط التأهيل العلمي واملهين-

  .حيث اكتسب خربة من خالل عمله ، أو شرط التأهيل العلمي، كأن يكون حامال لشهادات يف جمال مشروعه املصغر
بطالة عند تقدميهم طلب احلصول على  املصغرة أن يكونوا يف وضعية ت يشترط يف الشباب أصحاب املؤسسا:شرط البطالة -

  . القرض
ولإلشارة . يف حالة توفر هذه الشروط يتصل الشاب بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت تعترب هيئة يتصل ا إليداع ملفام

  ).نسخ مصادق عليها03+النسخة األصلية01( نسخ 4يتشكل امللف من 
  . عم تشغيل الشباب نسختني من امللف للوكالة الوطنية لد-
  . نسخة للبنك-
  . جيب على صاحب أو أصحاب املشروع أن حيتفظوا بنسخة من امللف -
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 أسباب الرفض أخطاء حماسبية ،أو ن اليت تقوم بقبول امللف أو رفضه ،وعادة ما تكوANSEJومن خالل الدراسة من طرف مصاحل 
يات األولية فإن معظم ملفات الشباب قبلت من طرف الوكالة الوطنية لدعم ومن خالل اإلحصائ. نقص سواء يف امللف اإلداري أو املايل

  . تشغيل الشباب
   عالقة املؤسسة املصغرة بالبنك-

يعترب مشكل التمويل من أهم املشكالت اليت تعترض املشروعات الصغرية واملتوسطة من حيث احلصول على     
ت العينية اليت ميكن توافرها بالقدر الكاف لدى هذه املشروعات إضافة إىل القرض وعدم القدرة على التسديد وطلب البنوك للضمانا

وهذا ما حاولت اجلزائر .غياب ميكانيزمات تغطية املخاطر املرتبطة بالقروض للمؤسسات الصغرية كتغيري الصرف،أو أسعار الفائدة
  .9السيطرة عليه من خالل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 أصحاب املشاريع املصغرة ،وذلك حىت ب بني املؤسسة املصغرة والبنك يف القرض البنكي الذي مينح للشاب أو الشباتتمثل العالقة
بسهولة فهو يفرض شروط جد صعبة حىت يتأكد  قرضه حومن خالل اإلحصائيات األولية فإن البنك ال مين. يتمكنوا من مزاولة نشاطهم

من استرجاع قرضه ،وبالتايل فالبنك ميول املشاريع املصغرة اليت دف إىل تشغيل أكرب عدد ممكن من الشباب ،وحتصيل أكرب قدر من 
  .القيمة املضافة

   القروض املمنوحة للمؤسسات املصغرة وشروطها--
  .ض و شروط منحه من قبل البنكيتم التطرق يف هذا الفرع إىل مفهوم القر

   مفهوم القرض -
 املتعاملني االقتصاديني دوريا إىل ضيعرف القرض على أنه خمطط متويل لربنامج إنتاجي استهالكي، حيث يلجأ بع    

تفق على طلب القروض ألغراض خمتلفة، سواء كانت استغاللية أو استثمارية، ورغم اختالف الشروح حول املفهوم االقتصادي إال أنه ي
 حيصل ةأنه مبلغ مايل يقدمه اجلهاز املصريف لألفراد ومنشآت األعمال دف متويل نشاط اقتصادي يف فترة حمددة ومقابل هذه اخلدم

  .البنك على فائدة للمبلغ املقترض
 هذا مينح له وبالتايل فإن القرض ميكن أن يعرف على أنه الثقة اليت يضعها البنك يف عميله فيقرض رؤوس األموال، مقابل

  :ومنه يستخلص أن عملية االئتمان تشمل قسمني مها. العميل التعهد بتسديده كامال أو على دفعات مع الفوائد
 االئتمان على شكل تقدمي ضمان أو كفالة من طرف البنك للعميل، وهي ما يصطلح عليه بالقروض املباشرة وفيها يتعهد البنك لعملية -

  .جزه عن السدادبالتسديد مكانه يف حالة ع
 االئتمان على شكل تقدمي قروض نقدية مباشـرة للعميل سواء كانت العملية عبارة عن تقدمي تسبيقات، أو عملية خصم لألوراق -

  .املالية
     شروط البنك ملنح القروض للمؤسسة املصغرة-

 قروض إال بعد حك ال مينعند التحدث عن القروض وعملية اإلقراض فإننا نتحدث عن عملية تسيريها، ألن البن    
التأكد والدراسة والتدقيق جيدا يف مجيع العوامل اليت قد تؤثر على هذه القروض، وبالتايل تؤثر على النشاط البنكي فعملية االئتمان من 

