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  :مقدمــة

تبنت اجلزائر بعد استقالهلا سياسة التنمية الشاملة، املستوحاة من التوجه االشتراكي الذي اعتمدته 
كمنهج لبناء االقتصاد الوطين، واعتمدت يف حتقيق ذلك على سياسة التصنيع الثقيل، أي إنشاء املؤسسات  

هذه السياسة شدت اخلناق على املؤسسة .ذات احلجم الكبري،  اليت كانت متوهلا من خالل الريع البترويل 
اخلاصة و اعتربا يف كثري من األحيان منبع استغالل ، ومصدر للهيمنة ، هلذا احنصرت املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يف بعض الصناعات التقليدية واألنشطة التجارية ،لكن هذه السياسة عرفت فشال كبريا خاصة 

فرض على اجلزائر التخلي التدرجيي عن النظام االشتراكي، و تبين نظام  خالل منتصف الثمانينات ، و هو ما
اقتصاد السوق، وهنا طرحت حتمية إعادة هيكلة  االقتصاد الوطين ليتماشى والتحوالت االقتصادية اليت 
عرفها العامل بشكل عام واجلزائر بشكل خاص، ويف ظل هذه الظروف بدأت اجلزائر  تم أكثر باملؤسسات 

رية واملتوسطة نتيجة لقناعتها بقدرة هذه األخرية على إحداث تغريات هامة يف االقتصاد الوطين من الصغ
جهة، ومن جهة أخرى بفعل الضغط الذي كانت متارسه املؤسسات النقدية الدولية عند تطيق اجلزائر 

  .لربنامج التعديل اهليكلي
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  :الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريواقع و مكانة املؤسسات  :املبحث األول

امتدت األوىل من االستقالل إىل : عرف تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مرحلتني
  .غاية إنشاء وزارة خاصة ا والثانية بعد إنشاء الوزارة إىل يومنا هذا

  :مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري-1-1

  :1993مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري قبل -1-1-1

نشاء اقتصادية ركزت اكثر على إبعد االستقالل وحىت الثمانينات اعتمدت اجلزائر سياسة 
وضعت برامج وسياسات تتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة لكن   مع ذلك مؤسسات ضخمة، وباملوازاة

  .ذي تلعبه هذه األخرية يف االقتصاد الوطينبتصور خمتلف للدور ال
بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية فقد انتهجت بشأا سياسة الالمركزية وكانت 
تنظر إليها على أساس أا أداة لتدعيم عملية التصنيع الشاملة، مبعىن أا مكملة للصناعات األساسية، فقد 

  )1(ة العمومية خاضعة للجماعات احمللية اليت عملت على تطويرهاكانت املؤسسات الصغرية واملتوسط
، كما وضعت برناجمني استثماريني لتنميتها خالل )1977-1974(خاصة خالل املخطط الرباعي الثاين 

  :1979-1967الفترة 
مؤسسة  150الذي كان من املنتظر أن يتم خالله إنشاء  1973-1967املتعلق بالفترة  :الربنامج أ

  .مليون دج  3886عية، واستفاد من غالف مايل قدره صنا
ماليري  3استفاد هذا الربنامج من غالف مايل قدره : 1979- 1974املتعلق بالفترة : الربنامج ب

  .مؤسسة صغرية ومتوسطة 744دج إلجناز 
وهذا دليل عن الضعف الكبري يف . مؤسسة فقط 130مت تسجيل إجناز  1978غري انه يف عام     

  :ت اإلجناز وحسب وزارة الداخلية فإن هناك سببني لذلكعمليا
  .الثقل املسجل على مستوى البنوك فيما خيص إجراءات التمويل-
  )2(.ضعف دراسات اجلدوى للمشروعات بسبب ندرة مكاتب الدراسات-

انة بينما املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة مل حتظ باهتمام كبري من قبل الدولة، نظرا للمك
مت إصدار قانون  1966يف عام . يف التنمية االقتصادية  أنذاك سندة للقطاع اخلاصامل ثانوية واهلامشيةال

                                                
 .72عثمان خيلف، مرجع سابق، ص )1(
 .78نفس املرجع، ص )2(
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مت يف نفس العام  ولتحقيق ذلكاالستثمار دف التكفل ذا القطاع ودجمه يف احلركة التنموية الوطنية، 
  .اء املؤسسات اخلاصة، أوكلت إليها مهمة املوافقة على إنشCNIإنشاء جلنة وطنية لالستثمار 

، والذي أعطى 21/08/1982كما مت إصدار قانون جديد يتعلق باالستثمار اخلاص الوطين يف 
ومنح  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حق ملكية التجهيزات واآلالت وكذلك املواد األولية،

  .التراخيص لبعض املؤسسات لالسترياد
القانون مل تكن كافية لتوسيع وتنشيط املؤسسات الصغرية  ولكن اإلجراءات املتخذة يف إطار هذا

  :واملتوسطة اخلاصة، بل كان حيمل يف طيا ته عراقيل أخرى
  .من حجم املشروع %30التمويل املقدم من قبل البنوك ال يتعدى -
 10مليون دج بالنسبة للشركات ذات املسؤولية احملدودة، و  30قيمة املشروعات ال جيب أن تتعدى -
  )1(.يون دج بالنسبة لشركات ألشخاصمل

بإنشاء الديوان الوطين  1983ومت تدعيم هذا القانون بإجراءات تنظيمية أخرى أمهها القيام سنة 
لترقية االستثمار اخلاص ،ومتابعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة الذي يهتم بتوجيه االستثمار اخلاص 

  .لتكامل بني االستثمارات املختلفةإىل خمتلف النشاطات واملناطق، وضمان ا
على ضرورة ترقية الصناعات الصغرية ) 1984-1980(املخطط اخلماسي األول  زرك كما

قد أعيد التأكيد  و. واملتوسطة، واالعتماد عليها يف امتصاص حاالت العجز املسجلة يف العشريتني السابقتني
، والذي أشار إىل ضرورة 1986مليثاق الوطين على هذا االختيار يف النصوص اخلاصة ذا القطاع يف ا

مليارات دج خالل  3وقد استفاد هذا القطاع من مبلغ .االعتماد على هذا النمط من التنظيم االقتصادي
  .املخطط اخلماسي األول والثاين

الذي أعطى أمهية كبرية للقطاع اخلاص وفتح اال أمام  1990مث جاء  قانون النقد والقرض عام 
املؤسسات االقتصادية اخلاصة يف خمتلف امليادين االقتصادية واملعرفية وكذلك الشراكة املالية مع  إنشاء

اخلارج، وعلى هذا الصعيد أصبح القطاع اخلاص هو احملرك الرئيسي لالقتصاد الوطين، وجاء بعد ذلك 
وهكذا . 1993عام قانون االستثمار وخلق وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية 

ازداد االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما و املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة بصفة خاصة 
  .بعد فشل سياسة التنمية الشاملة اليت طبقتها اجلزائر

                                                
)1( Http: //www.cnes.dz/cnesdoc/. 
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  :1993مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعد -1-1-2

ة واملتوسطة والصناعات التقليدية اليت تعترب وزارة املؤسسات الصغري انشاء1993لقد شهدت سنة 
خطوة مهمة واجتاه جديد يف تسيري االقتصاد اجلزائري ودليل على اجتاه الدولة  حنو التركيز على إنشاء 

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وقد تلت هذه اخلطوة
  . APSIإنشاء وكالة ترقية وتدعيم االستثمار  -
الذي يعترب حجر الزاوية النفتاح اجلزائر على العامل،  5/10/1993ار يف إصدار قانون ترقية االستثم-

والذي فتح اال أمام املستثمرين اخلواص سواء اجلزائريني أو األجانب، واحلد من تدخل  السلطات الوطنية 
 يئة احمليط يف توجيه االستثمارات، إال أن هذه الربامج و القوانني  واجهتها الكثري من العراقيل من أمهها

  .اخل ...لالستثمار وحماربة البريوقراطية، واملشاكل املتعلقة بالعقار الصناعي
  : *التالية مث عملت اجلزائر على دعم هذه املؤسسات من خالل جمموعة من الربامج

  .1994اليت مت إنشاؤها يف عام  CALPIاجلان دعم االستثمار و ترقيته-
  .1996اليت مت تأسيسها يف  ANSEJباب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الش-
  .1996عاماليت تأسست بدورها خالل ) القرض املصغر( وكالة التنمية االجتماعية -

وإلعطاء نفس جديد ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة جاء القانون التوجيهي لترقية املؤسسات 
 تشجيع  االستثمارات وتغيري ،والذي يهدف بالدرجة األوىل إىل 20/08/2001الصغرية واملتوسطة يف 

  :احمليط اإلداري والتشريعي هلذه املؤسسات وكان أهم ما جاء فيه
،ديسمرب 18رقممرسوم،. (حتسني األداءات البنكية يف معاجلة ملفات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة-

  ).6.،ص2001
يع جمال منح االمتياز عن اخلدمات تطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، و السهر على توس تشجيع-

  .العمومية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ترقية املناولة الباطنية باعتبارها النشاط املميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على أن يتم مستقبال إنشاء -

  .ة يرأسه الوزير املكلف  بالوزارةلجملس وطين مكلف بترقية املناو
  )1(.راسة خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطةإنشاء مركز حبث ود-

                                                
 .نكتفي االن بذكرها وسنتعرض هلا فيما بعد بشيء من التفصيل *
، يتضمن القانوين التوجيهي لترقية 2001ديسمرب  18، 01وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، قانون رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، )1(

 .2001ديسمرب  15، الصادر يف 77املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية عدد 
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كما ورد يف هذا القانون تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يعترب مرجعا لكل برامج وتدابري -
  .املساعدة والدعم لصاحل هذه املؤسسات، وإعداد ومعاجلة اإلحصائيات املتعلقة ذا القطاع
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  : يف التشريع اجلزائري تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة-1-1-3

حتقيقا لالنسجام يف تعريف هذه املؤسسات، خاصة يف ظل انضمام اجلزائر إىل املشروع 
عها على امليثاق العاملي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جوان ياألورومتوسطي ، وكذلك توق

، وقدمت وزارة 1996 ، اخذ القانون اجلزائري بالتعريف الذي اعتمده االحتاد األورويب عام2000
املؤسسات الصغرية واملتوسطة هذا التعريف يف القانون التوجيهي  لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم 

  )1(.12/12/2001املوافق لـ  هـ1422رمضان  27املؤرخ يف  01/18
باستثناء  بط مفهومهاضنصوص قانونية حتدد وتوجتدر االشارة إىل أنه قبل هذا القانون مل تصدر آية 

  : بعض احملاوالت اليت ميكن أن نلخصها يف الشكل التايل 

        :بعض التعاريف املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري):4(الشكل رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)1( Leila MELBOUCI, du management vers l "e", management: ou se situent les PME Algériennes?, colloque 

international ''Dynamisation de la gestion des PME:innovation, Tic, Formation, Biskra, Algérie, 12,13 Avril 2004. 
P3. 

 قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  ONSتعريف  تعريف الوزارة الوصية
  الس الوطين اإلحصائي

تعريف  الصندوق الوطين 
 CNASاالجتماعيللضمان 

املؤسسات  تعرف الوزارة 
املتوسطة والصغرية على أا 

و  1املؤسسات اليت توظف بني 
 عامل 250

ظمة فإن هذه املؤسسات حسب هذه املن
  :تعرف كما يلي

  .عمال 9-1مؤسسة مصغرة من -
  .عامل 20اىل10مؤسسة صغرية من -
عامل  50مؤسسة متوسطة من -

 فأكثر

عدد العمال احملدد للمؤسسات 
كن أن تصل الصغرية واملتوسطة مي

  .عامل 500إىل 

 . من إعـداد الطالبــة: درـاملص
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ة ، مهما كانت أما القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة فانه يعرف هذه األخري
شخصا، وال يتجاوز رقم  250إىل  1كل مؤسسة إنتاج أو خدمات تشغل من " طبيعتها القانونية بأا 

مليون دج، كما تتوفر  500مليار دينار جزائري، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  2أعماهلا السنوي 
ثر من قبل مؤسسة أو جمموعة مؤسسات فما أك %25على االستقاللية حبيث ال ميتلك رأمساهلا مبقدار 

  .*أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ويستثىن من هذا التعريف كل من  البنوك واملؤسسات املالية، شركات التأمني، الشركات املسعرة 

ج الوطين، عندما يف البورصة، الوكاالت العقارية شركات التصدير واالسترياد، ما عدا تلك املوجهة لإلنتا
رقم األعمال اإلمجايل  ) 2/3(يكون رقم أعماهلا السنوي احملقق يف عملية االسترياد يقل على ثلثي 

   ".ويساويه

  :تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري -1-2
  : 1993 اجلزائري قبل تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد-2-1- 1 

ورثت اجلزائر بعد استقالهلا بعض الصناعات االستخراجية أو الصناعات  الصغرية واليت كانت 
تابعة للقطاع اخلاص، مث قامت الدولة بعد ذلك يف إطار إعادة تنظيم االقتصاد الوطين بإنشاء القطاع 

مؤسسة  1275 حيث انتقل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من. )1(العمومي  الذي راح يتوسع تدرجييا
حيث كانت هذه  ،1969مؤسسة صغرية ومتوسطة عام  2501ليصل إىل  1964صغرية ومتوسطة عام 

  :األخرية موزعة كما يلي
  .1095عمال  10عدد املؤسسات اليت  تشغل اقل من -
  .573عامل  19إىل  10عدد املؤسسات اليت  تشغل من  -
  .483عامل  49إىل  20عدد املؤسسات اليت  تشغل من -
  .204عامل  99إىل  50عدد املؤسسات اليت  تشغل من -
  .146عامل  499إىل  100عدد املؤسسات اليت  تشغل من -

أما خالل السبعينات فقد وصل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة اليت توظف أكثر من     
 287والنسيج و  مؤسسة تعمل يف قطاع الصناعة 525، منها 1970مؤسسة عام  1482عمال حوايل  5

  )2(.مؤسسة تشغل يف قطاع الصناعات الغذائية

                                                
 ضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملت 12/12املؤرخ يف  01/18من القانون رقم  5، 4املادتني  *
 .362، ص1999، املؤسسة الوطنية للكتاب، )مثال اجلزائر(حممد بلقاسم حسني لول، استثمار واشكالية التوازن اجلهوي  )1(

