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 إشكاليـة امللتقــى

ًشجكض الاججاه اإلاعاصش في جىمُت الاكخصادًاث الحذًثت على اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت مً 

مىعلم دوسها اإلاحىسي في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت، فهي الشائذ الفعلي لخحلُم الخىمُت 

 ادي.  اإلاعخذامت في هزًً الؽلين إلاا جملكه مً فعالُت وظشعت الخأكلم مع مخغيراث اإلاحُغ الاكخص

بالىظش إلى آلامال اإلاعللت على اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت باعخباسها اللاظشة التي حعخمذ عليها 

الذول لبعث الحشكت الاكخصادًت وألبعادها الاحخماعُت الحعاظت، كان لضاما على الذول التركيز على 

 ظُاظت الاظدثماس في هزه اإلاؤظعاث. 

ت بمىأي عً هزا اإلاععى، فبلصذ جحلُم الخىمُت الؽاملت وججعُذ  لم جكً الذولت الجضائٍش

كىاعذ اكخصاد العىق والشفع مً اللذساث الخىافعُت فُه وجحعين معخىي ألاداء، جبيذ إظتراججُت 

جحلُم  أكثر جىاظبا حعخمذ على هزا الىىع مً اإلاؤظعاث اكخىاعا منها بالذوس الزي جلعبه هزه ألاخيرة في

عُت لالكخصاد.  الخىمُت الؽاملت ولخجاوص العبُعت الَش

جشحم هزا اإلاععى مً خالل مىظىمتها اللاهىهُت وما حملخه مً معخجذاث بذاًت بذظخىسها 

وألاهم بئصذاس اللاهىن الجذًذ للمؤظعاث الصغيرة  2016وبلاهىن الاظدثماس لعىت  2016اإلاعذل ظىت 

ت على الاعخماد على هزا  02-17كم واإلاخىظعت اإلاخمثل في اللاهىن س  الزي عبر عً إصشاس الذولت الجضائٍش

ورلك مً خالل ما حمله مً  .الىىع مً اإلاؤظعاث باعخباسها أفضل الىظائل لإلوعاػ الاكخصادي

شها مً خالل إظاسها  ض جذابير دعمها والحشص على جىفُز إظتراجُجُت جعٍى أحكام جصبى هحى حعٍض

ىصىل إلى العشق والىظائل اإلاثلى التي حعاهم في جزلُل العلباث واإلاصاعب اإلاؤظعاحي بما ٌعمح بال

 اإلالغى. 18-01التي جىاحه هزه اإلاؤظعاث والتي كؽف عنها جعبُم اللاهىن سكم 

واللىاهين راث الصلت ظىعشح للعشض  02-17بغشض الىكىف عىذ معخجذاث أحكام اللاهىن سكم    

شح إؼكالُت فعالُت ألاحكام اإلاعخجذة بخصىص اإلاؤظعاث والخلُُم محاوس هزا اإلالخلى الزي ًع

الصغيرة واإلاخىظعت في جحلُم أبعادها الاكخصادًت والاحخماعُت.

 أهداف امللتقــى

ش اإلاؤظعاث  02-17الىكىف عىذ معخجذاث اللاهىن سكم  .1 اإلاخضمً اللاهىن الخىحُهي لخعٍى

ىن الاظدثماس، كىاهين اإلاالُت، كاهىن الصغيرة واإلاخىظعت وكزا اللىاهين ألاخشي راث الصلت )كاه

ض اإلاشفم العام، كاهىن اإلاىافعت....(.  الدؽغُل، كاهىن جفٍى
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 الخعشف على مكاهت اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت ودوسها في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت. .2

ىمُت جبُان أهمُت ألاحكام اإلاعخجذة في جشحمت معاهمت اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت في الخ .3

 الاكخصادًت والاحخماعُت.

