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األستاذة: الدكتور  األستاذ
التعليم العايل أستاذ  مساعدة  أستاذة "أ   "  

  - عنابة /باجي خمتار  جامعة – و العلوم السياسيةكلية احلقوق 
  
  
  

  :ملخص  
، ويوجد هلذه الوكالة فروعا حملية على مستوى 1996لقد مت إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنة   

يف إنشاء مؤسسات مصغرة، هي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين يرغبون . الواليات
  . دف تنشيط االقتصاد احمللي والوطين وامتصاص البطالة

سنحاول توضيح خمتلف هذه النقاط وتبيان الدور الفعال للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  البحث وعليه من خالل هذا
  .2011فيفري  22خصوصا بعد اجتماع جملس الوزراء يف  واملتمثل يف حماربة البطالة

 
Résumé : 

L’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes a été créé en 1996. Au 
niveau organisationnel, l’ANSEJ est organisée en agences de wilaya, c’est-à-dire en 
antenne. C’est une entreprise publique qui a pour mission d’encourager, de soutenir 
et d’accompagner les jeunes chômeurs désirant construire leurs propre micro-
entreprise, à fin d’animer l’économie locale et nationale et de  résorber le chômage. 

Donc Dans cethème de recherche nous essayons d’expliquer ces différant  
points ainsi que le rôle effectif de cette agence pour la création de l’emploi et 
deréduire tous de chômage/ 

  

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــANSEJالنظام القانوني لإلستثمار في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

- 110 -  
 

يد    :تم

الوط قتصاد لبناء ساسية الدعائم م أ من عت املجتمعات لدى ثمار س ان

وال ارجية ا واملديونية والفقر البطالة التحديات مختلف ة مواج ع القادر مالسليم ومنھ. ت

قتصادية التنمية عناصر أحد عت الدولة داخل افية ال ثمارات س توافر   .1 فان

و ثمار فاالس والقانون، قتصاد رجال قبل من ثمار س ف عر محاوالت عددت " ولقد

أموال ل ش العمل ذا ان سواء اقتصادي، شاط ر تطو أجل من معينة، ملدة تصرف أو عمل

قروض ل ش أو مادية، غ أو بأنھ 2 "مادية خر البعض عرفھ تحقيق: "كما دف ما ارتباط

املستقبل لة طو مدة مدى ع ا عل صول ا يتوقع اسب    3 "م

سنة منذ زائر ا شرعت العامة2001وقد ثمارات س برامج من مجموعة ل وتمو  انجاز
تم4 امج ال ذه اطار لدعمو الوطنية الة بالو عرف ما ا بي من زة ج من العديد استحداث

الشباب شغيل صيةANSEJو بال تتمتع خاص ع طا ذات يئة عن عبارة الة الو ذه ف ،

الشغل، عالم الشباب من ا البأس فئة إدماج بارز دور ا ل ان حيث ، املا ستقالل و ة املعنو

إعطا ق طر عن ذا مصغرةو مؤسسات شاء إ فرصة قبل،. م من ميتھ أ ز ت لم الذي املشروع ذا

مة ال شآت امل ع منصبا تمام ل ان   .بل

تية الية باإلش نخرج أن يمكننا املنطلق ذا لدعم: ومن الوطنية الة الو دور و ما

ذ يتم وكيف مصغرة؟ مؤسسات بخلق ثمار س عاش ا الشباب حققتشغيل ل و لك،

ا؟ أجل من شأت أ ال   غراض

تية النقاط خالل من عليھ جابة سنحاول ما و   :و

الشباب: أوال شغيل لدعم الوطنية الة للو ي القانو   ANSEJطار

بائية: ثانيا ا متيازات و املالية   .عانات

الشباب: ثالثا شغيل لدعم الوطنية الة الو دور   .تقييم

ول املط الشباب: لب شغيل لدعم الوطنية الة للو ي القانو   ANSEJ طار

تنفيذ ألليات التطرق ثم أوال الة الو ذه املنوطة ام امل يان ت املطلب ذا خالل من نحاول

طرف من واملمنوحة القروض، أخطار لضمان كة املش الكفالة فيصندوق واملتمثل الة الو ام م

امل واملؤسسات شغيلالبنوك لدعم الوطنية الة الو از ج إطار املحدثة املصغرة للمؤسسات الية

ة خ ذه دعم من لالستفادة املتبعة جراءات ا عد لنبحث ثانيا،   .الشباب
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ول  الشباب: الفرع شغيل لدعم الوطنية الة الو ام   م