)2( Ammar SELLAMI, Op cit, P55. 
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  :منهامؤسسة  7466وصل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حوايل  1977بينما يف عام 
  .مؤسسة تعمل يف قطاع الطاقة واملياه 817-
  .مؤسسة تعمل يف قطاع البناء واألشغال العمومية 2233-
  .والنسيج مؤسسة يف قطاع الصناعة 1265-

مؤسسة عام  14603يف فترة الثمانينات حىت بداية التسعينات انتقل عدد املؤسسات يف اجلزائر من 
أما حصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا اموع كانت . 1991مؤسسة عام  22731إىل  1984

متوسطة سنة مؤسسة صغرية و 14491جد هامة فقد سجلت زيادة يف عددها حيث انتقلت بدورها من 
، وإذا ما تتبعنا تطور  هذه %56، أي بزيادة تقدر ب، 1991مؤسسة عام  22606إىل  1984

املؤسسات نالحظ أن  الزيادة كانت ختص بالدرجة األوىل املؤسسات اخلاصة ، يف حني املؤسسات الصغرية 
مؤسسة،  341اىل مساويا 1984واملتوسطة العمومية عرفت اخنفاضا ملحوظا، فبعد أن كان عددها عام 

،نتيجة لألزمة %34مؤسسة فقط، أي انه حدث تراجعا يف عددها بنسبة  224حوايل  1991أصبح عام 
. االقتصادية اليت مرت ا اجلزائر ، وانسحاب الدولة من احلياة االقتصادية وتطبيقها ملكانيزمات السوق 

 14150ملحوظة بانتقال عددها من  على عكس املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة اليت  عرفت زيادة
  .على التوايل 1991و  1984مؤسسة  بني سنيت  22382مؤسسة إىل 

والسبب يف الزيادة احلاصلة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تعود بالدرجة األوىل إىل  املؤسسات 
، حيث %61.3 عامال، فقد عرفت خالل هذه الفترة زيادة كبرية قدرت بـ 20مناخلاصة اليت تشغل اقل 

  .مؤسسة خاصة 21563إىل  مؤسسة13365انتقل عددها من 
أي انه عرف اخنفاضا ملحوظ، وهذا  20207فقد بلغ عدد املؤسسات اخلاصة  1992أما عام 

  )1(.راجع إىل ظروف عدم االستقرار اليت مرت ا اجلزائر خالل تلك املرحلة
  :1993 امتطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعد ع -1-2-2

تطورا ملحوظا، سنحاول فيما يلي أن  هاعرف عدداملؤسسات الصغرية واملتوسطة بعد إنشاء وزارة 
  . 2003نبني هذا التطور حىت بداية السداسي األول من عام 

  :كان النسيج االقتصادي 

                                                
 .162عثمان خيلف، مرجع سابق، ص )1(
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يف قطاع الصناعات  مؤسسة7114مؤسسة صغرية ومتوسطة منها  26212يتكون من :  1994سنةيف 
مؤسسة تعمل يف قطاع اجللود  1331ومؤسسة تعمل يف قطاع اخلشب الفلني والورق،  2955وائية الغذ

  اخل…واألحذية 
  .مؤسسة فقط 29000حوايل  1995عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة قبل عام  حني بلغيف 

ل منها تشغل اق %80مؤسسة حيث  177365بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة : 1996 سنةيف 
  .من عشرة عمال

  )1(.عمال 10تشغل أكثر من  20%
  :وكانت موزعة على القطاعات االقتصادية كما يلي

  .تنشط يف قطاع الصناعة 50%
  .تنشط يف قطاع اخلدمات 24.5%
  .تنشط يف قطاع البناء 24.5%

الصندوق مستخدم حسب اإلحصائيات  127232عامل و  418000أما عدد العمال فقد بلغ 
  .CNASمينات االجتماعية للتأ الوطين

  )2(.وهذا أكثر من الضعف 1996يف سنة  2075مؤسسة جديدة، مقابل  4989مت إنشاء : 1997يف سنة 
مؤسسة يف  478و  BTPH البناء واالشغال العمومية مؤسسة يف قطاع 1147حيث مت إنشاء 

مؤسسة يف  248و مؤسسة يف النقل  122يف قطاع الصناعات الغذائية و  مؤسسة724قطاع اخلدمات، 
  .السياحة

عامل يف عام  127000مقابل  266000) 1997(وبلغ عدد العمال املتوقع خالل هذه السنة 
1996 .)3(  
   .عامل 625375مؤسسة توظف  159507بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة : 1999يف سنة 

  )4( .عامل %93.24عمال  10ويبلغ عدد املؤسسات املصغرة اليت توظف اقل من 
توظف اقل  170258مؤسسة منها  179893بلغ عدد  املؤسسات الصغرية واملتوسطة : 2001يف سنة 

  .عامل 250و  50مؤسسة توظف بني  1272عامل و  49و  10توظف بني  8363عمال و  10من 
                                                

* www.pmeart-dz.org. 
  .142رابح خوين، مرجع سابق ص)1(

)2( Habri MELIANI, Kamel BOUDAH; la PME, PMI Algérienne, passé et perspective, caloque international ; le 
financement des PME et le développement de son rôle dans l’économie Maghribine, 25-28 Mai 2003, P5. 

)3( Habri MELIANI, Kamel BOUDAH, Op cit, P7. 
 .143رابح خوين، مرجع سابق، ص )4(
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مؤسسة  177333مؤسسة منها  188893بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة : 2002يف سنة 
  )5(.مؤسسة متوسطة 1402مؤسسة صغرية و  94299مصغرة، 

 .2002، 2001وفيما يلي جدول يبني مدى تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل عامي 

  :2002، 2001جدول يبني تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني عام  ): 6(جدول رقم 

حجم املؤسسة 
 حسب عدد العمال

 %ـور التط الفـرق 2002 السنة 2001السنة 

 + 4.39 + 7475 177733 170258 9إلـــى  1

 + 12.74 + 1066 9429 8363 49إلــى  10

 + 10.22 + 130 1402 1272 250إلــى  50

 27.35 8671 188893 179893 امــوع

Source: www. Pme art-dz.org. 

  .مؤسسة 261863بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة : 2003يف سنة 
  .%72.38أي  189552دد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة بلغ ع-
  .%0.3أي  788بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية -
  .%27.32أي  71523اخلاصة والعمومية ؤسسات الصغرية واملتوسطة احلرفيةبلغ عدد امل-

  :عامل حيث 684341أما فيما خيص عدد العمال فقد بلغ 
  .ل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصةعامل يشتغ 538055-
  .عامل يشتغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية 74763-
  .عامل يشتغل يف الصناعات التقليدية 71523-

  :وفيما يلي رسم بياين ميثل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب امللكية

                                                
)5( www.pmeart-dz.org 
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 :طة حسب امللكية القانونية الصغرية و املتوس توزيع املؤسسات):5(الشكل رقم 
 

توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب امللكية القانونية      
 للسداسي األول من لعام     2003

املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة اخلاصة 

72,38%

املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة العمومية 

0,30%

املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة  احلرفية اخلاصة 
والعمومية  %27,32

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة    املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة والعمومية احلرفية     
املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية      

  

مؤسسة  600000فمن املنتظر أن يتم إنشاء  ،إال أن هذا العدد يبقى بعيدا جدا عن العدد املطلوب
ماليني  6سيخلق ما يقارب  اوهذ ،الوطنيةصغرية متوسطة يف األجل القصري حىت يتم تغطية االحتياجات 

  .سنوات القادمة 10منصب عمل خالل 

النشاط االقتصادي  ؤسسات الصغرية واملتوسطة على خمتلف قطاعاتتوزيع امل-1-2-3
  :2002 لعام

تنشط املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف القطاعات االقتصادية، واجلدول التايل يوضح لنا      
  :ذلك
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ة على خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي  ـرة واملتوسطـات الصغيـع املؤسسـتوزي): 7(جدول رقم
  :2002 لعام

 نـوع النشـاط
 عدد املؤسسات حجـم املؤسسـة

01  - 09 10  - 49 50  - 250 
 2243 46 152 2045 الزراعة والصيد البحري

 51 5 0 46 املاء والطاقة

 435 11 43 381 احملروقات

 112 13 25 74 خدمات واألشغال العامة البترولية

 475 11 155 309 مناجم و مقالع
ISMME 5935 455 72 6.452 
 5559 110 291 5158 مواد البناء

 57255 413 3433 53409 البناء واألشغال العمومية

 1493 35 213 1229 كيمياء وبالستيك

 12354 101 455 11808 الصناعات الغذائية

 3515 29 209 3277 صناعة النسيج

 1.330 15 78 1237 صناعة اجللود

 7934 50 309 7575 صناعة اخلشب والورق

 2799 21 109 2.669 صناعات خمتلفة

 17388 34 270 1784 النقل واالتصال

 31568 120 933 930515 التجارة

 12.410 29 1961 1220 الفندقة واملطاعم

 8.729 90 405 8234 خدمات موجهة للمؤسسات

 15122 24 148 14960 خدمات موجهة للعائالت

 616 21 68 527 مؤسسات التمويل

 482 4 20 458 العقارات جتارة

 1220 50 130 1040 خدمات مجاعية

 189552 1.402 9.429 180188 اموع

Source :(M. OUYAHIA,  M. BELATTAF, Analyse de dynamique de la PME agro-alimentaire 
cas de secteur privé de la wilaya de béjaia, colloque international, dynamisation de la gestion des 
PME : Innovation, technique, formation ; Biskra, Algérie, 12,123 Avril 2004,P7) 
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 6من املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنشط يف  %75.45نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
فندقة البناء واألشغال العمومية،التجارة،النقل واالتصال، خدمات موجهة للعائالت،ال(قطاعات فقط

، وهنا نشري أن قطاع البناء واألشغال العمومية، وكذا قطاع النقل عرفا )واإلطعام،الصناعات الغذائية
  .2001مقارنة بعام  2002خالل سنة  %1.36اخنفاضا يف نسبة النمو بـ 

  :واملتوسطة حسب عدد العمالالقطاعات الرئيسية اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية  -1-2-4

العمال من قطاع إىل آخر ، فهناك قطاعات تتطلب عدد كبري من العمال أي أا تعتمد خيتلف عدد 
على كثافة اليد العاملة، يف حني أن قطاعات أخرى تعتمد على كثافة رأس املال ، واجلدول أدناه يبني لنا 

  : أهم القطاعات اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب عدد العمال 
يبني أهم القطاعات اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب عدد العمال ):8(جدول رقم

  :2002لعام
 التـرتيـب % عـدد العمـال فـرع النشـاط

 1 31.52 230.489 البناء واألشغال العمومية

 2 11.87 86.834 التجارة

 3 06.74 49.348 الصناعة الغذائية

 4 06.46 47.232 خدمات للعائالت

 5 05.40 39.525 النقل واالتصال

 6 05.26 38.521 الزراعة والصيد

 7 04.54 33.228 مواد البناء

 8 04.52 33.104 الفندقة واإلطعام
 Source: www.pmeart-dz.org. 

مقارنة من السنة  2002خالل عام  %3.08عرف قطاع البناء واألشغال العمومية، تطورا ملحوظا بنسبة -
  .مؤسسة جديدة 2689هذا راجع إىل زيادة عدد املؤسسات البالغ اليت سبقتها و

، ويف املقابل عرف 2001مؤسسة مقارنة مع عام  1658رغم أن قطاع التجارة عرف زيادة قدرت بـ -
  .2001مقارنة بعام  %4.29عامل، مبعدل  30148اخنفاضا نسبيا يف عدد العمال قدر بـ 

مقارنة مع العام الذي قبله تطورا  2002عرف خالل عام أما عدد العمال يف قطاع اخلدمات فقد -
  .مؤسسة جديدة 606ملحوظا، هذا نتيجة لزيادة عدد املؤسسات يف هذا القطاع بـ 



المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في          الفصل الثالث                      
 االقتصاد الجزائري

 80

مؤسسة  478بـويف األخري فإن قطاع الفندقة واإلطعام رغم انه عرف زيادة يف عدد املؤسسات 
مل، وهو حيتل املرتبة الثامنة رغم انه يف عا 6025إال أن عدد العمال قد اخنفض بـ  2002خالل عام 

  .العام الفارط كان حيتل املرتبة الرابعة
وفيما يلي رسم بياين ميثل لنا القطاعات الرئيسية اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

   .حسب عدد العمال

طة حسب عدد القطاعات الرئيسية اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوس ):7(الشكل رقم
  .2002العمال لعام 

         

 القطاعات الرئيسية اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
حسب عدد العمال لعام 2002

23,69%

4,52%

4,54%

5,25%

5,40%

6,46%

31,52%

11,87%

6,74%

قطاعات اخرى الفندقة واالطعام  مواد البناء
الزراعة والصيد النقل واالتصال خدمات مقدمة للمؤسسات
البناء واالشغال العمومية  جتارة  الصناعات الغذائية

  
Source : Ministère des PME et de l’Artisanat. 
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  التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-1-2-5

تنتشر املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التراب الوطين ، غري أا تتركز أكثر يف الشمال خاصة 
  :لنا اجلدول التايل أهم املدن اليت تنتشر فيها هذه املؤسساتعلى طول الشريط الساحلي ، ويبني 

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة األوىل من حيث عدديبني ترتيب الواليات : ) 9(جدول رقم 

 عـدد املؤسسـات الـواليات
  مالحظـات

 عـدد املؤسسـات املستحدثـة
 + 2.727 22.273 اجلـزائر

 + 1.039 13.406 وهـران

 + 90 9.350  تيزي وزو

 + 603 6.895 جبـاية

 + 34 6.697 سطيـف

 + 203 6.003 البليـدة

 + 1084 5.825 الشلـف

 + 1.037 5.744 بومرداس

 + 56 5.687 قسنطينـة

 + 486 5.099 عنابـة

Source: www.pmeart-dz.org. 

