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قائمة أهم المختصرات

:باللغة العربیة-1

یة جمهوریة جزائریة دیمقراطیة شعبیةجریدة رسم: ر.ج

دینار جزائري: ج.د

صفحة :ص

من صفحة إلى صفحة: ص- ص

:باللغة الفرنسیة-2

AND PME : Agence nationale du développement des Petites et Moyennes

Entreprises

ANDI : Agence nationale de Développement des Investissements

ANGEM : Agence Nationale de Gestion du Microcrédit

ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes

CASNOS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés

CNI : Conseil National de l’Investissement

FGAR : Fond de Garantie des Crédits aux petites et Moyennes Entreprises

GATT : Accord Général sur les Tarifs Douaniers

GCI PME : Groupe Commpagnac industries de Petite et moyennes Entreprises

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

SFI : Agence Allemande de Coopération internationale

SFI : Société Financière Internationale
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كبیرة في اقتصاد دول العالم المتقدمة أهمیةتحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

وسائل لتنمیة أفضلتعتبر من  ذإلحیویة هده المؤسسات  اذوه. سواءوالنامیة على حد 

خرجي فرص عمل للشباب و  اومنحه. اومرونته ادولة وهدا راجع لسهولة تكیفه أياقتصاد 

المحلیة وحتى لألسواق وغزوهم .الجامعات وحاملي شهادات تكوین في مجال مال لالستثمار

.الدولیة وتشجیعهم على المنافسة الخارجیة

تطور قطاع المؤسسات الصغیرة  إلىتعتبر الجزائر من بین الدول التي تسعى 

.المحروقاتتبعیتها لقطاع اقتصادها والتحقیق من إنعاشمن اجل  وهذا. والمتوسطة ودعمها

 إلىالدولة  سعت.األحیانالكثیر مننموها المتباطئ وانقراضها في  أظهرتبعدما فحتى

حلول وسبل تمكنها من والبحث عنالسیاسة االقتصادیة التي تستعملها  فيالنظر  إعادة

.تنمیة اقتصادیة واجتماعیةوالمتوسطة وتحقیقتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة 

قطاع حقیقي للمؤسسات الصغیرةإقامةبرت فترة التسعینات القفزة الحقیقیة نحو اعت

جملة من القوانینبإصدارتهیئة المناخ االقتصادي بالشروع فيوهدا . المتوسطةو 

-93المرسوم التشریعي إصداراالقتصادي، فتمللتوجه نحو االنفتاح أهمیةات ذالتشریعات و 

بمبدأتعلق بترقیة االستثمار حیث تم فیه االعتراف الم05/10/1993الصادر في 12

المؤسسات و  مجموعة من الهیئات الحكومیةوٕانشاءالحریة الكاملة لالستثمار 

وفي ، والمتوسطةالمتخصصة التي تعمل على تسییر ومراقبة قطاع المؤسسات الصغیرة 

المؤرخ في 01/03الرئاسي وهو األمراالستثماروتطویر قانون لترقیة إصدارتم 2001

ي یتضمن ذال 01/18وفي نفس السنة في شهر دیسمبر صدر القانون  2001اوت 20

قانون في الجزائر یهتم أولیعتبر  ذإالمتوسطة و  القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة

.بهده المؤسسات ویعطي تعریف لها ویحدد تدابیر مساعدتها ودعم ترقیتها



مقدمة

3

یتضمن القانون التوجیهي لتطویر  الذي 02-17نون القا إصدارتم  2017وفي  

اآللیاتو  تحدید تدابیر الدعم إلىیهدف هدا القانون والمتوسطة حیثالمؤسسات الصغیرة 

إنشاهاأثناءالمتوسطة و  مرافقة المؤسسات الصغیرة إلىالمخصصة لها فیسعى هدا القانون 

.ونموها ودیمومتها

الدولة الجزائریة لدعم المؤسسات الصغیرة لكن رغم الجهود التي تقوم بهاا

والمتوسطة، غیر أنها لم تتوصل الى النتیجة التي تنتظرهاا بسبب عدم نجاحها وافالس 

الكثیر منه، حیث كل سنة تسجل نسسبة مرتفعة من المؤسسات التي تفلس وهذا راجع 

.ألسباب تحول دون نموها وتطورها

:التالیةاإلشكالیةعلى  اإلجابة اذا سنحاول من خالل بحثنا هذمن كل ه

م-

ا مدى نجاعة المنظومة القانونیة والمؤسساتیة في وضع أحكام لدعم وتطویر 

یرة والمتوسطة في الجزائر؟غالمؤسسات الص

:ولإلجابة على هذه اإلشكالیة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلین

ا-

.متوسطةول تناولنا فیه اإلطار القانوني للمؤسسات الصغیرة واللفصل األ

أ-

.تطرق إلى آلیا دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةسنما في الفصل الثاني 



  الفصل األول

  اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهم مصدر تنموي القتصاد الدول نظرا للدور 

و االقتصادي واالجتماعي، مما أدى بالدول سواء كانت الحیوي الذي تتمتع به في تحقیق النم

أهمیة كبیرة لهذا النوع من المؤسسات وذلك بتوفیر ودعمها  إعطاءمتقدمة أو نامیة إلى 

بتكنولوجیا حدیثة، ونظرا لهذه األهمیة عمدت مختلف الدول إلى وضع تعریف لهاته 

لمتوسطة على طریقتها مما المؤسسات، فنجد أن كل دولة قد عرفت المؤسسات الصغیرة وا

أثار جدال في تعریفها، وهذا االختالف راجع إلى اختالف نظرة كل دولة إلى هذه المؤسسات 

المشرع الجزائري قد عرف المؤسسات  أنواختالف المعاییر المعتمدة في تعریفها، فنجد 

سات المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤس18-01الصغیرة والمتوسطة في القانون 

الصغیرة والمتوسطة، وذلك بتقدیم الدعم الالزم لها، لذا سنتطرق إلى ماهیة المؤسسات 

، واألطر التشریعیة لدعم المؤسسات الصغیرة )المبحث األول(الصغیرة والمتوسطة 

).المبحث الثاني(والمتوسطة 
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:المبحث األول

ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الدقیق والشامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة جدال في الفكر أثار تحدید المفهوم

القانوني االقتصادي، ألنه من الصعب إیجاد تعریف موحد یتماشى مع جمیع االتجاهات 

االقتصادیة، فتعریفها یختلف في الدول المتقدمة عنه في الدول النامیة، ومن منطقة إلى 

المطلب(الصغیرة والمتوسطة في الجزائر أخرى، لذا سنتطرق إلى دراسة مفهوم المؤسسات 

).الثانيالمطلب(وأهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیة أهمیة ، )األول

:المطلب األول

مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لقدر عرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون التوجیهي 

، وعلیه سنتطرق إلى تعریف المشرع الجزائري 18-01الصغیرة والمتوسطة لترقیة المؤسسات

)الثانيالفرع(وخصائص هذه المؤسسات )األولالفرع(للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

).الثالثالفرع(وتحدید أشكال هذه المؤسسات 

:الفرع األول

تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

شهدت الجزائر جملة من ى باالنفتاح االقتصادي والعولمة، في اطار ما یسم

وذلك من خالل تشجیع القطاع الخاص، فأنشأ المشرع الجزائري سنة التطورات االقتصادیة 

وزارة تهتم بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والصناعات التقلیدیة وهو اسم الوزارة 1994
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اعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة آنذاك، أما في الوقت الراهن فتسمى وزارة الصن

.)1(االستثمار

18-01یمكن تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب نص القانون رقم 

:كما یلي04المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المادة 

یة بانها مؤسسة إنتاج السلع تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانون«

:والخدمات

.شخصا 250إلى  1تشغل من -

دینار أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة )02(ال تتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري -

.ملیون دینار500(خمسمائة 

.)2(».تستوفي معاییر االستقاللیة-

دة معاییر لتحدید مفهوم من هذا التعریف ویتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد على ع

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ولتمیزها عن المؤسسات األخرى نجده قد اعتمد معیار 

الكمیة الذي یدخل في مضمونه عدد العمال ورقم األعمال والحصیلة السنویة، كما اعتمد 

.)3(كذلك على المعیار التنظیمي المتمثل في االستقاللیة

بأنها مؤسسة تشغل ما بین «:المؤسسة المتوسطة18-01من القانون رقم 05والمادة 

دینار، أو یكون )2(ملیون وملیاري )20(شخصا، ویكون رقم أعمال ما بین مائتي 250و 50

.)4(»ملیون دینار)500(وخمسمائة )100(مجموع حصیلتها السنویة ما بین مائة 

أعمال الملتقى الوطني عقد االعتماد اإلیجاري وٕاشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،بن شنوف فیروز، -1

ي تطویر االقتصاد الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجالیة، حول عقود األعمال ودورها ف

.514، ص530-510، ص ص2012ماي 17-16یومي 
یتضمن القانون 2001دیسمبر 12الموافق لـــ1422رمضان 27المؤرخ في 18-01من القانون رقم 04المادة -2

.77ة والمتوسطة، الجریدة الرسمیة العددالتوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیر 
.515بن شنوف فیروز، المرجع السابق، ص-3
.یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المرجع السابق18-01من القانون 5المادة -4
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 49إلى  10ما بین بأنها مؤسسة تشغل «:تعرف المؤسسات الصغیرة06والمادة 

ملیون دینار أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها )200(شخصا، وال یتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي 

.)1(»ملیون دینار)100(السنویة مائة 

إلى تسعة )1(بأنها مؤسسة تشغل من عامل «:فتعرف المؤسسة المصغرة07أما المادة 

ملیون دینار وال یتجاوز مجموع )20(عمال وتحقق رقم أعمال أقل من عشرین )9(

.)2(»مالیین دینار)10(حصیلتها السنویة عشرة 

.)3(نضع جدول لهذه المعطیات07-06-05ولتوضیح اكثر ما ورد في المواد 

مجموع الحصیلة السنویةرقم األعمال السنويعدد العمالصنف المؤسسة

مالیین دج10ال یتجاوز ملیون دج20أقل من عمال09إلى 01من مؤسسة مصغرة

ملیون دج1100ال یتجاوز ملیون دج200ال یتجاوز عامل49إلى 10من مؤسسة صغیرة

ملیون 200محصور بین عامل250إلى 50من مؤسسة متوسطة

ملیار دج 02و

دج500و100بین 

:الفرع الثاني

خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

والمتوسطة بمجموعة من الخصائص تمیزها عن تتمیز المؤسسات الصغیرة 

:المؤسسات األخرى یمكن حصرها فیما یلي

.الصغیرة والمتوسطة، المرجع السابقیتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات 18-01من القانون رقم 06المادة -1
.یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مرجع سابق18-01من القانون رقم 07المادة -2
دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض آلیات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،مودع وردة، -3

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر فلوم )2015-2004(فرع بسكرة خالل الفترة ،ANGEMالمصغر 

.22، ص2016-2015االقتصادیة تخصص مالیة ونقود، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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وهذا راجع إلى انخفاض الحد األدنى لرأس المال التأسیسي :سهولة التأسیس-1

، وهذا )1(الشباب لالستثمار في نشاط اقتصادي معینأماموذلك من أجل فتح األبواب 

.)2(مرحلة التشغیل أو اإلنشاءاالنخفاض یكون سواء في مرحلة 

تسیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من طرف مؤسسها أو :االستقاللیة في اإلدارة-2

.)3(مالكها الشخصي فهو الذي یقوم باتخاذ معظم القرارات اإلداریة

وفي بعض الحاالت یمكنه أن یمنح لبعض من عماله الذین یرى فیهم الكفاءة في اتخاذ 

یمنحهم السلطة، فبالتالي یتحملون كل المسؤولیات اإلداریة  أنالقرار باالستشارة دون 

والمالیة، حیث تكون القرارات سریعة ومباشرة، وهذا ما یجعلها تتمیز بخاصیة المرونة التي 

.)4(التعدیل في حالة زواج أو كساد أونقصد بها القدرة على التغییر 

ذو جودة عالیة وهذا  اجإنتإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقدم :جودة اإلنتاج-3

.راجع إلى تخصصها الدقیق والمحدد

فنجدها تعتمد على مهارات حرفیة ومهنیة في منتجاتها، فلها قدرة كبیرة في تلبیة حاجات 

.)5(العدید من المستهلكین في مناطق متعددة من الوطن

الصناعات والنشاطات التي تنتمي لقطاع :مستوى من التكنولوجیا متدني-4

ت الصغیرة والمتوسطة ال تكلف استثمار ذو قیمة مرتفعة مما جعلها ال تعتمد على المؤسسا

اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة،خبایة عبد اهللا، -1

.37، ص2013
، مذكرة تخرج ضمن تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالقروض البنكیةبوخطة رقاني، حمقاني نریمان، -2

مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، :متطلبات نیل شهادة اللیسانس في العلوم التسییر، تخصص

.14، ص2012/2013لة، جامعة قاصدي مرباح ورق
.37حبابة عبد اهللا، المرجع السابق، ص-3
مذكرة تخرج لنیل شهادة إشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعالقتها بالتنمیة المستدامة،حجاوي احمد، -4

عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جام

.12-11، ص2012-2011
.38خبابة عبد اهللا، المرجع السابق، ص-5
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وانتشار المعلومة بین اإلدارة والعمال  اإلعالمتكنولوجیا ذو مستوى عال، كما تتمیز بسهولة 

.)1(مع األوضاع االقتصادیة واالجتماعیةالتكیف السریعوهذا یؤدي بالمؤسسة إلى 

تعتبر منتوجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :ت الكبرىتوفیر الخدمات للصناعا-5

متطلبات للصناعات الكبیرة، بحیث یتعاقد أصحاب المؤسسات الكبیرة  أوبمثابة مستلزمات 

).المناولة(مع أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهذا ما یسمى بالتعاقد من الباطن 

ألف  26الذي تعاقد مع "جنرال موتورز"ومثال ذلك العمالق األمریكي إلنتاج السیارات 

ألف  16، ومن بینها التصنیعمصنع إلنتاج عدد من األجزاء التي یحتاج إلیها في عملیة 

.)2(عامل10مصنع یعمل بأقل من 

اعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مواد محلیة منتوجاتها تستجیب -6

.)3(للخصوصیات المحلیة والجهویة

بما أن :النشاط االقتصاديالماكثة في البیت فيج المرأة أحد آلیات دم-7

عالیة، بهذا تفتح إداریةالمشروعات الصغیرة عبارة عن استثمار بسیط ال یتطلب مهارات 

.)4(تمارس بعض األنشطة والمساهمة في العملیة اإلنتاجیة أنالمجال أمام المرأة من أجل 

:الفرع الثالث

متوسطةأشكال المؤسسات الصغیرة وال

تتخذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدة أشكال وهذا بناء على معاییر مختلفة فهناك 

حسب الوضع اآلخرما یصنف حسب القطاعات االقتصادیة، أو حسب األهداف والبعض 

.12حجاوي أحمد، المرجع السابق، ص-1
.41مودع وردة، المرجع السابق، ص-2
مذكرة الة الجزائر، متطلبات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل التحوالت االقتصادیة الراهنة، دراسة حعبد القادر رقراق، -3

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص اقتصاد دولي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلم التسییر وعلوم تجاریة، جامعة 

.34، ص2010-2009وهران، 
.39خبایة عبد اهللا، المرجع السابق، ص-4
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القانوني، وهناك ما یصنف حسب الحجم، والغایة من هذا التصنیف هو تحدید شروط العمل 

.)1(:بسرعة، ومن بین هذه المعاییر نذكر أهدافها الخاصة بكل مؤسسة وتحقیق

تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب توجهها-أوال

المؤسسات التقلیدیة-1

یعتمد هذا النوع من المؤسسات باستخدام الطابع الیدوي والمجهود الفردي ومعدات 

.)2(بسیطة وال تتطلب عدد كبیر من العمال

.)3(نیفها تكون لفائدة مصنع نتعامل معه في شكل تعاقد تجاريوالمنتوجات التي تقوم بتص

:وتنقسم إلى نوعین

:المؤسسات الحرفیة-أ

تستعمل أنهاحیث نجد تعتبر أقدم أشكال المؤسسات ال تتطلب عدد كبیر من العمال، 

األهمیة  إعطاءزها هو عمال، وتكون قابلة للتطور مع تغیر األوضاع، وما یمی10أقل من 

مؤسسات حرفیة :أكثر من قوة رأس المال، وتنقسم بدروها إلى نوعیناإلنتاجالعمل لقوة 

.)4(إنتاجیةخدماتیة توفر خدمات معینة لألفراد مثل خدمات الصیانة، ومؤسسات حرفیة 

:المؤسسات البیئیة- ب

سمیت بالبیئة نسبة إلى البیئة المحیطة بها، وكل منطقة تشتهر بنوع من الصناعات، 

وم أساسا على تحویل المواد الخاصة المحلیة المتواجدة في تلك البیئة إلى منتوجات وهي تق

طة في الجزائر ودورها في تنمیة االقتصاد الوطني،واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسغالم عبد اهللا، سبع حنان، -1

-5ملتقى وطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر یومي 

.4، جامعة وهران، ص6/05/2013
.13حجاوي أحمد، المرجع السابق، ص-2
مجلة معارف، المركز ،"ودورها في تحقیق التنمیة االقتصادیةماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"أحمد جمیل، -3

.248، ص256-239، ص ص2016الجامعي للعقید اكلي أولحاج، بوبرة الجزائر، العدد الثاني، جوان
.13حجاوي احمد، مرجع سابق، ص-4
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تتناسب مع متطلبات مستهلكي تلك البیئة وتتواجد في المناطق الحضریة والریفیة 

.)1والصحراویة

المؤسسات الحدیثة-2

تعتمد هذه المؤسسات في نشاطها على اآلالت واألدوات الحدیثة ومتطورة، وتتطلب

الحدیثة والمتطورة اإلنتاجیةعدد معین من العمال وهي قادرة على االستفادة من الفنون 

:وتتفرع إلى نوعین.)2والتكنولوجیا العالمیة

المؤسسات الصغیرة المتطورة والشبه متطورة-أ

الحدیثة والمتطورة وذلك فیما یخص توسیع اإلنتاجتأخذ هذه المؤسسات بفنون وألیات 

طبقا لمقاییس صناعیة حدیثة، اإلنتاجیةتنظیم العملیة  أوس مالها الثابت، استخدام رأ

فالبلدان النامیة یوجهون سیاستهم التنمویة إلى ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك 

