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  الفصل الرابع
  لمقاوالتية في الجزائرامسارات المقاول الجزائري و هيئات دعم 

  
  األستاذة مرزوق

  
  

  مقدمة
  

إن المقاول بالجزائر تطور بالتدريج ليصل إلى شكله الحالي وقد كان لمحيطه 
سنحاول فيما يلي عرض أبرز أنواع المقاول الجزائري وفقا  .وتراكماته بالغ األثر في ذلك

جان  Jean PENEFF:(روفه المحيطة واستنادا إلى الدراسات البحثية حوله لتطور ظ
و كذلك سوف نتطرق الى أجهزة الدعم للمقاوالتية في  ...)،أحمد هني،بن أشنهو  بيناف 

  .الجزائر
  
  مسارات المقاول الجزائري . 1
  

  Jean PENEFF: السبعينيات  امقاولو. 1.1
  

 Jeanقد قام بها " الصناعيين الجزائريين" في هذه الفترة نجد الدراسة األبرز
PENEFF مقاول من العاصمة، قام بدراستهم  250 جان بيناف من خالل عينة تتكون من

فئات للمقاولين الجزائريين  03من ناحية األصول الجغرافية واإلجتماعية متوصال إلى تحديد 
  : )في ظل االشتراكية(
  

 المقاولون التجار. 1.1.1
  

مروا بالتجارة  ( 1970 ) ناعيين الذين سنهم بين خمسين والستين سنةإن معظم الص
بالنسبة . )ة قسنطينة، واد سوف، مسيلة، بسكر( جاؤوا من شرق وجنوب البالد الكبيرة

وهم  .ألصولهم اإلجتماعية فهم من عائالت عريقة ونبيلة وأسر ذات مكانة دينية في المجتمع
ة ولكن نزعت ممتلكاتهم بعد مشاركتهم في ثورة من أسر مالكة في الفترة اإلستعماري

ومع قانون . ركز نشاطهم في التصدير واإلسترادفأصبحوا تجار، يت 1871 المقراني لسنة
والضمانات من أجل إنشاء  تحصلوا بسهولة على المساعدة" 1966 تشجيع اإلستثمار ل

  .مؤسساتهم
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ر من صناعيين، يهتمون بفتح ويتميز المقاولون ذوي األصول التجارية بأنهم تجار أكث
أكثر من فتح مصانع، كما يستثمرون في قطاعات تستعمل تكنولوجية  المحالت التجارية

  .سريعةح بسيطة وتحصل على أربا
  

 المقاولون غير المسيرين. 2.1.1
بفعل المشاركة  الذين يوكلون إدارة مصانعهم إلى تقنيين أو مسيرين وإطارات أجنبية

 لمستثمرة، مقابل اهتمامهم بنشاطات االستيراد والتصدير والملكيةفي رؤوس األموال ا
 العقارية، هذه الفئة تمثل في أغلبها من كانوا موظفين خالل الفترة االستعمارية ومن أصحاب

المستوى التعليمي الثانوي والجامعي، وممن لم يشاركوا في الثورة، كما أن الباحث وجد 
  .يملكون شخصيات متكتمة جدا همنالتعامل معهم نظرا أل صعوبة في

  
 عمالالمقاولون ال. 3.1.1
  

أعمال  وهم من العمال المؤهلين أو اإلداريين واإلطارات المتوسطة ممن يتشاركون في
مرتبطة  حرة لتحسين دخلهم وفي أغلب األحيان دون ترك وظائفهم األصلية ألسباب تكتيكية

يمثلها بعض  م الحكومية، هاته الفئةبصعوبة المحافظة على النشاط الحر مقابل وظائفه
 اإلطارات السابقة في التسيير الذاتي ومنخرطون ومناضلون في جبهة التحرير وبعض

أما عن أصولهم االجتماعية فاغلبهم من أسر . الضباط السابقين في جيش التحرير الوطني
بتدائية ريفية وبعض التجار البسطاء وممن يملكون تعليما جيدا في المدرسة اال فقيرة

شهادات ولكن يملكون تكوينا تطبيقيا مالئما من خصائصهم احتكاكهم  الفرنسية، ال يملكون
خاصة أولئك الذين كانت لهم تجارب في المهجر، هذا ما أعطاهم نوعا من  لوسط الصناعي
  .الخبرة الميدانية

بآالت القدرة على العمل  يملكون و خصائصهم أنهم يشاركون بأنفسهم في األعمال ومن
ذات النوعية الرديئة  وأجهزة قديمة أو معطلة بعد إصالحها هذا ما يفسر طبيعة المنتجات

  .لكنها مستهلكة في السوق خاصة من قبل ذوي الدخل الضعيف
  

   مقاولوا التسعينيات. 2.1
  

عرفت الجزائر بعد مرحلة السبعينات تحوالت هامة على الصعيدين االقتصادي 
تطور شكل  المرحلة اإلنتقالية إلقتصاد السوق، عديل الهيكلي ،برامج الت(واالجتماعي 

