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ورئيش مخبر الشراكت واالصتثمار في المؤصضاث                        
 الصغيرة والمتوصطت

 جزائرال -صطيف  -جامعت فرحاث عباس 
Abstract: 
     This paper gives a background to 

small business and the attention which 

has been received from government 

bodies and banks. It deals also with 

various types of problems facing small 

business to grow and survive. It gives 

details of financing needs for: 

- Financing facilities used by small 

firms. 

- Operating an established business 

and the types of loans available to 

them. 

- Sources of finance and more details 

of available finance schemes provided 

by government, and the crucial role in 

the financing of small firms, provided 

by the clearing banks.  

 ملخص:

العدٌد من  تحاول هذه الدراسة إبراز
اآللٌات والسٌاسات فً مجال تنمٌة منظومة 
المؤسسات الفردٌة، والمصغرة والصغٌرة 

 حٌث سنتعرضوالمتوسطة، وهً تجربة ثرٌة 
 لها ضمن المحاور األساسٌة التالٌة: 

مفهوم المشروعات المصغرة والصغٌرة  -

 زابري.والمتوسطة وأهمٌتها فً االقتصاد الج
مراحل تطور المؤسسات المصغرة  -

والصغٌرة والمتوسطة فً االقتصاد 
 الجزابري.

المنظومة المؤسسٌة لتنمٌة المشروعات  -
 المصغرة والصغٌرة والمتوسطة فً الجزابر.

مشكالت تنمٌة المشروعات الصغٌرة  -
والمتوسطة وبرامج تأهٌلها وتطوٌرها فً 

 .االقتصاد الجزابري

 

 تمهٌد 

لتحوالت المتجددة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة وتداعٌتها على إن ا
األوضاع االقتصادٌة المحلٌة تستدعً ضرورة تطوٌر المنظومة المؤسسٌة الصغٌرة 
والمتوسطة، للتقلٌل من االنعكاسات السلبٌة لترتٌبات االنضمام إلى المنظمة العالمٌة 

وروبً، وتعظٌم اإلٌجابٌات التً تضمن توازن للتجارة، وللشراكة مع االتحاد األ
ٌمكن تحقٌق ذلك إال بتبنً  المصالح االقتصادٌة فً ظل اآللٌات الجدٌدة للعولمة. وال

استراتٌجٌة متوسطة المدى، ترتكز على تنمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة 
ٌدي العاملة والمتوسطة للتخفٌف من المشكالت الداخلٌة، ومنها: استٌعاب المزٌد من األ

والتخفٌض من حدة البطالة وما ٌترتب علٌها من فقر وانحرافات واضطرابات 
اجتماعٌة، وتطوٌر االرتباط واالندماج التكاملً الداخلً على المستوى الوطنً 
واإلقلٌمً بصورة تقلل من حدة التبعٌة وتساهم فً تنامً النسٌج المؤسساتً االقتصادي 

ذه االستراتٌجٌة على تعظٌم إٌجابٌات التعاون والشراكة كما تساعد ه بصورة مضطردة.
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واالندماج الفعال فً االقتصاد العالمً، ذلك أن وجود شبكة مؤسساتٌة فعالة على 
على االقتصاد الوطنً من مخاطر التحول إلى مجرد  ظالمستوى الداخلً تساهم فً الحفا

شأنه أن ٌعظم التواجد  سوق تجارٌة لتوزٌع سلع وخدمات االقتصادٌات المتطورة، من
االستثماري اإلنتاجً للمؤسسات األجنبٌة من خالل ترقٌة أشكال التقاول والتعاقد من 
الباطن،  والتقلٌل من آثار التقلبات فً الظروف االقتصادٌة، وبعض األزمات الدورٌة 
المتعلقة بسٌاسات االنفتاح، على المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، لمحدودٌة حجم 

، ومرونة جهاز إنتاجها، وسهولة التحكم فً الكثٌر من المتغٌرات المحلٌة نشاطها
المتعلقة ببٌبتها االقتصادٌة، األمر الذي ٌجعلها أكثر قدرة على احتواء الخسابر وتحجٌم 

 انعكاساتها السلبٌة على االقتصاد الوطنً.

ة وقد اتخذت الجزابر العدٌد من اآللٌات والسٌاسات فً مجال تنمٌة منظوم
المؤسسات الفردٌة، والمصغرة والصغٌرة والمتوسطة، وهً تجربة ثرٌة وهامة سوف 

 نتعرض لها ضمن المحاور األساسٌة التالٌة: 

 أوال: مفهوم المشروعات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة وأهمٌتها فً االقتصاد الجزائري 
 تصاد الجزائري.تطور المؤسسات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة فً االق مراحلثانٌا: 

المؤسسٌة لتنمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة فً  المنظومةثالثا:  
 الجزائر.

تنمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وبرامج تأهٌلها وتطوٌرها فً  مشكالترابعا: 
 .الجزائرياالقتصاد 

 ائري.أوال: مفهوم المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وأهمٌتها فً االقتصاد الجز

 وأهمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة. مفهوم -1

التعرٌفات المحددة لماهٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة،  تعددتلقد 
حسبا لطبٌعة المعٌار المستخدم فً التعرٌف، ولكنها تتقارب كلما اشتمل المفهوم على 

 حزمة من المعاٌٌر والتً من أهمها:
 ة فً المؤسسة.عدد العمال   .أ 
 حجم رأس المال المستثمر. .ب 
 المستوى التقانً المستخدم. .ج 

 طبٌعة الملكٌة والمسؤولٌة اإلدارٌة. .د 

 المضافة. والقٌمة. حجم اإلنتاج ه

 السوقٌة. والحصةقٌمة المبٌعات و.

والصغٌرة والمتوسطة هً تلك التً تتمٌز بمحدودٌة وقدراتها  المصغرةفالمؤسسة 
 الكبٌرة على المستوٌات التالٌة: بالمقارنة مع المؤسسات

 .على مستوى رأس المال المستمر فً المشروع 

 .على مستوى عدد العمالة الموظفة فً المشروع 

 .على مستوى حجم اإلنتاج المتحقق وأهمٌة القٌمة المضافة المتحققة 

 .على مستوى رقم األعمال وحصة المشروع من السوق 
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 لمشروع.على مستوى االنتشار الجغرافً لنشاط ا 

 .على مستوى استقاللٌة التسٌٌر واإلدارة فً المشروع 

 .على مستوى التركٌز فً ملكٌة المشروع 

من بٌنها تعرٌف اللجنة األوروبٌة التً مٌزت بٌن  عدٌدةولقد وردت تعرٌفات   
المؤسسات بالتركٌز على معٌار حجم العمالة واستقاللٌة المؤسسة ورقم األعمال 

تعد مؤسسٌة فردٌة تلك التً ال تشغل أي عامل، أما المؤسسة والحصٌلة السنوٌة. ف
( عمال أجراء، فً حٌن أن 09المصغرة فهً تلك التً تضم بٌن عامل إلى تسعة)

عامل أجٌر، أما المؤسسة  49عمال إلى  10المؤسسة الصغٌرة هً تلك التً توظف من 
ستقاللٌتها. ولقد وتتمٌز با 1عامل أجٌر 249إلى  50المتوسطة فهً التً تشغل بٌن 

فعرفت المؤسسات  ()أخذت الجزابر بالمعاٌٌر األوربٌة فً تحدٌد مفهوم" م. م. ص. م" 
( عمال وتحقق رقم أعمال أقل من 9( إلى )1المصغرة بأنها تلك التً تشغل من عامل )

مالٌٌن دٌنار، والمؤسسات الصغٌرة  10ملٌون دٌنار أو تتجاوز حصٌلتها السنوٌة  20
 عامل. 49إلى  10التً تشغل من تضم تلك 

عامل  250إلى  50المتوسطة بأنها تلك التً توظف بٌن  المؤسساتكما عرفت 
ملٌار دٌنار جزابري أو تكون إجمالً حصٌلتها  2ملٌون و 200وٌكون رقم أعمالها بٌن 

وٌمكن التعبٌر عن المفهوم  2ملٌون دٌنار جزابري 500ملٌون و 100السنوٌة مابٌن 

 الجدول التالً: السابق فً

 فً الجزابر ت: معاٌٌر التمٌٌز بٌن حجم المؤسسا01الجدول رقم 

 المعاٌٌر   

 المؤسسة

 العمالة الموظفة

 ) عامل (

 رقم األعمال السنوي

 ) ملٌون دٌنار (

 الحصٌلة السنوٌة

 ) ملٌون دٌنار (

 10 20 9إلى  1 المؤسسة المصغرة

 100 200 49إلى  10 المؤسسة الصغٌرة 

 500إلى  100 2000إلى  200 250إلى  50 لمؤسسة المتوسطة ا

المصدر: القانون التوجٌهً لترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغٌرة 
 .                      8/9، ص 2001والمتوسطة، الجزابر

ناعٌة تقرٌبا الذي أوردته منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الص المفهوموهو نفس 
 "ٌونٌدو" لبعض أنواع تلك المؤسسات.