ليت ومن أهم الشروط ا .أعقد العمليات ومهما كان نوع القرض ومدته، فإن البنك يضع عدة شروط قبل منحه للقرض االستثماري
  :يفرضها مايلي

  : حتقيق املسامهة الشخصية للشباب -
تعترب املسامهة الشخصية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع املصغرة شرط رئيسي حيث يفتح له البنك حساب حىت يودع   

  . فيه مسامهته، وختتلف هذه املسامهة حسب تكلفة املشروع
  :شغيل الشباب حتقيق املسامهة من طرف الوكالة الوطنية لدعم ت-

باإلضافة إىل املسامهة الشخصية للشباب أصحاب املشاريع املصغرة، تساهم أيضا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسبة من املبلغ 
  . اإلمجايل، وهذا حسب تكلفة املشروع عن طريق الصندوق الوطين لدعم وتشغيل الشباب

  : تسوية الوضعية اإلدارية للشباب-
الشرطني السابقني يقوم البنك بدراسة امللف ومسعة الشباب ووضعيتهم ويتعرف على قدرم االئتمانية عن طريق زيادة على   

مقابلة العميل ودراسة مقدرته على توليد الدخل، وكذا دراسة ما حييط باملشروع من كل اجلوانب مع التأكد من قيامه بكل اإلجراءات 
وغالبا ما تضع . يث يتم إشهاره وطرحه لدى احملكمة دون أن ينسى التسجيل يف السجل التجارياإلدارية املتمثلة يف العقد املوثق، ح

  . البنوك شروطا متنوعة وعديدة ملنح القروض، كما تطلب مقابل ذلك ضمانات على طاليب القرض  ملواجهة خطر عدم التسديد
   الضمانات والرقابة البنكية املفروضة على املؤسسات املصغرة--
  : ثل الضمانات البنكية املفروضة على املؤسسات فيما يليتتم
    الضمانـات البنكيـة-

عند تقدمي أي اعتماد يفرض البنك عل صاحبه ضمانات حلماية مسامهته مبختلف أشكاله وختتلف الضمانات باختالف نوع القرض 
 :وتصنف إىل صنفني مها
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   الضمانات الشخصيـة -
ن بسمعة يف السوق ويتعهدون بتسديد التزامات املقترض إذا كان غري قادر  أشخاص ميتازوةختص شخص أو عد    

الكفالة البسيطة، الكفالة التضامنية، الضمان االحتياطي : على التسديد عند تاريخ االستحقاق والضمانات الشخصية األكثر استعماال هي
  .وتأمني القرض 

 الضمانات احلقيـقـية -
اليت تقدم للبنك كضمان لقيمة القرض ،وهي تعترب من أحسن الوسائل اليت يفضلها البنك تتمثل يف العقارات والتجهيزات 

  :،وذلك السترجاع األموال رغم وجود بعض املشاكل اليت يواجهها عند التصفية وهذه الضمانات تتجسد فيما يلي
  ).وهو حق فعلي(دين لتسديد ال  عن عقد يتحصل مبوجبه الدائن على عقار ضماناةوهو عبار: الرهن العقاري* 
يف هذا الرهن الشيء املرهون خيرج من ملكية  وهو عقد يضع مبوجبه املدين شيئا لدى دائنه بغرض ضمان الدين،: الرهن احليازي* 

 .املدين ويبقى لدى الدائن خالل فترة االعتماد وذا يفقد املدين حيازته
  :  ختتلف باختالف نوع املشروع منها مايليأما فيما خيص املؤسسات املصغرة فإن البنك يضع عدة شروط

 يف حالة وجود شركاء يتعني حترير وثيقة لدى املوثق يتعهد فيها الشركاء على التضامن التام فيما بينهم حيث أنه يف حالة فشل -
 . كامل التسديد على شريك دون آخرعاملشروع فإن كل الشركاء معنيني بتسديد القرض حىت ال يق

  . باسم البنك، حيث يف حالة تعرض أصول املؤسسة إىل أخطار فإن البنك يستفيد من ختفيضات شركة التأمني  أخذ التأمني-
  . رهن التجهيزات لصاحل البنك-
  . االشتراك يف صندوق الكفالة املشتركة-
   صندوق الكفالـة املشتركـة -