، ما ميثل 86979األوىل  من خالل اجلدول ميثل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الواليات العشرة-
  .من جمموع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر %46.12نسبة 

مؤسسة جديدة، ما ميثل  5887والية اجلزائر، الشلف، وهران، بومرداس، جباية عرفت زيادة قدرت بـ 
  ).مؤسسة جديدة 8671(من العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  67.89%

، هذا بسبب تطور عدد املؤسسات اليت مت إنشاؤها 2002عنابة املرتبة العاشرة خالل موسم  احتلت والية-
  .مؤسسة 486واليت قدرت بـ 

، هذا بسبب 2001واليات األوىل على عكس ما كانت عليه خالل عام  10والية تيبازة مل تعد ضمن -
عرفت  2002ل عام ولكن خال 2001خالل عام  4785تراجع عدد املؤسسات املنشأة حيث كانت 

  .مؤسسة 57مؤسسة أي اخنفاض بـ  4728اخنفاضا إىل 
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  :مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري :املبحث الثاين

  : تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الوطين اخلام-2-1

واملتوسطة يف اجلزائر أن القطاع اخلاص تظهر لنا اإلحصائيات السابقة عن املؤسسات الصغرية     
هو املمثل الرئيسي هلذه املؤسسات، على عكس القطاع العمومي الذي يظهر كممثل للمؤسسات الكربى، 
لذا فإن مسامهة املؤسسات الصغرية يف االقتصاد الوطين تعرب عنها مسامهة القطاع اخلاص وقد جتاوزت 

يف  %50احملروقات، وحجم الصادرات وكذا الواردات اكثر من  مسامهة هذا األخري يف الناتج اخلام خارج
  .كل منها

حوايل  1994يف سنة ) املؤسسات الصغرية واملتوسطة(فقد بلغت مسامهة القطاع اخلاص     
أي  %53.5ل ـمليار دج مقاب 538.1ة ـام بقيمـمن القيمة اإلمجالية للناتج الوطين اخل 46.5%

أي  %53.6ل اىل ـلتص 1998ام ـة عـذه املسامهـع هـلترتف. ميمليار دج للقطاع العمو 617.4
  )1(.مليار دج 1178.4

فيما يلي جدول يبني لنا مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الوطين اخلام يف القطاعات 
  .2001و  1997املختلفة يف الفترة 

  : يف القطاعات املختلفة PIB تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ):10( جدول رقم
  .الوحدة مليار دج

  امـالع
 القطاع

1997 1998 1999 2000 2001 
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

الناتج الوطين 
 53 1848.9 58.2 1993.0 48.2 1240.7 64.4 1020.2 54.3 1201.5 اخلام العمومي

الناتج الوطين 
 47 1636.1 41.8 1431.2 51.8 1335.2 53.6 1176.9 45.7 1010.2 اخلام اخلاص

PIB Total 2211.7 100 2197.1 100 2575.9 100 3424.2 100 3485 100 
Source: www.pmeart-dz.org.  

                                                
)1( http : //www.cnes.dz/cnesdoc/. 
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  :وفيما يلي رسم بياين هلذا اجلـدول
-1997تطور مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الناتج الوطين اخلام خالل ):8( الشكل رقم

2001:  
  

  PIB       تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف
يف القطاعات املختلفة    (  2001-1997 )

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

% القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

2001 2000 1999 1998 1997

األعـــــــــــــوام

دج 
ـار 

يـ
 مل

ـدة
حـ

الو

          
  

نالحظ أن مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج الوطين  اخلام يف زيادة مستمرة، وهذا نتيجة تطبيق 
اجلزائر مليكانيزمات اقتصاد السوق وفتح باب االستثمار أمام اخلواص وزيادة اهتمامها املؤسسات الصغرية 

  .واملتوسطة

  :يف الواردات مسامهات املؤسسات الصغرية واملتوسطة-2-2

 %45.79أي $ مليون 3.978ما يقارب   1997بلغت مسامهة القطاع اخلاص يف الواردات عام 
 5.717منها $ مليار9162فقد بلغ حجم الواردات الوطنية  1999من إمجايل الواردات أما يف عام 

  .تواردامن إمجايل ال %68أي  6724إىل  2001لتصل يف عام  %62.4واردات القطاع اخلاص بنسبة 
  :فيما يلي جدول يبني لنا تطور مسامهة القطاع اخلاص يف الواردات
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 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الواردات حسب القطاعات القانونية): 11(جدول رقم 
)1997 -2002(.  

  مليون د ج: الوحدة

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 العـام

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة القطاع

القطاع 
 709 العمومي

4
42.1 250 52 

3
445 

7
76 250 54.3 216 20 940 30 

 القطاع اخلاص
978 

5
57.9 153 48 

5
717 

2
24 922 45.7 724 80 069 70 

 امـوع
687 

1
100 403 100 

9
162 

 
100 172 100 940 100 2009 100 

Source: www.pmeart-dz.org. 

ومسامهة القطاع اخلاص فيها هي األخرى  يبني اجلدول أعاله أن حجم الواردات الوطنية يف زيادة،
  ).أي مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ( يف ارتفاع

كان توزيع حجم الواردات اإلمجايل  2001خالل عام :تستورد اجلرائر سلعا متنوعة مثال     
  :لتايلحسب املنتجات كا

  .%35.75سلع التجهيز -
  .%24.88السلع املوجهة لوسائل اإلنتاج -
  .%24.6سلع االستهالك الغذائي -
  .%14.79السلع االستهالكية غري الغذائية -

فإن ترتيب الواردات مل يعرف تغيريا  2000، 1999، 1998، 1997مقارنة مع السنوات املاضية 
 2000ة نمقارنة بس %10.59تل املرتبة األوىل بزيادة قدرت بـ كبريا، حيث بقي استرياد سلع التجهيز حي

أما فيما  يتعلق بالسلع األساسية  )1(،2000لعام $ مليون  3153مقابل  2001عام $ مليون 3487بقيمة 
  :املستوردة فيمكن أن نبينها يف اجلدول التايل

  
  
  

                                                
)1( http: //www.cnes.dz/cnesdoc/. 
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  : 2000يبني السلع األساسية املستوردة لعام  :)12(جدول رقم
  )حدة مليون دوالرالو(

 % قيمة الواردات  جمموعة االستعمال

  التغذية
  الطاقة والزيوت

  املواد اخلام
  املواد نصف اخلام

  سلع التجهيز الفالحي
  سلع التجهيز الصناعي

  سلع االستهالل غري الغذائي
 ىسلع أخر

2401  
103  
472  

1853  
156  

3331  
1444  
160 

24.15  
1.03  
4.74  

18.64  
1.56  
33.5  

14.52  
1.6 

  100  9940  وعــام
Source : http : //www.cnes.dz/cnesdoc/.  

مليون دوالر  3331نالحظ من خالل اجلدول أن سلع التجهيز الصناعي حتتل املرتبة األوىل بـ 
أما املرتبة الثالثة فتعود للمواد  %24.15مليون دوالر أي ما يعادل  2041تليها السلع الغذائية مببلغ 

  .%18.64مليون دوالر أي  1853بلغ النصف اخلام مب

  :*مسامهات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصادرات-2-3

لذا تسعى اجلزائر إىل  ،%95تتميز صادرات اجلزائر بسيطرة قطاع احملروقات بنسبة عالية تفوق 
  .تغيري هذا الواقع ورفع صادراا خارج احملروقات

 **:رات خارج احملروقاتفيما يلي جدول يبني لنا تطور حجم الصاد
  :يبني حجم الصادرات الوطنية خارج احملروقات:  )13(جدول رقم 

  $الوحدة مليون                                                                                         
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 العــام

حجــم 
 الصادرات

516 358 438 612 648 734 

Source : www.pmeart-dz.org.  
                                                

.قممليار، إال أن النتائج احملققة إىل اآلن بعيدة جدا عن هذا الر 2تسعى اجلزائر إىل رفع صادراا خارج احملروقات إىل  * 
إفريقيا 20فيما خيص مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصادرات حتتل اجلزائر املرتبة  ** 
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    .يبني حجم الصادرات خارج احملروقات) 09(رقم الشكل 
  

  

2002 2001 2000 1999 1998 1997

734 648 612
438 358

516

ادرات  حجـــــم الصــــــــ

ـام 
ــــ

لعـ
ا

  

  
مليون  415مليون دوالر منها  516حوايل  1997بلغت صادرات اجلزائر خارج احملروقات عام 

من  %29.5واملتوسطةبلغت مسامهة املؤسسات الصغرية  1998 عامدوالر مسامهة القطاع العمومي، أما يف 
بلغ  2001يف عام . $مليون105.61أي ) 44ص،2002س وصاف، (إمجايل الصادرات خارج احملروقات 

من جمموع الصادرات خارج احملروقات الذي $ مليون  205واملتوسطةحجم صادرات املؤسسات الصغرية 
من  %53.9ة أي بنسب$ مليون  396هذه املسامهة وصلت إىل  2002،أما  بالنسبة  لسنة $مليون648بلغ 

  .جمموع الصادرات خارج احملروقات
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  :مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الشغل-2-4

حسب املعطيات  2002فب عام  تتوزع اليد العاملة يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  :املفصلة يف اجلدول أدناه

 ةـالنسبـ دد العمالــع فئة املؤسسات حسب عدد العمال
01-09  
10-49  
50-250 

340646-  
179585-  
210851 

46% -  
24% -  

29% 

 100 731082 امــوع

نادية قويقع مستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل الشراكة االورومتوسطية، الندوة حول : املصدر
  .2004التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، ماي 

  :أولية للجدوليف قراءة 
تشغل اكرب عدد من العمال بنسبة ) 09-01فئة (نالحظ أن املؤسسات الصغرية جدا أو املصغرة 

-10فئة (، وأخريا املؤسسات الصغرية %29بنسبة ) 250-50فئة (تليها املؤسسات واملتوسطة  46%
  .%24بنسبة ) 49
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  :يف اجلزائر هيئات وبرامج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة:املبحث الثالث

  : هيئات دعم املؤسسات الصغرية املتوسطة يف اجلزائر -3-1
  :وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-1-1

يعترب إنشاء وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية نقطة حتول مهمة يف واقع 
ذه ـى هـث تسعـالقتصاد الوطين، حيهذه املؤسسات، ودليال واضحا على أمهيتها ومكانتها املميزة يف ا

  :الوزارة إىل
  .ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة-
  .تكثيف النسيج الصناعي-
  .تقدمي الدعم للقطاع-
  .على حل مشاكلها ملؤسسات الصغرية واملتوسطةمساعدة ا-
  .القيام باإلحصائيات وتقدمي املعلومات-
  .وضع سياسة املتابعة-

هي مهام ختطيط وتوجيه ومراقبة، ليست هلا وظيفة متويلية، لكن هذا ال نالحظ أن مهام الوزارة 
مينع أا تساعد يف حل العديد من املشاكل والصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال 

  )1(.التمويل

                                                
 .156رابح خوين، مرجع سابق، ص )1(
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  .لتقليديةواجلدول التايل يوضح املبالغ املعتمدة لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات ا
والصناعات  الصغرية واملتوسطة املؤسساتتطور املبالغ املخصصة لوزارة  ):15(جدول رقم 

   :التقليدية
  ).مليون دج: الوحدة(

 املبلـــغ السنـــة
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004 

0  
31271  
48141  
45785  
46683  
48052  
62470  
70383  
147450  
439496  
339989 

  ).2004- 1994(قانون املالية للسنوات : درـاملص
، أي بعد إبرام اتفاق 1995نالحظ من خالل اجلدول أن اهتمام الدولة ذه املؤسسات بدأ منذ 

  .برنامج التصحيح اهليكلي مع صندوق النقد الدويل
  :APSI وكالة ترقية و دعم االستثمارات-3-1-2

وهي منشاة عمومية  1993أكتوبر  15املؤرخ يف  12-93 أنشئت هذه الوكالة مبقتضى القانون
إدارية يف خدمة املستثمرين واملؤسسني يف اجلزائر ،أنشأت بغرض تقدمي املساعدات للمؤسسات مبختلف 

   :أنواعها سواء يف مرحلة إنشاء املشروع أو مرحلة االستغالل، ولعل أهم هذه املساعدات
   :مساعدات يف مرحلة اإلجناز

  :سنوات 3ستثمر خالهلا على مساعدات ملدة يتحصل امل
  ;اإلعفاء من حق حتويل امللكية الكتساب العقارات-
  ;للعقود التكميلية للمؤسسة %5احلق يف التسجيل املخفض بـ -
  ;اإلعفاء من الرسم على العقار-
 تاء أكاناإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للسلع واخلدمات الداخلة يف إجناز االستثمارات سو-

  .أو حملية ةمستورد
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   :مساعدات يف مرحلة االستغالل-

  :سنوات يستفيد املستثمر خالهلا من 5إىل  2تكون هذه املساعدات يف مدة تتراوح بني 
  ;VF، الدفع اجلزايف IBSاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
  ;TAP الرسم على النشاط املهين-
  ;عمال املنجز للتصديرمن رقم األ IBS ،VFاإلعفاء من -

 ANSEJ 32.7و  APSIونشري انه قد بلغت تكلفة اإلعفاءات املمنوحة منذ إنشاء كل من 
   )1(.31/12/2000مليار دج يف 

  :APSI معطيات عامة عن االستثمارات اليت متت من خالل

مؤسسة  43200، أكثر من  APSIلدى مصاحل  2000بلغ حجم االستثمارات املعلن عنها عام 
  .منصب شغل 1605000مليار دج كان من املفروض أن ختلق ما يقارب  3344قيمة ب

  .APSIالتطور السنوي حلجم املشاريع املصرح ا لدى : )16(جدول رقم  
  مليون د ج  :الوحدة 

  
 العـام

 املبالغ حجم العمال املؤسسات
عدد 

 املؤسسات
 % املبالغ % عدد العمال %

1993/1994 694 2 59606 4 114 3 
1995 884 2 73818 5 219 7 
1996 2075 5 127849 7 178 5 
1997 4989 12 226761 17 438 13 
1998 9144 21 388702 24 912 27 
1999 12372 29 351986 22 685 20 
2000 13105 30 336169 21 799 24 
 100 3344 100 1604891 100 43213 اموع

Source : http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 

معظم هذه املؤسسات كانت مؤسسات صغرية ومتوسطة واجلدول التايل يبني لنا توزيع هذه 
   .شرائح العمال املؤسسات حسب

                                                
)1( http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 
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 APSIبنية املؤسسات االستثمارية حسب شرائح العمال املصرح ا لدى :  )17(جدول رقم 
)1993 -2000.(  