وهو ما أبرز فئات أخرى من المقاولين نتجت عن تغير خصائص فئات  ...)المجتمع 
وبهذا شهدت فترة التسعينات وجود .....) مستوى التعليم ،الخبرة ،التقنية ،التكوين ( السبعينات

متوسطة  خاصة  مع قانون المالية والقرض حركة هامة إلنشاء المؤسسات الصغيرة وال
واإليجابيات والضمانات الجديدة المقدمة من طرف الدولة، ونزع الحواجز المؤسساتية 

وقد كشفت أبحاث فترة . 1993والبيروقراطية في ظل القانون الجديد لإلستثمارات ألكتوبر
  .نأنواع للمقاولي خمسةالتسعينات عن وجود 
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  رالمقاول اإلطا. 1.2.1
  

وهو من  األفراد الذين أعمارهم أكثر من خمسين سنة ولديهم خبرة ومعرفة من خالل 
ممارستهم لوظيفة سامية في القطاع العمومي وخاصة تلك المتعلقة بالتسيير، فلقد تقلدوا 
مناصب قيادية و إدارية و تسيير الموارد البشرية، أما مستواهم التعليمي فهم ذوي مستوى 

مرتفع باإلضافة لقيامهم بمختلف التكوينات التي تسمح لهم برفع مستواهم  تعليمي إبتدائي
إضافة للتجربة المهنية، وهؤالء األشخاص أغلبهم أنشأوا مؤسسات في أواخر سنوات 
التسعينات إما بعد التقاعد أو التقاعد المبكر من العمل، و األسباب التي أدت إلنشاء مقاولة 

أو )  لبطالة بالدرجة األولى أو الحصول على أجر ضعيفا(  تكون إما لظروف إقتصادية
الرغبة في تأمين حياة األبناء أو حب العمل و الرغبة في تطبيق ماإكتسبوه من خبرة، و يتميز 

 بمساعدة رأس المال اإلجتماعي الذي إكتسبوه من الخبرة المهنيةهذا النوع من المقاولين 
  . إلنشاء وتسيير المؤسسة

  
   جرالمقاول المها.2.2.1

وهم أغلبهم المهاجرون الذين هاجروا شبابا إلى فرنسا وادخروا مبلغا من المال يسمح 
لهم بتكوين مشروع في البلد األم، وهذا النوع نجده خاصة في منطقة القبائل  في الثمانينيات 

الخاص بالقطاع الخاص، ويقدر سنهم من الخمسين فما فوق، وهم أفراد  1982 مع قانون
العمل والمشاركة في الحياة وإيجاد حلول لوجودهم ولوضعهم، ويتميزون بحب تعودوا على 

كما أن التجربة المهنية التي حصلوا عليها من مختلف النشاطات خاصة التجارية ، المغامرة 
  .تسمح لهم بإختيار النشاط المناسب إلمكانيتهم و متطلبات السوق

  
  المقاول بالوراثة.3.2.1

  
  30- 25ون بتسير المؤسسة القديمة ويتراوح عمرهم بين وهو من األفراد الذين يقوم

عملية التقييم لديهم تكون  بالتأهيل و التكوين الجيد وهم عقالنيون في التعامل،يتصفون  سنة،
فقط حسب العمل والكفاءة  كما يستخدمون التقنيات الجديدة للتسيير، باإلضافة لبحثهم الدائم 

متطلبات السوق، فال يبقون محاصرين بالنوعية القديمة لتحسين نوعية المنتوج بما يتماشى و
  .للمنتوج،  ألن هدفهم هو إكمال ومتابعة نفس النشاط الذي قام به األب مع تطويره وتحسينه

  
   المقاول والتقاليد المقاولة .4.2.1

وهذا النوع يغلب عليه األفراد ذوي المستوى التعليم اإلبتدائي و المتوسط وهم من عائلة 
جارة أو المقاولة، لذلك هم ال يهتمون بالبحث عن عمل بعد الخروج من المدرسة تمارس الت

ألن العمل مضمون وهم يبدؤون العمل في سن مبكرة، لديهم تجربة طويلة في المقاولة وهم 
من عائالت ذات تقاليد تجارية ، وهذا النوع أكثر إنتشارا من األنواع األخرى، هذا النوع من 

قامة مقاولة عائلية  توفر مناصب شغل ألفراد العائلة، ولكن المقاولة التي المقاولين يميلون إل
يمارسونها ليست بالضرورة تلك التي بدأوا فيها، فالخبرة التي يحصلون عليها و العالقات 
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أو " التي يكونونها تسمح لهم بمعرفة السوق ومتطلباته مما يجعلهم يغيرون نوع النشاط
  ."يوسعونه ليشمل أنشطة أخرى

  
 المقاول العامل .5.2.1

 
وهو إما من  عمال إدارة أو عمال مؤهلين أو إطارات متوسطة، هدفهم األساسي 
تحسين وضعهم المالي وهذا بسبب ضعف أجورهم وانخفاضها،وأيضا يخص األفراد الذين 
يعانون من التسريح والبطالة أو الذين تخوفوا من فقدان مناصبهم مستقبال نظرا لألزمة 