ال املرسوم بموجب الشباب شغيل لدعم الوطنية الة الو املؤرخ296/ 96تنفيذيتأسست

تم8 املادة1996س ام بأح عمال سا ا قانو وتحديد الة الو ذه شاء إ يتضمن 16الذي

رقم مر ذا1996جوان24املؤرخ96/14من ام أح ا عل سري خاص ع طا ذات يئة تحدث

وتد  املرسوم الشباب شغيل لدعم الوطنية الة الو س النصو الة" صلب توضع"الو حيث ،

ومة ا س رئ سلطة تحت الة   .الو

املصغرة املؤسسات عة ومتا بدعم الة الو اب 5 ذه أ الشباب طرف من شأة امل

ذه تتمتع حيث الة، الو شاطات ميع العملية عة متا شغيل بال لف امل ر الوز يتو حيث ع املشار

و ة املعنو صية بال ة املاخ  . 6 ستقالل

أن كما مقر، أول العاصمة زائر ا بمدينة الشباب شغيل لدعم الوطنية الة الو مقر عد

من ر تقر ع بناءا يتخذ تنفيذي مرسوم بموجب ، الوط اب ال واليات امل محلية فروعا ا ل

شغيل بال لف امل ر   . 7 الوز

الشبا شغيل و لدعم الوطنية الة الو املعنيةتقوم يئات وال املؤسسات مع باالتصال ب

تية ام   :بامل

ة_ 1 ثمار س م ع مشار تطبيق إطار ع املشار ذوي الشباب ومراقبة شارة س وتقديم   .تدعيم

الشباب_ 2 شغيل لدعم الوط الصندوق تخصيصات بھ املعمول والتنظيم ع شر لل وفقا سي

وتخفيض عانات ا م االسيما تصرف تحت شغيل بال لف امل ر الوز عالقات حدود الفوائد   .سب

واملؤسسات_ 3 البنوك قروض من لالستفادة م ع مشار تر الذين ع املشار ذوي الشباب تبليغ

ال خرى االمتيازات و الشباب شغيل لدعم الوط الصندوق ا يمنح ال عانات بمختلف املالية

ا عل   .يحصلون

م_ 4 ط تر ال الشروط دفاتر بنود ام اح ع رص ا مع املنجزة ة ثمار س ع املشار عة بمتا تقوم

ثمارات س بإنجاز املعنية يئات وال املؤسسات لدى اجة ا عند م ومساعد الة   . 8 بالو

السيم_ 5 الشباب شغيل ترقية إ الرامية خرى والتداب عمال أنواع ل برامجيع خالل من ا

و والتوظيف شغيل وال ن و   .الت

ي بما صوص ا ع الة الو لف ت الصفة ذه   : 9 و
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والتق ) أ قتصادي ع الطا ذات املعلومات ل ع املشار ذوي الشباب تصرف تحت تضع

م شاط بممارسة املتعلقة والتنظي شر  .وال

و  ) ب اقتصاديا املفيدة ع للمشار ا بن  .اجتماعياتحدث

عبئة ) ت و املا كيب ال مسار ع املشار ذوي للشباب املساعدة د و شارة س تقدم

 .القروض

ع ) ث للمشار املا كيب ال إطار املالية واملؤسسات البنوك مع متواصلة عالقات تقيم

ا واستغالل ع املشار إنجاز عة ومتا ل التمو خطة  .وتطبيق

يئة ) ج ل مع اتفاقيات م تطلبت أن ا دف يتمثل عمومية ة إدار مؤسسة أو مقاولة أو

ن العموم ن املستخدم لدى للشباب و ن و الت رامج و شغيل وال ن و الت برامج الة الو ساب

واص   .وا

بما_ 6 تقوم أن وجھ أحسن ع ا م بم القيام أجل من الة للو يمكن   :ي كما

ا دراسات بإنجاز يقوم من لف سابت و املتخصصة الدراسات اتب م بواسطة دوى

متخصصة ل يا بواسطة ات بالتج خاصة نموذجية قوائم بإنجاز يقوم من لف ت ع، املشار ذوي

خاصة برامج أساس ع سي ال تقنيات م و وت م معارف وتحديد ع املشار ذوي الشباب ساب

تد تنظم ية، و الت ل يا ال مع ا إعداد نيتم ستع ع، املشار ذوي الشباب لتعليم بات اء ر بخ

ارجية ا املوارد بتعبئة سمح أن ا شأ من ال التداب ل تطبق ا، ومعا ع املشار بدراسة ن لف م

والتنظيم ع شر لل وفقا املحدد جل ا واستعمال الشباب لصا ا شاطا ل لتمو املخصصة

بھ   .املعمول

ي الثا التنفيذ:الفرع القروض: أليات أخطار لضمان كة املش الكفالة   صندوق

الفرع ذا خالل من أخطارإلقاءسنحاول لضمان كة املش الكفالة صندوق ع الضوء

ذا ل ف عر بتقديم وذلك الة الو ام م س حسن و تنفيذ لضمان أداة أو ألية باعتباره القروض