:من خالل

تحدیث قطاع المؤسسات الحرفیة والمنزلیة وذلك باالعتماد على اآلالت واألدوات -

.یدةالحدیثة ذات تقنیات جد

االعتماد على أنواع جدیدة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ذات تكنولوجیا -

.)3متقدمة ومتطورة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الموجهة للمؤسسات الصناعیة الكبرى- ب

المؤسسات التي لها عالقة بهذا الصنف تكون مرتبطة بالمؤسسات الكبرى وتتبنى أحد 

:األشكال التالیة

.4غالم عبد اهللا، سبع حنان، المرجع السابق، ص-1
.4مرجع نفسه، ص-2
.4اهللا، سبع حنان، المرجع السابق، صغالم عبد -3
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أي قیام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :الصغیرة والمتوسطة الفرعیةالمؤسسات-

بالهمة التكمیلیة للمنتوجات الواردة من المؤسسة الكبرى الذي یكون جاهزا لكي یستعمله 

المستهلكین مباشرة، فعالقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمؤسسات الكبرى هي عالقة 

.)1ستغناء عن األخرىتكاملیة، فال یمكن لواحدة منها اال

یقصد بالمقاولة في :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة في مجال المقاولة-

طرفیه بمقتضاه بأن یضع شیئا ویؤدي عمال لقاء أحدعقد یتعهد «:المفهوم القانوني أنها

أداء عمل مقابل دفع  أو، أي یلتزم فیه المقاول بصناعة شيء »بدل یتعهد به الطرف اآلخر

.)2مبلغ مالي متفق علیه في العقداآلخررف الط

الذي یتمیز بحجمها )المقاولة(نجد أن المؤسسات الصناعیة تلجأ إلى هذا النوع 

الصغیر أو المتوسط لكي توفر له بعض من المتطلبات من اجل نشاطها وهذا اقتصادا 

الصناعي في المقاولة من اهم أشكال التعاون   إنللوقت والتكالیف، فبهذا یمكن القول 

.)3مجال المؤسسات الصناعیة

تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس العمل-ثانیا

یدخل في هذا الشكل نوعین من المؤسسات

.5، صنفسهالمرجع-1
دراسة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم اجتماع المرأة المقاولة في الجزائر، دراسة سوسیولوجیة،شلوف فریدة، -2

معة اإلخوة منتوري، تنمیة وتسییر الموارد البشریة، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم السیاسیة، قسم علم االجتماع، جا

.10، ص2008/2007قسنطینة، 
.5عالم عبد اهللا، سبع حنان، المرجع السابق، ص-3
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المؤسسات غیر المصنعة-1

ومعدات تقلیدیة في العمل أسالیبتستخدم أنهامن بین خصائص هذه المؤسسات 

ویجمع اإلنتاجیةزة البساطة في تنظیم العمل والعملیات والتسییر والتسویق وهذا ما یعطیها می

.العائلي والنظام الحرفياإلنتاجيهذا النوع بین النظام 

أمافاإلنتاج العائلي المخصص لالستهالك الذاتي له أهمیة في االقتصاد نظرا لقدمه، 

من النظام الحرفي فیعتبر نشاط یدوي یقوم به الحرفي سواء وحده أو باشتراك عدد 

المساعدین، ومنتجاته تكون دائما حسب متطلبات الزبائن، ویمارس هذا النشاط في المنزل أو 

.)1في ورشات حرفیة

المؤسسات المصنعة-2

هذا النوع عكس المؤسسات غیر المصنعة فهو یقوم بتقسیم العمل بین المصانع 

لتعقید واستخدام األسالیب تتمیز بااإلنتاجیةالصغیرة والمتوسطة والمصانع الكبیرة، وعملیاته 

.)2الحدیثة في التسییر

تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المنتجات-ثالثا

:تصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المنتجات إلى الفئات التالیة

السلع االستهالكیةإنتاجمؤسسات -1

المنتجات :ي هذا النظام علىفالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتركز في نشاطها ف

الغذائیة، تحویل المنتجات الفالحیة، منتجات الجلود والحذیة والنسیج، الورق ومنتجات 

.)3الخشب ومشتقاته

.37مودع وردة، المرجع السابق، ص-1
.37مرجع نفسه، ص-2
.250حمد جمیل، المرجع السابق، صأ -  3
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:وهذه المنتجات نظرا إلى كونها تتالءم مع خصائص هذه المؤسسات فنجدها

ضخمة لتنفیذهاأموالال تتطلب رؤوس -

بسیطة واستخدام الید إنتاجمد على تقنیات تصنیع الجلود وصناعة األحذیة یعت-

.العاملة الكثیرة

.)1المواد الولیة المستعملة في تصنیع السلع الغذائیة تكون متفوقة المصدر-

مؤسسات إنتاج السلع الوسیطة-2

وأنشطة هذه المؤسسات تكون بكثرة في مجاالت الصناعة الوسطیة والتحویلیة أعمال

الصناعات الكیماویة والبالستیكیة، الصناعات المیكانیكیة المختصة في تحویل المعادن،

.والكهربائیة، صناعة مواد البناء المحاجر والمناجم

على هذه المنتجات واإلقبالوبسبب االهتمام والتركیز على هذه الصناعات هو شدة الطلب 

.)2خاصة فیما یتعلق بمواد البناء

سلع التجهیزإنتاجمؤسسات -3

تتطلب رأس مال أكبر وهو المر الذي یتنافى مع خصائص المؤسسات هذه الصناعة 

الصغیرة والمتوسطة أین نجد أن رأس مالها متدني فهذه الصناعة تحتاج إلى اآلالت 

والتجهیزات التي تتمتع بتكنولوجیا عالیة، فنجدها تتدخل في بعض الفروع البسیطة كتركیب 

لدان المصنعة، أما في البلدان النامیة بعض المعدات البسیطة ویكون ذلك خاصة في الب

فنشاط هذه المؤسسات ینحصر في الصیانة واإلصالح لبعض اآلالت والتجهیزات كوسائل 

.)3اآلالت الفالحیة والتجهیزات الكهربائیة أوالنقل وآالت الشحن 

.35مودع وردة، المرجع السابق، ص-1
.13ع السابق، صبوخطة رقاني، حمقاني نریمان، المرج-2
.38مودع وردة، المرجع السابق، ص-3
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تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الشكل القانوني-رابعا

یتعرف على  أنمتوسط یجب على صاحب المشروع مشروع صغیر أوإنشاءقبل 

األنواع القانونیة واإلجراءات الحكومیة، هذا المشروع بوجه عام وتأخذ األشكال القانونیة 

.)1(:للمشروعات الصور التالیة

المؤسسات الفردیة-1

تكوینها ویكون هو إجراءاتهي المؤسسة التي ینشأها شخص واحد فیقوم باتخاذ 

سیر الوحید لها وصاحب رأس المال، وفي المقابل فهو الذي یحصل على األرباح المدیر والم

الناتجة من نشاط المؤسسة، وكذلك یكون مسؤول عن كافة الخسائر التي قد یتعرض لها 

.)2(ومسؤولیاته غیر محدودة

الشركات-2

الشركة عقد یشترك بمقتضاه شخصان أو أكثر في مشروع مالي، ویلتزم كل واحد 

.)3(بتقدیم حصة من المال أو عمل ویشتركون في تحمل األرباح والخسائرمنهما

شركات األشخاص وشركات :وتنقسم الشركات بشكل عام إلى شكلین رئیسین هما

.األموال

شركات األشخاص-أ

شخصا وتعتبر امتداد 20في هذا النوع من الشركات یجب أن ال یتعدى عدد الشركاء 

:سم إلى، تنق)1(للمؤسسة الفردیة

.13بوخطة رقاني، حمقاني نریمان، المرجع السابق، ص-1
.34مودع وردة، المرجع السابق، ص-2
.4، ص2013دار بلقیس للنشر، الطبعة األولى، الجزائر، الشركات التجاریة،شریفي نسرین، -3
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اكثر  أویتفق شریكان  أنإلنشاء مؤسسة صغیرة في هذا النوع یجب :شركة التضامن-

على ذلك لممارسة نشاط معین، والشركاء فیها متضامنین ومسؤولین مسؤولیة 

عنوانها یتألف إما من جمیع  أنشخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة، كما نجد 

.)2(اسم واحد أو أكثرمن  أوأسماء الشركاء، أو من لقب كل منهم، 

شركاء متضامنین لها نفس :تتضمن نوعین من الشركاء:شركة التوصیة البسیطة-

الخصائص ال یختلفون عن الشریك المتضامن في شركة التضامن والنوع الثاني هو 

الشركاء الموصون فهم ال یتحملون المسؤولیة إال بقدر الحصة التي ساهم فیها وكذلك 

.)3(شاركون في إدارة الشركةغیر متضامنین وال ی

هي عبارة عن تطویر لشركة التوصیة البسیطة فهي أیضا :شركة التوصیة باألسهم-

، االختالف في هذه الشركة عن شركة التوصیة موصیینتضم شركاء متضامنین وشركاء 

البسیطة هو أن الشركاء الموصیین یمتلكون أسهما بقیمة مساهمتهم في رأس مال الشركة 

.)4(التصرف فیها دون آخر موافقة الشركاء المتضامنینولهم حق

اكثر وال یذكر اسمهم في اسم  أو 3وعدد الشركاء الموصیین یجب أن یكون 

.)5(الشركة

شركة األموال- ب

:والشركات التي تدخل في هذا النوع هي

.35مودع وردة، المرجع السابق، ص-1
.35المرجع نفسه، ص-2
الجزء األول، دار العلوم للنشر الشركات التجاریة النظریة العامة لشركة األشخاص،بلعیساوي محمد الطاهر، -3

.156، الجزائر، ص2014والتوزیع، 
.35مودع وردة، المرجع السابق، ص-4
جزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الالشركات التجاریة، شركات األموالبلعیساوي محمد الطاهر، -5

.163، ص2014
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.)1(تعتبر أكبر شركات الموال ووسیلة للتطور االقتصادي:شركة المساهمة-

:في القانون التجاري الجزائري على أنها592مشرع الجزائري في المادة عرفها ال

شركة ینقسم رأس مالها إلى حصص، وتتكون من شركاء ال یتحملون الخسائر إال بقدر «

.)2(»رخصتهم وال یمكن أن یقل عدد الشركاء فیها من سبعة

ساهمین عن هذه الشركة ال یتجاوز فیها عدد الم:شركة ذات المسؤولیة المحدودة-

مساهما، ورأس مالها موزع على حصص بین الشركاء محصورة بینهم، وهذه الحصص 50

غیر قابلة لالنتقال إلى غیر الشركاء إال بشروط محددة، ویمنع أي تصرف یمس بزیادة رأس 

، أو طرح أسهم لالكتتاب العام، أو بیع سندات الدخول أو أعمال البنوك أو التأمین أو المال

.)3(أو استثمار أموال لحساب الغیراإلنجاز 

:المطلب الثاني

أهمیة وأهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

جوهریة أهمیةللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة هامة في اقتصادیات الدول، فلها 

في تنشیط االقتصاد الوطني وتحقیق التطور للمجتمعات فیمكن القول أن المؤسسات 

في دورها التنموي االقتصادي أهمیتهافتاح للتنمیة المحلیة وتتمثل الصغیرة والمتوسطة م

.واالجتماعي

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیة أهمیةوعلیه، سنتطرق إلى دراسة 

).الفرع الثاني(وأهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة )الفرع األول(

.63شریفي نسرین، المرجع السابق، ص-1
"القانون التجاري"والمتضمن 1975سبتمبر 26الموافق لــــ1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75األمر رقم -2

دیسمبر 30، الموافق 1437ربیع األول عام  18ي المؤرخ ف20-15المعدل والمتمم حسب أخر تعدیل، القانون رقم 

).30/12/2015مؤرخة في  71ر .ج( 2015
.36مودع وردة، المرجع السابق، ص-3
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:الفرع األول

وسطة في التنمیة المحلیةالمؤسسات الصغیرة والمتأهمیة

.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها أهمیة على االقتصاد وعلى المجتمع

األهمیة االقتصادیة-أوال

توفیر مناصب الشغل -1

تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القضاء على مشكل البطالة وذلك بتوفیر 

ة دول العالم الثالث حیث توفر فرص عمل كثیرة الذي تعاني منها معظم دول العالم وخاص

مناصب الشغل أكثر من المؤسسات الكبرى، الّن معظمها ال تتطلب التدریب والتكوین أو 

.)1(استخدام التكنولوجیا العالیةإتقان

مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في جذب وتعبئة المدخرات-2

كبیر، فإنها تفتح المجال بما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تتطلب رأس مال 

.)2(الشباب لالستثمار بمدخراتهم في مختلف القطاعاتأمام

القدرة على مقاومة االضطرابات االقتصادیة-3

تساهم الظروف االقتصادیة في التأثیر بشكل كبیر في مختلف األنشطة االقتصادیة، 

في حالة أما، نتاجاإلففي حالة أزمة اقتصادیة أو ركود اقتصادي یقل الطلب، ویقل حجم 

ركود فیزداد الطلب ویترفع حجم االستثمار، وتعتبر المؤسسات الصغیرة  أو أزمةعدم وجود 

مجلة العلوم اإلنسانیة ،"مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة"سامیة عزیز، -1

، 2011ة واالجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد الثاني، جــــــــــــــــــوان واالقتصادیة، كلیة العلوم اإلنسانی

.88، ص94- 71ص ص
.253حمید قرومي، المرجع السابق، ص-2
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والمتوسطة النوع الوحید الذي یمكنه التكیف مع هذه التغیرات االقتصادیة عكس المؤسسات 

.)1(الكبیرة

دعم المؤسسة الكبیرة-4

الكبیرة شكل كبیر وذلك عن طریق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساعد المؤسسات

.)2(المهارة والخبرة الالزمةبإعطاءقامت  أنتزودیها بید عاملة ماهرة بعدما 

توزیع الصناعات وتنویع الهیكل الصناعي-5

تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على نشر الصناعات في المدن الصغیرة 

یة حاجیات السوق المحدودة والمتواجدة في واألریاف والتجمعات السكانیة النائیة، تقوم بتلب

هذه المناطق كما تساعد على تشغیل الشباب والعاطلین عن العمل في المنطقة، وكذلك هذه 

المؤسسات ال تشكل عبء على هذه المناطق فیما یتعلق بالضبط واالزدحام على المرافق 

.)3(العامة المتواجدة هناك

ة في تحقیق التكامل الصناعيمساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسط-6

إن العالقة التكاملیة الموجودة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تدفع عملیة التنمیة 

إلى األمام، فالمؤسسات الكبیرة نشاطها یحتاج إلى رأس مال كبیر، أما المؤسسات الصغیرة 

، والمؤسسات والمتوسطة فنشاطها ال یحتاج إلى رأس مال كبیر، بل یحتاج إلى ید عاملة

الصناعیة الكبیرة تحتاج إلى مساعدة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فال یمكن لمؤسسة 

یوجد تكامل  أنبل البد من %100معملها  أوفي مصنعها اإلنتاجیةكبیرة أن تقوم بالعملیة 

.32عبد القادر رقراق، المرجع السابق، ص-1
.31المرجع نفسه، ص-2
.89سامیة عزیز، المرجع السابق، ص-3
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وتعامل مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتوفر لها بعض من خدماتها مثل صناعة 

.)1(السیارات

االجتماعیةاألهمیة -ثانیا

إلى جانب األهمیة والدور االقتصادي الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها 

:أدوار في الجانب االجتماعي یمكن حصرها في النقاط التالیة

والتقرب منهم تسعى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى التفاعل مع المستهلكین،-1

تهم ومتطلباتهم وتوفیرها لهم في وقت قصیر على عكس من اجل اكتشاف احتیاجا

.)2(المؤسسات الكبیرة

یجد األفراد فرصة في المؤسسات الصغیرة :رغبات واحتیاجات األفرادإشباع-2

رغباتهم وحاجاتهم، وذلك بالتغییر عن ذواتهم وآرائهم، وٕاعطاء إشباعوالمتوسطة من اجل 

.)3(هي وسیلة لتحقیق التقدم والنجاح والخبرةأفكارهم وتطبیقا من خالل هذه المؤسسات ف

وبذلك تساهم في حل مشكلة البطالة وما :تساعد على خلق فرص ومناصب الشغل-3

تنتجه من سلع موجهة إلى الفئات االجتماعیة األكثر حرمانا وفقرا، وكل هذا یؤدي إلى 

.)4(االستقرار االجتماعي والنفسي

إن التعامل داخل المؤسسات الصغیرة :تقویة العالقات واألوامر االجتماعیة-4

والمتوسطة یتم في جو من اإلخاء والتآلف، وكل طرف یعمل على استمراریة مصالح 

الطرفین، وتحقیق المنافع المشتركة، وهذا بین صاحب المؤسسة والعمال، وفي الكثیر من 

.254، المرجع السابق، صأحمد جمیل-1
.35خبابة عبد اهللا، المرجع السابق، ص-2
.90سامیة عزیز، المرجع السابق، ص-3
.35خبابة عبد اهللا، المرجع السابق، ص-4
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رابط المؤسسات یكون العمالء من األصدقاء واألهل هذا ما یسهل التعامل ویزید الت

.)1(االجتماعي بینهم

:الفرع الثاني

أهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

أو إعادة بعض النشطة الحیاءترقیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة وذلك عن طریق 

:لسبب من األسبابأهملتاالقتصادیة التي تركت أو 

الصغیرة من مناصب عملهم ألسباب ما مثل إفالس المؤسسةبالنسبة للمسرحین-

.والمتوسطة، أو تقلیص عدد العمال فیتم اعادة دمجهم في مؤسسات أخرى

مصدر إضافي ومهم لتنمیة العائد المالي للدولة، ومصدر دخل بالنسبة ألصحابها-

أداة فعالة لتوسیع النشطة المختلفة في األریاف وتسعى إلى ترقیة وتنمیة الثروة -

 ةالمحلیة والتكامل االقتصادي في المنطق

تهدف إلى استعادة النشطة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى واتخاذها نشاطا -

على مؤسسة عمومیة اقتصادیة في قطاع أجریتأساسیا لها، وقد أثبتت دراسة 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة من األنشطة 15واألشغال الكبرى انه یمكن إنشاء اإلنجاز

.)2(التي تتخلى عنها المؤسسات الكبرى

.90سامیة عزیز، المرجع السابق، ص-1
.21-20بوخطة رقاني، خمقاني نریمان، المرجع السابق، ص-2
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:الثالثالفرع 

مشاكل ومعوقات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

قبلمنبهأحیطتالتيمامواالهتأهمیتهاإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ورغم 