ش اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت. .4 ت في جعٍى  جلُُم الخجشبت الجضائٍش

 حمـاور امللتقــى

 المركزىالقانونيىللمؤسساتىالصعورةىوالمتوسطظ.ىالمحورىاألول:
 مً حُث الخكُُف اللاهىوي.  .1

 مً حُث الخأظِغ.  .2

ىلدعمىالمؤسساتىالصعورةىوالمتوسطظ.ىالوسائلىالمنتهجظىالمحورىالثاني:
ل اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت. .1  أظالُب جمٍى

 ألاحهضة اإلاكلفت بذعم اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت.   .2

ىالمطوقاتىالتيىتطترضىالمؤسساتىالصعورةىوالمتوسطظ.ىالمحورىالثالث:ىى
 اإلاعىكاث اللاهىهُت. .1

ت. .2  اإلاعىكاث ؤلاداٍس

 اإلاعىكاث اإلاالُت.  .3

ى:ىتقوومىمستجداتىتنظومىالمؤسساتىالصعورةىوالمتوسطظ.الرابعالمحورى
 جلُُم دوس اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت في مجال الخىمُت الاكخصادًت. .1

 جلُُم دوس اإلاؤظعاث الصغيرة واإلاخىظعت في مجال الخىمُت الاحخماعُت. .2

 

 املدير الشريف للملتقى:

ىىأ.دىداوديىإسماعول
 :للملتقى الرئيس الشريف

ىإقلوليىمحمدأ.دى

 رئيسة امللتقى:

ىد.ىفتحيىوردوظ
ى
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 اللجنة العلمية

ىىأ.د/ىإقلولي/ىولدىرابحىصافوظ.ىىى:رئوسىاللجنظىالطلموظ
ىأعضاءىاللجنظى:ى-
 أ.د.إڤلىلي محمذ، أظخار، حامعت جيزي وصو. .1