 % عــدد العمـــال
1  -  10 40 

 10 -  20  28 
20 -  50 23 
50  -  100 7 

100  -  200 2 
200  -  500 1 

 6 500أكثر من 

Source : http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 

عامل متثل النسبة األكرب  200وعمال  10نالحظ من خالل اجلدول أن املؤسسات اليت تشغل بني 
  .من عدد املؤسسات املصرح ا

    :بابالش الوكالة الوطنية لدعم تشغيل -3-1-3

 هـ1417صفر عام  16املؤرخ يف  234-96أنشأت هذه الوكالة مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
وحيدد هذا املرسوم اإلطار العام لدعم تشغيل الشباب، فكما جاء يف املادة  1996يوليو سنة  02املوافق لـ 

  :من هذا املرسوم أن دعم الشباب يتم من خالل 2
  .سلع واخلدمات من قبل الشباب ذوي املشاريعتشجيع إحداث أنشطة إنتاج ال-
تشجيع كل أشكال األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب ال سيما من خالل برامج -

  )1(.التكوين والتشغيل والتوظيف
) عمال 10إىل  1من (وتقدم هذه الوكالة الدعم للشباب الراغبني يف إنشاء مؤسسات مصغرة 

  .خاصة م

  :املؤسسات شروط الوكالة لدعم-3-1-1-1

  :هان يستوفيها طالب الدعم منتضع الوكالة جمموعة من الشروط اإلدارية اليت جيب أ

                                                
يتعلق بدعم تشغيل الشباب، اجلريدة  1996يوليو  234، 96ن قانون اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية )1(

 .11، ص1996جويلية  2، الصادر يف 41الرمسيةن العدد 
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  )1(:الشروط اإلدارية
  ).10إىل  1(أن تنشأ من طرف شاب مبفرده أو جمموعة من الشباب -
  .امأن ال يكون الشباب أصحاب املؤسسات يشغلون مناصب عمل مأجورة عند تقدمي ملف-
سنة، فيما خيص املسري ميكن أن يصل السن إىل  35و  19يتراوح سن الشباب أصحاب املؤسسات بني -

   .سنة 40
  .تعهد خبلق منصبني شغل دائمني إضافيني-
ماليني دينار  10ماليني دينار جزائري ومن املقر رفع هذا السقف إىل  4احلد األقصى لالستثمار هو -

  .جزائري
  .أصحاب املشاريع يف االستثمار بأمواهلم اخلاصة حسب مستوى االستثمار أن يساهم الشباب-
  : ANSEJ االمتيازات املمنوحة للمؤسسات من طرف-3-1-1-2 

تساعد الوكالة الشباب الراغبني يف إنشاء مؤسسام اخلاصة، وتقدم هلم بعض اإلعانات لتحقيق 
  .هدفهم

  :تنمح الوكالة نوعني من اإلعانات: اإلعانات-1

  :اإلعانات املالية - أ

حيث متنح الوكالة للمؤسسات املصغرة قروضا بدون فائدة يف حالة التمويل الثنائي : القروض بدون فائدة-
  .أو الثالثي

يكون هذا التخفيض يف حالة التمويل الثالثي حيث تأخذ الوكالة على عاتقها : ختفيض نسبة الفائدة-
يه املؤسسة من البنك، تدفع نسبة التخفيض من حساب تسديد نسبة من فوائد القرض الذي حتصل عل

الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب بطلب من املؤسسات االئتمانية، ويتحمل املستفيد من القرض فارق 
  )2(.نسبة الفائدة غري اخلاضع للتخفيض

  :تتمثل خصوصا يف *إضافة إىل ما سبق متنح الوكالة امتيازات إضافية للمناطق اخلاصة
  

                                                
  .تأيت يف مقدمتها مستويات البطالة واجتماعية،ألسباب اقتصادية  القرار،هي املناطق اليت حتظى بعناية خاصة من طرف متخذي :  ملناطق اخلاصةا*

)1( Http//: www.ansej.org.dz/. 
 .1999، قسنطينة، اجلزائر، 111 حممد اهلادي مباركي، املؤسسة املصغرة، املفهوم والدور املرتقنب جملة العلوم االنسانية، العدد )2(
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  :يبني ختفيض معدالت الفائدة ):18(دول رقم ج

 النشـاط نسبة ختفيض ملعدل الفائدة املناطـق

 خاصـة
 الزراعة والصيد البحري 90%
 األنشطة األخرى % 75

 أخـرى
 الزراعة والصيد البحري % 75
 األنشطة األخرى % 50

  .1417ربيع الثاين  27. 18ص 52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد : درـاملص

  : اإلعانات اجلبائية والشبه جبائية-ب

تستفيد املؤسسة من تسهيالت جبائية وشبه جبائية ختتلف بني مرحلة إنشاء املؤسسة ومرحلة 
  .االستغالل

  :يف مرحلة تنفيذ املشروع-

  .اإلعفاء من حقوق التسجيل لعقود تأسيس املؤسسة-
  .تاإلعفاء من الرسم العقاري على البنايا-
لشراء التجهيزات اليت تدخل مباشرة يف تنفيذ ) TVA(اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -

   )1(.االستثمار
  )2(.على االكتسابات العقارية % 8اإلعفاء من رسوم نقل امللكية بـ -

   :يف مرحلة استغالل املشروع-

  ):ناطق اخلاصةسنوات للم 6ملدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انطالق النشاط أو (
  ).IBS(اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات  -
  ).IRG(اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل  -
  ).VF(اإلعفاء الكلي من ضريبة الدفع اجلزايف  -

                                                
 .90حممد اهلادي مباركي، مرجع سابق، ص )1(

متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية،  سطيف، : ية حولمنصور بن عمارة ،املؤسسات املصغرة ودور البنوك يف متويلها،، الدورة التدريب )2(
  .2003ماي  28-25اجلزائر، 
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  ).TAP(اإلعفاء الكلي من الرسم على النشاط املهين  -
ت أصحاب العمل فيما يتعلق باملرتبات املدفوعة إلجراء الشتراكا %9ـ االستفادة من املعدل املخفض ب-

 )1(.احملددة حاليا من قبل الضمان االجتماعي %26املؤسسة املصغرة، بدال من 

  :   ANSEJ أنواع التمويالت اليت تقدمها-3-1-1-3

  :متول املؤسسات املصغرة وفق ثالث أشكال
  : التمويل اخلاص-

إنشاء املؤسسة  يفANSEJ ة ملكا كلية لصاحبها و تساهم يف هذه احلالة يكون رأس مال املؤسس
  .من خالل تقدميها لإلعانات اجلبائية والشبه جبائية 

  : التمويل الثنائي-

يف هذه احلالة يكون رأس املال مسامهة مالية من قبل املؤسسني، والثاين قرض بدون فائدة من 
  ).ANSEJ(الوكالة 

  : التمويل الثالثي -

رأس املال  يتكون من مسامهة املؤسسني والوكالة ، واجلزء الثالث قرض بنكي تتوىل  يف هذه احلالة 
الوكالة تغطية جزء من الفائدة املفروضة عليه، وفيما يلي جدول يبني التوزيع النسيب للمسامهات املختلفة 

  :املشكلة لالستثمار اإلمجايل يف حالة التمويل الثالثي

                                                
 .5الشريف بقة وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
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  :الثالثي لالستثمار اإلمجايلهيكل التمويل  ):19(جدول رقم 

 مبلغ االستثمار
 القرض البنكي األموال اخلاصة القروض بدون فائدة

املناطق اخلاصة  %
% 

املناطق 
 %األخرى 

املناطق 
 %اخلاصة 

املناطق 
 %األخرى 

  اقل من
 دج 1.000.000

25 5 5 70 70 

  اىل 1.000.000
 دج 2.000.000

20 8 10 72 70 

  اىل 2.000.001
 دج 3.000.000

15 11 15 74 70 

  اىل 3.000.001
 دج 4.000.000

15 14 20 71 65 

  .18-17صربيع الثاين  27، 52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد : درــاملص

نالحظ من اجلدول أن البنوك هي املساهم األساسي  يف متويل هذه املؤسسات، مث تأيت بعدها يف 
  ).من خالل اجلدول(بدون فوائد اليت تقدمها الوكالة، وإذا ما قارنا بني القرضني املرتبة الثانية القروض 

نالحظ أن نسبة القرض بدون فائدة تتجه حنو االخنفاض كلما اجته مبلغ االستثمار اإلمجايل حنو 
خنفاض االرتفاع، ويقابله تزايد يف نسبة مسامهة القروض البنكية يف حني تتجه نسبة األموال اخلاصة حنو اال

مع تزايد معدل املبلغ اإلمجايل لالستثمار، واملالحظة األخرية اليت نستنتجها من خالل هذا اجلدول هي أن 
  .مستوى القرض بدون فائدة ال تتغري بتغري حجم االستثمار

  :2003 لغاية عام ANSEJحصيلة -3-1-1-4

عن حتقيقها  2003 أوت 31يف  ANSEJسنوات من العمل والتنظيم واملثابرة أعلنت  7بعد 
  :للنتائج التالية

منصب عمل مباشر،  472000مؤسسة يف خمتلف  األنشطة االقتصادية، خلق   171000إنشاء -
تقدموا بطلب قروض من البنوك وحتصل  %58ملف أي حوايل  99000من بني هذه املشاريع أكثر من 

  .مؤسسة على املوافقة بالتمويل 53000أكثر من 
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 باستثمارANSEJ مؤسسة صناعية مت متويلها من 50700من قبل  عمل منصب154000خلق -
مليار دج من طرف  15.1دج مقدمة من طرف البنوك،  مليار 54.3مليار دج منها  84.9قيمته 

ANSEJ ،مليار دج املتبقية متثل مسامهة أصحاب املؤسسات 14.5و.  
من  %12ل هذا العدد مؤسسة من قبل النساء واليت مست خمتلف النشاطات وميث 6000إنشاء -

  .عدد املؤسسات
 منصب105291رخصة وخلق  40033ولقد بينت اإلحصائيات أن قطاع اخلدمات استفاد من 

متقدما بذلك على باقي القطاعات األخرى متبوعا بقطاع الزراعة الذي استفاد بدوره ) % 23.56(شغل 
فرين فقد استفاد من أما نقل املسا %21.8منصب شغل أي  100808رخصة مع خلق  35825من 

، وقطاع احلرف بنسبة ) % 13.33( 57540رخصة وبلغ املناصب اليت أنشئها حوايل  23488
  .%8.26وأخريا قطاع الصناعات الغذائية بنسبة  10.29%

وتشري الدراسات أن املؤسسات املصغرة اليت قامت بتمويلها البنوك أنفقت عليها السلطات العمومية 
وتكلفة متوسطة  ،مليون دج لكل مؤسسة مت إنشاؤها 1.6متوسطة قدرت بـ  مليار دج، بتكلفة 85

  )1(.دج لكل منصب شغل مت خلقه 589144قدرت بـ 

  : ANSEJ اتفاق تعاوين جديد بني البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-3-1-1-5

، ورغم )Palais des nations( بقصراالمم 2003لقـد مت اإلعالن عن هذا االتفاق يف اكتو بر 
الوكالة وضعت اتفاق : صدور قرار رئاسي بشأنه إال انه مل يتم تطبيقه بعد، وحمتوى هذا املشروع هو أن

بنك التنمية احمللية، " BDL"القرض البنكي اجلزائري، " CPA"تعاوين مع ثالث مؤسسات بنكية هي 
"BNA "على ملنح القروض البنكية للشباب البنك الوطين اجلزائري، يقضي هذا االتفاق رفع السقف األ

  .مليون دج بالنسبة للمشاريع  اليت حتقق قيمة مضافة مهمـة 4مليون دج بدال من  10املستثمرين إىل 
مليون  2يف املشاريع اليت تكون تكلفتها مساوية أو اقل من  %5وتكون مسامهة الشباب بنسبـة 

مليون دج، فإن  10مليون دج و  2و رأمساهلا بني دينار جزائري، بينما املشاريع اليت تكون تكلفتها أ
  .%10مسامهة الشباب تكون 

ديد فترة اىل جانب مت .أشهر من تاريخ تقدميها للوكالة 3كما أن دراسة امللفات وقبوهلا لن يتجاوز 
  . سنوات حسب خصوصية املشروع 7سنوات مع إمكانية التأجيل من سنة إىل  7منح القروض إىل 

                                                
)1( Nouvelle économie, le magazine de l’entreprise et de l’investissement, sans date, l’Algérie des bâtisseurs, P29. 
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اتفاق مع شركة نفطال دف مساعدة الشباب واملقاولني الذين يرغبون يف  ANSEJكما وقعت 
إلنشاء وصيانة عداد ) ADE(والبرتين واتفاق آخر مع اجلزائرية للمياه  GPLإنشاء حمطات حديثة  لـ 

  .املياه من قبل مؤسسات ينشئها الشباب املقاولني
الوطنية حول اجلهاز اجلديد لدعم كما أعلن رئيس اجلمهورية خالل افتتاح أشغال واجللسات 

ألف منصب عمل  35مليار دج لدعم تشغيل الشباب وخلق  21تشغيل الشباب عن ختصيص مبلغ 
حمل على مستوى كل بلدية  100وكذا وضع برنامج وطين إلجناز . 2004لإلطارات اجلامعية خالل عام 

ى املستفيدين دفع اإلجيار توضع حتت تصرف الباحثني عن الشغل وباألخص صغار السن منهم، وعل
    )1(.للبلديات

  )CALPI:)2 جلنة املساعدة من اجل جتديد وترقية االستثمار-3-1-4

، املتعلقة بكيفيات الضمان 15/05/1994املؤرخة يف  28تأسست مبقتضى التعليمة الوزارية 
 جمال العقار املقدمة والتسهيل يف جمال منح األراضي للمستثمرين وهي مكلفة باإلجابة على كل الطلبات يف

  ).APSI(من طرف املستثمرين أو وكالة ترقية ودعم االستثمار 
وتستفيد املؤسسة يف هذه احلالة من جمموعة من االمتيازات اجلبائية واجلمركية املتعلقة بترقية 

  :االستثمار

  :مساعدات يف مرحلة اإلجناز ملدة ثالث سنوات - أ

  .اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية-
  .على األلف بالنسبة للعقود التأسيسية 5فيض نسبة خت-
  .إعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ احلصول عليها-
  .اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة سواء على السلع واخلدمات احمللية أو املستوردة-
يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  %3ـ تطبيق نسبة منخفضة تقدر ب-

  .إجناز االستثمار

  :مساعدات يف مرحلة االستغالل -ب

سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع اجلزايف  والرسم  5اإلعفاء لفترة أدناها سنتني أقصاها -
  .على النشاط املهين

                                                
)1( Kamel BENELKADI, l’ansej signe de nouvelles conventions, journal EL WATAN, 25 Octobre 2003. 