تخول بینها وبین تطورها ودخولها األسواق وعوائقمشاكلمنتعانيأنها إال الدولة

:شاكل نجدالم أو، ومن بین أهم هذه العراقیل )1(العالمیة

مشكل العقار-أوال

یعد العقار من اهم المشاكل التي تتعرض إلیه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

.)2(:الجزائر وهذا یعود إلى

ضعف خزینة الجماعات المحلیة وذلك فیما یخص تعویض المالكین األصلیین سواء -

.كانوا خواص أو دولة

ازلاختالفات ال تزال قائمة بسبب أسعار التن-

إن منح األراضي المخصصة لالستثمار یأخذ مدة طویلة في الكثیر من األحیان-

ال تتبع ألنهااألراضي التي تقام علیها مشاریع االستثمار تخضع ألكثر من وزارة -

.لجهة إداریة واحدة

غیاب اإلطار القانوني والتنظیمي الذي یحدد طرق وكیفیات وآجال وشروط التنازل -

.ع استخدامهاعن األراضي وموضو 

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر مؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،واقع الخیر الدین كواش، -1

، 2016/2017اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة، :أكادیمي في العلوم االقتصادیة، تخصص

  .15ص
ق الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام واقع وآفا ،"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"غدیر أحمد سلیمة، -2

.6، ص2013ماي 05/06المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، یومي 
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الصعوبات الجبائیة-ثانیا

إن الضرائب المرتفعة تأثر على سیر وتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رأس 

.)2(، كما نجد أن النظام الجبائي لها بتمیز بعده المرونة)1(مالها لیس كبیر

عراقیل متعلقة بالتنظیم وسلوك اإلدارة العمومیة-ثالثا

مر بعّدة مراحل وكل مرحلة تمیزها كثرة الوثائق اإلداریة إلنشاء مشروع استثمار ی

ملف المستثمر إلى غایة الحصول على الموافقة البنكیة، وهذا ما یدل إیداعسواء في مرحلة 

على أن اإلدارة الجزائریة غیر مهیكلة لتوجیه اقتصاد مهیكل، إضافة إلى الرشوة التي تعتبر 

.)3(الصغیرة والمتوسطة وهذا ما یؤدي إلى انسحابهاكلها عوامل سلبیة تؤثر على المؤسسات

المشاریع تتمیز بانعدام الخبرة وٕاهمالهم  أووكذلك نجد أن أصحاب االستثمارات 

.)4(للبحث والتطور، وعدم اقتناعهم بأنها ضروریة ومهمة في نشاطهم

صعوبات التمویل وضعف الجهاز المصرفي-رابعا

ي منه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي مسألة من بین أهم المشاكل التي تعان

التمویل وسوء التمویل هذا یمس خاصة رأس المال الثابت، ورأس مال العامل، ویمكن حصر 

:هذه المشاكل في النقاط التالیة

اقتراض المال من العائلة واألصدقاء في حالة ضعف رأس ماله الخاص وفي الكثیر -

.الكتمال القیمةمن األحیان رغم االفتراض ال یكفي 

، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقیود"أیت عیسى عیسى، -1

.276، ص288-271ت، الجزائر، العدد السادس، ص صابن خلدون تیار 
.15خیر الدین كواش، المرجع السابق، ص-2
  .15ص المرجع نفسه، -3
.276أیت عیسى عیسى، المرجع السابق، ص-4
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التمویل من األسواق المالیة والبورصة بعد مشكل من مشاكل التمویل وصعوبة طرح -

.)1(وتداول األسهم

صعوبات تسویقیة-خامسا

تعتبر من اهم المشكالت التي تصادف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذه المشكلة 

ي تمارسه وتنقسم تختلف من مؤسسة إلى أخرى وكذلك تختلف باختالف النشاط الذ

:المشكالت التسویقیة إلى مجموعتین بحسب مصادرها هما

وهي كل العوامل الخارجیة التي یمكن أن تؤثر على :مشكالت تسویفیة خارجیة-أ  

.السیاسة التسویقیة للمنشأة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إهمالوهذا راجع إلى :مشكالت تسویقیة داخلیة- ب  

.)2(طهالهذا الجانب في نشا

عدم حمایة المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردة-سادسا

نظرا لتواجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بكثرة في الوقت الراهن أدى إلى تدفع 

السلع بشكل فوضوي هذا ما أدى إلى بیعها محلیا وبأسعار أقل من مثیلتها المحلیة، وهذا 

بالرغم من تقبلها مبدأ حمایة المنتوج ،(GATT)روط الجاتعمال بشروط تحریر التجارة وش

المحلي عن طریق الرسوم الجمركیة وتشجیعا منها وتأهیال للمؤسسات في طریقة النشأة 

والنمو، وكذلك نجد عدم وجود جهاز للمعلومات یكون فعال لیحدد أنواع المنتجات 

.)3(المحلیة

دور هیئات الدعم الحكومي في تمویل ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دراسة حالة الوكالة ابراهیم خملة، -1

-2010(لدعم تشغیل الشباب، وكالة بسكرة، والصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، وكالة بسكرة ما بین الوطنیة

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )2016

  .18ص
  .19صالمرجع نفسه، -2
.134-133مودع وردة، المرجع السابق، ص-3
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مشاكل مختلفة-سابعا

:ذكرناها، توجد مشاكل اخرى منهازیادة عن المشاكل التي

الكثیر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة متواجدة في مناطق منعزلة أو شبه منعزلة -

فنجد أن الطرقات إلیها جد ضعیفة وغیر معتمدة، والوصول إلیها یكلف الكثیر، 

الماء والكهرباء واالتصال التي تكلف مبالغ كبیرة، وخاصة إیصالإضافة إلى مشكلة 

.)1(ارتفاعها بصفة مستمرةمع

المستوى التكنولوجي المتدني فمعظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستعمل آالت -

.ذو جودة منخفضةاإلنتاجقدیمة وهذا یؤدي إلى عدم انتظام 

غیاب أجهزة تبادل وتحلیل المعلومة االقتصادیة وتحدیثها مع المراكز واألجهزة التي -

تعمل في نفس المجال

فعالیة أسالیب التكوین وخاصة في میدان التقنیات الحدیة لتسییر واقتصاد  عدم-

لسوق، إدارة األعمال وتسییر المنتوج، وكذا تقنیات البیع والتصدیر

نمو وتطور القطاع غیر الرسمي والمتمثل في أنشطة كثرة كالسوق الموازیة والمداخیل -

.)2(الطفیلیة

.16خیر الدین كواش، المرجع السابق، ص-1
.135مودع وردة، المرجع السابق، ص-2
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:المبحث الثاني

م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائراألطر التشریعیة لدع

لقد شهدت الجزائر في الستینات والسبعینات صعفا كبیرا بالنسبة للمؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة التابعة للقطاع العام، أما المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص فهي محدودة ومنذ 

الوطني، وقام بإصدار جملة بدایة الثمانیات بدأ المشرع في إحداث إصالحات في االقتصاد 

الذي یهدف إلى تحدید  1982أوت  21المؤرخ في 11-82من القوانین أهمها القانون رقم 

، وهو أول قانون ینظم )1(األهداف المنوطة باالستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة

لذي وا 1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88االستثمار في الجزائر، ثم یلیه القانون رقم 

.)2(یحدد كیفیات توجیه االستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة

المتعلق بالنقد والقرض والذي 1990أفریل 14المؤرخ في 10-90ثم یلیه القانون 

في مجال التسییر المالي والقرض واالستثمار، ثم یدعم اإلصالحاتیشمل جوانب عدیدة من 

، حیث كان هدفها والمتممةعات التنظیمیة المعدلة هذا القانون بجملة من القوانین والتشری

واحد وهو دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لذا سنتطرق إلى الدعم القانوني الغیر 

).لمطلب الثانيا(والدعم القانوني المباشر )المطلب األول(المباشر 

، یتعلق 1982غشت سنة 21الموافق لـــ 1402ذي القعدة عام  02المؤرخ في 11-82من القانون رقم 01المادة -1

.34باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني، جریدة رسمیة العدد
یتعلق بتوجیه 1988یولیو 12الموافق لـــ 1408ذي القعدة عام  28المؤرخ في 25-88انون من الق1المادة -2

.28االستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة، جریدة رسمیة العدد 
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:المطلب األول

غیر المباشرالدعم القانوني

الجتماعیة التي تتمیز بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نظرا ألهمیة االقتصادیة وا

عمل المشرع الجزائري إلى تقدیم الدعم لها بصفة قانونیة غیر مباشرة وذلك من خالل قانون 

).لفرع الثانيا) (03-01(، وقانون تطویر االستثمار )لفرع األولا( 1993ترقیة االستثمار 

:الفرع األول

)1993(االستثمار ترقیةقانون 

قانون ترقیة االستثمار الذي صدر بموجب المرسوم التشریعي المؤرخ في جاء المشرع

لتكریس حریة االستثمار وعدم التمییز بین المتعاملین الوطنیین او 1993أكتوبر 05

.األجانب

وبما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها دور في تنمیة االقتصاد، منح لها هذا 

االمتیازات الجدیدة وهذا یفتح المجال لها باالستثمار في مختلف القانون بعض من 

.المجاالت

وهذا القانون یعد سیاسة جدیدة لترقیة االستثمار فبموجبه ألغیت القوانین السابقة 

، وهذا ما نصت )1(الصادرة في مجال االستثمار، وتلغى جمیع األحكام السابقة المخالفة له

:ة القوانین المتعلقة بما یليوخاص)2(منه49علیه المادة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اإلطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،بوالبردعة نهلة، -1

.13-12، ص2012-2011نون جامعة منتوري، قسنطینة، القا
، 1993أكتوبر 05الموافق لـــ 1414ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم 49المادة -2

.64یتعلق بترقیة االستثمار، جریدة رسمیة، العدد
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والمتعلق بتأسیس الشركات 1982غشت 28المؤرخ في 13-82القانون رقم -

.المختلطة لالقتصاد وسیرها المعدل والمتمم

والمتعلق بتوجیه االستثمارات 1988یولیو 12المؤرخ في 25-88القانون رقم -

.االقتصادیة الخاصة الوطنیة

10-90من القانون رقم 184والفقرة الثانیة من المادة 183الفقرة الثانیة من المادة -

.والمتعلق بالنقد والقرض1990أفریل سنة 14المؤرخ في 

یحمل على إعادة ألنهفیعتبر هذا القانون حوصلة للقوانین والتجارب التي كانت سابقا 

، وهذا ما ، وبفضله أنشأت وكالة ترقیة االستثمار)1(اإلصالحاتالتنظیم، وفرض جملة من 

.)2(المتعلق بترقىیة االستثمار12-93من المرسوم التشریعي  1فقرة  07نصت علیه المادة 

ولقد حددت صالحیات هذه الوكالة وطریقة سیرها زیادة إلى الصالحیات التي منحها 

المؤرخ في 319/94في المرسوم التنفیذي 12-93إیاها المرسوم التشریعي 

174/06/1994)3(.

هذه الوكالة من اهم الهیئات الحكومیة التي تقوم بدعم االستثمار في مجال وتعتبر 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ولكن یسبب مظاهر البیروقراطیة التي تمیزها تطبیق هذا 

المرسوم والتي كانت السبب في توقیف وتجمید المشاریع المصرح بها لدى هذه الوكالة لم 

وس األموال سواء كانت وطنیة خاصة أو أجنبیة ومن لم یتوصل إلى جذب رؤ  أویستطع 

اجل القضاء على هذه المظاهر حاولت الدولة تحریك دوالیب االستثمار دون تغییر في 

.13بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-1
.المرجع السابق12-93یعي المرسوم التشر -2
.13بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-3
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قانون وٕاصدارأرادت التخلي عن هذا القانون أخرىقانون االستثمار من جهة ومن جهة 

.)1(آخر یكون أكثر فعالیة في مجال االستثمار

ترقیة االستثمار بانها ذات طابع مركزي بیروقراطي، تدارك المشرع انتقدت وكالة 

المعدل 03-01بموجب األمر 12-93الجزائري الوضع وقام بتعدیل المرسوم التشریعي 

والمتمم، حیث قام بتحدید النظام الذي یطبق على االستثمار في الجزائر، وهنا قام بتغییر 

.)2(طنیة لتطویر االستثماراسم وكالة ترقیة االستثمار إلى وكالة و 

:الفرع الثاني

)03-01(قانون تطویر االستثمار 

-93المتعلق بتطویر االستثمار تعدیال للمرسوم التشریعي )03-01(جاء القانون 

المتعلق بترقیة االستثمار الذي عجز عن تحریك دوالیب االستثمار ویتمیز هذا القانون 12

بفكرة تطویر االستثمار وهذا التغییر یعطي للنشاط باستبداله لفكرة ترقیة االستثمار

اإلستثماري الطابع اإلیجابي، وذلك بمنح الحریة التامة في ممارسة من جهة ومن جهة أخرى 

ینص على عدم تدخل الدولة في نشاط االستثمار، حیث یصبح دور الدولة دور محفز بكل 

.)3(ما یحمله من أجهزة وضمانات بعدما كان دورها دور منتج

فمن اجل دعم وتطویر االستثمار، حدد هذا القانون النظام العام الذي سیطبق على 

)03-01(االستثمارات الوطنیة واألجنبیة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات فأنشأ هذا القانون 

.653، ص2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار،عجة الجیاللي، -1
الماستر في مذكرة لنیل شهادةاألجهزة المكلفة بتنظیم عملیة االستثمار في الجزائر،قبي طارق، بلیلي ریاض، -2

الحقوق، شعبة القانون االقتصاد وقانون، تخصص القانون العام لألعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.6، ص2013/2014الرحمن میرة، بجایة 
.379-678عجة الجیاللي، المرجع السابق، ص-3
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هیئتان أساسیتین تقومان باإلشراف على عملیة االستثمار تكون محل األجهزة المنشأة في 

.)1(:المتعلقة بترقیة االستثمار وهي12-93سوم التشریعي المر  إطار

(CNI)المجلس الوطني لالستثمار -1

ینشأ لدى «:المتعلق بتطویر االستثمار)03-01(من األمر رقم 18/1علیه المادة 

"مجلس"وزیر المكلف بترقیة االستثمارات، مجلس وطني لالستثمار یدعي في صلب 

.)2(»س الحكومةبوضع تحت سلطة رئاسة رئی

ویتشكل المجلس من وزراء على )الوزیر األول(فهذا المجلس یترأسه رئیس الحكومة 

صلة بالمجال االقتصادي ورئیس مجلس اإلدارة والمدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر 

.)3(االستثمار ویتولى أمانة المجلس الوزیر المكلف بترقیة االستثمار

(ANDI)ر االستثمار الوكالة الوطنیة لتطوی-2

جاءت هذه الوكالة تعدیال لوكالة ترقیة االستثمار التي جاء بها المرسوم التشریعي 

، فهذه الوكالة من بین أهم الهیئات التي تسهر على دعم وتطویر المؤسسات 93-12

المعدل والمتمم، حیث 03-01، فأنشئت هذه الوكالة بموجب األمر )4(الصغیرة والمتوسطة

تنشأ وكالة وطنیة لتطویر االستثمار تدعى في صلب النص «:6ا في المادة نص علیه

.14بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-1
، یتعلق 2001غشت 20الموافق لـــ1422المؤرخ في أول جمادي الثاني عام 03-01مر من األ18/1المادة -2

.47بتطویر االستثمار جریدة رسمیة، عدد
، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، االستثمارات األجنبیة في القانون الجزائرعیبوط محند وعلي، -3

.73-72، ص2014الجزائر، 
.15-14لبردعة نهلة، المرجع السابق، ص صبوا-4
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تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل إداریة، فهي عبارة عن مؤسسة عمومیة )1(»"الوكالة"

.)2(356-06من المرسوم التنفیذي رقم 01المالي وهذا ما نصت علیه المادة 

، وهذا في األمر )3(لمكلف بترقیة االستثماراتوهذه الوكالة تكون تحت رئاسة الوزیر ا

حیث كانت الوكالة فیه تحت وصایة رئیس الحكومة 03-01الذي یعدل األمر 06-08

من األمر رقم 21ولهذه الوكالة عدة مهام لم یحددها المشرع على سبیل الحصر في المادة 

.ضمانا لمرونة الجهاز فهي آلیة لتطویر االستثمار01-03

لهذه الوكالة هیاكل المركزیة على المستوى المحلي حیث یكون إنشائها أمر أضیفت 

فعلى مستوى هذه الهیئة تنشأ هیئة یطلق علیها الشباك الوحید الالمركزي، حیث )4(إجباري

.)5(توجد على مستواه جمیع اإلدارات التي لها صلة باالستثمار

مجلس الوطني لترقیة االستثمار ومن هنا، یمكن أن نستنتج العالقة الموجودة بین ال

:والوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار

إن الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار والمجلس الوطني لتطویر االستثمار تربطهم -

عالقة وطیدة، حیث تأخذ شكلین وهما عالقة تكامل وعالقة تداخل وهذا ما یجعلها 

.)6(من أهم محركات االستثمار

.، مرجع سابق2001أوت  20المتعلق بتطویر االستثمار المؤرخ في 03-01من األمر رقم 06المادة -1
، المتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر سنة 09المؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي رقم -2

.2017مارس 08صادرة في 16جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة عدداالستثمار وتنظیمها وسیرها، 
.، مرجع سابق2001أوت  20المؤرخ في 18-01من األمر 21المادة -3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في دور الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في جلب االستثماراتولد بوخطین زهیر، -4

.5، ص2017معة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، تخصص قانون أعمال، جا
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات االستثمار،حسان نادیة، -5

.100-99، ص2008، 02والسیاسیة، عدد
.43ولد بوخیطین زهیر، المرجع السابق، ص-6
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التكاملیة نجد أن المجلس الوطني لالستثمار هو الذي یقوم برسم فیما یخص العالقة-

سیاسة الحكومة في مجال االستثمار خاصة في ترقیة وتشجیع االستثمارات األجنبیة، 

المتعلق بترقیة 09-16فله دور في تفعیل االستثمارات خاصة بعد صدور القانون 

تخفیضات في  أویبیة وتخفیضات ضر  إعفاءاتاالستثمار الذي خول للمجلس منح 

، كما وسع له في مسألة دراسة وقبول المشاریع )1(الرسوم للمستثمر من جهة

االستثماریة من جهة أخرى، وبالنسبة للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وفي ظل 