 اولكن تبقى المسألة الحاسمة هً التمٌٌز النوعً بٌن المؤسسات تبعا الستخداماته
التقانٌة والمعرفٌة المكثفة، بحٌث تطرح من جدٌد إشكالٌات متعلقة بنوعٌة العمالة 

ؤسسة وطبٌعة المهارات والخصابص التكنولوجٌة لألصول اإلنتاجٌة فقد تكون م
متوسطة تستخدم وسابل إنتاج كثٌفة رأس المال، كثٌفة المعرفة أهم من مؤسسة كبٌرة 
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عامل وتعتمد على المهارات البسٌطة العادٌة وتستخدم وسابل  250تستخدم أكبر من 

 إنتاج كثٌفة العمالة. 

فً االقتصادٌات المتقدمة وفً االقتصاد  أهمٌة المشروعات "م.م.ص.م"  -2
المصغرة والصغٌرة والمتوسطة دورا هاما فً  المشروعاتب تلع الجزابري

االقتصادٌات المتقدمة وتقاس أهمٌتها بمؤشرات عدٌدة منها نسبة مساهمتها فً االقتصاد 
 الوطنً فً المٌادٌن التالٌة:

 ضمن العمالة الموظفة 

 ضمن العدد اإلجمالً للمؤسسات 

 ًضمن الناتج المحلً اإلجمال 

 متحققةضمن القٌمة المضافة ال 

 .ضمن التركٌب التكاملً للنسٌج االقتصادي 

األرقام والمعطٌات المتعلقة بتلك المؤسسات فً بعض االقتصادٌات  تأملنا فإذا
المتقدمة تتبٌن األهمٌة االستراتٌجٌة لهذه المنظومة من المؤسسات فً تحقٌق التقدم 

 االقتصادي، والجدول الالحق ٌبرز تلك المكانة.

ور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً االقتصادٌات المتقدمة فً أواخر : د02الجدول رقم 
 التسعٌنٌات

 الدولة
عدد المؤسسات 
 الصغٌرة والمتوسطة

نسبة العمالة 
 الموظفة

مساهمتها فً الناتج 
 المحلً اإلجمالً

الوالٌات لمتحدة 
 األمرٌكٌة

9997 % 5397 % 48 % 

 % 3499 % 6597 % 9997 ألمانٌا

 % 30 % 6792 % ..99 برٌطانٌا

 % 6198 % 69 % 9999 فرنسا

 % 4095 % 49 % 9997 إٌطالٌا

 % 2791 % 7398 % 9995 الٌابان

 تتقرٌر: من أجل سٌاسة لتطوٌر المؤسسا عالمصدر: المجلس الوطنً االقتصادي واالجتماعً، مشرو
 .110، ص2002الصغرى والمتوسطة فً الجزابر، جوان 

سات ودورها فً االقتصادٌات المتقدمة فقد بلغت فً ونظرا ألهمٌة هذه المؤس
ملٌون مؤسسة، وفً االتحاد األوربً تجاوزت  22الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حوالً 

فٌها المؤسسات الفردٌة والمصغرة بٌنما ٌصل عددها فً  بما 3ملٌون مؤسسة 18
ألف  634تستوعب حوالً  4ألف مؤسسة 189حوالً  2002الجزابر فً أواخر سنة 

من الناتج  % 54عامل وٌشارك القطاع الخاص بمؤسساته الصغٌرة والمتوسطة بنسبة 

 كما هً موضحة فً الجدول التالً: 5الداخلً اإلجمالً
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                  94/1999: مساهمة القطاع العام والخاص فً القٌمة المضافة خالل الفترة 03الجدول رقم  
   ملٌار دٌنار لوحدة:ا                              

 1999 1996 1994 القطاع القانونً 

 % القٌمة % القٌمة % القٌمة القطاع العام

618 54 1112 54 1240 48 

 52 1335 46 936 46 538 القطاع الخاص

 100 2575 100 2048 100 1156 المجموع

 .2002ٌة، المصدر: وزارة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، بٌان المعطٌات االقتصاد

القطاع الخاص الذي ٌتشكل فً معظمه من المؤسسات الصغٌرة  مساهمةوتزداد 
، ورغم أن عدد المؤسسات 6 % 74والمتوسطة لتصل خارج قطاع المحروقات إلى 

سٌرتفع وأن نسبتها ضمن الناتج سوف تزداد إذا أضفنا المؤسسات التً تتحرك فً 
لثقل المفرط للضرابب وأعباء األجور بسبب "ااألنشطة االقتصادٌة غٌر الرسمٌة، 

واألعباء االجتماعٌة بالمقارنة مع البلدان المجاورة، دفع عدد هام من المؤسسات نحو 
فإن مساهمتها فً  7القطاع غٌر الرسمً وفً منع إنشاء مؤسسات أخرى كثٌرة"

 هناك فرصة للتخفٌف من المشكالت بالتركٌزبالتالً فإن االقتصاد الوطنً محدودة، و
على البدابل المتعلقة بتطوٌر وترقٌة هذه المؤسسات والتخفٌف من مشكالتها المتعلقة 
بالضرابب والضمان االجتماعً والفوابد المسبقة والضمانات، األمر الذي ٌؤدي إلى 
زٌادة حجم االقتصاد الرسمً على حساب االقتصاد الموازي بزٌادة انكشاف األنشطة 

صغرة والصغٌرة والمتوسطة التً تحاول اآلن التهرب ماالقتصادٌة آلالف المؤسسات ال
 من الكثٌر من الصعوبات والعراقٌل التً تحد من نموها وتطورها.

 ثانٌا: مراحل تطور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً االقتصاد الجزائري.

 لقد تطورت المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة عبر ثالث مراحل أساسٌة: 

 1962/1979توسطة خالل المرحلة المؤسسات الصغٌرة والم -1

من منظومة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة مملولة  %98لقد كانت حوالً  

للمستوطنٌن الفرنسٌٌن قبٌل االستقالل وكانت تلك التً تعود إلى الجزابرٌٌن محدودة 
على المستوى العددي وعلى المستوى االقتصادي من حٌث مساهمتها فً العمالة والقٌمة 

..، وبعد االستقالل مباشرة ونتٌجة  للهجرة الجماعٌة للفرنسٌٌن أصبحت معظم المضافة.
تلك المؤسسات متوقفة عن الحركٌة االقتصادٌة األمر الذي جعل الدولة تصدر قانون 

الصادر  62/20) األمر رقم  1971التسٌٌر الذاتً ثم التسٌٌر االشتراكً للمؤسسات منذ 
 62/02ماٌة األمالك الشاغرة، والمرسوم رقم المتعلق بتسٌٌر وح 21/08/1962فً 

المتعلق بلجان التسٌٌر فً المؤسسات الزراعٌة الشاغرة  22/10/1962الصادر بتارٌخ 
المتعلق بلجان التسٌٌر فً المؤسسات  22/11/62بتارٌخ  62/38والمرسوم رقم 

ة للدولة الصناعٌة الشاغرة...(  كشكل من أشكال إعادة تشغٌلها وتسٌٌرها وأصبحت تابع
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وفً ظل تبنً الخٌار االشتراكً وإعطاء القطاع العام الدور األساسً، على حساب 
بها من مؤسسات  طالقطاع الخاص، واعتماد سٌاسات الصناعات المصنعة وما ٌرتب

كبرى مرافقة فً القطاعات االقتصادٌة ، فقد شهدت هذه المرحلة ضعفا كبٌرا لمنظومة 
التابعة للقطاع العام، ومحدودٌة المؤسسات المملوكة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 

للقطاع الخاص وقد أصبحت  ثغرات عدم تطورها واضحة خالل هذه الفترة التً شهدت 
 محاوالت تطبٌق السٌاسات االشتراكٌة فً  الجزابر.
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تصادٌة جدٌدة تحاول إحداث إصالحات منذ بداٌة الثمانٌنٌات بدأت سٌاسات اق 
هٌكلٌة فً االقتصاد الوطنً للتخفٌف من حدة األزمات المتنامٌة، وقد كان المخططان 

( ٌجسدان مرحلة 1985/1989(، والثانً ) 1980/1984الخماسٌان األول ) 

اإلصالحات فً ظل استمرار االختٌار االشتراكً، وإعادة االعتبار نسبٌا للقطاع 
لتراجع عن سٌاسات الصناعات المصنعة لحساب الصناعات الخفٌفة الخاص، وا

والمتوسطة فصدرت العدٌد من القوانٌن التً أثرت على منظومة المؤسسات الصغٌرة 
والمتوسطة العامة والخاصة سواء القوانٌن المتعلقة باالستثمار )القانون المؤرخ فً 