 .مطويات اشهارية،جلنة املساعدة من اجل  جتديد وترقية االستثمار )2(
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  .رباح اليت يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة اإلعفاءتطبيق نسبة منخفضة على األ-

  :ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-1-5

، بعدها 1934لقد مت تطبيق ميكانيزم ضمان القروض أول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
  .املتقدم والنامي على السواء، مث انتقل بسرعة إىل معظم دول العامل 1937يف أملانيا مث يف اليابان عام 

أما يف اجلزائر فقد مت إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات  الصغرية واملتوسطة مبوجب 
، ويعترب صندوق الضمان مؤسسة عمومية 2002نوفمرب  11الصادر يف  373-03املرسوم التنفيذي رقم 

ه مدير عام، ويسريه جملس إدارة يتكون ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل يدير
  .من ممثلي بعض الوزارات وممثل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة

  :خصائص و ميكانيزم نظام ضمان القروض-3-1-4-1
  :خصائص نظام ضمان القرض - أ

، خيدم هذا الصندوق السياسة العامة للحكومة على اعتبار أن خمصصاته تتكون من مسامهات الدولة
ويقدم الصندوق املساعدات للمؤسسات اليت استوفت معايري األهلية للقروض البنكية، لكن ال متلك 

من  ويتم حتديدها %70ميكن أن تصل نسبة ضمان القرض إىل . ضمانات أو متلك ضمانات غري كافية
ة أقصاها طرف جملس اإلدارة للصندوق، ويقدم الدعم للمؤسسات املنخرطة فيه واليت تدفع عالوة سنوي

 .من مبلغ القرض خالل كل فترة االقتراض 2%

  

  :القروض ميكانيزم نظام صندوق ضمان -ب

  :ميكن تلخيص ميكانيزم عمل الصندوق كمايلي 
  .تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بطلب القرض من البنك-
  .تطلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من الصندوق ضمان القرض البنكي-
  .ق شهادة ضمان القرض لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطةيقدم الصندو-
  .تدفع املؤسسة العالوة السنوية خالل مدة القرض-

يف حالة عدم قدرة املؤسسة على تسديد قيمة القرض يقوم الصندوق بتعويض البنك حسب نسبة 
  .الضمان املتفق عليها
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سسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يعترب صندوق ضمان القروض أول آلية موجهة لدعم متويل املؤ
وسيتم مستقبال إنشاء سلسلة من صناديق ضمان القروض والتمويل خاصة بعد جناح هذه التجربة يف الكثري 

صندوق لضمان  23و 1957مجعية لضمان القروض يف اليابان عام  52من دول العامل، فمثال مت إحصاء 
صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية  18فقد مت إحصاء ، أما يف ماليزيا 1998القروض يف فرنسا عام 
  )1(.2001واملتوسطة يف اية عام 

  :برنامج املساعدة والدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-3-2
  )2(:برنامج األمم املتحدة -3-2-1

عية األمم املتحدة للتنمية الصنا مع منظمةوبالتعاون  PNUDيف إطار برنامج األمم املتحدة للتنمية 
ONUDI مليون دوالر  11.4من مبلغ  2000، استفادت اجلزائر خالل السداسي األول من سنة

أمريكي، والذي وجه للنشاطات اخلاصة باحمليط الصناعي وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اقتناء 
  .آالت جديدة لالستثمار

عي حسب ما جاء يف قانون املالية وقد تزامن هذا الربنامج مع إنشاء صندوق وطين للتنافس الصنا
  :وقد مت توجيه هذا الصندوق إىل 2000لعام 

تقدمي املساعدات املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة الصناعية واخلدمية اليت تباشر نشاطات -
  .التأهيل

لعلمي متويل العمليات املوجهة لتغيري حميط املؤسسات الصناعية إىل جانب متويل عمليات البحث ا-
  .اخل...خلدمات التكنولوجية والتقنية وعمليات إصالح املناطق الصناعيةاو

  )3(:برنامج مشتالت املؤسسات- 3-2-2

تنشأ " 01/18من القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  12جاء يف املادة 
ل لترقية املؤسسات الصغرية تاشت والصناعات الصغرية واملتوسطة ملدى الوزارة املكلفة باملؤسسا

  ".واملتوسطة

                                                
التقليدية، قاطرة التنمية،  ضاءات املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعاتآلية لتدعيم التمويل، جملة ف-يوسف العشاب، ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )1(

 .14، ص2003، اجلزائر، 02العدد
)2( http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 

 (3) http://www.chambrealgersuisse.com/png htm.   
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  :مفهوم مشتلة املؤسسة - أ

مشتلة املؤسسة هي منشأ صغرية قائمة حبد ذاا يقوم بتسيريها شخص مؤهل، تعمل على توفري 
دف . اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار، وكذلك الدعم النقدي والتجاري واملايل بسعر معقول

كنهم من جتاوز أعباء مرحلة االنطالق ومتكن املؤسس من تثبيت أقدامها يف دنيا شحنهم بدفع أويل مي
  .األعمال

  :مميزات مشتالت املؤسسات-ب

شتلة ، تنظم هذه  األخرية دورات تدريب وتأهيل ملسرييها  بعد اختيار املؤسسات اليت تنظم إىل امل-
والعاملني فيها، وبعد فترة حمدودة بعد أن حتقق املؤسسة نتائج إجيابية خترج من املشتلة لتترك مكاا لدخول 

  .مؤسسة أخرى
عدة من تعترب املشتلة يف حد ذاا مؤسسة مستقلة هلا  كياا القانوين وعادة ما تتلقى الدعم واملسا-

على أن يتكفل املؤجر جبميع ) أو جمانا(السلطات احمللية مثال أن تقدم هلا حمالت لإلجيار بثمن زهيد 
  .املصاريف األخرى للمحل

تكون املشتالت عادة على عالقة مبخابر البحث العلمي، ويف هذا الصدد ننبه إىل الدور املنتظر من خمابر -
ة منذ حوايل سنتني إىل جانب مراكز البحث العلمي األخرى خارج البحث املعتمدة يف اجلامعات اجلزائري

  .اجلامعة، للعب دور مهم يف تطوير هذه املؤسسات
يتمثل اهلدف األساسي للمشاتل يف ترقية وترسيخ ثقافة املؤسسة وتنمية مسامهة املقاولني يف تطوير 

  .لصغريةمثل هذه الربامج اليت هلا آثار إجيابية يف تنشيط ودعم املؤسسات ا
املتعلق بالقانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية  01/12من القانون  12تطبيقا ملا ورد يف املادة 

 1424رمضان عام  10الصادرة يوم  67واملتوسطة الذي أشرنا إليه يف األعلى جاء يف اجلريدة الرمسية رقم 
  ).ة بإنشاء مشاتل يف خمتلف إحناء القطر الوطيناملراسيم التنفيذية التالية املعين 2003نوفمرب  5املوافق لـ

  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة االغواط 03/375املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة باتنة 03/376املرسوم التنفيذي رقم -
  .مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة البليدة الذي يتضمن إنشاء 03/377املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة تلمسان 03/378املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن انشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة سطيف 03/379املرسوم التنفيذي رقم -
  .ملؤسسات املسماة مشتلة عنابةالذي يتضمن إنشاء مشتلة ا 03/380املرسوم التنفيذي رقم -
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  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة قسنطينة 03/381املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة وهران 03/382املرسوم التنفيذي رقم -
  .املسماة مشتلة الواديالذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات  03/383املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة تيزوزو 03/384املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة مشتلة اجلزائر 03/385املرسوم التنفيذي رقم -
  .ة ورشة ربط سطيفالذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسما 03/386املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة ورشة ربط قسنطينة 03/387املرسوم التنفيذي رقم -
  .الذي يتضمن إنشاء مشتلة املؤسسات املسماة ورشة ربط وهران 03/386املرسوم التنفيذي رقم -

تمتع بالشخصية تعترب هذه املشاتل يف جمموعها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري  ت
  .املعنوية واالستقالل املايل وتوضع حتت وصاية الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة

  :برنامج التمويل املشترك األورو جزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-3-2-3

ة اتفقت احلكومة اجلزائرية واللجنة األوروبية على توقيع برنامج مشترك لدعم املؤسسات الصغري
واملتوسطة، دف تقوية القطاع اخلاص من خالل رفع مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعات 

  .يف النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل) PME, PMI(الصغرية واملتوسطة 
  :أجزاء 3أساليب أو طرق، أي تقسيم هذا الربنامج إىل  3وتطبيق هذا الربنامج يكون من خالل 

يف هذا اجلزء يقدم املشروع دعم مباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل : لاجلزء األو*
  .تشخيصها ومساعدا على القيام بعملية إعادة التأهيل، وتنفيذ خمططاا

  .مساعدا يف احلصول على القروض االستثمارية من البنوك-
  ).ائريةجز-أوروبية(عقد دورات تكوينية وإعالمية وإقامة مشاريع مشتركة -

وتستفيد من هذه اخلدمات كل املؤسسات الصناعية واخلدماتية اليت هلا عالقة بالصناعة، وحىت 
  :تستفيد من هذا الربنامج جيب أن تتوفر فيها الشروط التالية

  .عامل دائم 250إىل  10أن يعمل ا من -
  .ميزانيات ضريبية 3تقدمي -
  .أن تصرح عن نشاطها لدى اهليئات الضريبية-
  .CNASأن تكون مسجلة لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي -
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مساعدات هذا اجلزء موجهة إىل املؤسسات املالية اليت هلا عالقة باملؤسسات الصغرية : زء الثاينـاجل*
واملتوسطة خاصة البنوك منها وهذه املساعدات تكون على شكل خربات ونصائح تكوينية ملساعدة 

طوير وسائل جديدة يف جمال منح القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة املؤسسات املالية على ت
مؤسسات رأس مال املخاطر، التمويل التأجريي، صناديق االستثمار، صناديق ضمان تساعد املؤسسات 

  .الصغرية واملتوسطة يف عملية التمويل

دعم نشاطات  و). وروجزائريةاأل(يركز هذا اجلزء على تقوية ودعم جماالت الشراكة  :اجلزء الثالث*
املقاولة الباطنية، وإنشاء معاهد تكوين مبسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتكوين إطارات خمتصة يف 

  )1(.وكذا إنشاء شبكة وطنية لإلعالم خاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة. هذا اال

  :حقيقة وواقع الربنامج
، منها وروأ 66000.000بقيمةسنوات، مع متويل  5 يطبق هذا الربنامج خالل مدة تصل إىل

ورو من قبل احلكومة اجلزائرية و أ 5000.000ورو من قبل اللجنة األوروبية، و أ 57.000.000
  .ورو متثل مسامهة املؤسسات املستفيدة من الربنامجأ 4000.000

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة ويقوم تسيري الربنامج الوزارة اجلزائرية واللجنة األوروبية وممثلني عن ا
. األكثر جناحا، وذلك من خالل جمموعة خمتلطة من اخلرباء الدائمني ومستشارين جزائريني وأوروبيني

فاملستشارين األوروبيني ميتلكون املعرفة واخلربة التكنولوجية واألسواق اخلارجية، بينما املستشارين 
  .لتسيري احمللية وكذا القدرات اإلدارية للمسريين اجلزائرينياجلزائريني على دراية بأنواع املنتوجات وطرق ا

  . على مستوى عدة مناطق من الوطن 2003ولقد بدأ التطبيق الفعلي هلذا الربنامج خالل عام 
عن إنشاء صندوق ضمان قروض االستثمار وهذا  14/01/2004وكنتيجة هلذا الربنامج،أعلن يف 

ات الصغرية واملتوسطة، نظرا لتردد البنوك يف تقدمي القروض هلا، الصندوق هو وسيلة دعم ضرورية للمؤسس
 30خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت ال  متلك ضمانات حقيقية ، وكما ذكرنا يبلغ رأس مال هذا الصندوق 

مليار دج واملؤسسات اليت ترغب  50بالنسبة للقروض اليت تبلغ  %80ويقدم ضمانات بنسبة . مليار دج
  .60%ا يضمنها يف حدود يف توسيع نشاطا

إنشاء مؤسسة رأس مال املخاطر، وقد أعلن عن إنشاءها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف نفس امللتقى -
 .مليار دج 3.5برأمسال قدره 

  :النظام املصريف اجلزائري ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:املبحث الرابع
                                                

)1( www.pmeart-dz.org 
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ه بعد االستقالل عدة إصالحات ،  وسنتطرق فيما لقد عرف النظام املصريف اجلزائري منذ نشأت
  :يأيت إىل أمهها 

  :نظرة عامة على اجلهاز املصريف اجلزائري -4-1

كان على السلطات اجلزائرية إعادة النظر يف أسس النظام  1962بعد استرجاع السيادة الوطنية يف 
وهي  الفترة اليت سبقت قرارات  1966- 1962النقدي واملايل القائم، وقد قامت خالل الفترة املمتدة من 

التأميم، مبجموعة من التغريات، فقد رفض القطاع املصريف الفرنسي متويل االقتصاد الوطين، لذلك عجلت 
السلطات اجلزائرية يف إنشاء البنك املركزي اجلزائري واخلزينة  ليقوما بعمليات التمويل املختلفة، وقد نتج 

مني مصرفيني، أحدمها قائم على أساس ليربايل رأمسايل واآلخر قائم على عن هذا ازدواجية مبعىن وجود نظا
أساس اشتراكي، هذه االزدواجية أدت إىل عجز البنك املركزي على احتواء النظام املصريف ككل وتسيريه 

لتأميم وفقا للتوجهات اجلديدة للدولة ولتحقيق أهداف الدولة، مل يكن أمام  اجلزائر املستقلة إال اختاذ قرار ا
  )1(.الشامل للبنوك وشركات التأمني لتصبح ملكا للجزائر

، اختذت اجلزائر إجراءات السيادة يف هذا امليدان 1966ونشري إىل انه قبل قرارات التأميم لعام 
  :أمهها