التي تمر بها  البالد فأغلب هؤالء المقاولين أنشأوا مؤسساتهم في سنوات االقتصادية 
ويعتمدون على " التسعينيات، وهم يشتغلون عادة في قطاع النشاط الذي مارسوه من قبل

  . المهارة الفردية و الشبكة األسرية والمسار  المهني
  

  )ة والمتوسطةالتركيز على المقاوالت الصغير(المقاولون الشباب بالجزائر. 3.1
في الفترة األخيرة ظهرت وبقوة مجموعة من المقاولين الشباب من خريجي      

وقد كان تنامي هذا النوع من  الجامعات و ممارسي الحرف والمشتغلين بالزراعة خصوصا ،
المقاولين في إطار سياسة الدولة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية من خالل دعم و مرافقة 

  .شباب بعديد األجهزة والقوانين المحفزةمقاولة ال
واعتماد المقاولة كسبيل للكسب والخروج  وتتميز هذه الفئة من المقاولين بحداثة السن ،

من البطالة ومن ثم بناء المستقبل وعلى هذا األساس يتشاركون طموحات واعدة و يملكون 
ار و الملكية الخاصة التي إنفرادية القر , قدرات إبداعية واعدة خاصة في ظل حرية العمل

  . توفرها لهم المقاولة الصغيرة
إلى  2000تزايدت المقاوالت الصغيرة بشكل ملفت حيث وصل عددها في سنة 

  . 2020 مؤسسة في أكثر من مليونمؤسسة ليرتفع إلى  189552
حيث , و تختلف كثافة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من قطاع إلى آخر

توزيعا  و تتوزع هذه المؤسسات.  98%في القطاع الخاص بنسبة  جدا كل كبيرتتكثف بش
حيث تتواجد بكثافة و قوة في الواليات الشمالية  , جغرافيا غير متساوي عبر واليات الوطن

  .لتوفر البنية التحتية الجيدة  والمناخ المناسب لإلستثمار بالمقارنة بالمناطق األخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

  تأثير تقاليد وأعراف المجتمع على العقالنية  االقتصادية للمقاول الجزائري
تتم على أساس الشبكة العالئقية 

, من جهة أخرى التسيير عملية
كد يؤ ذا ما وه .على مدى التحكم في العالقات الشخصية و استعمال الرمزي

على ....)عالقات القرابة ،اإلنتماء

أنه عن األشكال األخرى لرأس المال البشرى من حيث 
الدين أو التقاليد أو العادات التاريخية ومن هذا 

مال المنطلق وبالتذكير بالطبيعة االجتماعية الشعبوية في الجزائر يبدو جليا أن رأسال
االجتماعي مهم جدا لنجاح المقاول في الجزائر كونه يساعده في اجتياز الحواجز 
البيروقراطية من جهة ويوفر له المعلومة من جهة أخرى وهو بهذا يقلل المنافسة والمخاطرة 

انطالقا من األهمية واألهداف التي جاءت من أجلها يمكن إيجاد عدة تعريفات 
  :للمرافقة أبرزها المتخصصون في هذا المجال، نذكر فيما يلي البعض منها

01
تأثير تقاليد وأعراف المجتمع على العقالنية  االقتصادية للمقاول 

02 بالنسبة للمقاول الجزائري  

03
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  مل المؤثرة في  المقاول الجزائري

تأثير تقاليد وأعراف المجتمع على العقالنية  االقتصادية للمقاول الجزائري
تتم على أساس الشبكة العالئقية  حيث, من جهة عملية التوظيف يظهر هذا التأثير في

عمليةو  )الخ...العائلة، الجهة( التقليدية ذات المرجعية الكاريزمية
على مدى التحكم في العالقات الشخصية و استعمال الرمزي

عالقات القرابة ،اإلنتماء(التأثير العميق للطبيعة االجتماعية للمجتمع الجزائري 
   .حساب الفعالية االقتصادية للمقاولة

  مقاول الجزائريأهمية رأس المال االجتماعي لل
عن األشكال األخرى لرأس المال البشرى من حيث  االجتماعييختلف رأس المال 

الدين أو التقاليد أو العادات التاريخية ومن هذا  : مثل يتم تكوينه ونشره عبر اآلليات الثقافية
المنطلق وبالتذكير بالطبيعة االجتماعية الشعبوية في الجزائر يبدو جليا أن رأسال

االجتماعي مهم جدا لنجاح المقاول في الجزائر كونه يساعده في اجتياز الحواجز 
البيروقراطية من جهة ويوفر له المعلومة من جهة أخرى وهو بهذا يقلل المنافسة والمخاطرة 

  .ويعزز فرص النجاح ليضمن االستمرارية والتطور
  ئريبالنسبة للمقاول الجزا ةقفارمأهمية الدعم وال

انطالقا من األهمية واألهداف التي جاءت من أجلها يمكن إيجاد عدة تعريفات 
للمرافقة أبرزها المتخصصون في هذا المجال، نذكر فيما يلي البعض منها