 أ.د. معاؼى عماس.أظخار، حامعت جيزي وصو. .2

 أ.د. جاحش محمذ، أظخار، حامعت جيزي وصو. .3

 أ.د. كاٌغ ؼٍشف، أظخار، حامعت جيزي وصو. .4

 صواًمُت سؼُذ، أظخار، حامعت بجاًت.أ.د.  .5

 أ.د. كخى محمذ ؼٍشف، أظخار، حامعت جيزي وصو. .6

 أ.د. ًىظف /كجاس حىسٍت صاهُت، أظخار، حامعت جيزي وصو. .7

 أ.د. عُبىط محىذ وعلي، أظخار، حامعت جيزي وصو .8

 أد.أولذ سابح صافُت، أظخار، حامعت جيزي وصو .9

 أ.د. ظعُذاوي ججُلت، أظخار، حامعت جيزي وصو .10

م. أظخار. حامعت جيزي وصو. .11  أ.د. خلفان كٍش

 أ.د. معاؼى فعت، أظخار، حامعت جيزي وصو. .12

 أ.د. إسصٍل الكاهىت، أظخار، حامعت جيزي وصو. .13

 أ.د. صباًحي سبُعت، أظخار، حامعت جيزي وصو .14

 أ.د. ٌععذ حىسٍت، أظخار، حامعت جيزي وصو  .15

 ظدُتي أوهِعت، أظخار، حامعت جيزي وصو –أ.د داودي   .16

 . هبالي فعت، اظخار، حامعت جيزي وصو. أ.د .17

 أ.د. بلحُمش عماس. أظخار، حامعت الجضائش. .18

 د. بىحؽيذ عبذ الىىس، أظخار محاضش أ، حامعت جيزي وصو .19

ذة، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو .20  د. حعين فٍش

 د. فخحي وسدًت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو .21

 عت جيزي وصود. ؼُخ هاحُت، أظخارة محاضشة أ، حام .22

 د. أًذ واصو صاًىت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو. .23

 د. صاًذي حمُذ، أظخار محاضش أ، حامعت جيزي وصو .24

 د. أًذ كاس ي حىسٍت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو. .25

 د. حالل مععذ، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو. 62

 للمتلقى اللجنة التنظيمية

ىى.أ.دىإرزولىالكاهنظىىىرئوسىاللجنظىالطلموظ:
ىأعضاءىاللجنظى:ى-

ذة، أظخارة معاعذة أ، حامعت جيزي وصو. .1  دحماوي فٍش

 حامل صلُحت، أظخارة معاعذة أ، حامعت جيزي وصو. .2

 د. بلميهىب عبذ الىاصش، أظخار محاضش أ، حامعت جيزي وصو .27

 د. حمادوػ أهِعت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وص .28

 وصود. وعير سفُم، أظخار محاضش أ، حامعت جيزي .29

 د.كعال ظامُت، ِأظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو.30

 د. حملُل هىاسة، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو.31

مت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو..32 عذ كٍش  د. جذَس

ذ اإلاال صافُت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو.33  د. ٍص

 د. جُاب هادًت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو.34

 دلُلت. أظخارة محاضشة ب، حامعت جيزي وصو. د.مخخىس  .35

 د. كباًلي العُب. أظخار محاضش أ، حامعت بجاًت..36

 د. بشي هىس الذًً، أظخار محاضش أ، حامعت بجاًت.37

 د. حعاًً ظامُت، أظخارة محاضشة أ، حامعت بىمشداط..38

 د. صعبي عماس. أظخار محاضش أ، حامعت الىادي..39

م. أظخار محاضش أ،.40  حامعت حُجل د. مىكت عبذ الكٍش

 د.فىِىخ عبذ اللادس، أظخار محاضش أ، حامعت معخغاهم..41

ت، أظخارة محاضشة أ، حامعت جيزي وصو.42  د.كيرواوي ضاٍو

 د. صسوسو هاصش، أظخار محاضش ب، حامعت جيزي وصو..43

 د. مىاس ي العلجت، أظخارة محاضشة ب حامعت جيزي وصو.44

 د. أًذ ظاحذ كهُىت، أظخارة محاضشة ب، حامعت جيزي وصو.45

 د. بً وعمان فخُحت، أظخارة محاضشة ب، حامعت جيزي وصو.46

 د. حابذ أمال، أظخارة محاضشة ب، حامعت جيزي وصو.47

 د. بشاهُمي صفُان، أظخار محاضش ب، حامعت جيزي وصو.48

 د. محالبي مشاد، أظخارة محاضش ب، حامعت جيزي وصو.49

 د. أوباًت ملُكت، أظخارة محاضش ب، حامعت جيزي وصو.50

 خارة محاضش ب، حامعت جيزي وصود.حذوػ وسدًت، أظ.51

 بىخشط  بلعُذ، أظخار محاضش ب، حامعت جيزي وصو.52
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ذة، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .3  كاض ي فٍش

 دفشبا لُذًا، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .4

 خالف بىحمعت، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .5

 الععكشي حعً، ظالب في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .6

ضة، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .7  بللاظم ٍو

 ظعذي ظامُت، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .8

ىت، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .9  عصام صبًر

 ت، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو.بً الحاج صاهُ .10

 أًذ ؼعالل إلُاط، ظالب في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو. .11

 معاؼى ؼمغ الذًً، ظالب في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو .12

 ظُبي هادًت، ظالبت في الذكخىساه، حامعت جيزي وصو 31

 اللجنة التقنية للملتقى

 وعاس ؼابحت. .1

 إدسهمىػ هبُل. .2

 أمحمذهين بى  .3

 

 
 



 كمية الحقوق والعموم السياسية
 قســـم الحقوق

 حول لمممتقى الوطني الجمسات العامة برنامج
 
 

 
 

 الفترة الصباحية:
 21الى الساعة  03.8من الساعة 

، اإلعالن الرسمي عن انطالق أشغال والمدعوينالمشاركين  استقبالاالفتتاحية الجمسة 
 (9)ى الساعة التاسعة إل (03.8) ثامنة والنصفالممتقى: من الساعة ال