كبنك إصدار، حيث مت إصدار العملة الوطنية وهي الدينار  1962تأسيس البنك املركزي يف ديسمرب -
  :، وكبنك يقوم بتمويل االقتصاد الوطين1964اجلزائري عام 

تأسيس اخلزينة اجلزائرية اليت تعرب عن اهلوية املالية للدولة واليت  أصبحت املسؤولة عن تزويد الدولة -
  .باملوارد النقدية اليت حتتاجها

  .1964والصندوق الوطين لالدخار واالحتياط عام  1963تأسيس الصندوق اجلزائري للتنمية يف -
البنك : تكون اجلهاز املصريف اجلزائري من عدة بنوك من أمهها البنوك العمومية املتمثلة يف كل منوي

اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري ، بنك اجلزائر اخلارجي ، بنك التنمية احمللية ، البنك اجلزائري للتنمية، 
  :ت اليت عرفها اجلهاز املصريف الوطينبنك الفالحة والتنمية الريفية،وسنتطرق فيما يأيت إىل أهم اإلصالحا

:1990 االصطالحات األساسية قبل عام-4-1-1  

لقد عرف النظام اجلزائري منذ نشأته العديد من العراقيل اليت حالت دون قيامه مبهامه على أحسن 
  .وجه، وعليه أصبح إصالح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج التسيري أو من حيث املهام املنوطة به

                                                
 .15مرجع سابق، ص منصور بن عمارة، )1(
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الل املرسوم الرئاسي أو القانون رقم ـمن خ 1986وقد كانت أوىل هذه  اإلصالحات يف عام 
، ويتعلق هذا القانون بنظام البنوك وشروط اإلقراض، حيث مت إدخال 1986أوت  19الصادر يف  19-12

م املصريف من إصالح جذري على الوظيفة البنكية من اجل إرساء املبادئ العامة والقواعد الكالسيكية للنظا
خالل إدخال مقاييس الرحبية واملر دودية و اآلمان يف تسيري البنوك التجارية خاصة يف جمال منح القروض 

   )1(.تسيري البنوك وهو اخلطر البنكي بكل أنواعها، وهنا ظهر مفهوم جديد داخل عامل
  :واهم التغيريات اليت تضمنها هذا القانون ندرجها فيما يلي

  .املركزي مهامه التقليدية على األقل فيما خيص إعداد وتسيري أدوات السياسة النقدية استعاد البنك-
  .احلد من دور اخلزينة يف عملية التمويل -
استعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خالل تعبئة االدخار وتوزيع القروض يف إطار -

أن تسلم الودائع كيفما كانت ومتنح القروض دون املخطط الوطين للقرض، حيث أصبح بإمكان البنوك 
  )2(.ت حق متابعة استخدام القرض وردهحتديد ملدا أو نوعيتها كما ،استعاد

على املستوى املؤسسايت، أصبح اجلهاز املصريف يتكون من : وقد ترتب عن هذا القانون مايلي"
ما على مستوى توزيع القروض ومجع أ. البنك املركزي اجلزائري، إضافة إىل مؤسسات القروض املختصة

املوارد، فإن هذه الوظائف تؤدى يف ظل االحترام الكامل لألهداف املسطرة من طرف املخطط الوطين 
كما أعطيت البنوك حق االطالع على الوضعية املالية . للقرض، الذي يندرج يف إطار املخطط الوطين للتنمية

  )3(.كذا حق متابعتهاللمؤسسات قبل املوافقة على منح القروض، و
ونالحظ أن هذا القانون حيمل يف مضمونه نوع من التناقض، فمن جهة جنده ينص على ضرورة 
التقيد باحلدود اليت يرمسها املخطط الوطين للقرض وفق األهداف التنموية املخططة، ومن جهة أخرى ينادي 

املشاركة يف اختاذ مثل هذه القرارات، هلذا  بتطبيق الالمركزية يف اختاذ قرارات التمويل، ويدعوا البنوك إىل
وجب على اجلزائر أن تواصل إصالح هذا النظام وان تعطي للبنوك استقالليتها يف اختاذ القرارات، خاصة 

وسعر صرف الدوالر، حيث أن هذه الظروف فرضت على   1986بعد ايار أسعار البترول بعد عام 
اشى واالجتاه اجلديد الذي اختذته اجلزائر يف تسيري اقتصادها ، اجلزائر تطبيق برنامج إصالحي واسع يتم

واملتمثل يف بدء ختليها عن النظام االشتراكي واالنتقال إىل نظام اقتصاد السوق، وهنا أصدرت قانون 

                                                
-مستقبلية دراسة حتليلية برؤية-اليةعبد اللطيف بلغرسة، تطوير دور املشروعات الصغرية واملتوسطة وتفعيل ادائها يف ظل االقتصاد الكلي بالنظر اىل االصالحات املصرفية وامل )1(

 .2، ص2003ماي  28- 25تصاديات املغاربية، سطيف، اجلزائر، متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االق: الدورة التدريبية حول
 .193، مرجع سابق، صالطاهر لطرش )2(
 6-5واقع وآفاق، قاملة، -، حياة جنار، النظام املصريف اجلزائري عرب االصالحات االقتصادية تطور وحتديات، امللتقى الوطىن االول حول النظام املصريف اجلزائريمليكة زغبيب )3(

 .2001 نوفمرب



المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في          الفصل الثالث                      
 االقتصاد الجزائري

 105

وقد مت إعطاء البنوك . ومضمونه إعطاء االستقاللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد 12/01/1988
، كما مت يف جوان من نفس العام إنشاء السوق النقدية اليت عرفت بعد ذلك 1989ليتها املالية سنة استقال

بإصدار قانون النقد والقرض املتضمن يف أحكامه شروط تطوير وتوسيع  1990تطورا متميزا منذ عام 
  )1(.عمليات السوق النقدية

  : 1990 اإلصالحات األساسية بعد-4-1-2

إال انه  ،على اجلهاز املصريف اجلزائري 1986التعديالت اليت أجريت منذ عام  على الرغم من مجلة
اتضح أن النظام املصريف اجلزائري ال يتالءم مع الوضعية االقتصادية اجلديدة، وبذلك تواصلت عملية 

، والذي جاء بتغريات  1990أبريل  14املؤرخ يف  90-10اإلصالحات فظهر قانون  النقد والقرض رقم 
  :واهم التعديالت اليت جاء ا هذا القانون مايلي )2(.ية يف تنظيم النشاط املصريفجذر

فقد مت إعطاؤه تسمية جديدة وهي بنك اجلزائر والذي  منحت له امتيازات : فيما يتعلق بالبنك املركزي-
  :جديدة باعتباره بنك البنوك، فقد أصبح يضطلع بـ

  .ئتمان يف االقتصادتنظيم ومراقبة القطاع البنكي وتوزيع اال-
  .تنظيم دوران النقود وتسيري السوق النقدية وسوق الصرف-
خلارجية، فتح مكاتب معتمدة يف اجلزائر ملمثلي البنوك واملؤسسات املالية األجنبية، واعتماد االستثمارات ا-

  )3(.اخل...وكذا إعادة اخلصم
  :سات املالية منهاولقد مت إنشاء عدة مؤسسات ملراقبة ومتابعة البنوك واملؤس-

واليت أسندت إليها مهمة مراقبة حسن تطبيق القوانني واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك : اللجنة املصرفية-
  )4(.ى النقائص اليت يتم مالحظتهاواملؤسسات وباملعاقبة عل

  .وهي مكلفة بالضمانات وسيولة ومالءة النظام البنكي: مركزية املخاطر-
فقد مت إلغاء مبدأ ختصص البنوك، حيث أصبح بإمكاا متويل استثمارات : نوك األخرىأما فيما يتعلق بالب-

إضافة إىل انه أصبحت القروض متنح بعد قيام البنك .  مجيع املؤسسات يف خمتلف القطاعات االقتصادية
حت بدراسة جدوى للمؤسسات الطالبة للقروض خاصة أن عملية إعادة التمويل أمام  البنك املركزي أصب

  .صعبة، كما مسح هذا القانون بإنشاء بنوك خاصة وفتح اال أمام البنوك األجنبية

                                                
 .53ملكية زغبيب، حياة جنار، نفس املرجع، ص )1(
 .21منصور بن عمارة، مرجع سابق، ص )2(
 .53ملكية زغبيب، حياة جنار، مرجع سابق، ص )3(
 .20ص ،منصور بن عمارة، مرجع سابق )4(
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  :آثار اإلصالحات املصرفية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة-4-2

  :ميكن تبيان هذه اآلثار من خالل التطرق إىل أنواع اآلثار التالية
   :األثر التمويلي- أ

تحدد بناء على ما يقرره املخطط الوطين وتصادق عليه قبل اإلصالحات كان متويل املؤسسات ي
مبعىن أن متويل املصارف اجلزائرية كان موجها حنو . اخلزينة العمومية حتت إشراف الوزارة املكلفة بالتخطيط

، الذي 1990املؤسسات العمومية الضخمة، لكن بعد اإلصالحات وخاصة بعد قانون النقد والقرض 
ي إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أصبح اال مفتوحا أمام هذه األخرية يشجع االستثمار اخلاص، أ

ألغت مبدأ ختصص البنوك،  1990كما أن إصالحات نظام التمويل بعد . "لالستفادة من القروض البنكية
حيث أصبح بإمكان كل بنك متويل االستثمارات يف خمتلف القطاعات االقتصادية، إضافة إىل أن مبدأ 

لية البنوك وسع من حقلها يف اختاذ قرارات التمويل واالستثمار يف إطار  احملافظة على توازا احملاسيب استقال
واملايل، بعدما أصبحت شروط عملية إعادة التمويل أمام البنك املركزي صعبة إىل جانب  املنافسة احلادة 

ا اإلجيابية على املؤسسات الصغرية هذه اإلجراءات هلا تأثريا )1(."اليت تتعرض هلا من البنوك األخرى
  .واملتوسطة خاصة اخلاصة منها ألن هذا يفتح أمامها األبواب للحصول على ما حتتاجه من أموال

  :األثر التسويقي -ب

إن االنفتاح على االقتصاد العاملي والدخول إىل اقتصاد السوق فرض على املؤسسات املصرفية تطبيق 
بحث عن العصرنة والتجديد، وهلذا طورت البنوك تقنيات لتمويل مرحلة ما بعد إستراتيجية كسر التقليد وال

حيث مولت احلمالت االشهارية واملعارض . اإلنتاج من خالل االهتمام باملفهوم التسويقي للمنتوج
وقد استفادت املؤسسات الصغرية واملتوسطة . وتقنيات ترقية املنتوج إشهار يا وإعالنيا يف الداخل واخلارج

القرض : من ذلك حبصوهلا على فرصة تسويق منتجاا حمليا ودوليا، ومن أمثلة التقنيات البنكية يف هذا اال
من  % 34إىل  2001املستندي والقروض التصديرية اليت يرتفع حجمها من سنة إىل أخرى ليصل سنة 

  )2(.جممل القروض البنكية املوجهة للمشروعات االقتصادية اجلزائرية

  :ثر اإلنتاجياأل -ج

إن تبين البنوك بعد إجراء اإلصالحات ملفهوم اخلطر البنكي واالعتماد على الفعالية اإلنتاجية 
والبحث عن اجلدوى االقتصادية، وإن ظهرت كشروط قاسية إال أا يف احلقيقة متثل عوامل حتفيزية 

                                                
 .55ملكية زغبيب، حياة جنار، مرجع سابق، ص )1(
 .7عبد اللطيف بلغرسة، مرجع سابق، ص )2(
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اجها كيفا وكما، ورفع وعناصر تشجيع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، لكي حتسن من إنت
مستوى منتجاا إىل مستوى املعايري الدولية، ومنافسة املنتجات األجنبية وطبعا هذا ال يكون إال بعصرنة 
اجلهاز اإلنتاجي وتأهيل الطاقم البشري وتأمني املورد املايل، لذلك فإن إصالحات اجلهاز املصريف اجلزائري 

  )1(.توسطةهلذه املؤسسات الصغرية واملكانت حمفزة 
  :البنوك اجلزائرية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة-4-3

من القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة انه سيتم إنشاء  14لقد جاء يف املادة 
  .صناديق ضمان القروض، وفقا للتنظيم املعمول به لضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

اءت بروتوكوالت اتفاق بني وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعدة بنوك وطنية وهكذا ج
 ,CRMA, BDL, CPA:(وقد مت توقيع االتفاق مع مخسة بنوك عمومية. لتجسيد هذا القانون

BADR, BNA( ألف مؤسسة  600، وسيسمح هذا الربوتوكول خالل مخس سنوات القادمة بإنشاء
وك ـة والبنـرة واملتوسطـات الصغيـأي  وزارة املؤسس( لطرفني صغرية ومتوسطة ولقد اتفق  ا

 :على) العمومية اخلمسة

موضوع هذا الربوتوكول هو ترقية الوساطة املشتركة املالية بني قطاع املؤسسات والصناعات : 1املادة
  .الصغرية واملتوسطة والبنوك

  :يعمل الطرفني خصوصا على: 2املادة
  .وك باملؤسسات الصغرية واملتوسطة حتت رقابة بنك اجلزائريتطوير وترقية عالقة البن-
  .توجيه القروض إىل النشاطات املنتجة اليت حتقق القيمة املضافة و ختلق مناصب الشغل-
  .توسيع توظيف خطوط القروض-
تطوير منهجية موحدة وتشاوريه ذلك بالتعاون مع الوزارات املالية والشؤون اخلارجية للبحث وجلب -

  .ال اخلارجية لدى مقدمي املال الدولينياألمو
  .دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت هلا قدرة على التصدير عن طريق متويل مالئم-
إعادة املبادرة معا حتت إشراف وزارة املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة من اجل وضع برامج -

توسطة وإطارات البنوك حول إجراءات تقدمي تكوين اجتاه مسريي املؤسسات والصناعات الصغرية وامل
  .التدفقات املالية

  .وضع مقاييس ومتطلبات تقدمي ملفات القروض يف متناول املؤسسات الصغرية واملتوسطة-

                                                
 .6بد اللطيف بلغرسة، نفس املرجع، صع )1(
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تعيني ممثلني مؤهلني وأكفاء من قبل الطرفني من اجل متابعة ترتيبات الربوتوكول خاصة املشار : 3املادة-
 )2(.2إليها يف املادة 