 لضمان أخطار القروض املمنوحة للشباب 1998 جوان19 بتاريخ 98/2000أنشئ هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
ذوي املشاريع ،فهدف الصندوق هو ضمان القروض املمنوحة من طرف البنوك للمؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار الوكالة الوطنية 

يها إجباري  بني املؤسسات املصغرة والبنوك ويكون اإلشراف فنلدعم تشغيل الشباب ،حيث يقوم هذا الصندوق على مبدأ التضام
من األصول املستحقة الباقية  %70 املصغرة، حيث يقوم الصندوق بتعويض البنك يف حدود تلكافة البنوك املشاركة يف متويل املؤسسا

  .للتسديد، وهذا يف حالة عجز املؤسسة املصغرة على دفع ما عليها مث يشرع الصندوق يف استرجاع قرضه من املؤسسة املصغرة
   املفروضة على املؤسسات املصغرةالرقابة البنكية-

  :تكون الرقابة على ثالث مستويات متمثلة فيما يلي
   على مستوى الوكالة البنكيـة-

تقوم الوكالـة البنكيـة مبراقبة ومتابعة املشاريـع إلزامـا، وهذا باستخدام الوسائل املتاحـة  على مستوى العمليات اليت حتدث على 
وجيه االعتمادات املمنوحة لتجنب االحنرافات يف االتفاقيات البنكية املربمة لضمان تفادي عدم التسديد دون  بتمحسابات زبائنها، إذ تقو

  : املساس بتسيري املؤسسة وتأخذ هذه املراقبة عدة أوجه منها
   .على دراية بكل ما حيدث القيام باتصاالت منتظمة مع الزبون خاصة واحمليط عموما حىت يتسىن للوكالة أن تكون •

 .القيام بزيارات ميدانية إىل مكان نشاط الزبون* 
 .الفحص الدائم حلسابات الزبائن* 
 .مراجعة موافقة االعتمادات والضمانات بالنظر إىل تطور نشاط الزبون * 
    على مستوى مديرية شبكة االستغالل- 

  :ائمة ،حيث تكمن مهمتها فيما يلي تكون مديرية شبكة االستغالل ملزمة كذاك بتأمني ومتابعة منتظمة ومراجعة د    
 .فتح ملف حسب مركز القرار وترتيب موافقات االعتماد * 
 .مسك تواريخ استحقاق كل االعتمادات * 
 .السهر على احترام طرق منح استخدام االعتمادات * 
 .املتابعة عن قرب للضمانات املأخوذة * 
 .الدرجة األوىل ائمة زيادة عن املراقبة منبصفة د) نسب توزيع املخاطر(السهر على نسب احلذر * 
    على مستوى مديرية االعتمادات-

  :فيما خيص املراقبة واملتابعة لتسيري القروض املمنوحة للزبائن، فإن كل مديرية اعتماد تقوم بالوظائف التالية 
 .فتح ملف اعتماد باسم كل زبون وترتيب موافقات االعتماد* 
 .االعتمادات مسك تواريخ استحقاق كل * 
  االعتمادات مالسهر على احترام طرق منح واستخدا* 
 .املتابعة عن قرب للضمانات املأخوذة* 
 .تقييم األخطار على مستوى مديرية االستغالل للحكم على االعتماد املمنوح للزبائن* 
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  ).نسب توزيع املخاطر(السهر على احترام نسب احلذر * 
رسلة من طرف مديرية شبكة االستغالل ومراقبة املعلومات املوجودة ا مع الوثائق احملاسبية وخمتلف حتليل تقارير االعتمادات امل* 

  .العناصر األخرى املستخدمة يف التقييم
  :إضافة إىل اإلجراءات املتخذة للمحافظة على مصاحل البنك، يتضح أن ملراقبة املؤسسات املصغرة جانبني مها

  وعاملتابعة قبل بداية املشر*  
يقوم البنك قبل إناء املؤسسة املصغرة بل وحىت قبل منح املوافقة على التمويل مبراقبة أولية يتم فيها التأكد من صحة     

املعلومات املقدمة حول املشروع اليت تتعلق مبقر العمل ومدى مطابقته للمعايري املعمول ا وذلك من حيث املساحة ومدى مالئمة هذا 
  . املصغرةاحملل لنشاط املؤسسة

ويف هذا اإلطار فإن البنك يفرض معايري حمددة فيما خيص احملل إذ بإمكانه رفض متويل املشروع إذا ثبت أن هذا احملل ال يطابق املعايري 
  .احملددة املتفق عليها