356-06المتعلق بترقیة االستثمار والمرسوم التنفیذي رقم )2(09-16القانون 

الوطنیة لتطویر االستثمار المعدل والمتمم بموجب المتضمن صالحیات الوكالة 

منه منح للوكالة طابع تنفیذي 03فمن خالل المادة 100-17المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(بامتیاز

لذا نجد أن المجلس الوطني لالستثمار یقوم بعملیة التخفیض، والوكالة الوطنیة لتطویر 

یر، لذا یمكن استخالص مجاالت التكامل بینهما هذا األخأوامراالستثمار تقوم بعملیة تنفیذ 

.)4(:في عدة نقاط

فالمجلس الوطني لالستثمار یختص بدراسة كل اقتراح :في مجال منح االمتیازات- أ

من 18بتأسیس مزایا جدیدة وكذلك كل تعدیل یمس المزایا الموجودة وهذا ما جاء في المادة 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة ،"لوطني لالستثمارعن دور المجلس ا"اقلولي محمد، -1

.18، ص2016، 1مولود معمري، عدد
صادر  46ج عدد.ج.ر.یتعلق بترقیة االستثمار ج2016أوت سنة 03مؤرخ في 09-16قانون ترقیة االستثمار رقم -2

  .2016أوت  03في 
-06یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017مارس 05مؤرخ في  100-17ذي رقم من المرسوم التنفی03المادة -3

والمتضمن صالحیة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها، 2006أكتوبر سنة 09المؤرخ في 356

.2017مارس 08صادر في 16ج، عدد.ج.ر.ج
.44ولد بوخیطین زهیر، المرجع السابق، ص-4



اإلطار القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:الفصل األول

34

أن االمتیازات یحددها المجلس الوطني التي تأكد.)1(101-17المرسوم التنفیذي رقم 

لالستثمار بعدما أن تقوم الوكالة الوطنیة لالستثمار بالتقییم االقتصادي، فتقوم بإعداده على 

أساس بطاقة معلومات فیتم تحدید محتواها بموجب قرار من الوزیر المكلف باالستثمار بعد 

)2(:موافقة المجلس، وهذه المزایا نوعان

من المرسوم التنفیذي رقم 14ستثنائیة المنصوص علیها في نص المادة المزایا اال-1

والتي یمكن ان تمنح زیادة على 09-16من القانون رقم 18ونص المادة .)3(147-102

09-16من القانون رقم 17المزایا المشتركة واإلضافیة للمشاریع المذكورة في المادة 

.المتعلق بترقیة االستثمار

 أوالتي من شانها ان تمنح االستثمارات حسب موقعها والتي یساوي مبلغها المزایا -2

.)4()دج 5000.000.000(یفوق خمسة مالییر دینار 

في مجال االستثمارات ذات األهمیة الخاصة بالنسبة لالستثمار الوطني- ب

یقوم المجلس الوطني لالستثمار بدراسة مقاییس تحدید المشاریع التي لها أهمیة 

 إعداد، أما الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار فمهمتها هي )5(تصاد الوطني ویوافق علیهالالق

اتفاقیة متفاوض علیها بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وذلك لكي یستفید 

، التي لها أهمیة )6(المستثمر من المزایا االستثنائیة التي تمنحها الدولة بالنسبة لالستثمارات

یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا 2017مارس 05مؤرخ في 101-17من المرسوم التنفیذي رقم  18دة الما-1

.2017مارس 08صادر في  16ر عدد.لالستفادة من المزایا على مختلف أنواع االستثمارات، ج
، نفس المرجع101-17ب من المرسوم التنفیذي رقم /18المادة -2
، یحدد كیفیات تسجیل االستثمارات وكذا 2017مایو سنة 05المؤرخ في 102-17رسوم التنفیذي من الم14المادة -3

  .16ر عدد.الشكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج
.نفس المرجع102-17من المرسوم التنفیذي 14المادة -4
یات المجلس الوطني یتعلق بصالح2006أكتوبر 09مؤرخ في 355-06من المرسوم التنفیذي 03المادة -5

.2006أكتوبر 11صادر في  64ج عدد .ج.ر.لالستثمار وتنظیمه وسیره، ج
.المرجع السابق09-16من قانون ترقیة االستثمار 17المادة -6
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، )1(اصة بالنسبة لالستثمار الوطني التي یجب أن تأخذ موافقة المجلس الوطني لالستثمارخ

.وهنا نبرز عالقة التكامل بین المجلس الوطني لالستثمار والوكالة الوطنیة لالستثمار

أما مظاهر التداخل بین المجلس الوطني لترقیة االستثمار والوكالة الوطنیة لالستثمار 

اتفاقیات بإعداداتفاقیات االستثمار، حیث الوكالة الوطنیة تقوم إبرامیظهر في موضوع 

االستثمار والمجلس الوطني لترقیة االستثمار یقوم بالموافقة علیها، وهذا ما نصت علیه 

تأهیل المشاریع المذكورة في المادة ...«:من القانون المتعلق بترقیة االستثمار26المادة 

اتفاقیة االستثمار التي تعرض على المجلس الوطني لالستثمار  ادوٕاعدوتقییمها  أعاله 17

.)2(»للموافقة علیها

المتعلق بصالحیات 355-06من المرسوم التنفیذي رقم 03وهذا ما أكدته المادة 

، فكل أعمال المدیر العام للوكالة الوطنیة بما فیها حریة التعاقد یجب أن تأخذ )3(المجلس

من المرسوم التنفیذي رقم 41لالستثمار، غیر أنه بموجب المادة موافقة المجلس الوطني

التي أعطت للمدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر أن یبرم مع الهیئات الوطنیة أو 06-356

األجنبیة، وذلك بعد استشارة كل من السلطة الوصیة ومجلس اإلدارة أي اتفاق أو اتفاقیة لها 

وهذا ما یظهر عالقة التداخل بین المجلس والوكالة بما .)4((ANDI)عالقة بمجال وكالة 

أنهما تربطهما عالقة وظیفیة في مجال االستثمار، كما یخضعان لنفس السلطة الوصیة وهي 

، فیمكن للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار أن تقوم ببعض صالحیات المجلس )5(الحكومة

ة من السلطة الوصیة ومجلس اإلدارة ودون أن الوطني لترقیة االستثمار وذلك بعد أخذ الموافق

.یشیر المجلس وهو مجال التداخل بینهما

.المرجع السابق09-16من قانون ترقیة االستثمار رقم 26المادة -1
.لمرجع السابقا 09-16من قانون ترقیة االستثمار رقم 26المادة -2
.، المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -3
.المرجع السابق356-06من المرسوم التنفیذي رقم 41المادة -4
.المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -5
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:المطلب الثاني

الدعم القانوني المباشر

إلى جانب الدعم القانوني الغیر مباشر الذي قدمه المشرع الجزائري إلى المؤسسات 

أول قانون  ارإصدالصغیرة والمتوسطة، نجده قد منح دعم قانوني مباشر وذلك من خالل 

خاص بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات 

(18-01(الصغیرة والمتوسطة  وكذلك مختلف التوصیات الصادرة عن مجلس )ولالفرع األ)

).لثانياالفرع (الوزراء 

:الفرع األول

القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

االستثمار في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیس حدیث النشأة، فعندما  إن  

نعود إلى القوانین التي صدرها المشرع الجزائري من اجل تنظیم عملیة االستثمار في مجال 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكذلك لدعمها وتطویرها وهذا سواءا في الجوانب المالیة أو 

ة، غیر أنه لم یتمكن من تحدید محتواها إلى غایة صدور القانون التنظیمی أوالتشریعیة 

1422رمضان 27المؤرخ في 18-01التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

، فیسعى هذا القانون إلى تعریف المؤسسات الصغیرة )1(2001دیسمبر 12الموافق لـــ

البطالة في الجزائر بین المردود الضئیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في معالجة مشكلةطالبي محمد، -1

، دار 12، العدد"دراسة اقتصادیة"من دوریة مركز البصیرة للبحوث واالستثمارات والخدمات التعلیمیة وكیفیة التفعیل، 

.45، ص2009الخلدونیة للنشر والتوزیع، فیفري 
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القانون إلى تعریف المؤسسات یهدف هذا«:منه01والمتوسطة وهذا ما أكدته المادة 

.)1(»الصغیرة والمتوسطة وتحدید تدابیر مساعدتها ودعم ترقیتها

-01من القانون 04ولقد قدم تعریفا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهذا في المادة 

18)2(.

ویمثل هذا التعریف مثابة مرجع فیما یخص برامج وتدابیر الدعم لهذه المؤسسات 

من القانون 10/1المتعلقة بالقطاع وهذا ما نصت علیه المادة اإلحصائیاتة واعداد ومعالج

01-18)3(.

والهدف من كل هذه التدابیر ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذا القانون 

:من أجل انعاش النمو االقتصادي

المساهمة في إنشاء مؤسسات جدیدة وتوسیع مجال نشاطها-

لمتوسطة على التنافس فیما بینها وتحسین أدائهاحث المؤسسات الصغیرة وا-

والتجدیداإلیداعسیاسات جدیدة من اجل التشجیع على إیجاد-

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحصول على األدوات والخدمات أمامفتح المجال -

.)4(المالیة التي تحتاجها

تكون عن طریق  اتاإلجراءوبالنسبة للتدابیر المتخذة بالنسبة لإلنشاء فنجد أن كل 

.)5(مراكز تسهیل تنشأ لهذا الفرض

.ات الصغیرة والمتوسطة، المرجع السابقیتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسس18-01من القانون 02المادة -1
.السالف الذكر18-01من القانون 04المادة -2
.، السالف الذكر18-01من القانون 10المادة -3
.13بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-4
.المرجع السابق18-01من القانون التوجیهي 13/1المادة -5
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أما بالنسبة للتمویل أنشأت صنادیق ضمان القروض لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات 

.)1(الصغیرة والمتوسطة، فهي المكلفة بضمان القروض البنكیة

-01من القانون  17و 16ن التدابیر المتخذة بالنسبة لالستغالل فنصت علیه المادتی

تحسین الخدمات العمومیة بتشجیع وتطویر  إطارزام السلطات العمومیة في على الت18

.الشراكة بین القطاع العام والخاص

الصفقات العمومیة تعمل على تخفیض حصة من هذه الصفقات أبراموفي مجال 

.)2(للمنافسة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:الفرع الثاني

بیانات مجلس الوزراء

-2010(مجلس الوزراء عدة توصیات من خالل برامج التنمیة الخماسي أصدر

:من اجل الدعم المباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فنذكر منها)2014

2010توصیات جویلیة -أوال

رجب 28هذه التوصیات جاءت من بیان مجلس الوزراء الذي تم انعقاده یوم األحد 

حیث تمیزت بجملة من الكیفیات الهامة لدعم ، 2010یولیو 11الموافق لـــ1431

:المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي یمكن حصرها فیما یلي

إعانة عمومیة لتكالیف التشخیص األولى والتشخیص النهائي، حیث تبلغ %80منح -1

مالیین دج مرفقة بقرض بنكي معفى من كل الفوائد بالنسبة للحصة 3قیمته 

.السالف الذكر 18- 01هي من القانون التوجی14/1المادة -1
السالف الذكر18-01من القانون التوجیهي 17-16المادتین -2
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ویقصد بتشخیص المؤسسة اكتشاف وتحدید نقاط المستخلصة من هذه النفقة، 

.)1(أجل تصحیح األولى واستغالل أحسن للثانیةالضعف والقوة في المؤسسة من

مالیین دج ویقصد باالستثمار 3تقدیم دعم االستثمار غیر مادي الالزم في حدود -2

:الغیر المادي

.غیرة والمتوسطةدراسات البحث والتطویر التي یجب أن تستند علیها المؤسسات الص-

.التكوین بما أن االستثمار البشري هو أساس كل تقدم وتطور-

.)2(مراقبة التسییروأنظمةوضع نظام الجودة -

:وحیث یكون دعم االستثمار الغیر المادي وفقا للكیفیات التالیة

من هذا االستثمار مع قروض مسیرة تماما %50مساعدة عمومیة بنسبة  إعطاء- أ

.ملیون دج100تي یكون رقم أعمالها أكبر من وهذا للمؤسسات ال

من هذا االنفاق مع قروض میسرة تماما %50تقدیم إعانة عمومیة بنسبة - ب

ملیون دج وال 100یعادل أعمالهاوهذا فیما یخص المؤسسات التي یكون رقم 

.ملیون دج500یتجاوز 

للمؤسسات التي یكون رقم%4تمویل بقرض بنكي میسر مع فوائد تعادل - ت

بالنسبة التي یكون رقم أعمالها %2ملیون وملیار دج، و500اعمالها ما بین 

.)3(بین ملیار وملیاري دج

.21بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-1
من الملتقى الدولي حول تمویل عملیات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،بوعتروس عبد الحق، دهان محمد، -2

نوفمبر 21/22ت والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، بسكرة یومي سیاسات التمویل وأثرها على االقتصادیا

.12-11، ص2006
.22بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-3
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ملیون دج وهذا بناء 15حیث قدرت نفقات هذا الدعم بــ:دعم االستثمار المادي-3

:على الشروط التالیة

 %3.5ـمرفقة بقروض بنكیة میسرة مع فوائد تقدر بـ%10تقدیم دعم مباشر بنسبة -

.ملیون دج100وهذا للمؤسسات التي تقل رقم أعمالها عن 

حسب مختلف مستویات  %1و %3إعانة بقروض بنكیة میسرة بفوائد تكون بین -

.ملیون دج وملیار دج100أرقام أعمال المؤسسة ویكون بین 

تقدیم مساعدات واعفاءات جزئیة للفوائد على القروض البنكیة لكن ننجز االستثمارات -4

.)1(األولیة واالستثمارات التكنولوجیة والعلمیة

2010مؤسسة صغیرة ومتوسطة ما بین 20.000فنجد الدولة تسعى إلى تأهیل 

ملیار دج من الموارد العمومیة، وذلك في شكل 380حیث قامت بتخصیص أكثر  2014و

.ملیار دج1000مساعدات واعفاءات من الفوائد على القروض البنكیة التي تصل إلى اكثر من 

مالییر دوالر من األموال العمومیة ستمكن المؤسسات 5وكل هذه العملیات تقدر بـــ

.)2(الوطنیة من اجل المنافسة الدولیة، كما تساعد على توزیع صادراتنا

2011توصیات فیفري -ثانیا

1432ربیع األول 19بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في یوم الثالثاء 

توصلوا إلى جملة من التوصیات منحتها الحكومة تخص دعم 2011فیفري  22لـــ الموافق

:ویمكن حصرها فیما یلي.)3(وتطویر االستثمار

.23بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ، ص-1
على موقع2010جویلیة 11الموافق لـــ1431رجب 28بیان مجلس الوزراء المنعقد یوم -2

www.premier.ministre.gov.dz.20/04/2011-17:40 .
.24بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-3
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المؤسسات الصغیرة إلنشاءصادق مجلس الوزراء على جملة من التدابیر الجدیدة -1

.الجبائیة التي نص علیها قانون االستثمارات اإلعفاءاتوالمتوسطة إلى جانب 

فیما یخص العقار الموجة لالستثمار یتعلق األمر بأربع قرارات-أ

إلى إتاوة اجاریة تحددها إضافةمنح تامین على القطع األرضیة بحق االمتیاز 

  .الدولة أمالكمصالح 

سنوات كحد أقصى یتم تخصیص سعر 3االستثمار والتي تقدر بــإنجازولكن أثناء 

عند انطالق نشاط االستثمار، وبالنسبة لوالیات  %50و %90اإلتاوة االجاریة بنسبة 

10الجنوب والهضاب العلیا فإن هذه اإلتاوة تكون بالدینار الرمزي للمتر المربع، وهذا لمدة 

.%50سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة ترتفع إلى 

في برنامج تأهیل وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تم تخصیص رصید بقیمة 

  .2012و 2011یار دج خالل مل15أقصاها

هكتار 4000ثالثین منطقة صناعیة على مساحة تقدر بحوالي إنشاءومن اجل 

موزع على كامل التراب الوطني، تم تخصیص اسهام مالي وقرض طویل المدى بواسطة 

.)1(الصندوق الوطني لالستثمار

اء بما فیما یخص تمویل االستثمار تتعلق القرارات التي اتخذها مجلس الوزر - ب

یلي

ملیار دج من قبل الخزینة العمومیة تحت 100منح قرض طویل المدى بقیمته 

تصرف البنوك العمومیة، وهذا من أجل تمویل المشاریع التي تستغرق وقتا طویال إلنشائها 

.للتجدیدوهذا القرض یكون قابل 

.24بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-1
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عمومیة من اجل تحقیق تكالیف بیع التجهیزات باإلیجار قامت الدولة بإنشاء شركات

وكل هذا یكون في خدمة المؤسسات الصغیرة 2011للبیع اإلیجاري وذلك ابتداء من مارس 

.والمتوسطة التي ترغب باستغالل هذا الجهاز

التي لها عالقة بمساعدة السلطة النقدیة وتنشیط اآللیات اإلجراءاتتحقیق وتسهیل 

.توسطةالتي أنشأت لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغیرة والم

من رأس المال من اجل %34مساهمة الصندوق الوطني لالستثمار بنسبة تصل إلى 

.)1(تنشیط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

بما أن القطاع الفالحي یشكل مصدرا هاما لمناصب الشغل، فحتى هو حضي -2

وهذا  بجملة من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وذلك بإنشاء مستثمرات فالحیة جدیدة

هكتارات مع تخفیضات على إتاوة االمتیاز المحددة 10.5برفع المساحة المستثمرة الفالحیة بــ

.)2(لالستثمار في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

حتى االستثمار المصغر حضي بجملة من قرارات مجلس الوزراء وهذه القرارات لها -3

 أونشاطهم إنشاءتي تشجع الراغبین في كبیرة حیث تهدف إلى تمتین اآللیات الأهمیة

.مناصب الشغل ألنفسهم

فلهذا زیادة إلى االمتیازات الممنوحة یستفید المترشحون لالستثمار المصغر في اطار 

الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتامین عن البطالة التشجیعات 

:اآلتیة

.25بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-1
.26بوالبردعة نهلة، نفس المرجع، ص-2
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5بالنسبة لالستثمارات التي ال تتجاوز  %1إلى  %5تحقیق بنسبة تتراوح من -أ