لكيفيات  التعرض ثم بداية، فيھالصندوق اك ش أو   .نخراط

الصندوق : أوال ف   عر

طرف من املمنوحة القروض لضمان شاؤه إ تم ع، املشار ذوي الشباب إياه املمنوح و

شغيل لدعم الوطنية الة الو از ج إطار املحدثة املصغرة للمؤسسات املالية واملؤسسات البنوك

ساج( الشباب   ).أ

املق الضمان الصندوق ضمان واملتمثليكمل القروض مؤسسات إ الشباب قبل من   :دم
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الة الو لصا ي الثا املقام و املالية، املؤسسة أو البنك لصا ول املقام ات التج ن ر

املتنقلة زة ج ن ر البنك، لفائدة خطار متعدد ن التأم بدال اس الشباب، شغيل لدعم  الوطنية
10.  

ع الصندوق قوم نو ض املق ن ب التضامن املصغرة(مبدأ ن) املؤسسات واملقرض

إطار)البنوك( املصغرة املؤسسات ل تمو املشاركة البنوك افة ل إجباري الصندوق اك ش و ،

الشباب شغيل لدعم الوطنية الة   .الو

اك: ثانيا ش و نخراط   كيفيات

الصندوق املصغرة املؤسسة انخراط منحيتم قرار سليم وقبل البنك موافقة تبليغ عد

الشباب شغيل لدعم الوطنية الة الو مصا قبل من   .متيازات

اك ش سبة وتقدر ومدتھ، ي البن القرض مبلغ أساس ع اك ش مبلغ يحسب

ب استحقاق ل ل سبة الصند%0.35بال اك ش دفع تم و ا، سديد املتبقي صول مرةمن وق

املصغرة املؤسسة انخراط ظة امال   .11 واحدة

الثالث دعم: الفرع من لالستفادة املتبعة   ANSEJجراءات

ثمار س من ن نوع املصغرة املؤسسات شاء إ از ج التوسيع: يتضمن ثمار واس شاء ثمار   .اس

شاء: أوال ثمار   اس

طر  من جديدة مصغرة مؤسسات شاء إ تمثل ازو ج من لالستفادة ن ل مؤ شباب عدة أو شاب ف

الشباب شغيل لدعم الوطنية الة   .الو

الدعم/ 1 من املستفيد املتوفرة يل(الشروط التأ   )شروط

ن_ 1 ماب اوح ي يتجاوز35و19العمر أن للمس يمكن وال بتوف40سنة د ع إذا إال مناصب3سنة

دائمة امل( عمل اب أ ا ف   ).شروعبما

املشروع_ 2 مع عالقة ا ل نية م الت مؤ ذو ون ي   .أن

تجاري _ 3 شاط أو عمل بدون ون ي   .أن

املشروع_ 4 قيمة حسب املحدد باملستوى صية مة مسا يقدم   . 12 أن

عمل_ 5 كطالب شغيل لل الوطنية الة الو مصا لدى ال م ون ي  .أن

املطلوب/ 2 امللف ة  معا
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نجاز–أ يتم: مرحلة حيث إجراءات، عدة تنفيذ ا إطار   :يتم

بالدراسة القيام الة، الو مستوى ع املشروع صاحب أو الشاب وملف عانات منح طلب إيداع

يل التأ ادة ش سليم و الة، الو فرع مستوى ع باملشروع ن لف امل طرف من اقتصادية   .التقنو

مشاركة_ حالة املشروعو ل تمو تية،البنك املراحل امللف بع   :ي

للمؤسسة سا القانون وضع البنكية، املوافقة سليم و البنك، لدى امللف إيداع

صية ال مة املسا ودفع جاري ي بن حساب فتح التجاري، ل ال املؤسسة يل املصغرة،

س القروض، ضمان صندوق املؤسسة إشراك ع، املشار اب أ الشباب أو منحللشاب قرار ليم

للقرض مر وأوراق الشروط دف ع التوقيع عد الة الو مصا طرف من باإلنجاز املتعلقة عانات

لدعم الوطنية الة الو من املمنوح فائدة بدون القرض ل تحو الة، الو طرف من ممنوحة فائدة بدون

ال ات الشي ب املصغرة، للمؤسسة ي البن انب ل الشباب لفائدةشغيل البنك طرف من بنكية

ات التج القتناء   .املردين

ستغالل–ب تية: مرحلة جراءات تنفيذ ا إطار تم   :و

الة الو إلنجاز البيانية الوثائق ات( سليم التج ن ر ندات مس ائية، ال ر)الفوات تحر ،