 :(28328) عاشرة وعشرةالساعة ال ( إلى9) تاسعةمن الساعة ال الجمسة األولى:
 المركز القانوني لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمحور الجمسة: 

 3أ3د تاجر محمد  الجمسة:رئيس   
مؤسسات الصغيرة مأد3 إرزيل الكاهنة، قراءة في النصوص المنظمة ل: األولىالمداخمة 

 المتوسطة3 جامعة تيزي وزو3و 
 الشكل القانوني لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة3 ،مولي محمدڤإد/ أ3: المداخمة الثانية

  تيزي وزوجامعة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين ، مولي/ ولد رابح صافيةڤإد/  أ3 ة:ثالمداخمة الثال

 3جامعة تيزي وزو  813-21و 20-82قانوني 
د/صبايحي ربيعة، األحكام الخاصة بتعزيز المؤسسات الصغيرة  أ3 :رابعةالمداخمة ال

 3 جامعة تيزي وزو813-21والمتوسطة في ظل القانون رقم 

د/ حمادوش أنيسة، حول التكييف القانوني المؤسسات الصغيرة  : خامسةالمداخمة ال
 والمتوسطة في ظل التشريع الجزائري، جامعة تيزي وزو3

كايس شريف، المعاممة التفصيمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  /أ3د :سادسةالمداخمة ال
 في مجال الصفقات العمومية، جامعة تيزي وزو3

د/ مختور دليمة، حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قانون  :ةبعالمداخمة السا ,
 المنافسة3 جامعة تيزي وزو3

الساعة الحادية عشرة ( إلى 283.8من الساعة العاشرة والنصف ) الجمسة الثانية:
 :(22348)والنصف 

 محور الجمسة: الوسائل المنتهجة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 جعفور محند السعيد3أ3د  الجمسة:رئيس 

 بوليفة/ حمور يمينة: أ3  :المداخمة األولى

Le financement des PME : Etat des lieux et perspectives. 
Université de tizi ouzou. 

لدعم    آليةبوحفص جالب نعناعة التمويل التشاركي البنكي د/  :المداخمة الثانية
 313 جامعة البميدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

د/ عثماني بالل3 عقد االعتماد اإليجاري كوسيمة لتمويل المؤسسات  :المداخمة الثالثة
 ، جامعة بجاية. الصغيرة والمتوسطة3

حمميل نورة، تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة عن طريق د/ : الرابعةالمداخمة 
 البورصة3 جامعة تيزي وزو3

د/ حميش يمينة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كآلية الدعم  :الخامسة المداخمة
 وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أية نجاعة؟ جامعة مستغانم3

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طل
 مستجدات القانون الجزائري

 1829 نوفمبر 10م يو 
 



 نقاش مفتوح 
 الـــــــغذاءفترة 

 الفترة المسائية:
 26388الى الساعة  2.388من الساعة 

 محور الجمسة: المعوقات التي تعترض المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 3ةڤلوناسي ججي -/ سعيدانيأ3د  :رئيسة الجمسة
محتوت مسعد، أثر الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة  -: د/ جاللالمداخمة األولى

 ، جامعة تيزي وزو3والمتوسطة عمى تنافسيتها

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم العراقيل التي تواجه، كرليفة سامية/ أ: المداخمة الثانية
 3المدية3 جامعة في ظل المتغيرات االقتصادية الدولية

في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع تأهيل3 محمودي سميرة: د/ المداخمة الثالثة
 .برج بوغريريج، جامعة  الراهنة قتصاديةاالالجزائر في ظل التغيرات 

ط3 قاضي فريدة، التصدي لمعوقات ترقية المؤسسات الصغيرة : المداخمة الرابعة
 والمتوسطة3 جامعة تيزي وزو3

د/ القبي حفيظة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريك فاعل في : المداخمة الخامسة
 تحقيق التنمية المستدامة 3 جامعة تيزي وزو