مالیین دج، وهذا 10بالنسبة لالستثمارات التي تصل إلى  %2إلى  %10مالیین دج ومن 

.بالنسبة إلسهامهم الشخصي لتمویل االستثمار

زیادة نسبة الحد األقصى بالنسبة للفوائد المیسرة على القروض البنكیة وهذه النسبة -ب

في الجنوب والهضاب العلیا، وهذا فیما یخص نشاط البناء %95في الشمال و %80هي 

.واألشغال العمومیة والمیاه والصناعات التحویلیة

دج بالنسبة لتأجیر محل 500.000وبدون فوائد قیمته إضافياالستفادة من قرض -ج

یشغل في النشاط أو لحیازة أو لحیازة مركبة تتم في شكل ورشة في حالة النشاط المهني 

ملیون لتأجیر محل وهذا لحائزي الشهادات 1ارس من قبل خریجي التكوین المهني، والمم

.الجامعیة

سنوات من اجل تطور المؤسسة المصغرة وعند انقضاء هذه 3الجبائي لمدة  اإلعفاء-د

.)1(المدة یخضع للجبایة، كما یمنح للمؤسسات المصغرة حصة من العقود العمومیة المحلیة

لقرض المصغر التي تسیرها الوكالة الوطنیة للقرض المصغر فغنه وفیما یخص آلیة ا

:تستفید من اآلن فصاعدا من

دج 30.000من أجل اقتناء المواد الولیة تم رفع قیمة القرض المصغر بفوائد من - أ

 .دج100.000إلى 

أدوات وتجهیزات بسیطة تم رفع قیمة اقتناءومن اجل ممارسة نشاط یدوي ولغرض -  ب

.)2(ملیون دج 01إلى  400.000القروض من 

.20بوالبردعة نهلة، المرجع السابق، ص-1
.27المرجع نفسه، ص-2
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كما قرر مجلس الوزراء الغاء جمیع الشروط خاصة الشروط المتعلقة باألنشطة 

محل 100التجاریة المخصصة الستفادة الشباب من المحالت التي تم إنشاءها في برنامج 

.)1(في كل بلدیة

  لثالثا القرع

02-17القانون 

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الذي القانون التوجیهي لتطوی02-17یتضمن القانون 

یهدف إلى تحدید عدة إجراءات لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من أجل تنمیة 

االقتصاد الوطني، وفي هذا القانون قام المشرع الجزائري بمراجعة تعریف المؤسسات 

یة وجعله أكثر مالءمة مع الوضع18-01الصغیرة والمتوسطة الذي أعطاه في القانون 

.)2(الراهنة سواء الوطنیة أو الدولیة

:)3(إلىویهدف هذا القانون 

بعث النمو االقتصادي؛-

تحسین بیئة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛-

تشجیع إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السیما المبتكرة منها، والحفاظ على -

دیمومتها؛

تها في مجال التصدیر؛تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقدرا-

:على الموقع2011فیفري 22الموافق لــ1432ربیع األول 19بیان مجلس الوزراء، المنعقد یوم الثالثاء -1

www.premier-ministre.gov.dz
.14خیر الدین كواش، مرجع سابق، ص -2
یتضمن 2017نة ینایر س10هـ ، الموافق لـ 1438ربیع الثاني عام 11، مؤرخ في 02-17من قانون 02المادة -3

  02ج عدد .ج. ر.القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج
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ترقیة ثقافة المقاولة؛-

.تحسین معدل االندماج الوطني وترقیة المناولة-

فیما یتعلق بتدابیر المساعدة والدعم لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فهذا 

القانون یتضمن عدة تدابیر خاصة، تلك المتعلقة بخلق هذا النوع من الشركات والبحث 

ر، تطویر المناولة وكذا الدعم المالي في عملیة إنقاذ المؤسسات التي تكون والتطویر واالبتكا

.)1(في حالة صعبة

تنص على استفادة المؤسسات الصغیرة من مساعدات والدعم 16المادة نجد أن 

المنصوص علیه في هذا القانون حسب حجمها وكذا األولویات المهنیة وبورصات المناولة 

.)2(والمجمعات

هیأتین أعطى لهما مهمة 02-17الجزائري بموجب القانون رقم المشرعلقد أنشأ 

تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والعمل على تنفیذ أحكام وتدابیر المساعدة 

منه نصت على إنشاء وكالة وطنیة 17المنصوص علیها في هذا القانون، فنجد أن المادة 

.)3(رة والمتوسطةتكلف بتنفیذ استراتیجیة تطویر المؤسسات الصغی

:یتم إنشاء هیاكل محلیة وهي الوكالةوعلى مستوى هذه 

ومهمتها هي دعم وٕانشاء والمتوسطةالصغیرة للمؤسساتمراكز دعم واستشارة 

.والعمل على إنمائها ودیمومتهاوالمتوسطةالمؤسسات الصغیرة 

.)4(عم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمشاتل المؤسسات، فهي مكلفة بد

.14خیر الدین كواش، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق02-17من القانون 16المادة -2
.من نفس القانون17المادة -3
.02-17من القانون رقم 20المادة -4
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لهیئة الثانیة التي أنشأها المشرع الجزائري إلى جانب الوكالة هي المجلس الوطني وا

للتشاور من اجل التطویر، فهو فضاء للتشاور ما بین الدلولة والمستفیدین من سیاسة تطویر 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهذا المجلس یتكون من المنظمات والجمعیات المهنیة 

ؤسسات وممثلي القطاعات والهیئات المعنیة بإنشاء وتطویر المتخصصة والممثلة للم

.)1(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

.السالف الذكر24المادة -1



  الفصل الثاني

  آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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نظرا لألهمیة والدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسط في تنمیة االقتصاد 

مام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، أولت الدولة هذا القطاع الوطني ومع سعي الجزائر لالنض

أهمیة خاصة لیس من الناحیة القانونیة والتشریعیة فقط، وٕانما قامت بإنشاء هیئات ترى بأنها 

السبیل األمثل من أجل بلوغ هذه المؤسسات أهدافها ومنه یشجع الشباب بالتوجیه نحو هذا 

ده بواسطة هذه الهیئات كما قامت بتجسید سیاسة جدیدة االستثمار الجدید، ومساعدته وٕارشا

من أجل تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتعزیز مكانتها في األوساق المحلیة والدولیة، 

.وجعلها تتنفس في األسواق الدولیة مع مؤسسات أخرى أقوى منها

مج لتأهیل ونظرا للتطور الحاصل في المجال التكنولوجي قامت الدولة بإعداد برنا

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یقوم أساسا على تكنولوجیا واالتصال، وهذه البرامج منها ما 

هو وطني ومنها ما هو دلي، وكطل هذه الدراسات واآللیات الجدیدة اتخذتها الجزائر من احل 

تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ألنها ترى أنها الحل األمثل للدخول في 

صاد العالمي والحد من مشكلة البطالة لذا سنقوم بدراسة اهم هذه الهیئات واآللیات التي االقت

)المبحث األول(استحدثها المشرع الجزائري من أجل دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ة إلى دعم ومساندة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة معتمدوسنتطرق إلى أهم البرامج ال

.)المبحث الثاني(
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:المبحث األول

هیئات وآلیات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

اتخذت الجزائر العدید من اإلجراءات واآللیات من اجل دعم المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة من مرحلة إنشائها إلى غایة بلوغ أهدافها وضمانا لدیمومتها وٕادماجها في 

ة، لذا سنقوم بدراسة الهیئات الحكومیة األسواق العالمیة وهناك هیئات مالیة وهیئات حكومی

والهیئات المالیة لدعم هذه المؤسسات )المطلب األول(لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

)المطالب الثاني(

:المطلب األول

الحكومیة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ةجهز األ

هدف إلى دعم أنشأ المشرع الجزائري مجموعة متكاملة من الهیئات الحكومیة ت

الفرع (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنمیتها، فسندرس منها المشاتل وحضانات األعمال 

، المجلس االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة )الفرع الثاني(مراكز التسهیل )األول

ر ، الوكالة الوطنیة لتطوی)الفرع الرابع(بورصات المناولة والشراكة )الثالثالفرع(والمتوسط 

).الفرع الخامس(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

الفرع األول

المشاتل وحضانات األعمال

تعرف المشاتل على أنها مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ولها شخصیة 

24المؤرخ في 72-03معنویة واستقللت مالیي وقد أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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، والمتضمن القانون األساسي لمشاتل 2003فبرایر 25الموافق لـ1423ذي الحجة عام 

.)1(المؤسسات وهدفها األساسي هو تقدیم المساعدة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:وتأخذ ثالثة أشكال هي

هي جهاز خاص یهتم بمساعدة أصحاب المشروعات الصغیرة :الحضانة- أ

.والمتوسطة تعمل في مجال الخدمات

یقدم المساعدة ألصحاب المشروعات في قطاع عبارة عن جهاز :الورشة- ب

.)2(الصناعة الصغیرة والمهن الحرفیة

.)3(تهتم بأصحاب المشاریع الذین ینتمون إلى میدتان البحث:نزل المؤسسات-ج

:وتتكفل المشاتل بما یلي

الوقوف إلى جانب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحدیثة النشأة وهذا لفترة زمنیة -

رشاد والنصح لها في المیدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي مع تقدیم اإل

وتدریبها على مبادئ وآلیات التسییر وتتكون المشتلة من مجلس وٕادارة ومدیر ولجنة 

.)4(المشاریع

.تسییر وٕایجار المحالت والمستودعات-

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمباني محمد، سبیل -1

التحلیل االقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم :شهادة دكتوراه علوم اقتصادیة، فرع

.224، ص 2017، 3العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر 
.38إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص-2
.225مباني محمد، مرجع سابق، ص -3
.39إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص -4
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م تقدیم لها خدمات متعددة ومتنوعة كالتوظیف اإلداري والتجاري، كما توفر له-

تجهیزات المكتب ووسائل اإلعالم اآللي وهذا بالنسبة للمؤسسات الحدیثة 

:هذا فیما یخص مهامها أما أهداف المشاتل فتكمن فیما یلي.)1(النشأة

ضمان دیمومة واستمراریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحدیثة النشأة-

ضل وتعزیز تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على العمل أكثر وتقدیم األف-

.)2(التنافسیة فیما بینهما

تسعى إلى جعلها في المدى المتوسط إلى عامل استراتیجیا في التطور االقتصادي -

.والمشاركة في الحركة االقتصادیة

.)3(العمل على تطویر أنواع التعاون مع المحیط المؤسساتي-

عهم تقدیم الدعم لخریجي الجامعات والمعاهد العلیا من أجل إنشاء مشاری-

ومؤسساتهم الخاصة أو مساعدة الباحثین من االستفادة من نتائج األبحاث التي 

.)4(یقومون بها أثناء التخرج، وهذا من مرحلة العمل المخبري إلى مرحلة التطبیق

الفرع الثاني

مراكز التسهیل

1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في 79-03أنشأت في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

، المحدد للطبیعة القانونیة لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة 2003فبرایر  25ـ الموافق ل

.225مباني محمد، مرجع سابق، ص -1
.39إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص -2
.225مباني محمد، مرجع سابق، ص -3
.78، ص نفسهمرجع ال -  4
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والمتوسطة ومهامها وتنظیمها، وهي عبارة عن هیئة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع 

.)1(بالشخصیة المعنیة واالستقالل المالي

:تتمثل أهداف ومراكز التسهیل فیما یلي

شئي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إنشاء شباك یتماشى مع احتیاجات من-

والمقاولین

الحث على استعمال التكنولوجیا الحدیثة وتطویرها لدى أصحاب المشاریع-

البقاء إلى جانب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل االندماج والدخول في -

االقتصاد الوطني والدولي وترقیة ممارستها وتشجیعها

یعها واسترداهاتقلیل آجال إنشاء المؤسسات وتوس-

تهدف إلى جعل حاملي المشاریع ومراكز البحث وشركات االستشارة ومؤسسات -

التكوین واألقطاب التكنولوجیة والصناعیة والمالیة، یتعاملون فیما بینهم لكي یستفید 

.كّل واحد من عمل اآلخر

ون العمل على كجعل عالم األعمال والمؤسسات والغدارات المركزیة أو المحلیة یلتق-

.في مكان ما، حیث یكون وهذا المكان من إنشاء مراكز التسهیل

تهدف إلى جعل كّل الملفات التي تحظى بالمساعدة من الصنادیق المنشأة لدى -

وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تسیر بشكل قانوني

.تطویر ثقافة التقاول-

، 2003فبرایر 25الموافق لـ 1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في 79-03م التنفیذي رقم من المرسو 02/1المادة -1

13ر، العدد .والذي یحدد الطبیعة القانونیة لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظیمها، ج
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تصادي المحلي تهدف إلى جعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تطور النسیج االق-

وذلك باستخدام المنتوجات المحلیة وفى العملیة اإلنتاجیة وتشجیعها على تطویر 

)1(.نفسها وتعزیز التنافس فیما بین هذه المؤسسات

باإلضافة إلى هذه األهداف نجد أن مراكز التسهیل عدة وظائف اجو مهام تقوم بها وهذا من 

  :داجل تحقیقها ومن بین مهاماتها األساسیة نج

العمل على مساعدة أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة على تجاوز كّل -

المشاكل 

دراسة الملفات التي یقدمها أصحاب المشاریع أو المقاولین واألشراف على متابعتها-

دعم هذه المؤسسات وذلك بتقدیم المساعدة في مجال االستشارة في وظائف -

.التسییر والتسویق وتسییر البشریة

اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملیة، من خالل توجیههم حسب تجدید -

.مسارهم المهني

تشجیع إنشاء مؤسسات على إعداد هیكلة استثماراتهم على احسن وجه، واقتراح -

.)2(علیهم برنامج تكوین أو استشارة یتماشى مع احتیاجاتهم الخاصة

والذي یسیره مدیر یعین من طرف ویقوم بإدارة مراكز التسهیل مجلس التوجیه والمراقبة،

الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أما عن تشكیلة المجلس فیتشكل من ممثلي 

.98بو البردعة مهلة، كمرجعه سابق، ص -1
.227مباني محمد، مرجع سابق، ص -2
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الهیئات الحكومیة المعنیة، بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومنها المؤسسات المالیة 

.)1(التي تقدم الدعم لهذه المؤسسات

فهي تمول عن طریق إعانات التسییر والتجهیز التي أما عملیة تمویل مراكز التسهیل 

تمنحها الدولة والجماعات المحلیة، أو مؤسسات تاو الهیئات العمومیة الوطنیة، نذلك إعانات 

.)2(الهیئات الدولیة بعد ترخیص من السلطات المعنیة والهبات والوصایا

واالستشارة في ظل ویجب اإلشارة إلى انه تم تحویل مراكز التسهیل إلى مراكز الدعم

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتم 02-17القانون رقم 

جمعهم مع المشاتل والحضانات وأصبحت تحت رعایة وكالة المؤسسات الصغیرة 

.)3(والمتوسطة

الفرع الثالث

المجلس االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

رة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجلس استشاري، یتمتع بالشخصیة ینشأ لدى وزا

المعنویة، واالستقالل المالي، ویتواجد مقره على مستوى مدینة الجزائر ولقد نص علیه المشرع 

في «:التي تنص على ما یلي0118من القانون التوجیهي رقم 25الجزائري في نص المادة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تنشأ لدى الوزارة المكلفة إطار اإلعالم والتشاور وقصد تطویر

بالمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة هیئة استشاریة تتكون من تنظیمات وجمعیات مهنیة من 

.)4(»ذوي االختصاص والخبرة تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

20-19، مرجع سابق، ص 79-03من المرسوم التنفیذي رقم 8/1، المادة 7المادة -1
، مرجع سابق79-03من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -2
.07،مرجع سابق، ص 02-17من القانون رقم 20المادة -3
.، مرجع سابق15-01من لقانون رقم 25المادة -4



آلیات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:ثانيالفصل ال

55

من المرسوم التنفیذي 02ى والمادة وقد تم تهریف لهذا المجلس من خالل المادة األول

الذي یتضمن إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة  80-03رقم 

والمتوسطة وتنظیمه وعمله، على أنه عبارة عن جهاز استشاري یكلف بترقیة الحوار والتشاور 

العمومیة من بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجمعیاتهم المهنیة كمن جهة والسلطات

.)1(جهة أخرى

:ویقوم المجلس الوطني لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعدة وظائف منها

جعل السلطات العمومیة والشركاء االجتماعیین واالقتصادیین یتحاورون -

ویتشاورون بشكل دائم ومنتظم جحول المسائل التي لها مصلحة بالتطور االقتصادي 

سات الصغیرة والمتوسطة بصفة خاصةبصفة عامة وترقیة المؤس

.التوجه إلى مختلف المجمعیات المهنیة-

التوجه إلى مختلف الجمعیات المهنیة ومنظمات أرباب العمل لجمع معلومات -

اقتصادیة التي تساعده بإعداد سیاسات واستراتیجیات لتطویر قطاع المؤسسات 

)2(الصغیرة والمتوسطة

ستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أما عن تشكیلة المجلس الوطني اال

:فنجد أنه یتشكل من

فیفري 25الموافق لـ 1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في 80-03سوم التنفیذي رقم من المر 02والمادة 01المادة -1

سنة 
.61بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -2



آلیات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر:ثانيالفصل ال

56

:الجمعیة العامة-1

عضو یمثلون الجمعیات المهنیة والمنظمات النقابیة وخبراء یتم 100تتكون من 

اختیارهم وتعیینهم من طرف الوزیر المكلف بالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة ولقد كلفت 

:الجمعیة العامة بما یلي

النظام الداخلي للمجلس والمصادقة علیهدراسة -

دراسة برنامج عمل المجلس وحصیلة نشاطه وتقییمها والمصادقة علیها-

دراسة التقریر السنوي للمجلس وٕارساله إلى الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیر -

والمتوسطة، كما تتولى هذه الجمعیة دراسة كل مسألة ونقطة یعرضها علیه المجلس 

.)1(هواإلبداء برأی

:المكتب-2

:أعضاء منتخبین من طرف الجمعیة العامة ویهتم بما یلي10یتكون من -

إعداد مشروع المیزانیة على السلطة المختصة یجب أن یقوم المكتب بدراسته -

.والمصادقة علیه، ونفس الشيء للحصیلة المالیة للمجلس

.تنسیق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها-

:رئیسال-3

إن رئیس المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

:ینتخب من طرف المكتب حیث یكلف بالمهمات التالیة

.توزیع المهام بین أعضائه وٕادارة أشغال الجمعیة العامة والمكتب اللذان یترأسهما-

.إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعیة العامة والمكتب-

62بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -1
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ر سنوي وتقدیمه إلى الوزیر بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعد إعداد تقری-