العضوٌة والمالٌة للمؤسسات ( أو القوانٌن المتعلقة بإعادة الهٌكلة 21/08/1982
( واإلجراءات المتعلقة 1980أكتوبر  04المؤرخ فً  80/242االقتصادٌة ) المرسوم 

( ونتٌجة 1988أكتوبر  04المؤرخ فً  88/192باستقاللٌة المؤسسات ) المرسوم 

لزٌادة حاجة الجزابر للمساعدات االبتمانٌة من المؤسسات النقدٌة والمالٌة الدولٌة وتطور 
بتطبٌق بعض اإلصالحات صدر العدٌد من  1989قتها معها اعتبارا من سنة عال

القوانٌن التً تعد بداٌة لهذا التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحا وتجلً ذلك فً العدٌد من 
اإلطار العام لخوصصة المؤسسات العامة وتحفٌز القطاع الخاص  االقوانٌن التً تهٌ

 تصاد الوطنً.والتقلٌص من التسٌٌر اإلداري لالق

وقد شهدت هذه الفترة تطور منظومة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الخاصة فً 
العدٌد من األنشطة المرتبطة باقتصادٌات االنفتاح وتأثرت نسبة هامة منها سلبا، وخاصة 

، وتحرٌر 1990تلك التً تمارس أنشطة إنتاجٌة بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 

ستقاللٌة المصارف التجارٌة وتحرٌر األسعار وخاصة أسعار التجارة الخارجٌة وا
الصرف وما رافقها من تخفٌض لقٌمة العملة الوطنٌة وتزاٌد خسابر الصرف بالنسبة 

الصغٌرة والمتوسطة والكبٌرة ثم صدور قانون  اإلنتاجٌةللمؤسسات االقتصادٌة 
ذي ٌهدف إلى ترقٌة وال 05/10/1993االستثمار فً المرسوم التشرٌعً الصادر بتارٌخ 

االستثمار وإتاحة المزٌد من الحرٌة والمساواة بٌن المتعاملٌن الوطنٌٌن الخواص 
واألجانب والتقلٌص فً آجال دراسة الملفات وإجراءات إنجاز العقود، وتسرٌع 

 التحوٌالت، وتعزٌز الضمانات الخ..

ت تأثٌرات ، وقد كان لهذه التحوال1993واستمرت اإلجراءات المماثلة بعد سنة 

 هامة على المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.
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لقد شهدت هذه الرحلة تحوالت عمٌقة لالنتقال من اقتصاد إداري إلى اقتصاد انفتاح 
ٌلعب فٌه القطاع الخاص المحلً واألجنبً دورا محورٌا، وقد تم ذلك تحت مراقبة 

نقد الدولً من خالل التزام الجزابر بتنفٌذ برنامج االستقرار االقتصادي صندوق ال
( وتطبٌق برنامج التصحٌح الهٌكلً 1995ماي  31/ 1994أفرٌل  01القصٌر المدى )

، وعقدت 1998أفرٌل  1إلى  1995مارس  31المتوسط المدى الذي ٌغطً الفترة 
 1998امج التعدٌل الهٌكلً بسنة مجموعة من االتفاقات مع البنك الدولً من أهمها برن

لمدة سنتٌن، وأتاحت هذه العالقة مع المؤسسات الدولٌة تخفٌف أزمة المدٌونٌة الخارجٌة 
بعقد اتفاق إعادة جدولة جزء من الدٌون الجزابرٌة وإعادة هٌكلة بعضها اآلخر، وأدت 

واالقتصادٌة  من جهة أخرى إلى تطبٌق منظومة من السٌاسات النقدٌة والمالٌة والتجارٌة
التً أدت إلى خوصصة الكثٌر من المؤسسات العامة، وساهمت فً تطور المؤسسات 
الصغٌرة والمتوسطة فً بعض األنشطة والمجاالت المرتبطة باقتصادٌات االنفتاح، 

الحتواء اآلثار السلبٌة وتفعٌل  تاألمر الذي جعل الدولة تتخذ العدٌد من اإلجراءا
تساعد على تطور المؤسسات االقتصادٌة سواء تعلق األمر الجوانب اإلٌجابٌة التً 

وترقٌة المؤسسات  رببرامج التأهٌل االقتصادي أو المنظومة القانونٌة لتطوٌر االستثما
(، )القانون 2001أوت  20الصادر فً  01/03الصغٌرة والمتوسطة )األمر رقم 

 2003درة سنة ( المراسٌم الصا12/12/2001الصادر بتارٌخ  01/18التوجٌهً رقم
 2003المتعلقة بالمشاتل ومراكز التسهٌل وغٌرها، المراسٌم الصادرة فً دٌسمبر 

المتعلقة بالوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر وأشكال الدعم واالستفادة فً إطار 
 (.2004اآللٌة الجدٌدة )المراسٌم الرباسٌة والتنفٌذٌة فً جانفً 

رة والصغٌرة والمتوسطة كما هو موضح وقد تطورت منظومة المؤسسات المصغ
 فً الجداول الالحقة 

 1999: تطور عدد المؤسسات والعمالة الموظفة سنة 04الجدول رقم  

 % العمالة الموظفة % عدد المؤسسات حجم العمالة الفبة

 3590 2219975 9392 1489725 9-0 المؤسسة المصغرة

 27.8 1769731 597 99100 49-10 المؤسسة الصغٌرة

 3792 2359669 1905 19682 250-50 المؤسسة المتوسطة

 100 6349375 100 1599507 اإلجمالً

المصدر: المجلس االقتصادي واالجتماعً، من أجل سٌاسة لتطوٌر المؤسسات الصغرى والمتوسطة، جوان 
  .19، ص2002

مع العلم أن األرقام تشمل المؤسسات الرسمٌة المسجلة لدى الصندوق الوطنً 
بالمقارنة مع سنة  2002للتأمٌن االجتماعً وقد تطورت فً بعض األصناف خالل سنة 

 كما هو مبٌن فً الجدول التالً:  1999
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 2002: تطور المؤسسات والتشغٌل بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة سنة 05الجدول رقم

 % حجم التشغٌل % عدد المؤسسات نوع المؤسسات

 %4696 340646 %94 177773 مالع 9إلى  1المؤسسات المصغرة من 

 %2496 179585 %5 9429 عامل 49إلى  10المؤسسات الصغٌرة من 

 %29 210851 %1 1402 عامل 250إلى  50المؤسسات المتوسطة من 

 %100 731080 %100 188564 المجموع

معطٌات   المصدر: بتصرف راجع: وزارة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة والصناعة التقلٌدٌة، بٌان ال
 2002االقتصادٌة 

من واقع األرقام السابقة نالحظ تطور عدد المؤسسات المصغرة والصغٌرة 
مؤسسة، وتزاٌد  29000حٌث تزاٌد بحوالً  1999/2002والمتوسطة خالل الفترة 

ألف عامل، وعلى  731لٌصل إلى  2002ألف وظٌفة سنة  97حجم العمالة بواقع 

خفاض حجم العمالة فً صنف المؤسسات المتوسطة مستوى تركٌبها النوعً نالحظ ان
 2002ألف سنة  25عامل حٌث انخفظ عدد العمال بواقع  250إلى  50التً توظف من 

التأثٌر السلبً لبعض سٌاسات التحرٌر على هذا  د، وهو ما ٌؤك1999بالمقارنة مع سنة 

نتعرض له  فالنوع الهام من المؤسسات األمر الذي ٌتطلب سٌاسات جدٌدة وهو ما سو
 فً المحور الالحق.

على قطاعات النشاط  2002وتتوزع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً سنة 

 االقتصادي كما هو موضح فً الجدول التالً:

 

 : توزٌع المؤسسات " م.ص.م" على قطاعات النشاط06الجدول رقم 
 من حٌث عدد المؤسسات وحجم العمالة

 %التشغٌل  %المؤسسات  قطاع النشاط

 3899 28993 البناء واألشغال العمومٌة

 10949 16929 التجارة

 0394 09904 النقل والمواصالت

 0299 07914 خدمات العابالت

 0798 1294 صناعة المنتجات الغذابٌة

 0491 1293 الفندقة  واإلطعام

 ، مرجع سابق ،ص2002بٌان المعطٌات االقتصادٌة   -1المصدر: 
2- L.Youcef.- Les Mesures d’appui pour la Promotion de la PME, P: 30. 