ق سليم الة، الو طرف من ثمارات س إلنجاز معاينة منمحضر باالستغالل املتعلقة عانات رار

الة الو    13 طرف

التوسيع: ثانيا ثمار   اس

نتاجية ا قدرا لتوسيع تطمح وال الة الو إطار واملنجزة املصغرة باملؤسسات تعلق و

فإنھ ضافية، فائدة بدون القروض عدا وفيما ، ص شاط بال مرتبط شاط أو شاط ال نفس

ع منينطبق ي ما توفر ضرورة مع شاء، ثمار اس ع ينطبق ما ثمار س من النوع ذا

  :الشروط

أو3جمع العادية املناطق شاط ال من سديد6سنوات اصة، ا املناطق سنوات

سبة%70سبة سديد ي، البن القرض قرض%70من الة من سديد الو ي، الثنا ل التمو حالة

للمؤسسةمستحق ي يجا التطور ملعرفة بائية ا صيلة ا تقديم بانتظام، فائدة بدون القرض ات

  . 14 املصغرة

ي الثا بائية: املطلب ا متيازات و ع للمشار املالية   عانات
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ثمار س طال ا الة الو طرف من املمنوحة املالية عانات مختلف ا املطلب ذا تعرض س

أ الةكفرع الو اطار شأة امل ع املشار اب أ ا ينفرد ال بائية ا متيازات ا التطرق ثم ول،

ي ثا   .كفرع

ول  ع: الفرع للمشار املالية   عانات

املالية كيبات لل صيغ ثالثة من ل ش    15 ت

ي: أوال الذا ل و: التمو امل بال مشروعھ ل بتمو الة ا ذه ف ثمر املس فيقوم املصار افة تحمل

يعا القانون ا أقر ال بائية ا متيازات ع صول ل الة الو إ أ ي ولكن لذلك، ة الضرور

شغيل وال ثمار   .لالس

منذ ل التمو من النوع ذا توقيف تم الشاب1999وقد لدى لة امل نحرافات ب س

لل وسيلة ل التمو من النوع ذا باعتبار ثمر الضراملس   .رب

ي: ثانيا الثنا ل من: التمو املصغرة للمؤسسة املالية كيبة ال ل ش ت الصيغة   :ذه

ثمار1 س مستوى حسب ا مستوا يتغ وال ثمر املس للشباب املالية مة املسا   .ـ

مست2 حسب يتغ بدوره والذي الشباب، شغيل لدعم الوطنية الة الو تمنحھ فائدة بدون قرض وىـ

ثمار  .س

ل التمو صية  مستوى ال مة فائدة  املسا بدون   القرض

  1املستوى

ساوي أو   دج5000.000أقل

  

71%  

  

29%  

  2املستوى

ن   دج5000.001ماب

  دج10.000.000و

  

72%  

  

28%  
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ي: ثالثا الثال ل من: التمو املالية كيبة ال ل ش ت الصيغة   :ذه

للشا_ 1 املالية مة وموطنھاملسا ثمار س مستوى حسب ا مستوا يتغ مة املسا ذه ثمر، املس ب

شاط ال   .وطبيعة

القرض_ 2 ذا مستوى تغ و الشباب، شغيل و لدعم الوطنية الة الو تمنحھ فائدة بدون قرض

ثمار س مستوى   .حسب

الشباب_ 3 شغيل لدعم الوطنية الة الو طرف من فوائده من جزء يخفض ي بن ضمانھقرض تم و

ثمر املس للشباب املمنوح القروض أخطار لضمان ك املش الكفالة صندوق طرف   .من

ل التمو صي  مستوى ال مة فائدة  ةاملسا بدون الة الو ي  قرض البن القرض

فائدة   بدون

أو1املستوى أقل

ساوي

  دج5.000.000

  

01%  

  

29%  

  

70%  

  2املستوى

ن 5000.001ماب

  دج

10.000.000و

  دج

  

02%  

  

28%  

  

70%  

مقارنة ة الصغ املؤسسة شاط النطالق املطلوب املال رأس م صغر و مالحظتھ يمكن وما

ة   . 16 بالكب

ي الثا بائية: الفرع ا متيازات و ضافية املالية   عانات

ن مرحلت ع بائية ا متيازات و املالية عانات ثم: تمنح نجاز مرحلة ستغاللأوال مرحلة   .ثانيا

نجاز: اوال   مرحلة

املالية–1 بدون: عانات قروض ثالثة تمنح أعاله، ن دول ا ور املذ فائدة بدون للقرض باإلضافة

أخرى  ع 17 فائدة املشار اب أ   :للشباب
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ب يقدر فائدة بدون قرض امل500.000ـ ن و الت ادات ش حام للشباب موجھ جزائري دينار