 
 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم مستجداتالجمسة:  محور

 3يسعد حوريةأ3 د/  رئيسة الجمسة:
: د/ جميل مونية3 تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق المداخمة األولى 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية، جامعة بومرداس3

دات تنظيم المؤسسات الصغيرة : د/ بمعبدلي عبد اهلل، تقييم مستجالمداخمة الثانية
 تيزي وزو3 جامعة. والمتوسطة

: د/ ماديو ليمى3 ضعف دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المداخمة الثالثة
 الصادرات، جامعة تيزي وزو3

فتحي وردية، فعالية صندوق التأمين عمى البطالة في تمويل  د/: المداخمة الرابعة
 طة ودعم التشغيل3 جامعة تيزي وزو3المؤسسات الصغيرة والمتوس

ط3  طايبي نادية، تقييم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم  :المداخمة الخامسة
 سياسة التشغيل3 جامعة تيزي وزو

 
 نقاش مفتوح

 اختتام أشغال الممتقى الوطني
 



 كمية الحقوق والعموم السياسية
 قسم الحقوق

 حول لمممتقى الوطني األولى ةالورش برنامج
 
 

 
 

 الفترة الصباحية4
 21الى الساعة  ..30من الساعة 

المركز القانوني لمؤسسات الصغيرة  محور الجمسة4 
 والمتوسطة

عاشرة الساعة ال ( إلى3) تاسعةمن الساعة ال الجمسة األولى4
 (2.00.4) وعشرة

 أيت قاسي حورية  /د الجمسة4رئيس   
د/ شيخ ناجية، الطبيعة القانونية لمؤسسات  4ولىالمداخمة األ 

، جامعة 1.-21الصغيرة والمتوسطة عمى ضوء القانون رقم 
 تيزي وزو

 ، ط0 لمين عبد الحميدد0 حساين سامية،  4ثانيةالمداخمة ال
المتعمق  1/21.من القانون رقم  0.قراءة في نص المادة 

،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقانون التوجييي لتطوير
 بومرداس. جامعة

 l’analyse des contraintes كبال صبرينة،4 ةلثثاالالمداخمة 

de la PME Algérienne et les perspictives 

d’amélioration   0، تيبازة0 المدرسة العميا لمتجارة القميعة 

رة د/ فارسي جميمة0 مفيوم المؤسسات الصغي 4ثالثةالالمداخمة 
 والمتوسطة في القانون الجزائري0 جامعة تيزي وزو0

وسم غالية، معاممة المؤسسات الصغيرة ڤد/   4رابعةالالمداخمة 
 والمتوسطة في قانون المنافسة الجزائري0 جامعة تيزي وزو0

ط0 0 قادري فمة، مفيوم المؤسسات الصغيرة  4الخامسة المداخمة 
شكالياتيا 1./21والمتوسطة في قانون   تيزي وزو0 جامعة وا 

ط0 أيت أحسن نورة، إطالق نشاط   4سةداسالالمداخمة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية تنافسيتيا عمى ضوء 

جامعة  القوانين المستحدثة لتطوير االقتصاد في الجزائر0
 10البميدة 

تشجيع إنشاء  ط0 عصام صبرينة، ة4بعالمداخمة السا
0 جامعة التشريع الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

 تيزي وزو0
ط0 بوطوطن آسيا، البيئة القانونية  4ةمناثالمداخمة ال

0 1./21لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون رقم 
 جامعة قسنطينة0

ط0 دواس مريم، إجراءات تأىيل المؤسسات  ة4سعاتالمداخمة ال
 ي وزو0الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري0 جامعة تيز 

 
4 2..20زيد المال صافية، إيزو د0 4 المداخمة العاشرة

مواصفة دولية لتحسين األداء البيئي في المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو0

 
 
 
 

( إلى الساعة 3من الساعة العاشرة والنصف ) الجمسة الثانية4
 (2.00.4الحادية عشرة والنصف )