أما قطاع الصناعة التقلٌدٌة والحرفٌة والذي ٌشتمل على الكثٌر من المؤسسات 
الفردٌة والعابلٌة والمصغرة والصغٌرة، فقد عرف تزاٌدا هاما حٌث بلغ عدد المسجلٌن 

 ٌلً: مسجل ٌتوزعون كما 64677بغرف الصناعة التقلٌدٌة والحرف حوالً 



 د الجزابري......................د. صالحً صالحأسالٌب تنمٌة المشروعات المصغرة و الصغٌرة و المتوسطة فً االقتصا 

 (  2004) 03العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

 
30 

          : توزٌع مؤسسات الصناعة التقلٌدٌة والحرفٌة07الجدول رقم 

 2002على قطاعات النشاط، وأشكال النشاط 

 شكل النشاط        

 قطاع النشاط

تعاونٌات الصناعة  حرفٌون فردٌون
 التقلٌدٌة

مؤسسات 
 الصناعة التقلٌدٌة

 المجموع

 35105 18 253 34834 الخدمات

 21498 66 542 20890 اإلنتاج

 8074 19 99 7956 تقلٌدٌة

 64677 103 894 63680 المجموع

 .، مرجع سابق2002المصدر: بٌان المعطٌات االقتصادٌة 

تضاف إلى هذه األرقام الرسمٌة المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والصغٌرة 
 والمتوسطة فً األنشطة االقتصادٌة المذكورة، وأرقام مؤسسات الصناعة التقلٌدٌة

والحرفٌة، األرقام التً ٌصعب تحدٌدها بدقة فً االقتصاد غٌر الرسمً والتً ٌعتقد بأن 
 مؤسساتها تتجاوز المؤسسات المحلٌة الرسمٌة وهً غٌر مؤطرة وغٌر موجهة.

ثالثا: المنظومة المؤسسٌة لتنمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة 
 والمتوسطة فً  الجزائر.

مجموعة مشتركة ومتكاملة من الهٌبات الحكومٌة  مجهودات كبٌر ة تبذل من قبل
والمؤسسات المتخصصة من أجل تنمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة 

 ومن أهمها:

 وزارة المؤسسات والصناعات الصغٌرة والمتوسطة -1

وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات  1991لقد أنشأت الجزابر اعتبارا من سنة  

تحولت إلى وزارة المؤسسات والصناعات الصغٌرة  الصغٌرة والمتوسطة، ثم
وذلك من أجل ترقٌة المشروعات الصغٌرة  1993والمتوسطة اعتبارا من سنة 

 والمتوسطة وهً مكلفة بـ:

 تنمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وترقٌتها. -
 تقدٌم الحوافز والدعم الالزم لتطوٌر المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.  -

 ٌجاد الحلول لقطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة. المساهمة فً إ -

إعداد النشرات اإلحصابٌة الالزمة وتقدٌم المعلومات األساسٌة للمستثمرٌن فً هذا  -
 القطاع.

تبنً سٌاسة ترقٌة للقطاع وتجسٌد برنامج التأهٌل االقتصادي للمؤسسات الصغٌرة  -
   .والمتوسطة

وتأطٌر ومراقبة وتطوٌر قطاع وهً بهذه المهام تساهم بفعالٌة فً توجٌه 
المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة. وأنشبت تحت إدارتها العدٌد من المؤسسات 
المتخصصة فً ترقٌة القطاع المذكور ومنها المشاتل وحاضنات األعمال، ومراكز 

 التسهٌل، والمجلس الوطنً لترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 
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 المشاتل وحاضنات األعمال: -1-1

ة بمساعدة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة ودعمها، وهً مؤسسات وهً مكلف
 8عمومٌة ذات طابع صناعً وتجاري تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً

 وتأخذ ثالثة أشكال هً:

وهً تتكفل بأصحاب المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً المحضنة:   -أ
 قطاع الخدمات.

ٌتكلف بأصحاب المشروعات فً قطاع  الربط وهً هٌكل دعم الورشة:  -ب
 الصناعة الصغٌرة والمهن الحرفٌة.

 وٌتكفل بأصحاب المشارٌع المنتمٌن إلى مٌدان البحث. نزل المؤسسات : - ج

 أهداف المحاضن:  -1-1-1

  9وتسعى هذه األنواع من الحاضنات إلى تحقٌق األهداف التالٌة:

 تطوٌر أشكال التعاون مع المحٌط المؤسساتً. -
 ركة فً الحركٌة االقتصادٌة فً مكان تواجدها.المشا -

 تشجٌع  نمو  المشارٌع المبتكرة. -

 تقدٌم الدعم لمنشبً المؤسسات الجدد. -

 ضمان دٌمومة المؤسسات المرافقة.  -

 تشجٌع المؤسسات على التنظٌم األفضل.  -

 التحول فً المدى المتوسط إلى عامل استراتٌجً فً التطور االقتصادي. -

 محاضن:وظائف ال -1-1-2

 .10وتتكلف هذه المحاضن )المشاتل( بماٌلً

استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات حدٌثة النشأة لمدة معٌنة وكذا أصحاب  -
 المشارٌع.

 تسٌٌر وإٌجار المحالت. -

 تقدٌم الخدمات المتعلقة بالتوطٌن اإلداري والتجاري.  -

اسبً والتجاري تقدٌم اإلرشادات الخاصة واالستشارات فً المٌدان القانونً والمح -
والمالً والمساعدة على التدرٌب المتعلق بمبادئ وتقنٌات التسٌٌر خالل مرحلة إنضاج 

 المشروع وتتكون المشتلة من مجلس إدارة ومدٌر ولجنة إعتماد المشارٌع.
 مراكز التسهٌل. -1-2

وهً "مؤسسات عمومٌة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة 
 .واالستقالل المالً"

 أهداف مراكز التسهٌل:  -1-2-1

 11وتسعى لتحقٌق العدٌد من األهداف منها:
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وضع شباك ٌتكٌف مع احتٌاجات أصحاب المؤسسات والمقاولٌن وتقلٌص آجال  -
 إنشاء المشارٌع.

  .الوزارة المعنٌةتسٌٌر الملفات التً تحظى بدعم الصنادٌق المنشأة لدى  -

  .اءاتتطوٌر التكنولوجٌات الجدٌدة وتثمٌن البحث والكف -

على االندماج "م.ص.م"تطوٌر النسٌج االقتصادي المحلً ومرافقة المؤسسات -
  .االقتصادي الوطنً والدولً

 وظائف ومهام مراكز التسهٌل:  -1-2-2

 12:وتتكلف هذه المراكز بمهام عدٌدة أهمها

دراسة الملفات واإلشراف على متابعتها وتجسٌد اهتمام أصحاب المشارٌع وتجاور  -
  .ثناء مرحلة التأسٌسالعراقٌل أ

مرافقة أصحاب المشارٌع فً مٌدانً التكوٌن والتسٌٌر ونشر المعلومات المتعلقة  -
  .بفرص االستثمار

دعم تطوٌر القدرات التنافسٌة ونشر التكنولوجٌا الجدٌدة وتقدٌم االستشارات فً  -
لتسهٌل مجال تسٌٌر الموارد البشرٌة والتسوٌق والتكنولوجٌا واالبتكار وٌدٌر مركز ا

  .مجلس توجٌه ومراقبة وٌسٌره مدٌر
 المجلس الوطنً االستشاري لترقٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.  -1-3

وهو جهاز استشاري ٌسعى لترقٌة الحوار والتشاور بٌن المؤسسات الصغٌرة 
والمتوسطة وجمعٌاتهم المهنٌة من جهة والهٌبات والسلطات العمومٌة من جهة أخرى 

 :13ٌة المعنوٌة واالستقالل المالً ومن مهامهوهو ٌتمتع بالشخص

ضمان الحوار الدابم والتشاور بٌن السلطات والشركاء االجتماعٌٌن بما ٌسمح  -
 بإعداد سٌاسات واستراتٌجٌات لتطوٌر القطاع.

تشجٌع وترقٌة إنشاء الجمعٌات المهنٌة وجمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب  -
 العمل والجمعٌات المهنٌة.

 شكل المجلس من الهٌبات التالٌة:وٌت

 الجمعٌة العامة، الربٌس، المكتب، اللجان الدابمة. -

الهٌئات الحكومٌة والمؤسسات المتخصصة فً دعم وترقٌة المشروعات  -2
 الصغٌرة والمتوسطة.

باإلضافة إلى األنشطة التً تقوم بها الوزارة المختصة فً القطاع والهٌبات التابعة 
ة ومؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال فً تنمٌة المشروعات   لها هناك هٌبات حكومٌ

 ومنها:  " م.ص.م "

  ANSEJالوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب  -2-1

 طبٌعة الوكالة ومهامها: -2-1-1
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وهً هٌبة وطنٌة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً 
قطاع التشغٌل الشبانً من خالل إنشاء  وهً تسعى لتشجٌع كل الصٌغ المؤدٌة إلنعاش

ولها فروع جهوٌة  1996مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات، وقد أنشبت سنة 

 وهً تحت سلطة ربٌس الحكومة وٌتابع وزٌر التشغٌل األنشطة العملٌة للوكالة.