والزجاجة والتكييف والتدفئة العمارات اء ر وك صيص ال شاطات ملمارسة متنقلة ورشات إلقتناء

السيارات انيك ومي العمارات ن   .ود

ب يقدر فائدة بدون قرض إلحداث500.000ـ املخصصة املحالت بإيجارات للتكفل جزائري دينار

مستقرة شطة   .أ

مل يبلغ أن يمكن فائدة بدون قرض ادات) 1.000.000(يونـ ش حام الشباب لفائدة جزائري دينار

املتعلقة شاطات ال ملمارسة جماعية اتب م إلحداث ة املوج املحالت بإيجار للتكفل العا التعليم

اصة ا عة واملتا الدراسات اتب وم املعتمدين ن واملحاسب اء وا القضاء ومساعدي طبية بمجاالت

و  البناء والري بقطاعات العمومية    18 شغال

ي_  البن القرض ع الفائدة سبة من  التخفيض

سبة ب الفوائد بإلغاء القا الوزاري القرار صدور وقبل تجسد% 100سابقا والذي

لسنة املالية ع2014قانون الفوائد من جزء الة الو تدفع انت ي الثال ل التمو إطار و فانھ

ثمر املس ا يدفع يلة ض سبة لتبقى البنكية، وموقع. القروض طبيعة حسب التخفيض مستوى تغ و

شاط   . 19 ال

نوبوال   الواليات                             القطاعات وا العليا ضاب ال خرى   ية   الواليات

ة ولو ذات   %80  %95  القطاعات

خرى    %60  %80  القطاعات

ة ولو ذات بالقطاعات قصد والصناعة: و العمومية شغال و البناء البحري، الصيد الري، الفالحة،

لية   .التحو

البطالة افحة وم شغيل ال قية ل الوطنية السياسة منفلتفعيل تماما الفوائد إلغاء تّم

الدولة نة خز ا لتتحمل ن الّرا الوقت ة التنمو ع تّخ. املشار وقت ل وّ ر الوز إعالن جاء وقد

ع املضافة الفوائد سبة ب س ا إنجاز بصدد انوا ال ة التنمو ع املشار عن الشباب معظم فيھ

البداية مر ين معت املشروع، الدينقيمة ا ر تبقى ة كب أو ة صغ انت ما م سبة الّ ألن حرام

املادة. سالمي جاءت لسنة50حيث املالية قانون ذلك2014من ع نة: " مؤكدة ز ل يرخص

سبة ب الفائدة معدل بتخفيض املالية،%100بالتكفل واملؤسسات البنوك ا تمنح ال القروض ع
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املؤ  ن ثمر املس اعانةلصا من لالستفادة ن الشباب"ل شغيل لدعم الوط " أو" الصندوق

البطالة ع ن للتأم الوط املصغر"أو" الصندوق القرض لدعم الوط   .  20 "الصندوق

بائية-2 ا   متيازات

مباشرة_  تدخل ال دمات وا التج معدات ع صول ل املضافة القيمة ع الرسم من عفاء

تھ س مخفض معدل تطبيق ثمار، س التج% 5إنجاز معدات ع مركية ا قوق ا من

ع صول ا امللكية ل تحو حقوق من عفاء ثمار، س إنجاز مباشرة تدخل وال املستوردة

للمؤ  شئة امل العقود ع يل ال حقوق من عفاء شاط، ال ملمارسة املخصصة سساتالعقارات

  . 21 املصغرة

ستغالل: ثانيا   مرحلة

ثالث ملدة املصغرة للمؤسسة املمنوحة بائية ا متيازات شمل من) 3(و بداية سنوات

أو شاط، ال اصة) 6(انطالق ا للمناطق سبة بال ن. سنوات ت س ملدة عفاء ة ف عندما) 2(وتمتد

ثالثة بتوظيف ثمر املس الشاب د محددةعمال) 3(يتع غ ملدة قل متيازات. ع ذه   :وتتمثل

شاطات ال ع والرسم جما الدخل ع بة والضر ات الشر اح أر ع بة الضر من الك عفاء

نية   .امل

املصغرة املؤسسة شاطات ل املخصصة ضافية شآت وامل البنايات ع العقاري الرسم من   .عفاء

الكف من عندماعفاء املصغرة واملؤسسات رفية ا شاطات لل سبة بال التنفيذ بحسن املتعلقة الة