.مصادقة الجمعیة علیه

:اللجان الدائمة-4

:ویضم

.اللجنة االقتصادیة-

.لجنة االتصال وتحسین المنظمة اإلعالمیة االقتصادیة-

لجنة االستراتیجیة والدراسة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

:دائمة فیما یليویتمثل مهام اللجان ال-

كّل ما له عالقة بتنظیم وبرمجة الملفات والتقاریر التي تتعلق بمجال نشاطها في -

اطار برنامج كل مجلس وٕاعطاء رأیه في ذلك وتعرض أعماله على الجمعیة العامة 

.)1(لتقییمها والمصادقة علیها

لرابعاالفرع 

بورصات المناولة والشراكة

تتكون من مؤسسات عامة وخاصة تقوم بأداء 1991هي جمعیات تم إنشاؤها سنة 

:المهام التالیة

.ترقي المناولة والشراكة على المستوى الجهوي والمحلي والعالمي-

.مساعدة المؤسسات الجزائریة من المشاركة في المعارض-

.63بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -1
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تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحدیثة النشأة منن تكثیف النسیج -

.الصناعي في مجال المناولة

.)1(دراسة وتقییمي الطاقات الحقیقیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

انشأ المجلس الوطني  2003وفي  01-18ونجد أن المناولة كرست في القانون رقم 

2003أفریل 22المؤرخ في 188-03لترقیة المناولة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

شكیله وسیره، كما تطرق الیها القانون رقم المتضمن تشكیل المجلس الوطني لترقیة المناولة، ت

.وهذا في الفلل الثاني منه17-02

الفرع الخامس

ANDالوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  PME

المؤرخ في 165-05هي وكالة أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

معنویة واستقالل ، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، لها شخصیة03/05/2005

مالي وتقع تحت وصابة الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذه الوكالة إنشاتها 

الدولة لكي تكون أداة لها في مجال تنفیذ السیاسة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة 

.)2(والمتوسطة

)3(.والمتوسطةكما منحت لها مهمة تنفیذ البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة

:ویمكن حصر مهام الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیما یلي

.تنفیذ البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتابعته-

.28-27بوخطة رقاني، خمقاني نریمان، مرجع سابق، ص -1
.227حمد، مرجع سابق، ص مباني م-2
.32عذیر أحمد سلیمة، مرجع سابق، ص -3
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من أجل تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تسعى الوكالة إلى منح -

لمؤسسات في مسار تنافسیتها وتطویر طرق استراتیجیة قطاعیة ومرافقة هذه ا

.اإلنتاج وجعلها وتعتمد على التكنولوجیا الحدیثة

دعم التأهیل المباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجعلها تسیر على خطى -

.برنامج میدا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

استشارة خبراء مختصین وتقدیم النصح أو المساعدة لهذه المؤسسات -

السعي إلى إیجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي قد تتعرض إلیها هذه -

.المؤسسات وذلك بالتنسیق مع الجهات المختصة

إعطاء خدمة تقنیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل إدماجها في دینامیكیة -

العصرنة والتنافسیة

لك باقتراب هذه األخیرة التحاور والتشاور مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذ-

من الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من خالل فروعها 

.)1(وتكثیف االجتماعات مع الجمعیات المهنیة والهیئات التمثیلیة

المطلب الثاني

الهیئات المالیة الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تم إنشاء من أجل تحقیق هدف النهوض بقطاع ا

هیاكل وتقوم بدعم وتمویل هذه المؤسسات التي تواجه في الكثیر من األحیان عوائق 

وصعوبات متتالیة تؤثر على عملها واإلنتاج الذي یشكل خطر علیها ألنه یهدد استمراریتها، 

.33-32عذیر أحمد سلیمة، مرجع سابق، ص -1
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، صنادیق القروض )الفرع األول(ANSEJلذا سندرس الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

).الفرع الثالث(ووكالة ترقیة ودعم االستثمار )الفرع الثاني(

الفرع األول

ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

المؤرخ في 296-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996أنشأت هذه الوكالة سنة 

)األول حالیاالوزیر(وكانت تحت سلطة رئیس الحكومة آنذاك 1996سبتمبر 08

تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، لها عدة فروع محلیة وجهویة، یتولى  الوزیر 

.)1(المكلف بالتشغیل متابعة نشاطاتها

سنة، له )35-19(الوكالة هي فرصة للشباب العاطل عن العمل والبالغ عمرهم من 

تشجیع ودعم مثل هذه المشاریع أفكار ومشاریع یمكن أن یعمل بها مؤسسة، فهي مكلفة ب

.)2(مالیین دینار10والتي ال تتعدى تكلفتها اإلجمالیة 

مشروع وتشغیل 364445وتشیر اإلحصائیات أن هذه الوكالة قد ساهمت في تمویل 

.)3(شخص870671

:وتتثمل إجراءات الدعم التي تقدمها فیما یلي

، "التجربة الجزائریة في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة"شریف غیاط، محمد بوقموم، -1

.133، صثؤ2008جامعة دمشق، العدد األول، ، 24مجلة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
.12خیر الدین كواش، مرجع سابق، ص -2
جامعة الشهید ، الملتقى الوطنيإشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، دعوادي مصطفى، -3

.123، ص 2017دیسمبر 07-06حمة لخضر، الوادي، 
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:المساعدات المالیة-1

.ة اإلجمالیة للمشروعمن القیم29إلى  28هبة من -

.التخفیض من نسبة الضرائب البنكیة-

:المساعدة في الحصول على التمویل-2

.تمویل الوكالة+المساهمة الشخصیة :مختلطة-أ

:تمویل البنك حسب القیمة التالیة+تمویل الوكالة +المساهمة الشخصیة :الثالثي- ب

.من المبلغ اإلجمالي2-1:المساهمة الشخصیة

.من القیمة اإلجمالیة للمشروع29-2928لوكالة من ا-

.من القیمة اإلجمالیة للمشروع70:البنك-

كما تمنح لها بعض المزایا الضریبیة مثل اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة -

والتخفیض من التعریفات الجمركیة قید اإلنشاء، وهذا أثناء اإلنشاء وتركیب 

.)1(المشروع وخلق المؤسسة

:مثل مهام هذه الوكالة فیما یليتت

تقدیم المعلومات للشباب أصحاب المشاریع في المجال االقتصادي والتقني -

والتشریعي والتنظیمي والتي لها عالقة بنشاطهم

مراقبة كل المشاریع التي ینجزها الشباب من أجل احترامهم لبنود دفتر الشروط-

عالقات معها من اجل تمویل إنجاز التواصل مع البنوك والمؤسسات المالیة وٕاقامة -

المشاریع واستغاللها

.13-12دعوادي مصطفى، ومرجع سابق، ص -1
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مساعدة أصحاب المشاریع في مجال التسییر والتنظیم وذلك بتقدیم دورات تدریبیة -

.)1(تقوم بها جهات مختصة في إعداد مثل هذه الدورات

منح مساعدات مالیة للشباب أصحاب المشاریع وتشجیع كل التدابیر األخرى التي -

.)2(یة تشغیل الشبابتهدف إلى ترق

الفرع الثاني

صنادیق ضمان القروض

FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -أ

11المؤرخ في 373-02هي مؤسسة عمومیة أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وهو  2004مارس 14، وانطلق الصندوق في النشاط بصورة رسیمة في 2002نوفمبر 

جة اهم مشكل وتعاني منه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أال وهو في یهدف إلى معال

ویكون الحد األدنى لقیمة الضمان للكل )3(الضمانات الالزمة للحصول على القروض البنكیة

مالیین دینار جزائري5مشروع 

ملیون دینار جزائر، وصندوق قروض المؤسسات الصغیرة 50أما الحد األقصى فهو 

قدم هذا الضمان إال بعد دراسة المشروع وفي نفس الوقت یقدم البنك إخطارا والمتوسطة ال ی

.بموافقته على تمویل المشروع، فیقدم الصندوق الضمان النهائي

.229مباني محمد، مرجع سابق، ص -1
42إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص -2
.136شریف غیاط، محمد بوقموم، مرجع سابق، ص -3
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من القروض المقدمة من 70ولقد كان الصندوق یغطي نسبة یمكن أن تصل إلى 

فعت هذه النسبة إلى ارت02-17طرف البنوك والمؤسسات المالیة، ولكن بعد صدور القانون 

80

نجد أن هذا الصندوق یتواجد في جمیع أنحاء الوطن على مستوى المدیریات الوالئیة 

.)1(للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:المؤسسات المؤهلة لالستفادة من الصندوق-1

ال تستفید جمیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من هذا الصندوق بل هناك بعض 

منه، ویستثنى البعض اآلخر ومن بین هذه المؤهلة لالستفادة من هذا منها فقط تستفید 

:الصندوق نجد منها

.التي تساهم في تقلیص الواردات، أو في تنمیة وزیادة الصادرات

المؤسسة التي تستخدم أیدي عالمة من الشباب ذو الكفاءات التي تخرجت من -

مراكز التكوین المهني أو الجامعات

في االبتكار والتطورالمؤسسات المساهمة-

المؤسسات التي تستعمل الموارد الطبیعیة المحلیة-

.)2(المؤسسات التي تحقق قیمة مضافة معتبرة-

.15دعوادي مصطفى، مرجع سابق، ص -1
مال مجلة اقتصادیات ش،"الهیاكل واآللیات الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر"محمد زیدان، -2

.127إفریقیا، ص 
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:المؤسسات غیر مؤهلة لالستفادة من الصندوق-2

هناك بعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستثنى من االستفادة من ضمانات 

:الصندوق ومنها

.من تسهیالت بنكیةكل مؤسسة استفادت سابقا و -

18-01كل مؤسسة ال تتوفر فیها الشروط المنصوص فیها في القانون -

.البنوك والمؤسسات المالیة-

.شركات التامین-

.المؤسسات التي یتم تداول أسهمها في سوق القیم المنقولة-

.)1(شركات التصدیر واالستیراد ما عدا المؤسسات اإلنتاجیة-

GCIیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صندوق ضمان القروض االستشار - ب PME

المؤرخ في 134-04لقد تم إنشاء هذا الصندوق في إطار المرسوم الرئاسي رقكم 

ملیار دینار، وبدأ بمزاولة نشاطه سنة 30وكان رأسمال إنشائها یقدر بـ )2(19/04/2004

:وهو عبارة عن شركة ذات أسهم یهدف إلى إنجاز ما یلي2006

ض البنكیة التي استفادت منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتكون تسدید القرو -

.ملیون دینار جزائري50القیمة القصوى للقروض البنكیة القابلة للضمان هي 

الصندوق ال یقدم ضمانا للقروض المنجزة في مجال لفالحة والقروض الخاصة -

لممنوحة للمؤسسات بالنشاطات التجاریة والقروض الموجهة لالستهالك، أما القروض ا

  .128ص مرجع سابق، محمد زیدان، -1
.12خیر الدین كواس، مرجع سابق، ص-2
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الصغیرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة المساهمة في الصندوق فإنها 

.تستفید من ضمان الصندوق

:الصندوق یقوم بتغطیة مخاطر معینة منها-

في حالة عدم تسدید القروض الممنوحة.

التصفیة القضائیة للمقترض.

بالنسبة للفروض الممنوحة أثناء 80بة وتحدد ونسبة تغطیة المخاطر أو الخسارة بنس

بالنسبة للحاالت األخرى، وعن تصریح المدیر 60إنشاء مؤسسة صغیرة ومتوسطة، و

العام للصندوق أن حصیلة نشاطه خالل سنتین ماضیتین غیر كافیة، فمجموع الضمان 

ن ملیار دینار في حی12القروض التي منحت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لم یتعدى 

ملیار دینار من القروض سنویا، كما صرح أن الصندوق قد قام 18كان یجب ضمان 

275وصل إلى 2009وفي نهایة 2008مؤسسة في نهایة 189بتغطیة وضمان 

ملیار دینار  20إلى  18مؤسسة سنویا بقیمة تتراوح بین 500مؤسسة، بدال من تغطیة 

.)1(لمتوسطةكضمانات للقروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة وا

ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -ج

2004جانفي 22المؤرخ في 04/13بموجب المرسوم الرئاسي 2004أنشأ سنة 

)الوزیر األول حالیا(تحت سلطة رئیس الحكومة آنذاك )2(المتعلق بجهاز القرض المصغر

الل المالي تهتم باإلشراف وهي هیئة ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستق

على صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتسییره، یسیرها مجلس توجیهه ولجنة 

129محمد زیدان، مرجع سابق، ص -1
12خیر الدین كواش، مرجع سابق، ص -2
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مراقبة ویهتم الوزیر المكلف بالتشغیل متابعة نشاطها، تقوم هذه الوكالة وبمجموعة من المهام 

:منها

والدخل الضعیفإدارة وتسییر القرض المصغر الذي یمنح للمواطنین دون فائدة أو ذوي -

إعالم أصحاب المشاریع المؤهلة بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم

تقدیم استشارات قانونیة ومالیة للمستفیدین وتقدیم قروض دون فوائد

.)1(العمل على احترام بنود االتفاق ودفاتر الشروط التي ترتبط الوكالة بالمستثمرین

:صنادیق اإلطالق-د

المتضمن القانون 02-17قتصادیة وفي إطار القانون ظهرت نتیجة التحوالت اال

تنشأ «:منه على21التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث نص في المادة 

لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صنادیق ضمان القروض وصنادیق اإلطالق وفقا 

سات الصغیرة والمتوسطة وترقیة المؤسسات للتنظیم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤس

.)2(»الناشئة في إطار المشاریع المبتكرة

فیمكن القول أن صنادیق اإلطالق استحدثت من اجل تشجیع المؤسسات الناشئة 

.المبتكرة وتمویلها

الفرع الثالث

وكالة ترقیة ودعم االستثمار

منه فإن هذه الوكالة 3السالف الذكر، فحسب المادة 93-12أنشأت بموجب القانون 

تكون من غدارات وهیئات تسعى إلى مساعدة المستثمرین من أجل الوصول إلى طموحاتهم 

.185شاوي صباح، مرجع سابق، ص-1
7، مرجع سابق، ص 02-17من القانون رقم 21المادة -2
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تم تعدیل هذا القانون، 2001حیث تهتم الوكالة بدراسته المشاریع واتخاذ القرار بشأنها، وفي 

ه، وما المتعلق باإلشهار ومناخه وآلیات عمل 2001أوت  03-01وذلك بإصدار األمر رقم 

:یمیز القانون الجدید نجد

عدم التمییز بین المستثمرین المحلیین واألجانب-

حیث نجد )ANDI(إنشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنیة لتطویر اإلشهار -

.بداخلها كل الهیئات التي لها عالقة باالستثمار وٕاصدار تراخیص

.)1(العام والخاصإلغاء جمیع أنواع التمییز بین االستثمار -

المبحث الثاني

البرامج المعتمدة في إطار دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

.135محمد بوقموم، مرجع سابق، صشریف غیاط، -1
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الجزائري یعاني من العدید من  ادتصقالاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  واقعإن 

ودورها بفعالیة، ونظرا ألهمیة المؤسسات في  ألهدافهاالتي تحول دون تحقیقها المشاكل

وذلك بإصدارها العراقیلرفع كل هذه  إلىالدولة الجزائریة عملت، االقتصادیةالتنمیة 

وتأهیلها، وهذا بهدف تحسین موقع المؤسسة في  اتسالمؤس هذه لدعممجموعة من البرامج 

لألسواق العالمیة، كل  وغزوهاالسوق ورفع أدائها االقتصادي حتى تبقى في المنافسة الدولیة، 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أصحابائریة وكذا هذا یتطلب مجهودات من الدولة الجز 

المؤسساتوطنیة لدعم برامجتوفیر   إلىالجزائر سعت لهذا البرامجالتي تستفید من هذه 

األوربیة الدولمعخاصة أخرىمع دول اتفاقیاتوٕابرام)المطلب األول(الصغیرة والمتوسطة 

)المطلب الثاني(رة والمتوسطة وهذا في إطار التعاون الدولي لدعم المؤسسات الصغی

المطلب األول

البرامج الوطنیة

من اجل والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة لتأهیلمن البرامج مجموعةتبنت الجزائر 

العالمیة، فنجد أن األسواق إلى، وٕاخراجها واالقتصادیةریة ییالتسأنظمتهادعمها وتحسین 

،  )الفرع األول(وطني اتخذته الدولة الجزائریة برنامجالبرنامج الوطني للتأهیل الصناعي أول 

البرنامجالصغیرة ة والمتوسطة تبنت المؤسساتالقانون التوجیهي لترقیة  طارإوفي  2001

)الفرع الثاني(الوطني لتأهیل المؤسسات لصغیرة والمتوسطة 
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الفرع األول

الصناعيللتأهیلالوطني البرنامج

األقلتشغل على التيوالخاصةالعامةالصناعیةالمؤسساتدعم  إلىیسعى البرنامج 

المحیط المباشرعامل، وهذا لترقیة تنافسیتها الصناعیة، وذلك بتطویر كفاءتها وتهیئة 20

)1(.2001انطلق تنفیذه سنة الهیكلةالصناعة وٕاعادة  ةر وزا وتقودهلها، 

لى الدخول فیه ع والمتوسطةویتمیز هذا البرنامج بكونه ال یجبر المؤسسات الصغیرة 

.)2(بل لها حریة اختیار ذلك

البرنامج، حیث  هذاملیار دینار جزائري لتمویل 04لقد خصصت الدولة مبلغ 

المتبقي خصصته لتحدیث والمبلغملیار دینار جزائري لتأهیل المؤسسات 02خصصت 

)3(.المناطق الصناعیةتأهیلوٕاعادة 

:الصناعيللتأهیلأهداف البرنامج الوطني -1

:تحقیق األهداف التالیة إلىیسعى هذا البرنامج 

الدولیة الظروفالمحیط الصناعي بما یتناسب مع واستحداثتطویر -

)4(على المنافسة قدرة األكثرواألنشطةتطویر الصناعات --

المؤسسات لصناعیة عن طریق تدابیر مالیةتشجیع علىالعمل -

)القانونیةوالقیاسیة التقییس والملكیة الصناعیة،(الضبطدعم وسائل -

)5(.الخدمات التكنولوجیة للدعم لصالح الصناعةواستحداثتطویر-

56إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص 1
.77عبد الحق بوعتروس، محمد دهان، مرجع سابق، ص 2
PMEسیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مع التركیز على برنامج "سهام عبد الكریم، -3 II"

