
اذاعة الجزائر

المدیر العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، عبد الرؤوف خالف

بأن الصغیرة و المتوسطة، عبد الرؤوف خالف، ھذا االثنینالمدیر العام لصندوق ضمان القروض للمؤسساتأكد
منصب عمل. 62000مؤسسة صغیرة و متوسطة من خالل استحداث حوالي 2000رافق قرابة 2004ومنذ الصندوق

ملیار 53.4ضمانات مقدمة من طرف الصندوق بـ ملیار دج مع قیمة165و قد استثمرت ھذه المؤسسات قیمة إجمالیة بـ 
دج، حسب نفس المسؤول.

بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و 50لضمانات المقدمة قدر بـ و حسب أنواع النشاطات، فان المبلغ اإلجمالي ل
بالمائة لتقدیم الخدمات 22بالمائة لقطاع البناء و األشغال العمومیة و الري و 27المتوسطة في القطاع الصناعي و 

بالمائة.1خصوصا السیاحة حسب خالف فیما بلغت القیمة المخصصة لقطاعي الفالحة الصید البحري 

بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في قطاع البناء و األشغال العمومیة و الري الحظ أن الوضع المالي للبالد مسھا و
مع تقلیص عدد المشاریع.

الممنوحة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في بالمائة من الضمانات44أما فیما یتعلق بالتوزیع حسب المناطق فقد سجلت 
بالمائة لمنطقة الجنوب.12بالمائة لمنطقة الغرب و 14الشرق و بالمائة لمنطقة29منطقة الوسط و

مؤسسة منذ 70إلى 60و بخصوص زوال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي رافقھا الصندوق فقد تراوحت ما بین 
2004.

3000مؤسسة من أجل توفیر 153لـ ، تم منح الضمانات 2017من جھة أخرى أوضح المتدخل أنھ خالل السداسي األول 
منصب 3900مؤسسة من ھذه الضمانات مع استحداث 253استفادت 2016منصب شغل في حین أنھ على مدار سنة 

عمل.

بالمائة من قیمة القرض الذي تطلبھ مؤسسة صغیرة 80بالمائة إلى 10و یرى المتدخل أن الصندوق یمكنھ ضمان ما بین 
المؤسسة و عدد معاییر خطرملیون دج مع األخذ بعین االعتبار100ملیون دج الى 4وح ما بین أو متوسطة بقیمة تترا

مناصب الشغل المستحدثة.

العزلة الجھویة قصد التشجیع على إنشاء مؤسسات أما المعیار األخر الذي یؤخذ بعین االعتبار فیتمثل في المساھمة في فك
.المعزولةصغیرة و متوسطة بالمناطق

فروع جھویة بكل من العاصمة (منطقة و یضم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة حالیا أربعة
الوسط) و عنابة (الشرق) و وھران (الغرب) و ورقلة (جنوب).



موقع األخبار االلكتروني دزایر انفو

مؤسسة70األزمة االقتصادیة في الجزائر تسببت في غلق 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المفلسة والتي استفادت من دعم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة بلغ عدد 
مؤسسة اغلبھا ناشطة بقطاع األشغال العمومیة والبناء.70، قرابة 2004والمتوسطة والذي تم إنشاؤه سنة 

بد الرؤوف خالف، خالل ندوة صحفیة وأوضح، المدیر العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ع
70و60، أن عدد المؤسسات التي استفادت من دعم الصندوق وأفلست تتراوح بین ”المجاھد“نشطھا بفوروم یومیة 
مؤسسة تمت مرافقتھا منذ نشأة الصندوق، وأشار إلى أن اغلبھا تنشط في قطاع األشغال 1937مؤسسة من مجموع 

تحدث، سبب إفالس ھذه المؤسسات إلى األزمة التي یعرفھا القطاع نتیجة األزمة المالیة التي العمومیة والبناء، وارجع الم
تعیشھا البالد، وأكد أن األمر لم یؤثر على عمل الصندوق.

50وعرج المتحدث على القطاعات األكثر مرافقة من قبل الصندوق، واوضح ان القطاع الصناعي یحتل الصدارة بنسبة 
بالمائة، 1بالمائة، قطاع الفالحة والصید البحري 22بالمائة، الخدمات 25طاع البناء واألشغال العمومیة بالمائة، یلیھ ق

46وبخصوص توزیع المشاریع حسب التوزیع الجغرافي فان منطقة الوسط ھي األكثر استفادة من خدمات الصندوق بنسبة 
بالمائة.12بالمائة والجنوب 14بالمائة، الغرب 29لشرق بالمائة كون الصندوق معروف أكثر مقارنة بباقي المناطق، ا

من تحقیق تحسن ملحوظ مقارنة بنفس 2017وأكد عبد الرؤوف خالف، أن الصندوق تمكن خالل السداسي األول من سنة 
3000مؤسسة وخلق 153بالمائة، حیث تمكن الصندوق من مرافقة 21الفترة من السنة الماضیة، متمثلة في تحسن بنسبة 

منصب عمل مباشر طوال نفس السنة.4000و2016مؤسسة في نفس الفترة لسنة 125منصب عمل مباشر، مقابل 
وبعد تغییر إطاره القانوني یعمل على تقدیم دعم أكبر ومرافقة المؤسسات 2017وأضاف خالف، أن الصندوق ومنذ جانفي 

یات مع بنك السالم وكذا وزارة السیاحة ووزارة الفالحة والصید التي تھدف إلى خلق الثروة والتصدیر، كما وقع عدة اتفاق
البحري لمرافقة المشاریع في ھذه القطاعات.

وكشف المسؤول، أنھ سیتم إیداع ملف لدى وزارة الصناعة من أجل رفع میزانیة الصندوق حتى یتسنى لھ تقدیم خدمات 
ن أجل تقلیص مدة إیداع الملفات، ودراستھا، رغم التحسن أفضل ورفع قیمة مساھماتھ، كما سیتم وضع نظام معلومات، م

یوما السنة الجاریة.14إلى 2016یوما سنة 29الكبیر الذي عرفتھ ھذه العملیة، حیث تقلصت المدة من 

یوسف علي