  :حصيلة التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 4-4

ما يقارب  2001بلغت مسامهة البنوك الوطنية يف متويل املؤسسات االقتصادية يف اية ديسمرب 
من جمموع  %21.4أي ما ميثل  CNEPمليار دج مقدمة من قبل  374.9مليار دج ، منها  1748.3

يفات البنوك املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بسيطرة املوارد املتاحة للبنوك حيث متيزت توظ
من جمموع  %82.1 االخريةالقروض املمنوحة للقطاع العام، حيث بلغت نسبة القروض املمنوحة هلذه 

 %17.9التوظيفات البنكية مقابل نسبة متواضعة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة واليت قدرت بـ 
كية وقدرت مسامهة البنوك الوطنية الستة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جمموع التوظيفات البن

خري مليار دج وارتفعت نسبة مسامهة البنوك يف متويل هذه األ 260حبوايل  2000-12- 31اخلاصة يف 
  .)1(%32بـ  2000وعام  1998بني عام 

مؤسسة   189000اصة  ، حيث بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخل2003أما يف عام 
متكنت من احلصول على  %19مؤسسة فإن األرقام تكشف بان  788واملؤسسات الصغرية العمومية 

قروض بنكية، بينما األمني العام للجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية  يف حوار آجراه مع جريدة اخلرب 
توسطة بدليل رفع حجم القروض اىل توجهت البنوك إىل دعم مؤسسات صغرية م 1999صرح بأنه منذ 

مليون دج لفائدة املؤسسات كما أن ثلث حقائب البنوك موجهة اليوم لتمويل املؤسسات  300مستوى 
  .الصغرية واملتوسطة

مليار دج  250مؤسسة استطاعت االستفادة من القروض كما أن  33000وكشف أيضا عن أن 
بنوك وطنية بتسيريها كما أعلن أن البنوك تضطلع إلنشاء  5متداولة يف املؤسسات الصغرية املتوسطة، تقوم 

خاصة بعد إنشاء صندوق ضمان القروض  2004مؤسسة صغرية ومتوسطة خالل سنة   100000
 )2(.وصندوق ضمان أخطار االستثمار

  :معوقات وإجراءات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:املبحث اخلامس

  مية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةمعوقات تن-5-1
                                                

واملتوسطة والصناعات التقليدية، سيد علي موازي، توقيع بروتوكول مع هيئات مالية وطنية من اجل حميط مايل مرن ومالئم لنشوء ااملؤسسات، جملة فضاءات املؤسسات الصغرية  )2(
 .11، ص2002، اجلزائر، 01قطرة للتنمية، العدد 

)1( http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 
 .3986، العدد 1424ذو القعدة  22، املوافق لـ 2004جانفي  15جريدة اخلرب،  )2(
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تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مدرسة تكوينية للمسريين و املؤطرين واليد العاملة ، وأداة فعالة 
لتحقيق التنمية االقتصادية، لذا جيب ترقيتها واالهتمام ا، ألن االهتمام ذا القطاع إىل جانب انه يرفع من 

فراد، ويساهم يف تنويع املنتجات االقتصادية، وخيلق خنبة من املسريين املتمكنني لتسيري املستوى املعيشي لأل
حىت املشاريع الكربى يف املستقبل، إال انه رغم هذه األمهية إال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  

فهي حتتل املرتبة األخرية يف هذا مل تلتحق بعد باملركب، بل أا مل تتمكن حىت من مواكبة الدول ااورة ، 
اال بعد كل من املغرب وتونس، ولقد زادت الظروف غري املستقرة اليت عاشتها اجلزائر يف العشرية 

  )1(.ا، لذا ال زال هذا القطاع هشااألخرية الوضع تأزم
  :وسنتطرق فيما يلي إىل أهم العراقيل اليت حتول دون ترقية هذا القطاع 

   :ة املنتوج الوطينعدم محاي-5-1-1

من التدفق الفوضوي للسلع املستوردة وبيعها حمليا بأسعار اقل من مثيلتها احمللية، متذرعني يف ذلك 
باحلرية االقتصادية وشروط حترير التجارة يف إطار التهيؤ الستيفاء شروط اجلات، رغم أن هذه األخرية تقبل 

  )2(.ركيةاحمللي عن طريق الرسوم اجلم مبدأ محاية املنتوج

  :املعاناة من احمليط-5-1-2

صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية للموافقة على مشروع ما، مما ضيع على أصحاا وعلى االقتصاد -
الوطين فرص ال تعوض نتيجة عدم يأ الذهنيات هلضم  وفهم أمهية هذه املؤسسات، وعدم مواكبة اجلهاز 

  )3(.اليت تتخذها الدولة يف هذا االالتنفيذي وتطبيقه للنصوص والقرارات 
صعوبة احلصول على املعلومات االقتصادية أو انعدامها يف أحيان كثرية مما ينعكس سلبا على جتسيد فرص -

االستثمار، فمثال إىل غاية اليوم ال توجد معطيات صحيحة ومفصلة بعدد هذه املؤسسات وتوزيعها جغرافيا 
  )4(.اخل ... وحبسب نوع املنتج

  : الصعوبات املتعلقة بالعقار  الصناعي-5-1-3

                                                
)1( HABRI Meliani, Kamel Bouadam; la PME-PMI Algérienne: passé et perspective, colloque international: le 

financement des PME et le développement de son rôle dans l'économie maghrébine, 25-28 Mai 2003, P1. 
واملتوسطة ودورها يف التنمية،  الصغرية حول املؤسسات:سعدان شباكي، معوقات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جممع االغواط، امللتقى الوطين االول )2(

   .1، ص2002افريل  9-8االغواطن اجلزائر، 

متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات : زهودة،التسيري االستراتيجي وتنمية املؤسسات املتوسطة واملصغرة،الدورة التدريبية حولعبد املليك م )3(
  .12، ص2003ماي  28-25املغاربية،  سطيف، اجلزائر، 

 

 .2يف اجلزائر، مرجع سابق، صسعدان شباكي، معوقات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  )4(
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تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشاكل عديدة فيما خيص العقار بالرغم من وجود نصوص 
  . قانونية ومنشورات تنظيمية، ومذكرات عديدة تنظم هذا القطاع وكيفية استفادة املستثمرين منه

  :ويتشكل الوعاء العقاري اجلزائري من 
وتتراوح مساحة املنطقة الواحدة ما بني . هـ 14800نطقة صناعية متتد على مساحة إمجالية قدرها م 72-

توجد  1999عامهـ حسب إحصائيات  400للواحدة وقد تصل يف بعض املناطق إىل  هـ250- 100
  .منها %25قطعة ارض مشغولة ومل تسوى الوضعية القانونية لـ  4079

لـ  1988، منحت الدولة سنة هـ7781ة إمجالية قدرها منطقة نشاط متتد على مساح 499-
قطعة ارض ومنحتها عقود امللكية  5530مت تسوية  %60.57، أي بنسبة 31693ارض من  قطعة19199

  )1(.من اموع %28.8أي بنسبة 
  :وتكمن أهم هذه العوائق فيما خيص مسألة العقار الصناعي يف-
  .رطول مدة منح األراضي املخصصة لالستثما-
  .الرفض غري املربر أحيانا للطلبات-
  .اختالالت ال تزال قائمة بسبب أسعار التنازل-
  ).دولة وخواص(نقص يف املوارد املالية لدى اجلماعات خاصة لتعويض املالكني األصليني -
  )2(.مشكلة عقود امللكية اليت ال تزال قائمة يف كثري من جهات الوطن-
  :النظام املايلصعوبات التمويل ومشكالت -5-1-4

جتد املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبة كبرية يف احلصول على املوارد املالية الالزمة للقيام 
باستثماراا أو تسويق منتجاا أو تكوين عماهلا، فقد ذكرنا آنفا أن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ف البورصة اجلزائرية، هلذا فإن متويل هذه ال تستويف الشروط اليت تؤهلها لدخول البورصة إضافة إىل ضع
  )3(.ت يتوقف إىل حد كبري على املصارفاملؤسسا

تتردد املصارف يف تقدمي القروض هلا ألا تراها هشة كون منحها قروض يعترب خماطرة كبرية  و
  .نتيجة لعدم ثقتها يف دراسات اجلدوى اليت تقدمها هذه املؤسسات

، 1998لة يف السنوات األخرية عرفت اخنفاضا ملحوظا خالل سنة ورغم أن أسعار الفائدة املسج
إال أا تبقى مرتفعة نسبيا بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل أا تعاين من عراقيل فيما 

                                                
 .180رابح خوين، مرجع سابق، ص )1(
 .3سعدان شباكي، مرجع سابق، ص )2(
امللتقى الوطين االول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف : قويدر عياش، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كميزة تنافسية والتحديات االقتصادية العاملية، جممع االعمال )3(
 .185، ص2002افريل  9-8لتنمية، االغواط، اجلزائر ا
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خيص متويل االستثمارات سواء كان القتناء العتاد يف إطار إنشاء مؤسسات أو جتديد العتاد  أو توسيع 
  : إلنتاج، وميكن حصر املشاكل الرئيسية هلذا النوع من التمويل فيما يليقدرات ا

  .شروط احلصول على القروض احفة، إضافة إىل الضمانات الضخمة اليت تطلبها البنوك
مركزية اختاذ قرارات منح القروض على مستوى العاصمة، مما يؤدي إىل تعطيل وتأخري مصاحل -
  .املتعاملني

  )1(.صة يف عمليات االستثماربنوك متخصغياب -
  :ضعف التحفيزات الضريبية  واجلمركية-5-1-5

  : التحفيزات الضريبية - أ

تلعب التحفيزات الضريبية دورا هاما يف توطني وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أا يف 
إنتاجها، بل تؤدي إىل  االقتصاد اجلزائري تتحمل أعباء ضريبية ال تساعد بأي حال من األحوال على تطوير

  .)2(تنامي األنشطة اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب
اليت حققتها كل  APSI  و   ANSEJمن رغم اهودات املبذولة من قبل الدولة من خالل كل

ملف استثمار قدرت قيمتها اإلمجالية ب  6734منهما، خاصة وكالة دعم وترقية االستثمار، مثال من بني 
لكنه مل ينفذ  ملف2500، مت قبول 1997-1995د ج، تقدموا إىل الوكالة األخرية بني عام  مليار  810

  .فقطع مشرو180منها سوى 

   :التعريفة اجلمركية-ب

وحا تتميز األحكام اجلمركية يف بالدنا بتعددها وكثرا، لذلك جيب تبسيطها وجعلها أكثر وض
  )3(.أمام املتعاملني االقتصاديني

  : ذات طابع هيكلي وظريفصعوبات -5-1-6

  :من أهم هذه الصعوبات
غياب التكامل بني القطاعات االقتصادية، ومنه عدم اعتماد املؤسسات الكربى على املؤسسات الصغرية -

  .واملتوسطة كمكملة ألنشطتها

                                                
 .161عبد الرمحن بن عنتر، مرجع سابق، ص )2(
 .4س شبايكي ،مرجع سابق، ص )2(
 .5، صنفس املرجع )3(
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ب غياب املعطيات عن حجم ونوعية املؤسسات املتواجدة يف السوق واملؤسسات املطلوبة واملنافسة اليت جي-
  .إنشاؤها للمسامهة يف التنمية االقتصادية وتغطية احتياجات السوق احمللية

  )4(.سيري املؤسسات الصغرية واملتوسطةنقص اخلرباء املتخصصني يف إدارة وت-

                                                
 .12، صمرجع سابقعبد املاليك مزهودة،  )4(
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  :اإلجراءات املتخذة لتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتأهيله-5-2

و  2002افريلقة التبادل احلر لالحتاد األورويب يف إن توقيع اجلزائر على اتفاق االنضمام إىل منط
ميثالن حتديا كبريا للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية  OMC العامليةاالنضمام املرتقب هلا إىل منظمة التجارة 

لذا كان على الدولة االهتمام بتحسني القدرة التنافسية . خاصة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
والعمل  ،ية حىت تتمكن من الصمود أمام املنتجات األجنبية يف األسواق احمللية والعامليةللمنتجات اجلزائر

  . من اجل محاية النسيج الصناعي واإلنتاج الوطين يف ظل العوملة االقتصادية ،على تأهيل احمليط العام هلا
ية على املؤسسات عملت الدولة والوزارة الوص ،أمام هذا الواقع االقتصادي االورومتوسطي والعاملي

  .هذا القطاع احليوي  الصغرية واملتوسطة على اختاذ بعض اإلجراءات لدعم

   :تأهيل العنصر البشري -5-2-1

هلذا خصصت , ة والتكوين ليعترب العنصر البشري حمورا أساسيا يف عملية التغيري من خالل الرسك
شارين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتطوير أعوان املست تكوينماليني مارك أملاين قصد  3الوزارة الوصية 

فرع االستشارة الذي يشكل أحد العناصر اجلوهرية لتأهيل مؤسساتنا من الناحية التنظيمية وتتعلق هذه 
مكونا بأملانيا والذين يتولون بدورهم  90بتكوين  1992العملية اليت تشرع يف تنفيذها منذ شهر أفريل 

ماليني دوالر كندي قصد تكوين  10كما مت  رصد . مرا يف اجلزائرعونا مستث 2500تأطري ما يقارب 
 72مسريين يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك باالستفادة من اخلربة الكندية حيث مت جتسيد 

عملية خصت مسريي املؤسسات العمومية اليت هلا عالقة مباشرة مع القطاع املايل  60عملية منها 
  )1(.واالقتصادي

  :تأهيل اجلهاز املصريف-5-2-2

يعترب اجلهاز املصريف املمول الرئيسي يف اقتصاديات التدين، أين تكون االحتياجات املالية كبرية 
اجلهاز (بالنظر إىل األموال املتاحة، وهذا نظر لعدم كفاءة األسواق املالية أو غياا متاما، وهو ما جعل منه 

التنموية يف اجلزائر، لذا جيب تأهيل هذا القطاع املهم وتشجيع فتح  حمورا أساسيا لتمويل احلركة) املصريف
بنوك خاصة من شأا أن ختلق منافسة يف هذا القطاع خاصة بعد اإلصالحات املتخذة اليت عرفها منذ 

والذي فتح اال أمام .أهم هذه اإلصالحات 1990االستقالل، واليت يعترب قانون النقد والقرض 
  .تلف أنواعها وشجع االستثمار يف القطاع اخلاص خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالستثمارات مبخ

                                                
 .163، ص2002، سطيف، اجلزائر01العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد  عبد الرمحن بن عنتر، واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة وآفاقها املسقبلية، جملة )1(
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 783.3مليار دج منها  1406.2حوايل  2003حيث بلغ حجم توزيع القروض البنكية عام 
مليار دج لإلدارة احمللية، وفيما يلي  0.2مليار دج للقطاع اخلاص و  622.6موجهة للقطاع العام و 

 :2003– 1999تطور توزيع القروض البنكية بني عام جدول يبني لنا 

  :2003-1999تتطور توزيع القروض البنكية بني عام   ):20(جدول رقم
  مليار د ج: الوحدة  

 2003 2002 2001 2000 1999 ماليري الدينارات

 783.3 715.5 740.3 701.8 760.5 القطاع العام

 622.6 551.0 337.9 291.7 174.5 القطاع اخلاص

 02 03 02 02 01 اإلدارة احمللية 

 1406.2 1266.8 1078.4 993.7 935.1 اموع

 .2009Alpha- 1999عبد اللطيف بن اشنهو، عصرنة اجلزائر حصيلة وآفاق، : درـاملص
design،2004 ،27ص.  