144، ص 2011، 09مجلة الباحث، عدد 
.56حملة، مرجع سابق، ص إبراهیم -4
.144سهام عبد الكریم، مرجع سابق، ص -5
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:االستفادة من البرنامجشروط-2

المؤسسات من اجل االستفادة من  فيتتوفر  أنیجب الشروطمن مجموعةهناك 

:البرنامج ونذكر منها

ناعةممولة لألنشطة التي لها عالقة بالص أویكون نشاطها صناعي ن أ-

سجل تجاري وتحمل رقم تعریف ضریبي لها-

موجبةنتائجمن النشاط في المجال وخففت فیها سنوات3أن یكون قد مرت -

)1(عامل 20األقلعدد عمالها على یكونأن -

:نتائج البرنامج الوطني للتأهیل االقتصادي-3

:تمثلت نتائج وحصیلة البرنامج فیما یلي2010غایة  إلى 2001من سنة 

:مرحلة التشخیص االستراتیجي-أ

هذا   إلىاالنضمام بطلباتمؤسسة خاصة 239عمومیة ومؤسسة253تقدمت 

مؤسسة 50مؤسسة عمومیة، و86، وبعد ذلك تم رفض منها491البرنامج، وتمت معالجة 

168تم قبولها فنجد انه تم قبول التيمؤسسة، أما المؤسسات 136تم رفض  أيخاصة، 

.مؤسسة خاصة187ة، ومؤسسة عمومی

بالنسبة للطلبات التي تم رفضها فیعد سبب ذلك لكون العدید من هذه المؤسسات تعاني 

من صعوبات مالیة، تجعلها غیر مؤهلة للحصول على مساعدات ودعم مكن طرف صندوق 

)2(التأهیلبرنامج  إطارترقیة التنافسیة الصناعیة في 

57إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص -1
.145سهام عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
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:مرحلة تنفیذ مخطط التأهیل - ب

 175 أيمؤسسة خاصة 78مؤسسة عامة و97(خص البرنامج فقد تم قبولفیما ی

المقدم من طرف صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة من المالي الدعم لىإللحصول )مؤسسة

أخرىمؤسسة24إجراء للتأهیل وتم منحهامؤسسة فقط 151مؤسسة، ونجد أن 181

المتعلقة بتنفیذ مخطط التأهیلت اقتصرت على دراسات التشخیص فقط، ووصل عدد عملیا

.مؤسسة151للمؤسسات المقبولة التأهیل

ضمن البرنامج ضئیل جدا، فمن المقبولةعدد المؤسسات  أنهذه النتائج یتبین ومن

مؤسسة فقط، وهذا نظرا لبعض المشاكل 175قبولمؤسسة تقدمت بطلب االنخراط تم 492

.)1(والشروط التي لم تتوفر في هذه المؤسسات

الثانيالفرع 

والمتوسطةالصغیرة المؤسساتلتأهیلالبرنامج الوطني 

هذا البرنامج في ظل القانون التوجیهي لترقیة وتطویر المؤسسات الصغیرة جاء

والمتوسطة الصغیرةالمؤسساتقیام وزارة  إلىالتي تشیر 18المادة  فيخاصة والمتوسطة

ة لتطویر تنافسیة المؤسسات، فصادق علیها مجلس التي تراها ضروریالتأهیلبرنامج بإعداد

، استمر تنفیذه على 2007مرحلة لهه سنة أول، وانطلقت 2004مارس  08الوزراء في 

المؤسسات الصغیرة تأهیلصندوق  إن، ونجد )2013-2007(سنوات 56مدار 

)2(.جزائريملیار دینار 6هذا البرنامج وذلك بقیمة مالیة تقدر بـ بتمویلیقوموالمتوسطة 

57إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص -1
، "ا، دراسة تقییمیةسیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآثارها على تنافسیته"سامیة، ني عنا-2

234كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قالمة، ص 
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:هذا البرنامج أهداف-1

:هذا البرنامج فیما یلي أهدافتكمن 

 ؛اإلنتاجتطویر هذا  البرنامج ووسائل -

اإلنتاجووسائل التقنیةدراسة القدرات -

دراسة المؤسسة وٕاعداد تشخیص استراتیجي عام ومخطط تأهیلها-

تأهیل المحیط المجاور للمؤسسة-

الجوانب  فيوتحسین المستوى التكوینطریق عنتطویر المؤهالت المهنیة -

للنوعیة العالمیة ومخططات العامةعلى القواعد  والحیازةالتسییر، وأجهزةالتنظیمیة 

التسویق

عن قرب على خصوصیات كل والیة وكمل فرع بالتعرفإعداد دراسات عامة كفیلة -

یاتاإلمكانتثمین بواسطةمن النشاط وسبل دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المحلیة المتوفرة

المحیط الذي تعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بالبحث عن سبل تأهیل-

التنسیق والتكامل بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

)1(.تحضیر وتنفیذ ومتابعة هذا البرنامج-

:شروط االستفادة من البرنامج-2

ل االستفادة من هذا المؤسسة منن اج فيهناك مجموعة من الشروط یجب توفرها 

:البرنامج ونذكر منها

بابا عبد لقادر، مقومات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائر، الملتقى الدولي حول متطلبات -1

148، ص 2006أفریل 18-17ف، یومي تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشل
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األصلتكون المؤسسة جزائریة  أن-

على األقل سنتین عمل في المجاللدیهاأن یكون -

ومتوسطةأن تكون مؤسسة صغیرة -

توازن هیكلها المالي-

تكون قادرة على تصدیر منتوجاتها-

)1(التكنولوجیةلها معاییر التنمیة -

:لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدوافع تطبیق البرنامج الوطني-3

األسواق الخارجیة ومع تحریر التجارة الخارجیة  علىالجزائر نحو االنفتاح  طارإفي 

الصغیرة والمتوسطة تطویر المؤسساتالجمركیة بتوجب على الحواجز  علىوالقضاء 

هیلهالتأري، التنظیمي وهذا ما اقتضى برنامجا یمستواها التكنولوجي التسیوتحسین

 رةیغصال المؤسساتیةمتنموضوعتأخذفي الجزائر االقتصادیةاإلصالحاتإن -

، تم 2006نهایة السداسي الثاني لسنة عندالدرجة الثانیة خاصة أنه  فيوالمتوسطة 

االجتماعيللضمانالوطني الصندوق لدى مبهمصرح املع 924746 حواليتشغیل 

)2(.اإلجماليالناتج الداخلي  في %47 منبأكثروتساهمCASNOSاألجراءلغیر

:والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلتأهیلالوطنيالبرنامجمحاور-4

المعنیة المؤسسةالنشاط الذي تنتمي الیه  قطاعمن خالل تحلیل :الجانب القطاعي-

بالتأهیل

149بابا عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
58إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص 2
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لكل الوالیاتبالنسبةمن خالل جعل كل المعاییر والمقاییس نفسها :"اإلقلیميالجانب -

والیات أین یتواجد فیها أكبر 10ذات المسؤولیة، فیمس البرنامج في الفترة األولى 

والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتعدد من 

الصغیرةووسائل دعم المؤسسات المؤسساتيوذلك بتحسین المحیط :محیطال جانب-

والمتوسطة

الدرجة  فيوذلك لتحسین تنافسیتها وجعلها :الصغیرة والمتوسطةالمؤسساتجانب -

المطلوبة

:والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتأهیل إجراءات-5

اإلجراءات عنالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تختلف كثیرا تأهیلإجراءاتإن -

 :هي جراءاتاإل ذهوهتأهیل المؤسسات الصناعیة،  فيالمعتمدة 

شخیص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بالتلتمویلومخططخطة للتأهیل  إعداد-

المؤسساتهذه  لوضعیةاالستراتیجي العام 

التأهیلبرنامجوالمتوسطة بتبني  رةغیالصالوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات قیام-

:مالیة وهي كالتتاليمساعدات إعطاء-

دینار جزائري6000.000حدود فيمن تكلفة التشخیص استراتیجي 100%-

مادیةاالستثمار غیرمن تكلفة 100%-

كلفة االستثمار المادیةمن ت10%-
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المؤسسات  وزارة یتولىجزائري، كما دینارملیون 5یقدر بـ التأهیلومبلغ خطة 

اجر عامل متخصص لمدة سنتین وهذا لتحسین تنافسیة تكلفةوالمتوسطة تحمل الصغیرة

)1(فقط تحددها الوزارةالمؤسساتبعضیشملاإلجراءالمؤسسة وهذا 

:نتائج البرنامج-6

:سجلت النتائج التالیة2010غایة ماي  إلىایة البرنامج من بد

البرنامج الوطني لتأهیل  فيمؤسسة صغیرة ومتوسطة باالنخراط 1700رغبت-

 في االنضمامطلب  منهامؤسسة 529المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقدمت 

إجراءاتملف انطلقت فیها 351أماللدراسة جاهز ملف 206ونجد البرنامج

لالتأهی

تشخیص  أومن تشخیص قبلي استفادتمؤسسة 279مؤسسة نجد 351ومن بین 

التأهیلمؤسسة فقط استفادت من كافة عملیات  32و استراتیجي

، لجودة، نظام تسییر منها التنظیمتشمل مجموعة من المیادین التأهیلعملیات -

)2(.البشریةالموارد، تسییر اإلنتاجتسییر، اإلنتاجتكالیفالتسویق، 

الثانيالمطلب 

التعاون الدولي لدعم المؤسسات الصغیرة  إطارالبرامج المعتمدة في 

والمتوسطة

والمتوسطة وتمكنها من مسایرة التطورات العالمیة الصغیرةلدعم قطاع المؤسسات 

شراكة دولیة  إلى الجزائریةوخبرات الدول المتقدمة، لجأت الدولة تجاربواالستفادة من 

60-59إبراهیم خملة، مرجع سابق، ص 1
146سهام عبد الكریم، مرجع سابق، ص 2
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مبدأبرنامج منهفانبثقالتعاون األورومتوسطي  إطار في األوربياالتحاد معفأبرمت اتفاق 

 إطارفي  ألمانیامع أخرىوٕابرام اتفاقیة )األولالفرع (سطةتو والمالصغیرةالمؤسساتلتنمیة

)الفرع الثاني(األلمانیةفانبثق منه برنامج الهیئة التقنیة األلمانیةالجزائریةالشراكة التقنیة 

)الفرع الثالث(ون مع البنكین العالمي واإلسالمي والتعا

األولالفرع 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلتنمیةMEDA)(برنامج

 ةر الصغیالمؤسسات بین وزارة المؤسسات بتأهیلهذا البرنامج جاء من مشروع خاص 

االتحاد، وهو أداة اعتمدهااألوربياالتحاد معالتقلیدیة بالتعاون والصناعاتوالمتوسطة 

و  ر أو  66.445.000الشراكة األورومتوسطیة، فتم تخصیص ما ال یقل عن لتعزیزاألوربي

األوربيملیون أورو  ممول من طرف االتحاد 75البرنامج منه  هذا لتطبیقمالي  كغالف

بالمؤسساتالبرنامج خاص  وهذا )1(الباقي یكون على عاتق الجزائرأماالبرنامج لدعم

في مجال  أوصناعي نشاطهاعامل ویكون 20من أكثرتشغلالتي وسطةوالمتالصغیرة 

ألجل تعزیز األجنبیةمن مواجهة المؤسسات تمكنهاالصناعیة وهذا من اجل الخدمات

)2(.سنوات5وصالح لمدة 2000أكتوبر، وتم تطبیق هذا البرنامج في قدراتها التنافسیة

أهداف برنامج مبدا-أوال

 :هي أهداف ثالثةتحقیق على یعملالبرنامجهذا 

ة الباحث، جامعة قاصدي مجل،"نحو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"غوني، سمنى م-1

مرباح، ورقلة، الجزائر، مخبر أداء المؤسسات واالقتصادیات في ظل العولمة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، عدد 

131، ص 2012، سنة 10
146سهام عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
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التشخیص لعملیاتوالمتوسطة وذلك بالقیام  رةیغصال للمؤسساتدعم مباشر تقدیم-

جانب دعم تكوین مسیري لهذه المؤسسات إلىاالستراتیجي للمؤسسات 

معوتنفیذ عقود الشراكة وضعدعم تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل -

التأهیلنشاطات  فيتدخل التيالمؤسساتودعم  ساندةممن اجل المالیةالمؤسسات

في نشاطاتهاالمالیةالمؤسساتدعم  إلى إضافةوالتطویر

الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل الدعم المؤسساتي ودعم المؤسساتمحیطدعم -

لتطویر استراتیجیة إعدادفي  والمهنیةالحرفیةوالجمعیاتالعمل، أربابجمعیات 

التكویناجلمن المتخصصوالمتوسطة وكذا الدعم التقني یرةغالصالمؤسسات 

من اجل تحسین المحیط المؤسساتيوالملتقیاتدراسات وتنظیم الندوات وٕانجاز

:نتائج برنامج میدا-ثانیا

مؤسسة 685تقدمتفقد  2007النهائي الصادر في دیسمبر التقریر إلى استنادا

إجراءاتضمن للدخولمؤسسة 445د تمتم قبول ولق للبرنامجلالنضمامصغیرة ومتوسطة 

، وسبب للبرنامجالراغبة في الدخول المؤسساتإجماليمن %65نسبةیمثل لها التأهیل

 فيالمؤسسات أصحابتردد إلىالبرنامج إجراءاتمواصلة  عن المؤسساتتخلي باقي 

عدم شفافیة المالیة وسوء تنظیم هذه المؤسسات و الصعوباتوكذا  اإلجراءاتمتابعة

)1(.التسییر

:التي تعرض لها البرنامجالعراقیل-ثالثا

19988لیة سنة یشهر جو  في البرنامجعلى  الجزائرأمضت:اإلطالق في التأخرأ 

كان عدد  الفترةوفیي تلك 2000سنة أكتوبرفي شهر  إالالتنفیذ حیزانه لم تدخل  إال

مؤسسة صغیرة ومتوسطة صناعیة،  20ـ یقدر بالبرنامجهذا  إلىالمؤسسات التي انضمت 

146سهام عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1
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البرنامج رةاإد عن وأما، 2002یلیة و مؤسسات، وهذا لغایة ج9وانسحب بعضهم وبقي فقط 

ثالثة  إدارة إنشاءتم  أن إلىبالفشل علیهیحكم أنقرب  حتىإدارتهعلى  إدارتینفتعاقبت

 80 إلىالیه وصل عدد المؤسسات المنظمة2003مارسالبرنامج، وفي تقییمفأعادت 

 2007 افري في رایوأخنشاطه من جدید تنفیذ فيمؤسسة هذا ما شجع بانطالق البرنامج 

منظمة الیهمؤسسة435حوالي  إلىوصلوا 

المؤسساترؤساءلم یفهم :الصورة في نظر رؤساء المؤسساتوضوح عدم-ب

وجود  عدم إلى راجع اوهذ التأهیلبأهمیةاقتناعهموصعوبةالتأهیللمفهوم الحقیقيالمعنى

تدرك التحوالت  الفأغلب هذه المؤسسات كاألنترنیتتحسیسیة فعالة ومكثفة إعالمیة أدوات

 قةطمنإلنشاءOMCاالنضمام المرتقب لـ  أياالقتصاد الوطني  علىالتي طرأت الجدیدة

الجرالتبادل

ال  لوحدهاهیلالتأفإجراءات:المنتظر منها للدورالممثلة والداعمة  أداءعدم -ج

وسیاسیي واجتماعي مساعد اقتصاديالخاص دون وجود محیط القطائعتنافسیة لتنمیةتكفي 

)1(.على ذلك ومشجع

ولكن تطبیقه بدأ سنة  2010 إلى 2008الممتد من  2دا یبرنامج م دعمتم  لقد-

دعم مباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقدیم هولبرنامج  هذاهدف  فكان 2009

جانب دعم  إلى صالتواالالل مساعدتها على استعمال تكنولوجیا اإلعالم من خ

وعلیه المؤسساتمستوى هذه  على الجودةنظامإرساءمن خالل إنتاجهاالنوعیة في 

تطویر  علىة والمتوسطة الجزائریة ر یساعد المؤسسات الصغیالتأهیلين هذا البرنامج اف

ملیون أورو حیث 44لتمویله بـ المخصصقدر المبلغ حیثوتحسیننا دائها قدراتها

مجلة الباحث، "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة تقییمیة لبرنامج میداتأهیل"غدیر احمد سلیمة، 1

137، ص 2010، سنة 09عدد 
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مساهمةحصة فهيملیون اورو 04ملیون اورو تساهم به المفوضیة األوربیة و40

.2009شهرا ابتداء من 34بـ حددتالبرنامج ومدة، الجزائر

الصغیرةالمؤسساتهو نقص استعمال البرنامج هذاالرئیسي لتصمیم السبب-

:البرنامج فیما یلي أهداف، فتتمثل واالتصالات والمتوسطة لتكنولوجیا المعلوم

اجل  نتنافسیتها متحسینعلى  الجزائریةالمتوسطةغیرةصال المؤسساتمساعدة-

والدولیةالمحلیةاألسواق فيتطویرها والحفاظ على حصصها 

والدعم التقني المتخصص التكوینمساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على -

العالمیة وضمان تنافسیتهااألسواقخول في وهذا لتمكنها من الد

الصغیرة والمتوسطة ووزارة البرید والمؤسساتوزارة الصناعة بینالتنسیق والموافقة -

 اآللي اإلعالموتكنولوجیا 

)1(والمتوسطةغیرةصالمستوى المؤسسات  على الجودةنظامإنشاء-

الثانيالفرع 

GTZبرنامج الهیئة التقنیة األلمانیة

الجزائریةنطاق الشراكة التقنیة  في ألمانیامعمن تعاون الجزائر البرنامجا جاء هذ

 :إلى البرنامجوالمتوسطة ویهدف هذا الصغیرةالمؤسسات  دعممن اجل األلمانیة

المؤسساتتنافسیةالرفع من -

الدولیةاألسواقالقتحامالمؤسسات تأهیل-

147سهام عبد الكریم، مرجع سابق، ص 1
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التسییرمجالالتكوین نفیي -

التأهیلعملیةیمكنها االستفادة من التيالمؤسسات رنامجالب هذا أیضالقد حدد -

 الدولي

الغذائیةالصناعات-

الكیماویة والصیدالنیةالصناعات-

البناءصناعة مواد -

والصلبالحدیدصناعة-

الشبابتشغیللدعم  الوطنیة الوكالةطرف  نمإنشاؤهاالتي تم المؤسسات-

)1(.عمال 10 إلى 1والمكونة من 

:لبرنامج بالنشاطات التالیةویقوم هذا ا

دعم مراكز وهیئات الدعم عن طریق تحسین كفاءات المسیرین فیما یتعلق بالطرق -

  .الخ...التسییریة، االتصال

.العمل على تكوین مستشارین مختصین في تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