تأثير تقاليد وأعراف المجتمع على العقالنية  االقتصادية للمقاول 

بالنسبة للمقاول الجزائري   اإلجتماعيأهمية رأس المال 

الدعم والتحفيز 

مل المؤثرة في  المقاول الجزائريأبرز العوا .2

  
  

تأثير تقاليد وأعراف المجتمع على العقالنية  االقتصادية للمقاول الجزائري. 1.2   
يظهر هذا التأثير في

التقليدية ذات المرجعية الكاريزمية
على مدى التحكم في العالقات الشخصية و استعمال الرمزي ةقائم إذ هي

التأثير العميق للطبيعة االجتماعية للمجتمع الجزائري 
حساب الفعالية االقتصادية للمقاولة

  
أهمية رأس المال االجتماعي لل. 2.2

يختلف رأس المال   
يتم تكوينه ونشره عبر اآلليات الثقافية

المنطلق وبالتذكير بالطبيعة االجتماعية الشعبوية في الجزائر يبدو جليا أن رأسال
االجتماعي مهم جدا لنجاح المقاول في الجزائر كونه يساعده في اجتياز الحواجز 
البيروقراطية من جهة ويوفر له المعلومة من جهة أخرى وهو بهذا يقلل المنافسة والمخاطرة 

ويعزز فرص النجاح ليضمن االستمرارية والتطور
  

  أهمية الدعم وال. 3.2
انطالقا من األهمية واألهداف التي جاءت من أجلها يمكن إيجاد عدة تعريفات    

للمرافقة أبرزها المتخصصون في هذا المجال، نذكر فيما يلي البعض منها

الجزائريتأثير تقاليد وأعراف المجتمع على العقالنية  االقتصادية للمقاول •

أهمية رأس المال •

الدعم والتحفيز •
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المرافقة هي إجراء منظم في شكل مواعيد متتابعة، تهدف إلى دعم منشئي المؤسسات في "  
 .i"اء، وكذلك التحكم في المشروع والقرارات المرتبطة بهالفهم والتحكم في إجراءات اإلنش

بأنها عملية ديناميكية لتنمية وتطوير مشروعات األعمال خاصة "وتعرف المرافقة أيضا    
مشروعات أو منشآت األعمال الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية النشاط 

، start-up period مرحلة بداية النشاط حتى تتمكن من البقاء والنمو بصفة خاصة في 
وذلك من خالل العديد من المساعدات المالية والفنية وغيرها من التسهيالت األخرى الالزمة 

  .ii"أو المساعدة
و إجماال فالمرافقة هي عبارة عن خدمة تقدمها هيئات متخصصة تهدف إلى مساعدة 

بر مرحلة حساسة في حياة المشروع أصحاب المشاريع الجديدة في عملية اإلنشاء التي تعت
تعتبر عامال حاسما في تشجيع المقاول الجزائري ولعل أبرز  وتحتاج إلى الكثير من الخبرات

تطور أجهزة الدعم بالجزائر والتفاف الشباب المقاول صدور قوانين محفزة ويبرز هذا  ما
و هذا ما سيتناوله . ولتهحولها في محاولته لحل مشكل البطالة وتوفير رأس المال الكافي لمقا

  .العنصر الموالي
  
  في الجزائر المقاوالتية ومرافقة دعم. 3
عرفت الجزائر عدة إصالحات اقتصادية كان الهدف منها التحول نحو اقتصاد السوق  

كان من بينها هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقامت بإنشاء 
  .في ما يلي مجموعة من الهيئات المختصة في هذا المجال تتمثل

  
  :وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1.3

يعتبر إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية نقطة تحول 
، ودليال واضحا الصغيرة و المتوسطة في الجزائر المؤسساتالمقاوالتية و مهمة في واقع 

  :الوزارة إلى على أهميتها ومكانتها المميزة في االقتصاد الوطني، حيـث تسعـى هـذه
 ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
 تكثيف النسيج الصناعي. 
 تقديم الدعم للقطاع. 
 مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حل مشاكلها. 
 القيام باإلحصائيات وتقديم المعلومات. 
 وضع سياسة المتابعة.  

مويلية، لكن هذا ال مهام الوزارة هي مهام تخطيط، توجيه ومراقبة، ليست لها وظيفة ت
يمنع أنها تساعد في حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة 

، أي بعد 1995والمتوسطة في مجال التمويل،وأن اهتمام الدولة بهذه المؤسسات بدأ منذ 
  .إبرام اتفاق برنامج التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي
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  ANSEJ لدعم تشغيل الشبابالوكالة الوطنية . 2.3

سبتمبر  08المؤرخ في  96- 296أنشأت هذه الوكالة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
، وقد كانت في البداية  موضوعة تحت إشراف رئيس الحكومة، ويتولى الوزير 1996

صبح تابعة لوزارة التشغيل والتضامن تالمكلف للتشغيل المتابعة العملية لنشاطها، تم تحولت ل
  .لوطني،  وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليا

وإن كان الهدف من إنشائها اجتماعي في إطار سياسة التشغيل ومكافحة البطالة، فأنها 
  :  أيضا توكل بالمهام التالية

  تدعيم وتقديم االستشارة، ومرافقة الشباب ذوي المشاريع في تطبيق مشاريعهم
 االستثمارية؛

  الشباب ذوي المشاريع الذين استفادت مشاريعهم من قروض البنوك والمؤسسات تبليغ
المالية، بمختلف اإلعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 

 واالمتيازات األخرى التي يحصلون عليها؛
 القيام بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع؛ 
  كافة المعلومات ذات الطابع االقتصادي، والتقني، وضع تحت تصرف الشباب

 التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطهم؛
 إحداث بنك للمشاريع المقيدة اقتصاديا واجتماعيا. 

  
   و الشباك المركزي الوحيد ANDIالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  .3.3  

 
ة تحت إشراف رئيس كهيئة حكومي APSIأنشئت وكالة ترقية ومتابعة االستثمار 

، ومنذ صدور قانون االستثمار في 1993iiiالحكومة بموجب قانون االستثمار الصادر في 
، بالوكالة الوطنية لتطوير APSI، عوضت وكالة ترقية ومتابعة االستثمار 2001أوت 

  .  2001أوت 20 في المؤرخ  01/03رقم مرسومال بموجب أنشئت، حيث ANDIاالستثمار 
ة ذات شخصية قانونية و استقاللية مالية، مركزها بالجزائر هي مؤسسة عموميو

الجزائر خالل التسعينات  في إطار اإلصالحات األولى التي تم مباشرتها في تئأنش. العاصمة
لديها  . لتكيف مع تغيرات الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبالداهدف بوالمكلفة باالستثمار 

خولت لهذه المؤسسة الحكومية مهمة تسهيل  .اب الوطنيشبكة وكاالت محلية في كامل التر
، االستقبال و االستثماراتتطوير و استمرارية  كذلك و. وترقية واصطحاب االستثمار

المتوقعة و  االتفاقاتالمساعدة و إعالم المستثمرين الوطنيين و األجانب، التأكيد من احترام 
  .االستثمارتحويل األرباح، تسيير صندوق دعم 

 
 : يلي فيما إيجازها يمكن المهام من مجموعة للوكالة أوكلت :الوكالة هامم
 مشاريعهم انجاز إطار في المستثمرين مساعدة و عالمإ . 
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  خدمات بواسطة المشاريع انجاز و للمؤسسات التأسيسية اإلجراءات إتمام تسهيل 
 الالمركزية الوحيدة الشبابيك

  باالستثمار الخاصة المزايا منح 
  االستثمار دعم صندوق يرتسي 
  اتهمتابعا و تطويرها و االستثمارات ترقية. 
 القطاعات مع بالتعاون التطوير استراتيجيات و سياسات تنفيذ في تساهم 

 . المعنية االقتصادية
 الشراكة بورصة المحتملين للمستثمرين يوفر. 

  
ا ع ي له ات الت ة األدوات والتنظيم ة كاف د للوكال باك الموح م الش تثمار، ويظ ة باالس الق

ة  ا عالق ي له ات الت ات والهيئ ع الجه يق م رورية بالتنس ة الض دمات اإلداري ديم الخ وم بتق ويق
رة  ة مباش ات المعني ات والهيئ ن المؤسس ين ع ة ممثل م الوكال ث تظ ات، حي اء المؤسس بإنش

ة االت العقاري رائب، الوك ، باالستثمار، ومنها المركز الوطني للسجل التجاري، مديريات الض
ة  ولجان دعم المشاريع المحلية وترقيتها، ومديريات السكن والتعمير، مديرية التشغيل، مديري
هيل  ف وتس ل تخفي ن أج باك م ذا الش ي ه ة ف ون ممثل ي تك ة، والت ديات المعني ة ، البل الخزين
توى  ى مس اريع عل از المش ي إنج ة ف مان الالمركزي ركات وض ية للش راءات التأسيس اإلج

  .الواليات التابعة
ي  اعدات الت ل المس ف بتموي و مكل تثمار وه دعم االس كما تحتوي الوكالة على صندوق ل
ة  تقدمها الدولة للمستثمرين في شكل امتيازات جبائية وجمركية وتغطية تكاليف القاعدة الهيكلي

  .الالزمة إلنجاز االستثمارات
  

  )ANGEM(الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. 4.3
وفر خدمات مالية متماشية مع احتياجات المواطنين و ت، 2004جانفي  22أنشئت في 

غير المؤهلين لالستفادة من  القرض البنكي والمشكلين أساسا  من فئة األشخاص بدون دخل 
أو ذوي الدخل غير المستقر أو البطالين والذين ينشطون عموما في القطاع غير الشرعي، 

 :ها الجهاز فيوتتمثل المساعدات والخدمات التي يوفر
  دج موجهة لشراء المواد األولية 30.000سلفة بدون فائدة ال تتعدى. 
  مليون  05دج أي  50.000قرض بنكي صغير للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين

 %. 90إلى %  80مليون سنتيم بفوائد مخفضة بنسبة  40دج أي  400.000سنتيم و
 

المصغر للمستفيدين المساعدات المالية فقط،  وال تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض
  :اآلتيةمالية المساعدات غير البل يتعدى ذلك إلى 

 تسير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛  
 تدعم المستفيدين وتقدم االستشارة لهم وترافقهم في تنفيذ أنشطتهم؛   
 تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم؛  
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 تضمن متابعة المشاريع التي ينجزها المستفيدين ومساعدتهم عند الحاجة, 
 التوجيه والمرافقة على مستوى كل الدوائر, 
 الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع, 
 التكوين في التربية المالية و تسيير المؤسسة,  
  إعطاء الفرصة للمستفيدين من المشاركة في المعارض والصالونات أين يتم التعارف

  .منتجاتهم بينهم و اكتساب خبرات مختلفة و كذا خلق فضاءلت جديدة لتسويق
  

   ((ANDMPE) المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة. 5.3
 إنشاء ،تم المتوسطة و الصغيرة المؤسسات قطاع لتطوير السعي مواصلة إطار في

 التنفيذي المرسوم بموجب المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة
 تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسةو هي  03/05/2005 في المؤرخ  /16505رقم

  :التالية المهام تنفيذ وتتولى المالي، الستقاللوا المعنوية بالشخصية
 و الصغيرة المؤسسات وتطوير بترقية الخاصة القطاعية يجيةتاراإلست تطبيق 

 ؛ المتوسطة
 سيره؛ متابعة وضمان المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج تنفيذ 
 التوقف اإلنشاء، صيخ فيما المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات العددي التطور تتبع 

 النشاط؛ وتغيير
 ؛ المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات العامة التوجهات بخصوص دورية اساترد إعداد 
 و الصغيرة المؤسسات نشاط بمجاالت الخاصة المعلومات ونشر واستغالل جمع 

 . المتوسطة
  

   (ADS) االجتماعية التنمية وكالة .6.3
 جوان في انشئت المالي االستقالل و المعنوية بالشخصية تتمتع عمومية مؤسسة هي

 1996 جوان 29 في المؤرخ232/ 96رقم التنفيذي المرسوم ألحكام استنادا  أنشئت ، 1996
 و االجتماعية الحماية و األشغال وزير متابعة و الحكومة رئيس افرإش تحت إنشاؤها تم 

  : في مهامها تتمثل
 كل و ، المحرومين السكان ةلفائد تدخالت و النشاطات تمويل و انتقاء و ترقية 

 مكثفا استعماال تتضمن اجتماعية او اقتصادية منفعة ذات خدمات أو أشغال مشروع
 . العاملة لليد

 المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطوير . 
 هو المصغر القرض و ، مصغرة قروض شكل في مالية مساعدات بمنح الوكالة تقوم 

 .الشغل دعم و نشاطات خلق او عتشجي على يعمل الوكالة ضمن إضافي جهاز
  . الشغل دعم و نشاطات خلق او تشجيع على يعمل الوكالة
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  (CALPI)المحلية  االستثمارات ترقية و دعم لجان .7.3
 رقم  التشريعي المرسوم بموجب المحلية االستثمارات ترقية و دعم وكالة تأسست  

 بحسب اعتبرت و ، االستثمار بترقية المتعلق و 1993 أكتوبر 5المؤرخ في  93/12
 ، المالية االستقاللية و المعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة المرسوم

 و باالستثمار يتعلق ما لكل األساسي المرجع هي و ، الحكومة رئيس وصاية تحت توضع و
 كيفية و تنظيمها و الوكالة صالحيات تحديد تم كما . المعنية الهيئات و اإلدارة مع باالتصال
 المتضمن ، 1994 أكتوبر 17  في المؤرخ 94/319 رقم التنفيذي بالمرسوم تسييرها

  . متابعتها و دعمها و اتاراالستثم و ترقية وكالة تسيير و تنظيم و صالحيات
 المخصصة المواقع و ضيرااأل حول للمستثمرين الكافي اإلعالم بتوفير مكلفة هي و
 ألصحاب اضيراأل بتخصيص المتعلقة تااررالق بتقديم تقوم كما ، المشاريع إلقامة

   . المتوسطة و الصغيرة المؤسسات
 
  : يلي فيما تااالستثمار دعم وكالة مهام تتمثل و
 93/12رقم التشريعي المرسوم ايطار في اترباالستثما المرتبطة زيا ا الم منح تقرر. 
 بها المتعهد اماتزلاللت المستثمرين امراحت متابعة تضمن . 
  االستثمار بفرص المتعلقة المعطيات و المعلومات كل توزيع تضمن. 
 إحصائه و االستثمار مشاريع تقييم تجري ،  
 تزاامتيا من تاستفاد التي اترباالستثما المتعلقة اترارالق تنشر ، 
 الخاصة المواضيع بمعالجة تكليفهم و االستثمار مجال في اءرخب على االعتماد 