الثقافية ات املمتل ميم ب مر   . 22 يتعلق

لسنة_  املالية قانون أن ع  23 10و4و2مواده2014غ بة الضر من عفاء مدة مدد قد

وع جما عمال رقم وع جما ملناطقالدخل سبة بال ستغالل مرحلة العقاري الرسم

مدة ا نوب ا. سنوات10ا العقاري الرسم من عفاء مدة مدد ملناطق6كما سبة بال سنوات

العليا ضاب   .24 ال

ع الرا الشباب: املطلب شغيل لدعم الوطنية الة الو دور    25 تقييم

لدعم الوطنية الة للو العام املدير شاءأكد إ تم أنھ الشباب منذ183شغيل مؤسسة ألف

أن إ ا مش الة، الو س جال% 95تأس وقبل ا مستحقا سديد ب قامت املصغرة املؤسسات من

ا م للبعض سبة   .بال
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سنة خالل ا ل تمو تم ال املصغرة املؤسسات عدد ب2011إن مصغرة42،621واملقدر مؤسسة

سنة مقارنة ن مرت لسنة2010 ارتفع سبة بال مرات بلغ2008وخمس والذي رتفاع ذا رجع و ،

ومن الشباب، لفئة ومة ا طرف من املقدمة ات التحف إ عامليا ا املعمول س املقاي إ معدلھ

من للشباب صية ال مة املسا معدالت بتخفيض املتعلقة جراءات ا م إ5و10ا 2و1باملائة

أعالهباملائة ن املب النحو ع ضافية فائدة بدون القروض إدراج إ إضافة ا(، ر بدون أنھ)أي غ ،

خ ذا أن غ ا، للر صارما ا تفس سالمي العالم ومات ح تقدم ولم ا، الر ف عر اختلف

القرآنية يات من العديد عا 26 محرم لقولھ البيع: "مصداقا هللا اوأحل الر   ".وحرم

قطاع ن ب متنوعة أصبحت الة الو طرف من املمولة ع املشار نوعية فإن أخرى ة ج ومن

رة ا ن امل قطاع وكذا العمومية، شغال و والبناء التقليدية، والصناعات والفالحة، دمات،   . ا

التا و ة، الكب املؤسسات ا عل تقبل ال شطة أ ع املؤسسات ذه تقبل تلعبومنھ ف

للسوق  جديدة شطة أ إدخال اما   .  27 دورا

سنة املصغرة املؤسسات إطار ا خلق تم ال العمل ومناصب شغيل ال بخصوص أما

بخلق2011 جديد135سمحت عمل منصب   . ألف

عمل فرص وخلق البطالة امتصاص ة كب مة مسا املؤسسات ذه م سا وعليھ

ا عدي ن للعامل ةجديدة الكب ع املشار ا تتطل ال الفنية ارات امل تتطلب ال ا أل   .  28 ة

معروفة ون ت واحد ان م أو منطقة ع املصغرة املؤسسات شاط يقتصر ما غالبا أنھ غ

فروع عدة خالل من ا شاط تمارس وال    29 فيھ،

تحق إ املؤسسات من النوع ذا شاء إ إطار الدولة س التاليةومنھ داف   : 30 يق

ومثال - ا ع التخ تم اقتصادية شطة أ باستحداث ماعية وا الفردية املبادرة روح ترقية

شغال و البناء وقطاع الصناعة قطاع املناولة التقليدية الصناعات شيط ت إعادة ذلك

 .إ...العمومية

سبة - بال ذا و مباشرة بصورة سواء جديدة عمل فرص أواستحداث املؤسسات ي ملستحد

آخرون اص أل م استخدام ق طر عن مباشرة غ  .بصورة

أو - العمومية املؤسسات لبعض فالس جراء م عمل مناصب من ن املسرح إدماج إعادة

عض ض عو انية إم يدعم ما و و وصصة ا أو لة ي ال إعادة جراء ا ف العمالة م تقليص بفعل

املفقودة  .شطة
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قيةيمكن - ل امة أداة ا يجعل مما النائية، املناطق شطة لتوطن فعالة أداة ل ش أن

املناطق ن ب امل والت اندماج وسائل وإحدى املحلية وة ال ن  .وتثم

القدرة - التمتلك ا ولك يدة ا ة ثمار س ار ف تمتلك املجتمع من عديدة فئات ن تمك

ل تحو ع ة دار و واقعيةاملالية ع مشار إ ار ف  .ذه

إضافيا - مصدرا ل ش كما م، ومستخدم ا ملستحدث سبة بال الدخل مصادر إحدى ل ش

املختلفة والضرائب قتطاعات خالل من للدولة املا العائد  .لتنمية

ي كما مصغرة مؤسسة شاء إ مراحل تجسيد يمكن   : 31 وعليھ
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اتمة  :ا