مليار دج  350ولتطهري هذا القطاع والرفع من قدرته التنافسية، قامت الدول بشراء  أزيد من 
   )1(.اليت كانت حبوزة البنوك كديون متعثرة مستحقة على املؤسسات الغري ناجعة) ماليري ونصف دوالر4(

  :  ختفيف العبء اجلبائي-5-2-3

إن الصعوبات اليت تعترض جهاز اإلنتاج من خالل النظام اجلبائي املطبق عليه ال سيما ارتفاع  
يف بعض األحيان ما يطبق (طبقة على املنتوجات الوطنية تكلفة املنتوجات املصنعة وارتفاع نسبة الضرائب امل

                                                
  .1999سنة  %30لتصل اىل  %38مث اىل  %42اىل  1991عام  %50اخنفاض الضريبة على أرباح الشركات من -  *
  .1999عام  %40مث اىل  %50اىل  %70اخنفاض الضريبة على الدخل اإلمجايل يف نفس الفترة من -
  .2001خالل  %2اىل  %2.55نسبة الرسم على النشاط املهين من اخنفاض -
  .2002حسب قانون املالية  %4لينخفض اىل  2001خالل قانون املالية عام  %5اىل  %6اخنفاض الدفع اجلزايف من -
رسوم خالل عامك  4ملضافة على السلع واخلدمات اىل يف شكل رسوم على القيمة ا 1991رسم خالل  18اخنفاض الرسوم على السلع واخلدمات من حيث العدد واملعدل من -

  .2002عام  %17اىل  1991عام  %25، أما من حيث املعدل فقد اخنفض من 2001جانفي  1لتصل اىل رمسني منذ  1995رسوم خالل عام  3مث اىل  1992
  .2002دج حسب قانون املالية 300.000دون أن يتجاوز املبلغ  %0.5اخنفاض حقوق التسجيل على عقود الشركات وخدمات بـ -
  .1999سنة  %30لتصل اىل  %38مث اىل  %42اىل  1991عام  %50اخنفض الضريبة على أرباح الشركات من -
  .1999عام  %40مث اىل  %50اىل  %70اخنفاض الضريبة على الدخل اإلمجايل يف نفس الفترة من -
  .2001خالل  %2اىل  %2.55اخنفاض نسبة الرسم على النشاط املهين من -
  .2002حسب قانون املالية  %4لينخفض اىل  2001خالل قانون املالية عام  %5اىل  %6اخنفاض الدفع اجلزايف من -
 رسوم خالل عام 4يف شكل رسوم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات اىل  1991رسم خالل  18اخنفاض الرسوم على السلع واخلدمات من حيث العدد واملعدل من -

  .2002عام  %17اىل  1991عام  %25، أما من حيث املعدل فقد اخنفض من 2001جانفي  1لتصل اىل رمسني منذ  1995رسوم خالل عام  3مث اىل  1992
  .2002دج حسب قانون املالية 300.000دون أن يتجاوز املبلغ  %0.5حقوق التسجيل على عقود الشركات وخدمات بـ  اخنفاض-
 .106شنهو، مرجع سابق، صعبد اللطيف بن ا )1(
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مما يؤدي إىل توقيف عدة مؤسسات إنتاجية وفقدان ) على املنتوج الوطين يكون أعلى من املنتوج املستورد
العديد من مناصب الشغل مبا يف ذلك حتول رؤوس األموال من دائرة اإلنتاج إىل الدائرة التجارية، وعليه 

ء اجلبائي  ومحاية قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصبح شرطا ضروريا وإجراءا ال فإن ختفيف العب
 )1(.حميد عنه لتشجيع املستثمرين وترقية االستثمار

متتالية،  *رغم أن النظام الضرييب  تطور خالل العشرية األخرية بشكل ملحوظ ، وعرف اخنفاضات
ة واملتوسطة على حتمل األعباء الضريبية، فإنه جيب معاملتها اال انه نظرا للقدرة الضعيفة للمؤسسات الصغري

تتمكن من االستمرار ومساعدا على  النهوض ومنافسة املنتوجات األجنبية، هلذا جيب  معاملة خاصة حىت
على السلطات املالية العمومية اجلزائرية، أن تتخلى عن فكرة أن الضريبة تعترب تغطية عادية لنفقة عمومية يف 

خطط االقتصادي، وأن تستخدم الضرائب كوسيلة دفع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ولتحقيق هذا امل
  :ميكن اختاذ عدة إجراءات منها

  .أن تصاحب اإلعفاءات بدعم مايل وإعانات-
  .فرض إعفاءات ضريبية على العقار الصناعي حسب مناطق النشاط-
وسطة، حبسب املنطقة وحبسب نوع ختفيض الضرائب على أرباح املؤسسات الصغرية واملت-

  )2(.املنتوجات، خاصة فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا
بالنسبة  %20إىل  %30وقد قامت الدولة بتخفيض الضريبة على أرباح الشركات من 

  .)3(للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشاة يف اجلنوب واهلضاب العليا
إىل  %40فيض غرامة التأخر عن التسديد من بتخ 2001كما قامت مبوجب قانون املالية لسنة 

25% .)4(  

  :برنامج تأهيل املؤسسات-5-2-4

وقعت اجلزائر على غرار جرياا من الدول العربية  مع االحتاد األورويب اتفاق حول تأهيل 
 املؤسسات االقتصادية إلعادة هيكلتها وحتسني قدرا التنافسية يف ظل االقتصاد املعومل ، تكفلت وزارة

بتطبيق هذا الربنامج لفائدة الصناعات الصغرية واملتوسطة ابتداء من شهر  (MIR)الصناعة و إعادة اهليكلة 
  .2001نوفمرب 

                                                
 .5عبد الرمحن بن عنتر، مرجع سابق، ص )1(

 

)2( http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 
 .100، صمرجع سابقبن اشنهو،  لطيفلا بدع )3(
 .49سعيدي وصاف، مرجع سابق، ص )4(



المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في          الفصل الثالث                      
 االقتصاد الجزائري

 116

واملقصود بإعادة التأهيل جمموع اإلجراءات اليت  تتخذها الدولة دف حتسني أداء املؤسسة 
وبرنامج التأهيل ال  )1(.فعالية يف حلبة املنافسةوقدرا التنافسية مما يسمح هلا بالبقاء وب) اإلنتاجية والنمو(

ميكن حتقيقه إال من خالل تبين املؤسسة يف حد ذاا إلجراءات وإصالحات داخلية على املستويات 
هلذا فإن هدف برنامج تأهيل املؤسسة  ال يتعلق فقط جبانب . التنظيمية ، اإلنتاجية ، االستثمارية والتشريعية

موارد، األسواق والتشغيل، وإمنا  خيص أيضا جمموع اهليئات املؤسساتية احمليطة أو املتعاملة اإلدارة والتسيري لل
  )2(.مع املؤسسة

مؤسسة ملفاا لدى اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية لتقوم  180ولقد مت إيداع   أكثر من 
يف  مرحلتها األوىل واليت مست انتهت عملية التأهيل  )3(.ملف من بينها 114بدراستها، ومت املوافقة على 

  .املتبقية مؤسسات خاصة 16ومؤسسات عمومية  5مؤسسة منها  21
مليار دج،  1500، من غالف مايل قدر 2001عادة اهليكلة خالل عام وااستفادت وزارة الصناعة 

الف مؤسسة صناعية، أفرزت عملية انتقاء املؤسسات املستفيدة من هذا الغ 30قصد تغطية عملية تأهيل 
)4(.مؤسسة خاصة 19 ومؤسسة عمومية  11عن اختيار 

   

نالحظ مما سبق انه رغم االجراءات والتدابري اليت اختذا الدولة بغرض النهوض ذه املؤسسات 
خاصة منذ انشاء الوزارة الوصية عليها، وتأسيس هيئات آخرى ووضع برامج دعم هلا، من اجل رفع 

د الوطين، اال ان  املتأمل يف آداء يف هذه املؤسسات يقودنا الستخالص ان انتاجيتها ومساهتمتها يف االقتصا
املؤسسات الصغرية واملتوسطة حققت جناحات حمتشمة او نسبية مقارنة مع الدعم الذي حظيت به وهذا 

  :راجع اىل
االنظمة غياب الشفافية واجلدية يف تطبيق القوانني والربامج بسبب انتشار البريوقراطية الروتينية يف -

  .والقوانني، وتعقد االجراءات التنظيمية وعدم كفاءا ومركزية اختاذ القرارات
غياب القيادة االدارية الناجحة واليت تعترب مطلبا اجباريا لتحقيق التنمية االدارية، حيث اصبحت حاجة -

  .ملني ضرورة ملحةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة للحصول على قادة اكفاء قادرين على تنمية مهارات العا

                                                
)1( Moussa BOUKRIF, Hamid KHERBACHI, la mise à niveau des entreprises est-elle bien piloté, colloque 

international : dynamisation de la gestion des PME, innovation, tic, formation ? Biskra, Algérie, 12,13 Avril 2004, 
P3. 

ؤسسات االقتصادية، وتعظيم مكاسب االندماج يف االقتصادية، امللتقي الدويل حول تأهيل امل آثار السياسة النقدية واملالية على تأهيل املؤسسة ،عبد اللطيف بلغرسة، رضاجاوحدو )2(
 .5، ص2001أكتوبر،  30-29االقتصادية العاملية، سطيف، اجلزائر،   احلركة

)3( Boukrif Moussa, Kherbachi Hamid, op cit, P3. 
)4 http://www.cnes.dz/cnesdoc/. 
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عدم قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على توفري املعلومات الضرورية والسريعة يف الوقت املناسب -
  .والذي يعد مطلبا ضروريا لترشيد عمليات صنع القرار

عدم قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على ادخال تكنولوجيات احلديثة نتيجة عدم توفر البيئة -
  )1(.املالئمة

قلة الوعي امهية اعادة تاهيل هذه املؤسسات حىت تتمكن من مواجهة املنافسة احلادة اليت تفرضها -
  )2(.املنتوجات املستوردة يف ظل انضمام اجلزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة ومنطقة التبادل احلر االوروبية

                                                
لقدرة التنافسية للمؤسسات اجلزائرية، امللتقى الدويل حول تنافسية املؤسسات االقتصادية وحتوالت احمليط، ا مال عياري، رحيم نصيب، االستراتيجيات احلديثة كمدخل لتعزيزآ )1(

 .2003اكتوبر،  30-29بسكرة، اجلزائر، 
وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركة االقتصادية حيدر ناصر، فطمة الزهراء شايب، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة، امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسات االقتصادية  )2(

 .23، ص2001اكتوبر  30- 29العاملية، سطيف، اجلزائر، 
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 :خامتة الفصل الثالث

نظر القائلة بأن املؤسسات الكبرية حجر الزاوية لبناء بعد االستقالل  سادت يف اجلزائر وجهة ال
        .اقتصاد قوي

وظل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاعا يعاين من التجاهل و التهميش، مما جعل اجلزائر 
تواجه أزمة اقتصادية اجتماعية حادة نشأت أساسا بفعل التغيريات احلاصلة على املستوى الدويل، واليت 

ب إعادة هيكلة جية التبادل احلر االوروبية، هلذا نظمام إىل منظمة التجارة العاملية ومنطقإلحدا باستزيد 
االقتصاد الوطين من اجل النهوض به، وعلى ما يبدو فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي قارب النجاة 

 كبريفشل الالية كبرية خاصة بعد يف ظل هذه الظروف الدولية ،نظرا ملا متتاز به من فرص استثمار ناقتصادإل
هلذا عملت اجلزائر منذ اية القرن املاضي على تطوير ودعم املؤسسات الصغرية .يف انشاء مؤسسات ضخمة

واملتوسطة من خالل برامج وهيئات دعم خمتلفة كالوزارة الوصية على هذه املؤسسات والوكالة الوطنية 
. اخل...ستثمارات، و وبرنامج التمويل املشترك االورومتوسطيلدعم وتشغيل الشباب وكالة ترقية ودعم اال

ولعل املغزى احلقيقي من اهتمام اجلزائر بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل يكن إال نتيجة للنجاح 
الذي حققته هذه املؤسسات األخرية يف معظم الدول املتقدمة ونظرا للدعم الذي تقدمه للمؤسسات الكبرية 

تكامل بني فروع النشاط االقتصادي من جهة، ومبا تضمنه من امتصاص للبطالة خاصة بعد يف إطار ال
 .عمليات تسريح العمال اليت عرفتها اجلزائر من جهة أخرى

إال أن هذه املؤسسات تواجه الكثري من العوائق اليت تقف حائال أمام تطويرها وترقيتها، ويعترب 
ائكة يف حياة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة فيما يتعلق التمويل أحد أهم العوامل املعقدة والش

 .بالعالقة السيئة اليت تربط بينها وبني البنوك

-وكالة بسكرة-ملعرفة أسباب هذه العالقة قمنا بدراسة ميدانية يف كل من القرض الشعيب اجلزائري
وراء عدم إقباهلا على متويل  وجمموعة أخرى من البنوك للتقرب أكثر من البنوك وفهم األسباب احلقيقية

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وإعطاء بعض االقتراحات من اجل حتسني هذه الوضعية
  
  
  