 :14وتقوم الوكالة الوطنٌة بالمهام التالٌة

ترقٌة تشغٌل الشباب من خالل برامج  تشجع كل األشكال والتدابٌر المساعدة على -
 التكوٌن والتشغٌل والتوظٌف األول.

تقوم بتسٌٌر مخصصات الصندوق الوطنً لدعم تشغٌل الشباب ومنها اإلعانات،  -
 التخفٌضات فً نسب الفوابد.

تتابع االستثمارات التً ٌنجزها الشباب أصحاب المشارٌع فً إطار احترامهم  -
 لبنوك دفتر الشروط.

لمعلومات االقتصادٌة والتقنٌة والتشرٌعٌة والتنظٌمٌة ألصحاب المشارٌع ا إتاحة -
 لممارسة نشاطاتهم.

 تقدٌم االستشارات ألصحاب المشارٌع والمتعلقة بالتسٌٌر المالً وتعببة القروض. -

إقامة عالقات مالٌة متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالٌة فً إطار التركٌب  -
 جازها واستغاللها.المالً لتموٌل المشارٌع وإن

تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوابم نموذجٌة للتجهٌزات،  -
وتنظٌم دورات تدرٌبٌة ألصحاب المشارٌع لتكوٌنهم وتجدٌد معارفهم فً مجال التسٌٌر 

 والتنظٌم.

 وٌسٌر الوكالة مجلس توجٌه وٌدٌرها مدٌر ومجلس مراقبة.

أشكال الدعم المالً واإلعانات التً تقدمها الوكالة الوطنٌة لدعم  -2-1-2
 تشغٌل الشباب.

تقدم الوكالة الوطنٌة مساعدات هامة للمؤسسات المصغرة سواء فً مجال 
التموٌل أو فً مٌدان اإلعانات المستمرة خالل فترة إنشاء المشروع وفً مرحلة 

 االستغالل.

 سات المصغرة.اإلعانات المالٌة للمؤس –أ 

ٌستفٌد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوابد تمنحها الوكالة فً 
حالة التموٌل الثانً ) صاحب المشروع+ قرض الوكالة (، وفً حالة التموٌل الثالثً 
تقدم قروض بدون فوابد وتساعد أصحاب المشروعات للحصول على قرض مصرفً 

ٌعة النشاط ومكانة )التموٌل الثالثً= المساهمة تتحمل الوكالة جزءا من فوابده حسب طب
المالٌة لصاحب المشروع + قرض بدون فوابد من صندوق الوكالة + قرض مصرفً 
تتحمل الوكالة نسبة من فوابده( وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطنً لدعم 

 تشغٌل الشباب التابع للوكالة.

 اإلعانات  الجبائٌة والشبه جبائٌة. -ب
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ملٌون دٌنار  4ستفٌد المؤسسات المصغرة التً ٌشكل الحد األقصى لالستثمار فٌها ت

جزابري، من تسهٌالت جبابٌة وشبه جبابٌة هامة خالل فترة تنفٌذ وإنجاز المشروع 
ومنها اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة ورسوم نقل الملكٌة واإلعفاء من حقوق 

 %5على البناٌات، واالستفادة من المعدل المخفض عقود التسجٌل ومن الرسم العقاري 

المتعلق بالرسوم الجمركٌة على التجهٌزات ووسابل اإلنتاج المستوردة، كما تستفٌد هذه 
المؤسسات المصغرة خالل فترة التشغٌل واإلنتاج من اإلعفاء الكلً من الضرٌبة على 

ومن الرسم على النشاط أرباح الشركات ومن الضرٌبة على الدخل ومن الدفع الجزافً، 
 المهنً.

 93/2000وٌقدر إجمالً التحفٌزات الجبابٌة المباشرة وغٌر المباشرة بالنسبة للفترة 
 .15ملٌار دٌنار جزابري 150حوالً 

 دور الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب فً تطور المشروعات المصغرة. -2-1-3

وحتى  1997را من أواسط سنة منذ انطالق نشاطات الدعم والتوجٌه للوكالة اعتبا
ألف مشروع مصغر ٌتوقع أن تستقطب  146تلقت الوكالة حوالً  2001نهاٌة سنة 

ألف شهادة تأهٌل ألصحاب  130ألف وظٌفة، وقد سلمت خالل نفس الفترة  416
ألف مشروع بغالف مالً  44المشارٌع المصغرة، ووافقت البنوك على تموٌل حوالً 

ملٌار دٌنار  81ن تقدٌرات لمخصصات استثمارٌة تصل إلى ملٌار دٌنار ضم 52قدره 
ألف منصب عمل وبلغت الجهود الفعلٌة لالستثمارات المنجزة  109بمناصب شغل تفوق 

 38، وعدد المشارٌع الممولة 97/2001ملٌار دٌنار جزابري خالل الفترة  63حوالً 
 .16ألف منصب شغل 107ألف مشروع مصغر ومناصب شغل فعلٌة بلغت 

( والوكالة الوطنٌة لتنمٌة االستثمار APSIوكالة ترقٌة ودعم االستثمارات ) -2-2
(ANDI) 

 وكالة ترقٌة ودعم االستثمارات: -2-2-1

وقد أنشبت كهٌبة حكومٌة تحت إشراف ربٌس الحكومة بموجب قانون االستثمار 
1993الصادر فً 

وهً مكلفة بمساعدة أصحاب المشارٌع إلكمال المنظومة  17

ابٌة المتعلقة بإقامة استثماراتهم من خالل إنشاء شباك موحد وحٌد ٌضم اإلدارات اإلجر
والمصالح المعنٌة باالستثمارات وإقامة المشروعات وذلك بغٌة تقلٌص آجال اإلجراءات 

 ٌوما. 60 زاإلدارٌة والقانونٌة إلقامة المشروعات بحٌث ال تتجاو

APSIمهام وكالة ترقٌة ودعم االستثمارات - أ
18

 

 كلف وكالة ترقٌة ودعم االستثمارات بالمهام التالٌة:تت

 متابعة االستثمارات وترقٌتها. -

 تقٌٌم االستثمارات وتقدٌم القرارات المتعلقة بمنح أو رفض االمتٌازات. -

 التكفل بكل أو بعض النفقات المتعلقة بإنجاز االستثمارات. -
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 منع االمتٌازات المتعلقة بترقٌة االستثمارات. -

 بعة االستثمارات لتتم فً إطار الشروط والمواصفات المحددة.ومتا مراقبة -

 التسهٌالت الجمركٌة الخاصة بوسابل اإلنتاج والمواد األولٌة. تقدٌم -

دور وكالة ترقٌة ودعم االستثمارات فً تنمٌة المشروعات الصغٌرة -ب
 والمتوسطة.

لصغٌرة لقد ساهمت الوكالة منذ نشأتها فً تنمٌة االستثمارات فً المؤسسات ا
والمتوسطة ورغم الحوصلة النهابٌة المتعلقة بإنجاز المشارٌع المصرح مازالت غٌر 

 فإن األرقام تبرز أهمٌة الدور الذي قامت به. 19دقٌقة

ملٌار دٌنار جزابري بعدد  3344فقد بلغت تعهدات االستثمار لدى الوكالة حوالً 
ملٌون منصب شغل،  196مشروع ٌتوقع أن تساهم فً إنشاء  43200مشارٌع ٌفوق 

من نواٌا االستثمار، وتلك المتعلقة بالتجدٌد   %81 المشارٌع الجدٌدة تمثل ةوأغلبٌ
من اإلجمالً وتحتل المشارٌع الصناعٌة المرتبة األولى بنسبة  %18والتوسٌع تقدر ب 

من حجم  % 40من التكلفة االستثمارٌة الكلٌة و % 45من مجموع المشارٌع و % 37
، % 22وقعة ٌلٌها قطاع النقل المرتبة الثانٌة من حٌث عدد المشارٌع بنسبة العمالة المت

بٌنما من حٌث تكالٌف االستثمار وحجم التشغٌل فإن قطاع األشغال العمومٌة والبناء فً 
 .20المرتبة الثانٌة

مشروع  397ولقد تطورت كذلك مشارٌع الشراكة المصرح بها حٌث قدرت بـ 
 47000ملٌار دٌنار وٌتوقع إنشاء  164مة إجمالٌة تصل إلى خالل الفترة المذكورة بقٌ

 منصب شغل بعد إنجازها.

 ( والهٌئات المكملة لها.ANDIالوكالة الوطنٌة لتنمٌة االستثمار ) -2-2-2

نظرا لبعض الصعوبات التً تعترض أصحاب المشارٌع االستثمارٌة ومن أجل 
طنٌة واألجنبٌة فقد أنشأت الدولة تجاوزها ومحاولة استقطاب وتوطٌن االستثمارات الو

المتعلق  01/03بموجب المرسوم رقم  2001الوكالة الوطنٌة لتنمٌة االستثمارات سنة 

بتنمٌة االستثمار، وهً مؤسسة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً 
ٌوما فً  60ٌوما، بدال من  30وتهدف لتقلٌص آجال منح التراخٌص الالزمة إلى 

 الوكالة السابقة  التً حلت محلها.