  املتابعة بعد بداية املشروع* 
رة، وذلك من خالل الزيارات امليدانية بعد انطالق املشروع وخالل مدة القرض يقوم البنك مبراقبة املؤسسة املصغ    

لإلشارة فإن متابعة القروض املمنوحة للمؤسسات املصغرة تتم املبادئ املعمول ا من قبل . للمشاريع املنجزة وهذا كل ثالثة أشهر
  .البنك
  مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والعراقيل اليت تعترضها** 

 املؤسسات املصغرة وعالقتها بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبنوك يف إطار القروض املمنوحة         بعد التعرض ملفهوم
  .والضمانات والرقابة البنكية املفروضة على املؤسسات املصغرة نتعرض ملشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 تلقت الوكالة 2001 ومع اية أكتوبر 1997ي الثاين من سنة انطلق التشغيل الفعلي جلهاز دعم تشغيل الشباب خالل السداس
 منصب عمل، حيث يظهر التقييم 416.336 مشروع مؤسسة صغرية تتوقع إنشاء 145.600الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

  : 9 اجلغرايف ملواقع املشاريع املسجلة كما يلي
  %23.6 منطقة الشرق -                  %45.5منطقة الوسط  -
 %08.23 منطقة اجلنوب -                 %22.55منطقة الغرب  -

 %60 طلب متويل وافقت على نسبة 73134 شهادة تأهيل، يف حني قدمت للبنوك 130.309وقد سلمت الوكالة يف هذه املدة 
موع  مليار دينار جزائري من جم52.293 مشروع خصصت هلا رخص قروض قدرها 44217من هذه الطلبات أي ما يعادل 
  . منصب108.626 مليار دينار كما بلغت مناصب الشغل اليت أنشأت يف هذا اإلطار 81.122التقديرات االستثمارية اإلمجالية 

   جناعة الصناعات الصغرية واملتوسطة-
شاكله إن غياب اإلحصائيات املوثوقة والشاملة يقف عائقا أمام عملية التحكم يف قدرات القطاع الصناعي اخلاص واإلملام مب  

 أجراء أو 10 صناعة تشغل 119 منها 1995 صناعة صغرية ومتوسطة سنة 24532وآفاقه، فقد أحصى الديوان الوطين لإلحصاء 
  .10أكثر ومن أهم الصناعات الصغرية واملتوسطة الصناعات الزراعية، الغذائية، مواد البناء، النسيج، اجللود واخلشب والورق

 مث استقر هذا العدد ما بني 1997 سنة 45542 إىل 1991 سنة 23358اينا، حيث انتقل من عرف عدد املستخدمني تطورا متب
  . والسبب يعود إىل الركود الذي خلفه برنامج التعديل اهليكلي والتحرير املطلق للتجارة اخلارجية دون أي مراقبة1999-1997سنيت 

توسطة باملشاكل املالية لعدة أسباب منها اخنفاض قيمة الدينار، ترتبط أهم العراقيل اليت يواجهها قطاع الصناعات الصغرية وامل  
ارتفاع نسبة الفوائد البنكية إضافة إىل الضغوط اجلبائية واجلمركية ومنافسة املنتجات املستوردة الذي يؤدي إىل تراجع الطلب على 

  .املنتجات احمللية ويفتح جمال املنافسة غري املشروعة
صناعات الصغرية واملتوسطة نتائج معتربة إال أن القيمة املضافة ال تزال ضعيفة إذا ما قورنت رغم صعوبة الظرف حققت ال

.  للقطاع العام%40بالنسبة للقطاع اخلاص و%22بالقيمة املضافة املسجلة يف القطاع العام رغم تراجعه بشكل كبري إذ سجلت نسبة 
 دينار 24.000 دينار جزائري يف القطاع اخلاص و12.000 يقل عن إن هذه النسبة تبدو متناقضة مقارنة باألجر الشهري الذي

  .جزائري يف القطاع العمومي
هي مؤسسات صغرية احلجم تكتفي بضمان وجودها ونسبة حمدودة   من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة% 94قرابة   

  .من هذه املؤسسات تركز على النمو وتسعى إىل لعب دور حيوي يف االقتصاد
فقد : ما خيص نشاطات التصدير يف الصناعات الصغيـرة واملتوسطة، فاملبادالت اخلارجية ال تزال خاضعة هليمنة صادرات احملروقاتفي