 ، باالستثمار
 تطويرها و المماثلة األجنبية الهيئات مع تعاون عالقات إقامة ، 
 فعاليته و تطوره و االستثمار بتنظيم مرتبطة تدابير احراقت و تقارير تقديم ، 
 الحرة المناطق في الوكالء بين تنسيق ، 
 الممارسات و بالتجارب خاصة و بهدف المتصلة المعلومات و اساترالد كل استغالل 

 ، ستثماراال مجال في الدولية
 ترقية تضمن و ، ترااالستثما مشاريع تنفيذ ايطار في المستثمرين مساعدة و تدعيم 

  . تاراالستثما
  

     :CNAC البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق .8.3
  المؤسسات خوصصة و الهيكلة إعادة عن الناجمة الجماعي التسريح لعمليات نظرا

 التقاعد على اإلحالة و البطالة على تامينال جهاز ائريزالج المشرع وضع فقد ، لعموميةا
 المتضمن 1994 ماي 26 في المؤرخ -9409 رقم التشريعي المرسوم صدر حيث ، المسبق
 المرسوم و دية ارا ال عملهم بصفة يفقدون قد الذين اءراألج حماية و الشغل على الحفاظ

 على التامين امنظ بإحداث المتعلق 1994 ماي 26 في المؤرخ 11-  94  رقم التنفيذي
 باإلضافة ، اقتصادية ألسباب و اديةرإ ال بصفة عملهم يفقدون قد الذين ءرااألج لفائدة البطالة
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ي يتضمن القانون ذال 1994جويلية  06المؤرخ في  188- 94التنفيذي رقم  المرسوم إلى
  . األساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة

 : ةالبطال على التامين نظام أهداف 
  التالية األهداف تحقيق إلى البطالة على التامين نظام يسعى

 توفير ضمان و ، المنتظم ألجره العامل فقدان مشكلة حدة من التخفيف على العمل 
 اآلثار من للحد العمل عن التعطل فترة طيلة المعيشة متطلبات من األدنى الحد

 . عنها تترتب التي االجتماعية و االقتصادية
 التامين رسوم تحديد أسلوب باستخدام التشغيل معدالت تثبيت ىعل العمل. 
 و االقتصادي التوازن تحقيق و عام بشكل االقتصاد اتدرق دعم على العمل 

 خالل للمستهلكين ئيةراالش القدرة حجم على بالحفاظ ذلك و تلقائي بشكل االجتماعي
 .االقتصادي الركود تارفت

 قبول الى يلجئون تجعلهم التي الدوافع من الحد خالل من العمال ترامها على الحفاظ 
 . لهم التدريب فرص بتوفير كذلك و ، مؤهالتهم و اتهمرقد مع تتناسب ال أعمال

 دعم في تتمثل ةجديد بمهمة (CNAC)البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق كلف  
 و ينالعاطل طرف من البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق كلف النشاط خلق ومرافقة

  به جاء ما على بناءا وهذا ، سنة 50 إلى 35 بين ما أعمارهم اوحرتت الذين المسرحين
 توفر مع ، وهذا94-188 رقم األساسي للقانون المتمم و 01 /04 رقم التنفيدي المرسوم

 ، ائرزبالج مقيم يكون أن ،إلى سنة 50-35 بين اوح العمر مارجانب ت  إلى الشروط بعض
 لدى مسجال يكون أن ، اإلعانة طلب إيداعه عند مأجور عمل منصب شاغال يكون ال أن

 مستفيدا يكون أو شغل طالب بصفة األقل على أشهر ستة منذ للتشغيل الوطنية الوكالة مصالح
 يمتلك أو/و مهني بمؤهل يتمتع أن ، البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق تعويض من

 إمكانيات رصد على ارقاد يكون أن ،كذلك به لقياما ادرالم بالنشاط صلة ذات معرفية ملكات
 منذ الخاص لحسابه نشاطا مارس قد يكون ال أن ، مشروعه تمويل في للمساهمة كافية مالية
  .النشاط إحداث بعنوان إعانة تدابير من يستفد لم أنه أيضا ، األقل على ارشه 12

  
  )FGAR(صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .9.3

م أ ذي رق وم التنفي ي  373-02نشئ الصندوق بمقتضى المرس  11/11/2002المؤرخ ف
غيرة  ات الص ى المؤسس ب عل ي يج تثمارات الت رورية لالس روض الض مان الق دف ض به

م  انون رق ي الق دد ف و مح ا ه ا كم طة أن تنجزه ي  18-01والمتوس ؤرخ ف  12/12/2001الم
ات الصغ ة المؤسس ا والمتضمن القانون التوجيهي لترقي ندوق م ولى الص يرة والمتوسطة، ويت

   iv:يلي
  ز ي تنج طة الت غيرة والمتوس ات الص دة المؤسس مانات لفائ نح الض ي م دخل ف الت