 مهام الوكالة الوطنٌة لتنمٌة االستثمار. -أ

21لقد أوكلت العدٌد من المهام لهذه الوكالة منها:
 

 ضمان ترقٌة  وتنمٌة ومتابعة االستثمارات. -

 استقبال وإعالم ومساعدة المستثمرٌن الوطنٌٌن واألجانب. -

من خدمات الشباك الموحد الذي ٌضم تسهٌل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشارٌع  -
 جمٌع  المصالح اإلدارٌة ذات العالقة باالستثمار.
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 االمتٌازات المرتبطة باالستثمار. منح -

 تسٌٌر صندوق دعم االستثمارات. -

 ضمان التزام المستثمرٌن بدفاتر الشروط المتعلقة باالستثمار. -

 الهٌئات المكملة للوكالة الوطنٌة لتنمٌة االستثمار. -ب

رافق إنشاء الوكالة مع إٌجاد مجموعة من الهٌبات المكملة ألنشطها والمسهلة لتأدٌة ت
 22مهامها وهً:

 المجلس الوطنً لالستثمار. -

 وٌرأسة ربٌس الحكومة وهو مكلف بما ٌلً: 

 .اقتراح استراتٌجٌة وأولوٌات االستثمار 

 .تحدٌد االمتٌازات وأشكال دعم االستثمارات 

 ؤسسات واألدوات المالٌة المتعلقة بتموٌل االستثمارات.تشجٌع إنشاء وتنمٌة الم 

 الشباك الموحد. -

وهو تابع للوكالة وٌضم األدوات والتنظٌمات التً لها عالقة باالستثمار وٌقوم بتقدٌم 
الخدمات اإلدارٌة الضرورٌة بالتنسٌق مع الجهات والهٌبات التً لها عالقة بإقامة 

جل التجاري ومدٌرٌة الضرابب، والوكالة المشروعات ومنها المركز الوطنً للس
العقارٌة ولجان دعم المشارٌع المحلٌة وترقٌتها، ومدٌرٌة الضرابب، ومدٌرٌة السكن 
والتعمٌر، ومدٌرٌة التشغٌل، مدٌرٌة الخزٌنة، البلدٌات المعنٌة، والتً تكون ممثلة فً 

ركات وإنجاز هذا الشباك الموحد من أجل تخفٌف وتسهٌل اإلجراءات التأسٌسٌة للش
 المشارٌع بشكل ال مركزي على مستوى الوالٌات المعنٌة.

 صندوق دعم االستثمار -    

وهو مكلف بتموٌل المساعدات التً تقدمها الدولة للمستثمرٌن فً شكل امتٌازات 
 لتغطٌة تكالٌف أعمال القاعدة الهٌكلٌة الالزمة إلنجاز االستثمارات.

رض المصغر وصندوق الضمان المشترك للفروض الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر الق-2-3
 المصغرة. 

 طبٌعة الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر ومهامها:  -2-3-1

لقد تم استحداث منظومة جدٌدة للغرض المصغر دخلت حٌز التطبٌق بداٌة سنة 
وتتكلف الوكالة الوطنٌة بتسٌٌر القرض المصغر بمهمة تسٌٌرها واإلشراف على  2004

الضمان المشترك للقروض المصغرة بعد إنشابه عملٌا خالل السنة الجارٌة  صندوق
الذي ٌعتبر آلٌة جدٌدة لضمان القروض التً تقدمها البنوك والمؤسسات المالٌة 

 للمستفٌدٌن من القروض المصغرة.
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وتقع الوكالة تحت سلطة ربٌس الحكومة وٌتولى الوزٌر المكلف بالتشغٌل متابعة 
 .23تع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً وتقوم بالمهام اآلتٌةأنشطتها وهً تتم

إدارة وتسٌٌر جهاز القرض المصغر الذي ٌمنح للمواطنٌن بدون دخل أو ذوي  -
دج وال ٌزٌد  50000الدخل الضعٌف غٌر الدابم فً حدود مبلغ استثمار ٌساوي 

 دج. 4000000عن 

نات للمستفٌدٌن بمساعدة من تقدٌم القروض بدون فوابد واالستشارات واإلعال -
 الصندوق الوطنً لدعم القرض المصغر.

 بدفاتر الشروط. متتابع األنشطة االستثمارٌة للمستفٌدٌن فً إطار التزاماته -

 إقامة العالقات مع البنوك والمؤسسات المالٌة لتوفٌر التموٌل المناسب للمشارٌع. -

الم والتحسٌس والتوعٌة إبرام االتفاقٌات مع الهٌبات والمؤسسات من أجل اإلع -
 والمرافقة للمستفٌدٌن من جهاز القرض المصغر.

 وٌسٌر الوكالة مجلس توجٌه ولجنة مراقبة وٌدٌرها مدٌر عام.

 صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة: -2-3-2

إن اآللٌة الجدٌدة لجهاز القرض المصغر استدعت صدور القانون الخاص بإنشاء 
ٌحل محل صندوق ضمان األخطار  24روض المصغرةصندوق لضمان مخاطر الق

الناجمة عن القروض المصغرة، وٌتكفل بضمان القروض التً تقدمها البنوك 
والمؤسسات المالٌة المنخرطة مع الصندوق فً إطار سقوف التموٌل لالستثمارات 
المحددة، حٌث ٌصبح الصندوق الجهة التً تغطً الدٌون المستحقة وفوابدها فً حالة 

 .% 85نجاح المشروعات أو تعثرها فً حدود عدم 

وٌتمتع الصندوق بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً وٌتولى المدٌر العام للوكالة 
الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر تسٌٌر صندوق الضمان المشارك للقروض المصغرة 

 بمساعدة مجلس اإلدارة الذي ٌضم ممثلً المؤسسات المعنٌة.

( ووكالة التنمٌة CALPIوترقٌة االستثمارات المحلٌة )لجان دعم  -2-4
 االجتماعٌة.

 لجان دعم وترقٌة االستثمارات المحلٌة: -2-4-1

وهً لجان على مستوى المحلٌات مكلفة بتوفٌر اإلعالم الكافً  1994أنشبت سنة 

للمستثمرٌن حول األراضً والمواقع المخصصة القامة المشروعات وتقدم القرارات 
 ة بتخصٌص األراضً ألصحاب المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة.المتعلق

وحسب معطٌات وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة فقد بلغت المشارٌع التً 
 1999إلى غاٌة سبتمبر  1994صادقت علٌها وخصصت لها قطع أراض منذ سنة 

 ةألف عامل بعد إنجازها موزع 311مشروع ٌتوقع أن تستقطب حوالً  13000حوالً 
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على معظم الفروع بالقطاعات االقتصادٌة، وقد كان توزٌع تلك التً أنجزت فعال فً 
 مشروع ( على األنشطة كما ٌلً: 500) حوالً  1999نهاٌة 

 توزٌع المشارٌع المنجزة على األنشطة االقتصادٌة  08الجدول رقم

 %25 الصناعة
 %8 الفالحة

 %03 السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة
 %38 غال العمومٌةالبناء واألش

 %10 التجارة
 %15 الخدمات األخرى

 .Ministère de la PME/PMI, Données globales sur le secteur de la PME P 9: مصدرال

 وكالة التنمٌة االجتماعٌة -2-4-2

وهً مؤسسة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً أنشبت سنة 
باشر لربٌس الحكومة تسعى لتقدٌم قروض مصغرة وهً تحت اإلشراف الم 1994

 للتخفٌف من أشكال الفقر والحرمان.

 ومن أهم وظابفها نذكر:

ترقٌة وتموٌل األنشطة ذات المنفعة االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تتضمن استخداما  -
 كثٌفا للعمالة.

تطوٌر وتنمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة والفردٌة عن طرٌق القروض  -
غرة الذي ٌمكن من توفٌر العتاد واألدوات أو المواد األولٌة لممارسة بعض الحرف المص

والمهن لتشجٌع العمل الحر، وتطوٌر الحرف الصغٌرة واألعمال المنزلٌة والصناعات 
 التقلٌدٌة للتقلٌل من الفقر وتحسٌن مستوٌات المعٌشة.

طوٌر بعض وقد كانت مساهمتها محدودة فً مجال مكافحة الفقر عن طرٌق ت
 األنشطة االستثمارٌة الصغٌرة والمتوسطة.