أما الصادرات . من إمجايل الواردات%53 أي بنسبة 1998 مليون دوالر أمريكي سنة 4984بلغت واردات املتعاملني اخلواص 
 مليون دوالر، وهذا راجع لعدم فعالية 420 من إمجايل الصادرات اليت بلغت % 29,50 متثل مليون دوالر أمريكي وهي115فبلغت 

اهليئات االقتصادية إضافة إىل احلواجز اليت ختلقها البريوقراطية اليت تعيق وتكبح كل مبادرات املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة على 
  . اإلمكانيات ملواجهتهاكالتصدير ألا ال متتل

    الصغرية واملتوسطةت العراقيل اليت تعترض نشأة املؤسسا-
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أدت الوضعية االقتصادية واالجتماعية اليت مرت ا اجلزائر إىل منو إمجايل ضعيف ومشاكل اجتماعية عميقة     
ملوجه للمؤسسات  القطاع العام اليت تعترب السند ات ،وتراجع مؤسساةأسفرت عن عرقلة وتراجع تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسط

الصغرية واملتوسطة ومن بني أهم الضغوط اليت أدت إىل ظهور هذه الوضعية واليت يعترب التعرف عليه أمرا ضروريا يساعد بالبحث على 
  : أمههان ملعاجلتها وتفاديها وملأفضل السبل والوسائ

  .ملدروس مما يصعب من عملية توسيع النشاط صعوبة احلصول على العقار يف املناطق الصناعية والتوزيع الالعقالين غري ا-
 املصغرة مما يضطرها إىل التوظيف يد عاملة أقل مهارة وكفاءة مما خيفض اإلنتاجية ة غياب سياسة تكوين املسريين والعاملني يف املؤسس-

 .ونوعية السلع املنتجة ويرفع التكاليف
  .األسواق يف ظل املنافسة عدم اهتمام بالبحوث التسويقية لنقص املعلومات عن حاجات -
 هروب اليد العاملة من املؤسسات  الصغرية إىل املؤسسات الكبرية ألفضلية شروط العمل وحجم األجور إىل جانب الفرص الكرب -

 .للترقية
الطويلة اليت تأخذها  البريوقراطية اإلدارية اليت مازالت حىت اآلن تؤثر بثقلها على اجلهاز اإلنتاجي وتعدد مراكز اختاذ القرار واملدة -

 .اإلجراءات اإلدارية ،انتشار ظاهرة الرشوة واحملسوبية إضافة إىل تعدد النصوص القانونية ويف بعض األحيان تضارا
  . هلا حىت الشروط الدنيا اليت يتطلبها اقتصاد تنافسير أغلبية املؤسسات الصغرية تعاين من منط تسيري وتنظيم ال يوف-
 االجتماعية الذي كان وراء توقف العديد من املؤسسات اإلنتاجية إلضافة إىل اإلجراءات املتخذة من طرف ءألعبا الضغط الضرييب وا-

  .اإلدارة اجلمركية اليت مل تتكيف بعد مع التطبيقات واألعراف الدولية
  . وى احلدث إضافة إىل الصعوبات التمويلية اليت مر احلديث عنها سابقا واليت مازالت مل ترق بعد إىل مست-

                                        
  و اإلستنتاجات الـخـامتـة         
حاولت الدراسة تسليط الضوء على دور املؤسسات الصغرية يف تقليص عملية البطالة والنهوض بعملية التنمية لكن ما ميكن   

  : أن نستخلصه من ذلك
تسيري التنافسي لليد العاملة بغية االنتقال إىل اقتصاد السوق مل توقف التدهور املتواصل  التشريعات اجلديدة لقوانني العمل اليت تكرس ال-

  .لسوق العمل ومل جتد حال ملشكلة البطالة وهذا ما يتطلب إعادة النظر فيها حىت تتالءم مع البيئة االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر
 تتخذها احلكومة بالدرجة األوىل إضافة إىل شح املوارد وعدم استغالهلا استغالال  عملية البطالة هي ناتج السياسات واإلجراءات اليت-

  .عقالنيا
 وضع أطر مؤسسة تنظيمية شاملة حلل أزمة البطالة نابعة من عمق البيئة االقتصادية واالجتماعية مع مراعاة الضغوط واملتغريات -

 األزمة هي إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة بإعتبارها مشروع جديد يوحي ومن ضمن احللول اليت باشرت ا اجلزائر حلل. املتسارعة
بالتوجيه أكثـر حنو تشجـيع املبادرات الفردية و خلق مواطن شغل تنمو بصورة مستمرة تعمل على ترقية العمل اإلنساين وتطويره 