ة االت التالي ي المج تثمارات ف يع :   اس زات؛  توس د التجهي ات؛ تجدي اء المؤسس إنش
  .المؤسسات

  إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة؛ 
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 ي رامج الت ة الب مان متابع غيرة  ض ات الص دة المؤسس ة لفائ ات الدولي منها الهيئ تض
 والمتوسطة؛

  تفيدة ات الصغيرة والمتوسطة المس ضمان االستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسس
 .من ضمان القروض

  ة ار ترقي ي إط ط ف ي تنش اطر الت ل بالمخ ي تتكف ة الت ات المتخصص ة االتفاقي ترقي
 ا؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويره

  مان هادات الض ليم ش روض، وتس مان الق ن ض ة ع اطر الناجم ة المخ مان متابع ض
 الخاصة بكل صيغ التمويل؛ 

  إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة
 والمتوسطة؛

  القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة
طة وتدعيمها في إطار ضمان االستثمارات، حيث يحل الصندوق محل والمتوس

البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات، وفي حدود تغطية 
 .المخاطر طبقا للتشريع المعمول به

  
  (FPCI) الصناعية التنافسية ةترقي صندوق .10.3

 
 -102رقم خاص تخصيص حساب الخزينة كتابات لدى فتح 2000 لسنة المالية قانون

 fond de promotion de la الصناعية التنافسية ترقية صندوق عنونه 302
compétitivité industrielle للمؤسسات المباشرة المالية المساعدات بتسيير مكلف 

 التنافسية تطوير و التأهيل عمليات اجل من بالصناعة المرتبطة ماتالخد و الصناعية
  : هما شكلين تتخذ للمؤسسات الموجه المالي الطابع ذات المساعدات هذه ، الصناعية

 جزء لتغطية الموجهة المالية المساعدات في تتمثل و : للمؤسسة المالية لمساعداتا  . أ
 الشامل تيجياراالست بالتشخيص يتعلق مافي ؤسسةالم طرف من المدفوعة النفقات من
 .المادية تاراالستما و المادية غير تاراالستما ، التأهيل مخطط و
 

 بتلك أساسا المرتبطة و المنفقة األموال هي و: الدعم لهياكل المالية المساعدات   . أ
 المرتبطة الخدمية المؤسسة أو اإلنتاجية المؤسسة محيط لتطوير الموجهة العمليات

 التكوين ، الصناعية الملكية، الجودة و النوعية بتحسن علقةالمت تلك مثل بالصناعة
  .سالتقيي (normalisation) القياسات (métrologie) ،التطوير و البحث

 
و هدفه ترقية  03-01الذي أنشأ بأمر القانون :  CNIالمجلس الوطني لإلستثمار  .11.3

، حيث يقترح االستراتيجيات و أولويات اإلستثمارات، تكييف أرباح االستثمارتطوير 
لتشجيع و تطوير نظام  الالزمةر الشروط العلمية، و جميع المعايير االستثمارات في حال تغيي

، و االستثماراالستثمارات، كما أنه يحدد مجموع الميزانية التي تحت تصرف صندوق دعم 
هذا المجلس تحت رئاسة رئيس الحكومة، و يتكون من وزارة المالية، التجارة، الجماعات 

  ANDIلي و األمانة تحت رقابة المحلية، الوزير المكلف باإلصالح الما
  



 

Organismes et institutions spécialisés dans le soutien et la 
promotion des petites et moyennes entreprises  

  

Les services d’appui
Ministère des PME et de l’Artisanat

Organismes et institutions spécialisées dans le soutien et la promotion des petites et moyennes entreprises

ANSEJ ANDI

Fonds de soutiens
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Organismes et institutions spécialisés dans le soutien et la 
promotion des petites et moyennes entreprises

Les services d’appui
Organismes et institutions spécialisées dans le soutien et la promotion des petites et moyennes entreprises

Les programmes d’appui à la compétitivité des entreprises

Organismes et institutions spécialisées dans le soutien et la promotion des petites et moyennes entreprises

FGAR
CALPI, Agence de Développement Social et Agence Nationale pour la Gestion du MicrocréditFonds de soutiens

Les organismes professionnels et financiers

  
Organismes et institutions spécialisés dans le soutien et la 

promotion des petites et moyennes entreprises

  

Les programmes d’appui à la compétitivité des entreprises

CALPI, Agence de Développement Social et Agence Nationale pour la Gestion du Microcrédit

Les organismes professionnels et financiers



 

  

CALPI

Agence de Développement Social
Agence Nationale pour la Gestion du Microcrédi
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Autres organismes

Agence Nationale pour la Gestion du Microcrédit

Fonds de Soutien

Organismes professionnels et financiers

 
  

Organismes professionnels 

FGAR



 

  
                                                           
. 

Programme National de l’Amélioration de la Compétitivité Industrielle
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Programmes d’appui à la compétitivité des PME

ProgrammeEDPME
PME II

Programme National de Mise à Niveau de la 

 

 
 
 

Programme National de Mise à Niveau de la PME