ال الية إش العالم،أصبحت جتماعية و قتصادية السياسات تمام ا مصدر شغيل

سعينات ال اية منذ ا ا أولو ن ب من تمام ذا بالدنا لت الفئة.حيث الشباب عد إذ

امل ن و والت العا التعليم ادات ش حام م بي ومن البطالة لة مش من أك ي عا ال جتماعية

مر  تعلق نو املبتدئ العمل بطال  .إذا

البطالة رة ظا من التقليل الشباب شغيل و لدعم الوطنية الة للو البارز للدور ونظرا

س تحكم ال والتنظيمية القانونية وانب ا ل البحث ذا عا فقد ثمار، س يع ق طر عن

لل املقدمة عانات و والدعم املصغرة املؤسسة شاء إ ذهعملية وض لل ع املشار اب أ شباب

ا وتوسيع  .املؤسسات

تية النتائج إ التوصل تم البحث ذا خالل من   :وعليھ

تم_  الذي البطالة ة ومحار شغيل ال قية ل عمل مخطط ع زائر ا شغيل ال سياسة ترتكز

ل أفر ر ش ومة ا قبل من عليھ  .2008املصادقة

ط_  ال والتكفلالتعديالت ل التمو ع صول ا اجل من يالت س ال وتتمثل از ا ذا الت

محلية ان قبل من ع باملشار  .فضل

شاء_  إ عند الشباب ا يواج ال ات الصعو ة معا اجل من باإلعانات اصة وا ديدة ا التداب

ا باإلضافة م، ل املمنوحة بائية ا متيازات وكذا م ع انتمشار وال ة و الر الفوائد ل الغاء

ثمار س ن الراغب الشباب امام  .عائقا

أوساط_  من الشباب أمام عائقا ل ش انت وال املبادر مة مسا حصة ام ال التخفيض

أو إحداثھ املراد ثمار س مبلغ ع اصة ا لألموال ى د د ا يتوقف حيث سيطة، اجتماعية

 .توسيعھ

للشاب_ صية ال مة املسا ألن ، ا إل وء ال يتم ال الصيغ اك من ي الثال ل التمو صيغة عد

ي البن بالقرض مقارنة منعدمة ون ت اد ت ثمر   .املس

تية بالتوصيات نتقدم النتائج ذه ضوء  :وع

امل_ للمؤسسات العمومية الصفقات منح يل س ب سمح مات ان مي إيجاد ع  .صغرةالعمل
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شاطات_  ال عض إحالة ق طر عن شغيل ال ترقية مة للمسا املحلية ماعات ا حث ع العمل

املصغرة أشغال'' للمؤسسات ضراء، ا املساحات صيانة العمومية، نارة النفايات، جمع

 .''....التنظيف

ب_  املحلية التنمية ومخططات السوق احتياجات حسب ع املشار توجيھ انياتإعادة م استغالل

املحلية ة شر ال وات وال  .قتصادية

العمرانية،_  ة ظ ا ع واملحافظة سي ال أخرى شاطات و قطاعات نحو املصغرة املؤسسة توجيھ

التقليدية الصناعات الفنية، رف ا ئة، الب  ....السياحة،

ع_  املشار اب أ مرافقة مجال الة الو إطارات ن و  .ت

املؤسسة_  شاء إ مراحل خالل مشروع صاحب ل ل مرافق ن  .عي

كال_  ع ل امل للبطء نظرا البنوك مستوى وع الة الو مستوى ع ع املشار دراسة مدة تقليص

ن  .املستو

الناجمة_   خطار عن البنوك ض بتعو القروض لضمان كة املش الكفالة صندوق دور تفعيل إعادة

ال سديد عدم  .قرضعن

مع_  تتكيف حيث املصغرة، املؤسسات من النوع ذا ل تمو متخصصة بنوك شاء ا ضرورة

خ ذا  .خصوصية

مختصة_  بإطارات مدعم التكنولو ع الطا ذات ع املشار ة بمعا مختص فرع شاء   .إ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و    :امشال

دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، : محمد الجوھري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات االستثمار: 1
  .1، الطبعة األولى ص 2009االسكندریة، 

، ص 1999علیوش قربوع كمال، قانون االستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : 2
1.  