 بورصات المناولة والشراكة وصنادٌق الدعم:  -2-5

 بورصات المناولة والشراكة:   -2-5-1 

 1991وهً جمعٌات ذات منفعة عامة فً خدمة القطاع االقتصادي تم إنشاؤها عام 

 وتتكون من المؤسسات العمومٌة والخاصة ومن مهامها:

لطاقات الحقٌقٌة للمؤسسات الصناعٌة لغرض إنشاء دلٌل مستوى لطاقات إحصاء ا -
 المناولة.

 ربط العالقات بٌن عروض وطلبات المناولة وإنشاء فضاء للوساطة المهنٌة. -

 تشجٌع االستخدام األمثل للقدرات اإلنتاجٌة للصناعات المحلٌة. -

 إعالم المؤسسات وتزوٌدها بالوثابق المناسبة. -

 ت االستشارٌة والمعلومات الالزمة للمؤسسات.تقدٌم المساعدا -
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المساهمة فً أعمال تكثٌف النسٌج الصناعً بتشجٌع إنشاء مؤسسات وصناعات  -
 صغٌرة ومتوسطة جدٌدة فً مٌدان المناولة.

 ترقٌة المناولة والشراكة على المستوى الجهوي والوطنً والعالمً. -

 تنظٌم الملتقٌات واللقاءات حول مواضٌع المناولة. -

 تمكٌن المؤسسات الجزابرٌة من االشتراك فً المعارض. -

وتوجد حالٌا أربعة بورصات جهوٌة للمقاولة من الباطن والشراكة فً الجزابر 
 ووهران وقسنطٌنة وغرداٌة.

 صنادٌق الدعم. -2-5-2

تساهم الدولة على مختلف المستوٌات بتقدٌم الدعم للمشروعات االقتصادٌة بأشكال 
 ت وأنشطة متعددة ومن بٌن أهم تلك الصنادٌق نذكر:مختلفة وضمن قطاعا

 الصندوق الوطنً لدعم تشغٌل الشباب. -
 الصندوق الخاص بتخفٌض الفوابد. -

 الصندوق الوطنً للتنظٌم والتنمٌة الفالحٌة. -

 الصندوق الوطنً لتطوٌر الصٌد وتربٌة المابٌات. -

 صندوق دعم االستثمارات. -

 صندوق ترقٌة التنافسٌة الصناعٌة. -

 وق الشراكة.صند -

 الصندوق الوطنً للتهٌبة العمرانٌة. -

 الصندوق الخاص باستصالح األراضً عن طرٌق االمتٌاز. -

 الصندوق الوطنً لدعم القرض المصغر. -

 إضافة إلى بعض صنادٌق الضمان الخاصة بالمؤسسات وبالقروض.

رابعا: مشكالت تنمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وبرامج تأهٌلها وتطوٌرها 
 فً االقتصاد الجزائري

 مشكالت تنمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة. -1

رغم توالً اآللٌات المؤسسٌة واإلجراءات االقتصادٌة المتعلقة بمحاوالت تنمٌة 
المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وترقٌة مساهمتها فً االقتصاد الجزابري، واحتواء 

وقابعٌة تدل على تنامً تلك المشكالت اإلشكالٌات التً تحجم دورها فإن محدودٌتها ال
التً تواجه إقامة وتطوٌر المشروعات االقتصادٌة وسوف نركز على أهمها فً النقاط 

 التالٌة:

 المشكالت اإلدارٌة. -1-1

تصطدم كافة الجهود المتعلقة بالحركٌة االستثمارٌة فً المؤسسات الصغٌرة 
اءات البٌروقراطٌة المعقدة التً والمتوسطة بمجموعة كبٌرة من العوابق اإلدارٌة واإلجر

تتطلب عشرات التراخٌص والموافقات والعدٌد من الوثابق والجهات التً ٌتطلب 
فً اإلجراءات وتعقٌد االتصال بها وأصبح محٌط المؤسسة غٌر مساعد فهناك "تباطؤ 

الشبكات، تفسٌر ضٌق للنصوص، نقص تكوٌن الموظفٌن، نقص اإلعالم، الوثابق 
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فعلى سبٌل المثال  25تكون مزدوجة االستعمال فً كثٌر من الحاالت" المطلوبة التً
وثٌقة، والمدة  18سٌستدعً الحصول على سجل تجاري وقتا طوٌال وتقدٌم أكثر من 

الالزمة للقٌام باإلجراءات اإلدارٌة إلقامة مشروع تزٌد عن ثالثة أشهر، والمدة 
سنوات حسب معطٌات  5ى المتوسطة النطالق المشروع فً مرحلة التشغٌل تصل إل

نتٌجة ما توصل إلٌه المجلس  وبالتالً نؤكد 26الغرفة الجزابرٌة للتجارة والصناعة
الوطنً االقتصادي واالجتماعً بأن:"المشاكل البٌروقراطٌة  تشكل أهم حاجز تتحطم 

 علٌه إرادة المستثمر فً قطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الصناعٌة".

 مشاكل التموٌل: -1-2

أهم وأخطر المشاكل التً تواجه تطور منظومة المشروعات الصغٌرة من  
والمتوسطة نجد مشكلة التموٌل وخاصة من الجهاز المصرفً الذي ٌتمٌز بمحدودٌته 

 على المستوٌات التالٌة: 

 محدودٌة التموٌل المصرفً المتعلقة بالتكالٌف والضمانات: -أ

تحدان من مرونة التموٌل وانسٌابه إن تكلفة التموٌل ومشكلة الضمانات قد أضحتا  
بالحجم المناسب وفً اآلجال المالبمة، وبالتالً أضحى هذا الوضع بتكالٌفه الرسمٌة 

 وغٌر الرسمٌة عابقا لتطور المشروعات.

 محدودٌة التموٌل المتعلقة بالصٌغ واإلجراءات:-ب

ابٌة والوثابقٌة وتعقٌداته اإلجر الصٌغٌة تهٌتمٌز التموٌل المصرفً التقلٌدي بمحدودٌ 
ذلك أن الوساطة المالٌة "والمنظومة المصرفٌة لم ٌكن بإمكانها التكٌف مع وتٌرة 

تجاوزتهما  االتحوالت الهٌكلٌة المسجلة على مستوى االقتصاد الكلً، بحٌث ظهر وكأنهم
 .27األحداث"

 محدودٌة التموٌل المتعلقة بالحجم والمشروطٌة واألولوٌات: -ج

الفردٌة والمصغرة والصغٌرة فً تغطٌة احتٌاجاتها التموٌلٌة إن حصة المشروعات 
محدودة من حٌث الحجم ومن حٌث المشروطٌة ومن ناحٌة األولوٌات وخاصة فً ظل 
اقتصاد االنفتاح حٌث انعكس ذلك على: "حرمان األنشطة اإلنتاجٌة وفً آن واحد تشجٌع 

حساب الدابرة اإلنتاجٌة  أنشطة المضاربة وتوسعت الدابرة التجارٌة المضاربٌة على
التً توفر الثروات ومناصب الشغل بسبب االنفتاح  غٌر المضبوط لالقتصاد 

 .28الوطنً"

 المشاكل المرتبطة بالعقار:  -1-3

ٌعانً أصحاب المشروعات الجدٌدة من مشكالت مرتبطة بالعقار المخصص لتوطٌن 
فً الحصول على  أساسٌا دمؤسساتهم، فالحصول على عقد الملكٌة أو عقد اإلٌجار ٌع

التراخٌص األخرى المكملة، وإلى حد الساعة لم تتحرر سوق العقارات بشكل ٌحفز على 
االستثمار، بحٌث مازالت رهٌنة للعدٌد من الهٌبات التً تتزاٌد باستمرار مثل الوكالة 
الوطنٌة لتنمٌة االستثمار، ووكالة دعم وترقٌة االستثمارات المحلٌة والوكاالت العقارٌة 

د عجزت عن تسهٌل إجراءات الحصول على العقار الالزم إلقامة المشروعات وق
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الصغٌرة والمتوسطة، وذلك لغٌاب سلطة اتخاذ القرار حول تخصٌص األراضً وتسٌٌر 
المساحات الصناعٌة إضافة إلى محدودٌة األراضً المخصصة للنشاط الصناعً 

من خالل تخصٌص أراض  وغٌره، فصال عن ارتباط التحفٌزات المقدمة للمستثمرٌن
بأسعار منخفضة، تؤدي إلى تزاٌد أشكال المضاربة على األرضً التً تحول دون تنفٌذ 

 تعهدات االستثمار.