وین تكوین المحاضرین لفائدة مسیري المؤسسات عن طریق تحضیر مواضیع التك-

)2(ومتابعة التكوین

مذكرة مقدمة ضمنن متطلبات نیل الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دراسة حالة الجزائر، علیان نبیلة، 1

لماستر في العلوم التجاریة، تخصص مالیة المؤسسة، جامعة العقید أكلي محند ولحاج، البویرة، كلیة العلوم شهادة ا

101، ص 2015االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، 
.50بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الثالث

واإلسالميالتعاون مع البنك العالمي 

:التعاون مع البنك العالمي -والأ

بلد 185عبارة عن مؤسسة دولیة تعاونیة یتكون من بلدان أعضاء فیه البالغ عددها 

ویهدف إلى محاربة ،1946في واشنطن وبدأ عمله سنة 1944تأسس سنة،ونامیةمتقدمة

ذلك بتشجیع االستثمارات خاصة القطاع الخاص الذي االقتصادي،فقر وتشجیع النمو ال

.یلعب دورا كبیرا في خفض معدالت الفقر

ثم إعداد الخاص،الجزائر وفي إطار التعاون مع البنك العالمي لتنمیة القطاع -أ

تابعة هذا من أجل مو  المؤسسات،برنامج تعاون تقني مع برنامج شمال إفریقیا لتنمیة 

هذا البرنامج یسیر من و  المتوسطة،و  التغیرات التي تطرأ على وضعیة المؤسسات الصغیرة

وهو إحدى فروع البنك العالمي المكلفة بتطویر القطاع (SFI)قبل المؤسسة المالیة الدولیة 

20أما عن المیزانیة التي خصصت لهذا البرنامج فهي تقدر ب,الخاص في الدول النامیة

)1(.سنوات5الر خالل ملیار دو 

للتنمیة،في ظل التعاون مع البنك اإلسالمي التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة-ب

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر قطاعمنحت مساعدات مالیة من أجل ترقیة 

)2(.والصناعات التقلیدیة

لمؤسسات تم االتفاق على تمویل االبنك،وبما أن الجزائر من أبرز مؤسسي هذا 

دراسات حول كیفیات تأهیل ومعلوماتیة وعملفنیة والمتوسطة ومنحها مساعداتالصغیرة 

والمساعدة على إنشاء ،والدولیةالصناعات الوطنیة من أجل الدخول في المنافسة الوطنیة 

.47-46بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -1
.131غوني، مرجع سابق، ص منى سم-2
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مشاتل نموذجیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والحصول على الدعم من الدول 

.في هذا المجال مثل مالیزیا واندونیسیا وتركیاالتي لها تجارب

ملیون دوالر من 9.9ولقد تم توقیع اتفاقیتین من طرف البنك یقدم بموجبهما مبلغ-

اجل تمویل المشروعات اإلنمائیة في الجزائر وٕاحدى االتفاقیتین تنص على منح قرض بقیمة 

هذا من اجل و  الجزائریةالمتوسطةو  ملیون دوالر لصالح وزارة المؤسسات الصغیرة5.1

یكون على الدولة و  ،المتوسطةو  تكثیف قدرات الوزارة في تطویر طاقات المؤسسات الصغیرة

سنوات في حالة 5سنة مع منح 20الجزائریة تسدید قیمة القرضین للبنك اإلسالمي خالل 

.)1(عدم قدرتها على الوفاء وهذا ما یسمى بفترة السماح

.58، 47بو البردعة نهلة، مرجع سابق، ص -1
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ح من خالل دراستنا لألحكام الجدیدة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ضیت

یبعدالجزائر لألهمیة التي خصصها المشرع الجزائري لدعمها وتطویرها، وهذا ما جعله 

 إلىبإصدار مجموعة من القوانین والتشریعات باإلضافة  فقام، وهیكلتهاتنظیمهافي  النظر

امج لتنفیذ سیاسة الدعم والتطویراعتماده بعض المؤسسات والبر 

اظهر المشرع الجزائري اهتمامه بقطاع 1993بدایة التسعینات وبالضبط سنة 

الصغیرةالمؤسساتلدعم  قانونأولالصغیرة والمتوسطة، وذلك من خالل وضع المؤسسات

، معاحقیقة لالستثمار بشكل انطالقهیعتبر، بحیث االستثمارترقیةوهو قانون والمتوسطة

بینالتمییز  وعدمالصغیرة والمتوسطة بشكل خاص، فتم تكریس حریة االستثمار والمؤسسات

القانون لم یخل من النقائص فتم تعدیله بالقانون  هذااألجانب، لكن والمستثمرینالمتعاملین 

ة ر لترقیة المؤسسات الصغی18-01استثمر، ثم یلیه القانون بتطویرالمتعلق 01-03

المؤسسات ففي هذا القانون حدد تعریف  هذهاألساس لتطویر حجرلذي یعتبر والمتوسطة، ا

ترقیتها ودعم مساعدتهاوتدابیروالمتوسطة الصغیرةالمؤسسات

الصغیرةالتي تواجهها المؤسسات والعراقیلبتدارك بعض النقائص الجزائريالمشرع  قام

من القانون التوجیهي لترقیة المتض10-17القانون بإصدار قام 2017والمتوسطة ففي سنة 

تحدید تدابیر الدعم واآللیات  إلى، فیهدف هذا القانون المتوسطةالصغیرةالمؤسسات 

  لها المخصصة

كبیر على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فهي بشكلیعتمد تطور االقتصاد الوطني 

شغل للشباب، مناصبتوفرلبطالة فهي ا: تساهم في القضاء على العدید من المشاكل المثل

الصغیرة والمتوسطة تعاني من بعض العراقیل والصعوبات خاصة المؤسساتتبقىورغم هذا 

برنامجبتصمیمیتفق مع االتحاد األوربي الجزائريالمشرع، ما جعل التكنولوجیامشكل نقص 
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الصغیرةنشاطات المؤسسات  فيالمعلومات واالتصال تكنولوجیاإدماج على یعتمدتأهیل

والمتوسطةالصغیرةالمؤسسات  لدعم األولویاتمن البرنامج هذاتوسطة، ویعتبر والم

المؤسسات الصغیرة  قطاع لدعمالجزائریة  الدولة بهالكن رغم الجهود التي تقوم 

 واإلفالس نجاحها عدمبسبب تنتظرهاالتيالنتیجة  إلى تتوصللم  أنها، غیر والمتوسطة

راجعمن المؤسسات التي تفلس وهذا مرتفعةة الكثیر منها، حیث كل سنة تسجل نسب

.نموها وتطورهاتحول دونألسباب 
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    عــــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــــــقائم

الكتب-1

الجزء األشخاص،النظریة العامة لشركة التجاریة،الشركات ،الطاهربلعیساوي محمد .1

.2014,الجزائر,التوزیعو  وم للنشردار العل, األول

دار  المستدامة،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آلیة لتحقیق التنمیة ،اهللاخبایة عبد .2

.2013اإلسكندریة ,الجامعة الجدیدة

2013الجزائر , األولىالطبعة ,دار بلقس للنشر,الشركات التجاریةنسرین،شریفي .3

لمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في او  دور المؤسسات الصغیرة،محمدطالبي .4

الجزائر بین المردود الضئیل وكیفیة التفصیل من دوریة مركز البصیرة للبحوث واالستثمارات

2009فیفري,التوزیعو  دار الخلدونیة للنشر,"دراسة اقتصادیة"الخدمات التعلیمیة و 

2006الجزائر ,دونیةدار الخل,الكامل في القانون الجزائري لالستثمار،الجالليعجة .5

,الجزائر, هدار هوم,االستثمارات األجنبیة في القانون الجزائري,عیبوط  محند وعلي.6

2014.

الرسائل والمذكرات الجامعیة -2

أطروحة الدكتوراه- أ

أطروحة ضمن ,سبل دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمحمد،مباني -

جامعة ,فرع التحلیل االقتصادي,وم اقتصادیةعل, متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه

قسم العلوم االقتصادیة ,كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر,3الجزائر

2017.



قائمة المراجع

88

مذكرات الماجستیر- ب

اإلطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة ,بو البردعة نهلة.1

,ر في القانون جامعة منتوريمذكرة لنیل شهادة الماجستی,والمتوسطة في الجزائر

.2011,قسنطینة

إشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعالقتها بالتنمیة ,حجاوي أحمد.2

كلیة العلوم االقتصادیة ,مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة,المستدامة

.2012,تلمسان,جامعة أبي بكر بلقاید,وعلوم التسییر والعلوم التجاریة

دراسة مقدمة لنیل ,دراسة سوسیولوجیة,المرأة المقاولة في الجزائر,شلوف فریدة.3

كلیة العلوم ، تسییر الموارد البشریةو  شهادة الماجستیر في علم االجتماع تنمیة

,قسنطینة,جامعة اإلخوة منتوري,قسم علم االجتماع ,العلوم السیاسیةو  االجتماعیة

2008.

متطلبات المؤسسات المتوسطة في ظل التحوالت االقتصادیة ,عبد القادر رقراق.4

,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة ,دراسة حالة الجزائر,الراهنة

.2010,جامعة وهران,تخصص اقتصاد دولي كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم تجاریة

مذكرات الماستر-ج

كومي في تمیل ودعم المؤسسات الصغیرة دور هیئات الدعم الح,إبراهیم خملة.1

دراسة حالة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وكالة بسكرة والصندوق ,والمتوسطة

مذكرة مقدمة ,)2016-2010(وكالة بسكرة ما بین ,مین عن البطالةأالوطني للت

,جامعة محمد خیضر,كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم االقتصادیة

.2017,بسكرة
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مذكرة ,واقع المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة في الجزائر,خیر الدین كواش.2

تخصص اقتصاد ,الستكمال متطلبات  شهادة الماستر أكادیمي في العلوم االقتصادیة

.2017,خمیس ملیانة,نقدي وبنكي جامعة الجیاللي بونعامة

,دراسة حالة الجزائر,لمتوسطةالدور التنموي للمؤسسات الصغیرة  ا,علیان نبیلة.3

تخصص مالیة ,مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة 

.2015,البویرة,المؤسسة جامعة العقید محند ولحاج

,األجهزة المكلفة بتنظیم عملیة االستثمار في الجزائر,بلیلي ریاض.قبي طارق.4

,جامعة عبد الرحمان میرة,وق والعلوم السیاسیةمذكرة لنیل شهادة الماستر في الحق

.2014,بجایة

دراسة حالة ,آلیات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  في الجزائر,مودع وردة.5

ANGEMمذكرة مقدمة )2015-2004(فرع بسكرة خالل فترة,الوكالة الوطنیة

,االقتصادیة لتسییر القرض المصغر من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم

.2016,بسكرة,تخصص مالیة ونقود جامعة محمد خیضر

,دور الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في جلب االستثمارات,ولد بوخطین زهیر.6

جامعة مولود ,تخصص قانون األعمال,مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون

.2017,تیزي وزو,معمري

مذكرات اللیسانس -د

المتوسطة بالقروض و  تمویل المؤسسات الصغیرة,خمقاني نریمان، قانيبو خطة ر -

تخصص مالیة ,مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة اللیسانس في علوم التسییر,البنكیة
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, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح,العلوم التجاریةو  علوم التسییرو  كلیة العلوم االقتصادیة

2013.

المقاالت-3

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تحقیق التنمیة ماهی",حمد جمیل أ.1

,الجزائر,بویرة,المركز الجامعي للعقید أكلي أولحاج,مجلة معارف,"االقتصادیة

.2016جوان ,  2العدد 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ,"عن دور المجلس الوطني لالستثمار",اقلولي محمد.2

  .2016, 1عدد, تیزي وزو,مولود معمريجامعة,كلیة الحقوق,السیاسیة

آفاق وقیود  مجلة ,"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر",أیت عیسى عیسى.3

  .6العدد, الجزائر,تیارت,جامعة ابن خلدون,اقتصادیات شمال إفریقیا

المجلة ,"دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات االستثمار",حسان نادیة.4

  .2008, 2عدد, للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیةالجزائریة 

نحو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة ",سامیة عزیز.5

كلیة العلوم اإلنسانیة ,مجلة العلوم اإلنسانیة واالقتصادیة,"االقتصادیة واالجتماعیة

.2011جوان , 2لعدد ا, الجزائر, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح,واالجتماعیة

سیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مع ",سهام عبد الكریم.6

  .2011, 9عدد, مجلة الباحث، "’PMEII‘التركیز  على برنامج
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التجربة الجزائیة في تطویر المؤسسات الصغیرة ",محمد بوقموم.شریف غیاط.7

,24المجلد ,وم االقتصادیة والقانونمجلة دمشق للعل,"والمتوسطة ودورها في التنمیة

  .2008, 1العدد, جامعة دمشق

أثارها ،سیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر",عناني سامیة.8

,كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر,دراسة تقییمیة,"على تنافسیتها

.جامعة قالمة

دراسة ,ت الصغیرة والمتوسطة في الجزائرتأهیل المؤسسا",غدیر أحمد سلیمة.9

.2010سنة , 09عدد, مجلة الباحث,"تقییمیة لبرنامج میدا

الهیاكل واآللیات الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ",محمد زیدان.10

  .7العدد, مجلة اقتصادیات شمال افریقیا,"بالجزائر

الصغیرة والمتوسطة في نحو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات ",مسغونيى من.11

سنة , 10العدد , الجزائر, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح,مجلة الباحث,الجزائر

2012.

النصوص القانونیة-4

النصوص التشریعیة  -أ

دیسمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في ,59-75األمر رقم .1

القانون رقم ,ر تعدیلالمعدل والمتمم حسب آخ"القانون التجاري"المتضمن ,1975

ج , 2015دیسمبر 30الموافق ل 1437ربیع األول عام 12المؤرخ في 15-20

.2015دیسمبر 30مؤرخ  في  71, ر ج ج
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غشت 21الموافق ل , 1402ذي القعدة عام  02المؤرخ في 11-82القانون رقم .2

  .34عدد , ج ر ج ج, یتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني1982

یولیو 12الموافق ل  1408ذي القعدة عام  28المؤرخ في ,25-88لقانون ا.3

  .28عدد , ج رج ج, یتعلق باالستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة,1988

,یتعلق بترقیة االستثمار,1993أكتوبر 5مؤرخ في ,12-93مرسوم تشریعي رقم .4

).ملغى(1993اكتوبر 10صادرة في ,  64عدد , ج ر ج ج 

ج ر ج , یتعلق بتطویر االستثمار,2001أوت سنة 20مؤرخ في ,  03-01ر أم.5

).ملغى( 2001أوت  22صادر بتاریخ , 47عدد , ج

,2001دیسمبر 12الموافق ل 1422رمضان 27المؤرخ في ,18-01قانون رقم .6

عدد , ج ر ج ج,  یتضمن القانون التوجیهي  لترفیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

77.

,یتعلق بترقیة االستثمار,1993أكتوبر 5مؤرخ في ,12-93وم تشریعي رقم مرس.7

).ملغى(1993اكتوبر 10صادرة في ,  64عدد , ج ر ج ج 

یتضمن القانون التوجیهي لتطویر ,2017جانفي 10مؤرخ في ,02-17قانون رقم .8

جانفي 11صادر في , 02عدد , ج ر ج ج,  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

2017.

التنفیذیةمراسیمال-  ب

25الموافق ل 1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في ,79-03المرسوم التنفیذي .1

یحدد الطبیعة القانونیة لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ,2003فبرایر 

 .13العدد, ج ر ج ج, ومهامها وتنظیمها
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25لموافق لا 1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في ,80-03المرسوم التنفیذي .2

  .13عدد, ج ر ج ج,  المتضمن,2003فیفري سنة 

یتعلق بصالحیات ,2006أكتوبر 09مؤرخ في ,355-06المرسوم التنفیذي .3

صادر في أكتوبر , 64عدد, ج ر ج ج, المجلس الوطني االستثمار وتنظیمها وسیرها

2006.

متضمن ال, 2006أكتوبر سنة 09المؤرخ في ,356-06المرسوم التنفیذي رقم .4

صادرة , 16عدد, ج ر ج ج, صالحیات الوكالة لتطویر االستثمار وتنظیمها وسیرها

.2017في مارس 

یعدل ویتمم المرسوم ,2017مارس 05مؤرخ في ,100-17المرسوم التنفیذي رقم .5

المتضمن صالحیة ,2006أكتوبر سنة 09المؤرخ في 356-06التنفیذي رقم 

صادر في , 16عدد, ج ر ج ج ,مار وتنظیمها وسیرهاالوكالة الوطنیة لتطویر االستث

.2017مارس 08

یحدد القوائم السلبیة ,2017مارس 05مؤرخ في ,101-17المرسوم التنفیذي رقم .6

, ج رج ج, والمبالغ الدنیا لالستفادة من المزایا على مختلف أنواع االستثمارات

.2017مارس 08صادر في , 16عدد

یحدد كیفیات تسجیل ,2017مایو سنة 05المؤرخ في ,102-17المرسوم التنفیذي .7

   .16عدد,ج ر ج ج ,االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به

الملتقیات-5

,مقومات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة,بابا عبد القادر.1

.2006أفریل 18-17یومي ,جامعة الشلف
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تمویل عملیات تأهیل المؤسسات الصغیرة ,دهان محمد.بوعتروس عبد الحق.2

من الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها على االقتصادیات ,والمتوسطة

نوفمبر 22-21یومي ,بسكرة,دراسة حالة الجزائر والدول النامیة,والمؤسسات

2006.

لصغیرة الملتقى الوطني حول إشكالیة استدامة المؤسسات ا,دعوادي مصطفى.3

دیسمبر  07-06, الوادي, جامعة الشهید حمة لخضر,والمتوسطة في الجزائر

2017.

واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ودورها ,سبع حنان.غالم عبد اهللا.4

ملتقى وطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي ,في تنمیة االقتصاد الوطني

یومي ,جامعة وهران,طة في الجزائرفي المؤسسات الصغیرة والمتوس

5/6/05/2013,

واقع وآفاق الملتقى ,المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر,غدیر أحمد سلیمة.5

حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ,الوطني

.2013ماي 05-05یومي ,جامعة الوادي,في الجزائر
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