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 :الملتقىالیـــة ــــــــــــــإشك

�ات يرتكز االتجاه المعاصر في تنم�ة االقتصاد        
الحديثة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من 
منطلق دورها المحوري في التنم�ة االقتصاد�ة 
واالجتماع�ة ، فهي الرائد الفعلي لتحقیق التنم�ة 
المستدامة في هذين الشقین لما تملكه من فعال�ة 

 .                   وسرعة التأقلم مع متغیرات المح�ط االقتصادي
اآلمال المعلقة على المؤسسات  �النظر إلى    

الصغیرة والمتوسطة �اعت�ارها القاطرة التي تعتمد 
علیها الدول ل�عث الحر�ة االقتصاد�ة وأل�عادها 
االجتماع�ة الحساسة، �ان لزاما على الدول التر�یز 

         .                                                   على س�اسة االستثمار في هذه المؤسسات
لم تكن الدولة الجزائر�ة �منأى عن هذا المسعى،    

ف�قصد تحقیق التنم�ة الشاملة وتجسید قواعد اقتصاد 
السوق والرفع من القدرات التنافس�ة ف�ه وتحسین 
مستوى األداء، تبنت إستراتج�ة أكثر تناس�ا تعتمد 
على هذا النوع من المؤسسات اقتناعا منها �الدور 

ه األخیرة في تحقیق التنم�ة الشاملة الذي تلع�ه هذ
 .ولتجاوز الطب�عة الر�ع�ة لالقتصاد



ترجم هذا المسعى من خالل منظومتها القانون�ة    
المغدل سنة  وما حملته من مستجدات بدا�ة بدستورها

واألهم  2016و�قانون االستثمار لسنة  2016
�إصدار القانون الجديد للمؤسسات الصغیرة 

الذي عبر عن  02-17ون رقم والمتوسطة القان
إصرار الدولة الجزائر�ة على االعتماد على هذا النوع 
من المؤسسات �اعت�ارها أفضل الوسائل لإلنعاش 

وذلك من خالل ما حمله من أحكام  .االقتصادي
تصبو نحو تعز�ز تدابیر دعمها والحرص على تنفیذ 
استرات�ج�ة تطو�رها من خالل إطارها المؤسساتي �ما 
�سمح �الوصول إلى الطرق والوسائل المثلى التي 
تساهم في تذلیل العق�ات والمصاعب التي تواجه هذه 

-01 المؤسسات والتي �شف عنها تطبیق القانون رقم
18. 
�غرض الوقوف عند مستجدات أحكام القانون رقم    
والقوانین ذات الصلة سنطرح للعرض والتقی�م  17-02

فعال�ة األحكام  إشكال�ةمحاور هذا الملتقى الذي �طرح 
المستجدة �خصوص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 .في تحقیق أ�عادها االقتصاد�ة واالجتماع�ة
 

 :تقىالملحـــــــــــاور م

المر�ز القانوني للمؤسسات الصغیرة  :المحور األول
 .والمتوسطة

 . لتكی�ف القانونيامن حیث  -1             
 . من حیث التأس�س   -2             

دعم المؤسسات لالمنتهجة  الوسائل  :المحور الثاني
 .الصغیرة والمتوسطة

أسالیب تمو�ل المؤسسات الصغیرة  -1             
 .توسطةوالم

المؤسسات  األجهزة المكلفة بدعم -2             
   .الصغیرة والمتوسطة

المؤسسات  المعوقات التي تعترض: المحور الثالث
  .الصغیرة والمتوسطة

 .القانون�ة المعوقات - 1              
 .المعوقات اإلدار�ة -2               
 . المعوقات المال�ة -3               

تقی�م مستجدات تنظ�م المؤسسات : الرا�ع المحور
 .الصغیرة والمتوسطة

المؤسسات الصغیرة  تقی�م دور  -1              
 .والمتوسطة في مجال التنم�ة االقتصاد�ة 

المؤسسات الصغیرة دور  تقی�م  -2              

                                        .التنم�ة االجتماع�ةوالمتوسطة في مجال 

 أهداف الملتـــــــــــــــقى:

الوقوف عند مستجدات قانون المؤسسات  -1
والقوانین األخرى  02-17الصغیرة والمتوسطة رقم 

قانون االستثمار، قوانین المال�ة، قانون  (ذات الصلة 
التشغیل، قانون تفو�ض المرفق العام، قانون 

 .)المنافسة
التعرف على مكانة المؤسسات الصغیرة   -2
لمتوسطة  ودورها في التنم�ة االقتصاد�ة وا

 .واالجتماع�ة
تب�ان أهم�ة األحكام المستجدة في ترجمة  -3

مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنم�ة 
 .االقتصاد�ة واالجتماع�ة

تقی�م التجر�ة الجزائر�ة في تطو�ر المؤسسات   -4
 .والمتوسطة الصغیرة

 

 

 



 