 المشاكل  المتعلقة باالنفتاح التجاري: -1-4

لالقتصاد الوطنً، التً ترافقت مع سٌاسات تكٌٌف  إن سٌاسات التحرٌر التجاري
ٌا فً إطار المذهبٌة االشتراكٌة إلى اقتصاد انفتاح هٌكلً لالنتقال من اقتصاد مسٌر إدار

 أشكالتجاري فً إطار المذهبٌة اللٌبرالٌة الجدٌدة، قد أدى إلى نمو آلٌات الترٌٌع و
الفساد التً انعكست على المؤسسات اإلنتاجٌة الخاصة والعامة بحٌث ترتفع معدالت 

أثر بشكل خطٌر على نمو  ممااألرباح فً األنشطة التجارٌة واالقتصادٌة غٌر األساسٌة 
وتطوٌر المنظومة اإلنتاجٌة التً ترتكز على تثمٌن المزاٌا النسبٌة لالقتصاد الجزابري 

 وتنمً أشكال الشراكة االستثمارٌة اإلنتاجٌة مع المتعاملٌن األجانب.

 برنامج تأهٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌرها: -2

حد من التطور المالبم للمشروعات الصغٌرة إن تجاوز العقبات التً تعترض وت
والمتوسطة ٌتطلب إعداد برنامج للتأهٌل ٌشتمل على المحاور األساسٌة التً تعالج 
المشكالت الكثٌرة التً تواجه المستثمرٌن وقد حاولت الوزارة المكلفة بالقطاع إعداد هذا 

القطاعٌة البرنامج الذي سوف نتعرض ألهم عناصره، وهو ٌتكامل مع البرامج 
 للوزارات والهٌبات األخرى المكلفة بترقٌة المنظومة المؤسسٌة االقتصادٌة.

 : 29سنة ٌشتمل على مرحلتٌن هما 12البرنامج ٌمتد لفترة   

 سنوات. 5مرحلة التكٌٌف وتمتد على مدى  -

 سنوات. 7مرحلة الضبط وتمتد على مدى  -

لمتوسطة ومحافظتها وٌسعى إلى ضمان استمرارٌة منظومة المؤسسات الصغٌرة وا
 .على مكانتها فً السوق الوطنٌة وضمان حصة فً السوق الدولٌة

 أهداف برنامج التأهٌل: -2-1 

 :30ٌهدف البرنامج إلى تحقٌق األهداف التالٌة  

تعزٌز القدرة التنافسٌة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة من خالل اعتماد أحدث  -أ
لتزام بالمواصفات والمقاٌٌس الدولٌة المتعلقة مجال التسٌٌر واإلدارة، واال الطرق فً

 بالنوعٌة.

 ضمان استمرار وتطوٌر منظومة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة. - ب

 الحفاظ على العمالة الموظفة والتخفٌف من البطالة. -ج

 المجاالت التطبٌقٌة لبرنامج التاهٌل. -2-2
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االتحاد األوروبً فً  إن برنامج التأهٌل ممول من قبل المساعدات المقدمة من طرف
إطار تأهٌل االقتصادٌات المحلٌة لالندماج فً المنطقة الحرة األورومتوسطٌة، وتتمحور 

 عملٌات التأهٌل فً مجاالت عدٌدة على مستوٌٌن:

 مجاالت التأهٌل على مستوى المؤسسة. -أ

 من خالل تحدٌث أنماط التسٌٌر واإلدارة وتحدٌث وسابل اإلنتاج المتقادمة وطرابق
اإلنتاج المستخدمة، وإتاحة اإلعالم االقتصادي الالزم سواء المتعلق بالقضاٌا االقتصادٌة 

 للمؤسسة أو بالمحٌط الخارجً للمؤسسة.

وٌشمل التأهٌل للمؤسسات والصناعات التً تمتلك إمكانٌات معتبرة تساعد على نمو 
لبعض الجمعٌات ذات  واكتساب حصة فً األسواق المحلٌة أو اإلقلٌمٌة، كما ٌمتد التأهٌل

العمل... نظرا لدورها فً الحوار مع السلطات العمومٌة  أربابالعالقة مثل منظمات 
 وفً توصٌل المعلومات والتوجهات إلى المؤسسات.

 مجاالت التأهٌل على مستوى المحٌط. -ب

وتشمل عملٌات التأهٌل إجراءات التحوالت الالزمة على محٌط المؤسسة لتكون أكثر 
 لنموها وتطورها واستمرارها ومنها:  استجابة

 المحٌط القانونً واإلداري والتنظٌمً. -
 المحٌط العقاري. -

 المحٌط المالٌة والمصرفً. -

 المحٌط الجبابً وشبه الجبابً. -

 الهٌئات المكلفة ببرنامج التأهٌل. -2-3

 ٌتم تطبٌق برنامج التأهٌل بواسطة مجموعة من الهٌبات أهمها:

 تأهٌل.الصندوق الوطنً لل -أ

المعنٌة بقطاع المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  توالذي ٌتشكل من ممثلً الوزارا
وممثلً غرف التجارة والصناعة والحرف الفالحٌة وأرباب العمل والنقابات وٌكون 

 تحت إشراف وزٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة.

 :31وٌتكلف الصندوق بالمهام التالٌة

 ؤسسات.وضع السٌاسة العامة لتأهٌل الم -

 تسٌٌر اإلعانات المقدمة فً إطار اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبً. -

تقدٌم اإلعانات المتعلقة بالتأهٌل على ضوء قرارات التأهٌل الصادرة عن اللجان  -
 الجهوٌة للقٌادة.

 اإلشراف والمتابعة ألنشطة وأعمال اللجان الجهوٌة. -

 المشاركة فً تموٌل عملٌات التأهٌل التكنولوجً. -

 اللجان الجهوٌة للقٌادة. -ب
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وهً هٌبات تقنٌة تتكون من خبراء ومتخصصٌن لهم القدر ة الفنٌة والمهنٌة التً 
 وتقوم بالمهام التالٌة: تمكنهم من اتخاذ قرار التأهٌل

 مساعدة المؤسسات فً مجال إعداد مخططات التأهٌل وتحدٌد أفضل طرق التموٌل. -
 تقدٌم قرارت التأهٌل. -

ن الجهوٌة للقٌادة من مكتب التسهٌالت والتدعٌم ومكتب التأهٌل وتتوزع وتتكون اللجا
 اللجان الجهوٌة للقٌادة على عشر مناطق جهوٌة تظم جمٌع الوالٌات.

 عن برنامج التأهٌل فً الشكل التالً: ن التعبٌرٌمكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: برنامج التأهٌل، مصدر سابق.

 

 الخاتمة.

ابرٌة فً تنمٌة المشروعات المصغرة والصغٌرة والمتوسطة هامة التجربة الجز
وخاصة فً الفترة الحالٌة. وقد تبٌن لنا كٌف ساهمت السٌاسات واالستراتٌجٌات التً 
تبنتها الجزابر خالل فترة التحوالت االشتراكٌة فً عرقلة تطور منظومة المؤسسات 

نً سٌاسات جدٌدة فً إطار والصناعات الصغٌرة والمتوسطة، األمر الذي تطلب تب
االنتقال من أسالٌب االقتصاد اإلداري الممركز إلى اقتصاد أكثر انفتاحا، فتطورت فً 

  المؤسسة المحٌط

 المؤسسات والتنظٌمً

  الهٌاكل والخدمات

  البنكً والمالً

  تحفٌز وتشجٌع

 إنجاز برنامج إعادة التأهٌل 

 قرار لجنة القٌادة لبرنامج تأهٌل المؤسسات 
تسرٌح المنح = وضع الطلب + بطاقة تقنٌة للمشروع 

  لتأهٌلا + المصادقة على الفحص + مخطط برنامج

مكتب إعادة التأهٌل 
 على الدراسة ةالمصادق

  الفحصٌة

إعداد مخطط التأهٌل على 
  التسهٌل مستوى مراكز

 
 الشراكة

 
 تسوٌق البحث
على السواق
   

 
 تصدٌر
I.S.O 

 
مخطط 
 التكوٌن

 
  اإلنتاج

 التنظٌم منهجٌة
 والتسٌٌر

 
عصرنة 
 التجهٌزات

 التصدٌر  السوق المحلً

 لمنافسةا

 إصادةىالتأهول
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ذلك المناخ منظومة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بشكل ملحوظ رغم االنعكاسات 
السلبٌة للبرامج المفروضة من قبل المؤسسات النقدٌة والمالٌة الدولٌة على المشروعات 

نتاجٌة الصغٌرة والمتوسطة ومع ذلك فإن الجهود الحالٌة التً تركز على محورٌة اإل
تلك المشروعات والمؤسسات فً استراتٌجٌة التنمٌة قد تجلت فً منظومة مؤسسٌة 

، والوصول إلى مزٌد من والتعددوآلٌاتٌة جدٌدة كفٌلة فً حالة تالفً االزدواج التوجٌهً 
ات ومؤسسات الدعم واإلشراف والتنمٌة للمشروعات تنسٌق الجهود وتكاملها بٌن هٌب

الصغٌرة والمتوسطة التً تساعد على تطور تلك المؤسسات وتحولها إلى محرك أساسً 
 لتخفٌف من مشكالت الفقر والبطالة. تللنمو المستمر والتنمٌة المستدامة وأدوا
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