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 .Iخصائص المؤسست المصغرة:
 ًٚكٍ نهًؤسسخ انًظغشح أٌ تُشأ يٍ ؽشف شبة أٔ ػذد يٍ انشجبة ْذفٓب انُشبؽبد انتدبسٚخ ،انتٙتسؼٗ ثبنقجٕل نهُشبؽبد انًُتدخ نهسهغ ٔ انخذيبد.
 نسذ ألقظٗ نالستثًبس ْٕ ( ) 01يال ٍٛٚدُٚبس. تُشأ انًؤسسخ انًظغشح ٔ تتطٕس ف ٙيسٛؾ اقتظبد٘ ٔ اختًبػ ٙخبص . ٚدت أٌ ٚقذو طبزت أٔ أطسبة انًؤسسخ يسبًْخ شخظٛخ ف ٙتًٕٚم استثًبس اإلَشبء أٔ انتٕسٛغانت ٙتتغٛش زست يستٕٖ ٔ يٕقغ االستثًبس.

 .IIخطواث إوشاء المؤسست:
 ًٚش إَشبء يؤسستكى ػجش يشازم تستهضو يشافقخ ٔكبنخ أَسبج ٔ,قجم انذخٕل فْ ٙزِ انًشازم ٚدتػهٛكى أٌ تكَٕٕا ػهٗ دساٚخ ثقذساتكى ف ٙيٛذاٌ انًقبٔنخ ػٍ ؽشٚق اإلزبؽخ ثدٕاَت شخظٛتكى.
 َقبؽ انقٕح. َقبؽ انؼؼف.ٔ انتسقق يٍ سغجتكى ف ٙانًقبٔنخ  ،كفبءاتكى ٔ ،سبئهكى ٔدػبئًكى انجششٚخ ٔ انًبنٛخ .ثؼذ اإلقُبع ثًب
ٚسفضكى ػهٗ إَشبء انًؤسسخ ُٚ ،جغ ٙػهٛكى إتجبع انًشازم انتبنٛخ:

 -0البحث عه الفكرة:
إٌ فكشح انًششٔع َْ ٙتٛدخ:
 انًالزظخ انٕٛيٛخ نًٕاقف ٔ سهٕك األفشاد ف ٙزٛبتٓى. صٚبسح انظبنَٕبد ٔ انًؼبسع. -تجبدل أؽشاف انسذٚث يغ طبَؼ ٔ ٙيستؼًه ٙانًُتٕخبد ٔ انخذيبد.

 -0إعذاد المشروع :
ثؼذ انتسقق يًب ٚسفضكى ػهٗ إَشبء يششٔع يؤسستكى ثئيكبَكى انجذء ف ٙيششٔػكى انًتؼًٍ خًس
خٕاَت كجشٖ:

 -0-2اندبَت االقتظبد٘:
تسذٚذ انًُتٕج أٔ انخذيخ ثذقخ ثى إػذاد خطخ ندًغ انًؼهٕيبد يٍ أخم :
 يؼشفخ انًُبفس : ٍٛقٕتٓى  ،ػؼفٓى. يؼشفخ انطهت :خظبئظّ ( انسٍ ،انفئبد االختًبػٛخ انًُٓٛخ ٔيسبس انششاء ). تسذٚذ انًجٛؼبد انًتٕقؼخ.ٔ -ػغ إستشاتٛدٛخ تدبسٚخ :فًٛب ٚخض األسؼبس ،انتٕصٚغ ٔ االتظبل.

 - 2 -2اندبَت انجشش٘:
ٔٚشًم فشٚق انًؤسسخ:
 انًُشئ. انششكبء. -انؼًبل اإلخشاء.

 - 3 – 2اندبَت انتقُ: ٙ
إٌ اختٛبس انؼتبد ٚدت أٌ ٚأخز ف ٙانسسجبٌ.
 خظبئض انًُتٕج أٔ انخذيخ انًقذيخ. انكًٛبد انًُتدخ. كًب ٚدت األخز ثؼ ٍٛاالػتجبس: انتٕخّ َسٕ االستغالل األيثم نهؼتبد. -تفبد٘ اإلفشاؽ أٔ انتقهٛم يٍ استؼًبل انؼتبد.

 -4 -2اندبَت انًبن: ٙ
إٌ انذساسخ انًبنٛخ تسًر ثبنتسقق يٍ :
 سثؾ انظهخ ث ٍٛاالزتٛبخبد انًبنٛخ ٔ إيكبَٛبد انًٕاسد يشدٔدٚخ انًششٔع. كًب تسًر َتبئح انذساسخ انًبنٛخ ثئتخبد انقشاس ثشأٌ:-

إَدبص انًششٔع.

-

إػبدح انُؼش ف ٙانؼُبطش انتقُٛخ أٔ انتدبسٚخ أٔ انتخه ٙػٍ انًششٔع .