  . بشكل يؤدي إىل خلق تراكم على الصعيدين االقتصادي و اإلجتماعي 
دراسة ميكن اخلروج ببعض النتائج وأخذها بعني االعتبار لتدارك النقائص والسلبيات املوجودة الناجتة عن من خالل هذه ال

غياب إستراتيجية واضحة وسياسة رشيدة متبعة من طرف الدولة للنهوض ذه املؤسسات كي تلعب دورها االقتصادي الفعال 
أثبتت أن املشاريع الضخمة اليت أولت هلا الدولة أمهية قصوى أثبتت فشلها وتستقطب عدد أكرب من الشباب وخاصة املؤهل ألن التجربة 

  .يف أغلب  األحيان وأثقلت كاهل الدولة باألعباء الكبرية
إن إنشاء املؤسسات الصغرية عن طريق جهاز دعم تشغيل الشباب ليس حال ائيا لألزمة اجلزائرية وإمنا هو خطوة أوىل حنو احلل ألن 

ين و الرشيد هلذه املؤسسات املصغرة جيعلها تواجه األزمات اليت تعترضها معتمدة على قدراا الذاتية وإستغالل لطاقتها التسيري العقال
  .املعطلة و املهمشة  

لقد حاولت اجلزائر عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أن تساعد الشباب البطال خاصة املتخرج من املعاهد     
حيث تتم الدراسة . قدرم لكن هذا أصطدم باإلجراءات والشروط املتخذة من طرف البنوك لتمويل هذه املشاريعواجلامعات إلثبات 

  .املالية اخلاصة ذا النوع من املؤسسات بنفس املقاييس واملعايري والشروط للمؤسسات األخرى
النقل واملخابز الرتفاع سيولة هذه القروض  فاهتمام البنوك منصب على متويل القطاعات اليت حتقق مردودية سريعة مثل     

وسرعة تصفيتها وضمان الوفاء ا عند االستحقاق إضافة إىل رحبيتها العالية كما أمهلت بعض القطاعات األخرى مثل متويل القطاع 
  . عملية التنميةدالزراعي والصناعي متوسط وطويل األجل الذي يعترب عما

ئر حديثة جدا باملقارنة مع ما وصلت إليه هذه التجربة يف البلدان املتقدمة والسائرة يف طريق النمو ومن جتربة املؤسسات الصغرية يف اجلزا
  :خالل هذه الدراسة ميكن تقدمي بعض التوصيات املتمثلة يف

أهم . ية االجتماعية تنويع جماالت االستثمار مع وضع أولويات للمشاريع الضرورية ذات اجلدوى االقتصادية واملسامهة يف حتقيق التنم-
ما مييز عالقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالبنوك هي عالقة احلذر املفرط وااللتزام من جهة أخرى، ألن نقص املوارد املالية وندرا 

الية مما  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات نسب النمو العة بالنسبقجيرب هذه املؤسسات على اللجوء إىل البنوك اليت أصبحت ال تطا
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ا وهذا مما ضاعف من مشاكل هذه املؤسساتاجيربها على التخفيض من استثمارا يف بعض الدول يتم القضاء .  ومستويات الشغل
أما بالنسبة للجزائر فالعالقة بني البنوك وهذه .على هذه الصعوبات عن طريق البنوك احمللية القريبة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  . إال العالقات الرمسية مما جيردها من دور الشريك الفعالاعالقة بني عاملني خمتلفني وبعيدين ال تربطهماملؤسسات 
  .  االلتزام بالتسديد يف املواعيد احملددة هو األساس حلصول الشباب على قروض مالية-
  .الة التسديد يف املوعد احملدد التدرج يف القروض، مبعىن البدء بقروض صغرية وفترات تسديد قصرية مع زيادا يف ح-
  . ضرورة االستفادة من األفكار واألساليب والنماذج العاملية يف التعامل مع القروض الصغرية واملتناهية الصغر -
 إجياد مؤسسات مالية لتنمية ومتويل الصناعات الصغرية واحلرفية املؤيدة بقوانني وتشريعات كإنشاء صناديق استثمار تتوىل جتميع -
ملسامهات املالية الصغرية،وجذب صغار املدخرين هلذه الصناديق لتلعب دور الوسيط بني أصحاب رؤوس األموال وأصحاب املشاريع ا

  .بعد قيامها بدراسة طبيعة املشروع ورأس املال املطلوب وهامش الربح املتوقع
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