  .8ع السابق، ص محمد الجوھري، المرج:3

، 10محمد مسعي، سیاسة االنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرھا على النمو، مجلة الباحث، ورقلة، عدد : 4
  . 147، ص 2012

 من تمكنھا التي المرونة و باللیونة تتمیز و محدودة مالیة تكلفة و الحجم صغیر اقتصادي كیان عن عبارة ھي:5
 فعالیة تحقق و شغل مناصب القصیر المدى في تخلق حیث الحالي، الجتماعيا و االقتصادي الواقع مع التعایش

  :كاألتيالتطور، كما أن لھا مجموعة من الخصائص ھي  من یمكنھا نجاح و
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   .الشباب من عدد أو شاب طرف من تنشأ أن المصغرة للمؤسسة یمكن -

  .الخدمات و للسلع المنتجة النشاطات بالقبول التجاریة،تحظى النشاطات عدا فیما -

   .دینار مالیین) 10(عشرة  ھو لالستثمار األقصى الحد -

  .خاص اجتماعي و اقتصادي محیط في تتطور و المصغرة المؤسسة تنشأ -

 التي التوسیع أو اإلنشاء استثمار تمویل في شخصیة مساھمة المؤسسة أصحاب أو صاحب یقدم أن یجب -
  .االستثمار مستوى حسب تتغیر

 تشغیل و لدعم الوطنیة الوكالة إنشاء المتضمن 1996سبتمبر  8في  المؤرخ 96/296نفیذي الت المرسوم 6
  .12،ص)52. ع.ر. ج(، األساسيقانونھا  تحدید و الشباب

  .   المحلیة الفروع إلى الصالحیات تفویض خالل من الالمركزي التسییر إلى المركزي التسییر من المرور 7

  .39،ص 2011أفریل  27األمة،  مجلس تاالشغل،منشور لترقیة العمومیة اآللیات شعالل، الطاھر محمد 8

 للمرسوم المتمم و ،المعدل2003سبتمبر 06في  المؤرخ 288-03رقم  التنفیذي المرسوم من 6المادة  9
 و الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة انشاء ،المتضمن1996سبتمبر 8المؤرخ في  296-96رقم  التنفیذي

  .7-6،ص .)54.ع.ر.ج(األساسي،  ھاقانون تحدید

  .12،ص 2012مصغرة،  مؤسسة إنشاء دلیل الشباب، تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة 10

  .12المرجع نفسھ، ص  11

  .40السابق،ص شعالل،المرجع الطاھر محمد 12

 13: http://www.ansej.org.dz 

 .10السابق،ص  المرجع الشباب، تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة14

 یصل االستثمار سقف لیصبح تغیر دج،ثم 4.000.000ھو  االستثمار لمستوى األقصى الحد كان أنھ لماع 15
  . دج 10.000.000إلى

، 2007نبیل جواد، ادارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،  16
  . 34الطبعة األولى، ص 

 یوفي ثالث لتمویل یلجؤون الذین المشاریع أصحاب للشباب فقط تمنح و تجمع ال الثالثة القروض ھذه 17
  .النشاط فقط إحداث مرحلة

  .43-42السابق،ص  المرجع شعالل، الطاھر محمد 18

رقم  المرسوم یتمم و یعدل 2011مارس  6في  المؤرخ 103/ 11رقم  التنفیذي من المرسوم 6المادة  19
 و المشاریع ذوي للشباب المقدمة اإلعانة شروط یحدد الذي 2003سبتمبر  6المؤرخ في  03/290

  .20،ص )14ع .ر.ج(مستواھا،

، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر  30المؤرخ في  13/08من القانون  50المادة  20
  .16، ص )68.ع.ر.ج(

  .43محمد الطاھر شعالل، المرجع السابق، ص  21

  8باب، المرجع السابق، ص الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الش 22

  .2014المتضمن قانون المالیة لسنة  13/08من القانون  10و  4و  2أنظر المواد  23

  . من نفس القانون 10أنظر المادة  24

http://www.ansej.org.dz
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  : ، منشور على الموقع2012فیفري  5جریدة الخبر، یوم  25

www.elkhabar.com/ar/autres/foutouressabah/279341   

رؤیة مختلفة، المستقبل العربي، مركز : جالن، الربا واالقتصاد والتمویل االسالميحامد الحمود الع 26
  .31، ص 2010، دیسمبر 382دراسات الوحدة العربیة، العدد 

اتجاھات في االقتصاد الكلي الدار : جان سبسنرھل، ترجمة صلیب بطرس، منشآت األعمال الصغیرة 27
  .41، ص 1998الدولیة للنشر والتوزیع ، القاھرة،  

، ص 2002عبد الحمید مصطفى أبو ناعم، إدارة المؤسسات الصغیرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، 28
25.  

، 2000كاسر ناصر المنصور و شوقي ناجي، ادارة المشروعات الصغیرة، دار الحامد للنشر، عمان،  29
  .43الطبعة األولى، ص 

رھا في التنمیة، الملتقى الوطني األول حول المؤسسات محمد الھادي مباركي، المؤسسة المصغرة ودو 30
  .86، ص2002أفریل  9- 8ودورھا في التنمیة، األغواط  الصغیرة والمصغرة

  .42السابق،ص المرجع شعالل، الطاھر محمد 31
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