 – 5 -2اندبَت انقبََٕ:ٙ
ٚؼتجش ْزا اندبَت اإلؽبس انششػ ٙنهًؤسسخٔ ،انز٘ ٚؤثش ػهٗ يستٕٖ انتضايبد أطسبثٓب تدبِ
يختهف انششكبء.

 .IIIإجراءاث إوشاء المؤسست المصغرة :
ٚتؼًٍ خٓبص إَشبء انًؤسسبد انًظغشح َٕػ ٍٛيٍ االستثًبس.

استثًبس اإلَشبء:
ٚتًثم ف ٙإَشبء يؤسسبد يظغشح خذٚذح يٍ ؽشف شبة أٔ ػذح شجبة يؤْه ٍٛنالستفبدح يٍ خٓبص ٔكبنخ
أَسبج.

استثًبس انتٕسٛغ:
ٚتؼهق ثبالستثًبساد انًُدضح ػٍ ؽشٚق يؤسسبد يظغشح ف ٙؽٕس انتٕسٛغ.

 .IVاستثمار اإلوشاء:
 - 0شروط التأهيل:
 أٌ ٚكٌٕ انشبة ثطبال. أٌ ٚتشأذ سُّ يب ث 35 ٔ 09 ٍٛسُخًٚ ٔ،كٍ أٌ ٚظم انسٍ إنٗ  41سُخ ثبنُسجخ نًسٛش انًؤسسخػهٗ أٌ ٚتؼٓذ ثتٕفٛش  13يُبطت ػًم دائًخ.
 أٌ تكٌٕ نذ ّٚيؤْالد يُٓٛخ راد ػالقخ ثبنُشبؽ انًشتقت. أٌ ٚقذو يسبًْخ شخظٛخ ف ٙتًٕٚم انًششٔع. -0التركيبت الماليت:
 -تٕخذ طٛغتبٌ نهتًٕٚم ف ٙإؽبس خٓبص انٕكبنخ انٕؽُٛخ نذػى تشغٛم انشجبة:

انتًٕٚم انثالث: ٙ
ٚشًم انًسبًْخ انًبنٛخ نظبزت انًششٔع ٔ انقشع ثذٌٔ فبئذح انًقذو يٍ ؽشف انٕكبنخ ٔ انقشع
انجُك.ٙ
ٚتؼهق ْزا انُٕع يٍ انتًٕٚم ثًستٕ.ٍٛٚ

انًستٕٖ األٔل :
 يجهغ االستثًبس ال ٚتدبٔص  111،2.111دج .المساهمت الشخصيت

القرض بذون فائذة (الوكالت)

القرض البىكي

%5

%25

%71

انًستٕٖ انثبَ: ٙ
يجهغ االستثًبس ٚتشأذ يٍ  2.111.110دج إنٗ  01.111.111دج .
المساهمت الشخصيت
المىاطق الخاصت

المىاطق األخرى

%8

%01

القرض بذون
فائذة
( الوكالت)

القرض البىكي
المىاطق الخاصت

المىاطق األخرى

%71

%71

%21

انتًٕٚم انثُبئ: ٙ
ٚشًم انًسبًْخ انًبنٛخ نظبزت انًششٔع ٔ انقشع ثذٌٔ فبئذح انًقذو يٍ ؽشف انٕكبنخ .
ٚتؼهق ْزا انُٕع يٍ انتًٕٚم ثًستٕ:ٍٛٚانًستٕٖ األٔل :
يجهغ االستثًبس ال ٚتدبٔص  2.111،111دج.
المساهمت الشخصيت

القرض بذون فائذة ( الوكالت)

%75

%25

انًستٕٖ انثبَ:ٙ
يجهغ االستثًبس ٚتشأذ يٍ  2.111.110دج إنٗ  01.111.111دج.
المساهمت الشخصيت

القرض بذون فائذة ( الوكالت)

%81

%21

.Vاإلعاواث الماليت و االمتيازاث الجبائيت:
تقذو اإلػبَبد انًبنٛخ ٔ االيتٛبصاد اندجبئٛخ أثُبء يشزهت:ٍٛ

 -0-6يشزهخ اإلَدبص :
اإلػبَبد انًبنٛخ :انقشع ثذٌٔ فبئذح ٔ ْٕ قشع ػهٗ انًذٖ انطٕٚم تًُسّ انٕكبنخ انٕؽُٛخ نذػى تشغٛم
انشجبة نهًؤسسخ انًظغشح .

 -2انتخفٛغ يٍ َسجخ انفبئذح ػهٗ انقشع انجُك: ٙ
ف ٙإؽبس انتًٕٚم انثالث ٙتذفغ انٕكبنخ خضء يٍ انفٕائذ ػهٗ انقشع انجُكٚ ٔ ٙتجب ٍٚيستٕٖ انتخفٛغ
زست ؽجٛؼخ ٔ يٕقغ انُشبؽ.
المىاطق

المىاطق الخاصت

المىاطق ألخرى

انقطبػبد راد األٔنٕٚخ

%95

%81

انقطبػبد ألخشٖ

%81

%61
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