جة لدعم المؤسسات الصغيرة الوسائل المنتي محور الجمسة 4
 والمتوسطة

 أيت مولود سامية د0 الجمسة4رئيس 
ط0 بونصيار ويزة، حاجة المؤسسات الصغيرة  4المداخمة األولى"

والمتوسطة إلى عقد االعتماد اإليجاري كأسموب حديث لتمويل 
 ،جامعة تيزي وزو   استثماراتيا في الجزائر0

ىراء، التمويل التأجيري ط0 يخمف فاطمة الز 4 المداخمة الثانية
 0لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة عنابة

ط0 بوعراب أرزقي، األجيزة المكمفة بضمان  4 4المداخمة الثالثة
 0قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو

طمة، عن الييئات دفريا ليدية فط0  4رابعةالمداخمة ال
المتوسطة0 جامعة المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة و 

 تيزي وزو0
ط0 حاتم مولود، اإلطار القانوني لتمويل  4 خامسةالمداخمة ال

 تيزيجامعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البورصة0 
 وزو

ط0 توكالي وىيبة، المؤسسات الصغيرة  4سادسةالالمداخمة 
والمتوسطة كآلية فعالة لمعالجة مشكل البطالة في الجزائر، 

 وغريريج0جامعة برد ب
دور الوكالة الوطنية مالك فاطمة الزىراء،  4ةبعاسالمداخمة ال

 لدعم تشغيل الشباب في النيوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة0
 جامعة تيزي وزو0

 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طل 
 مستجدات القانون الجزائري

 1.23 نوفمبر 12يوم 
 



  4ةمناثالمداخمة ال
  وزو0 4سعةاتالمداخمة ال
صندوق التأمين عمى  أ0 بوخرص بمعيد، 4العاشرةالمداخمة 

 0 جامعة تيزي وزوالبطالة4 من التأمين إلى التمويل
لمؤسسات الصغيرة لدعم ا الوسائل المنتيجة محور الجمسة4

  والمتوسطة
( إلى الساعة العاشرة 3من الساعة التاسعة ) 4ثالثةالجمسة ال
 (2.00.4وعشرة )

 د0 أوباية مميكة رئيس الجمسة4  
تمويل المؤسسات الصغيرة ، ية مميكةد/ أوبا 4ولىالمداخمة األ 

 جامعة تيزي وزو 0 والمتوسطة بتقنية رأسمال المخاطر

ط0 بوغانم كاىنة، آليات دعم وترقية المؤسسات  4ثانيةالمداخمة ال
 جامعة تيزي وزو 0 الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري

ت ط0 خميل عبد الرحمان، دور اليياكل والييئا4 الثةالمداخمة الث
الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في تحقيق 

 10البميدة جامعة  0التنمية
تشغيل مط0 خميل سومية، الوكالة الوطنية ل 4رابعةالالمداخمة 

 جامعة تيزي وزو0 0كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ط0 شريفي ويزة، الوكالة الوطنية لدعم  4خامسةال المداخمة 

وير المؤسسات الصغيرة طلشباب كآلية لدعم وتتشغيل ا
 والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو0

لدعم  ط0 عبو أنيسة، األساليب المتخذة  4سةداسالالمداخمة 
0 جامعة في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمويل 

 تيزي وزو0

النظام القانوني الجديد لوكالة ط0 عزيزي ليمى،  ة4بعالمداخمة السا
وترقية االبتكار كمؤسســــــــــة  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطوير الم

،  عموميـــــــــة ذات طابــــــع خاص4 االستجابة لحتمية االصالح
 قسنطينةجامعة 

األجيزة المكمفة بدعم ، غراسية خالدط0  4ةمناثالمداخمة ال
 00الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة 

 
المنتيجة لدعم المؤسسات الصغيرة الوسائل  محور الجمسة4

  والمتوسطة
( إلى الساعة العاشرة 3من الساعة التاسعة ) 4ثالثةالجمسة ال
 (2.00.4وعشرة )

 د/ نسيب نجيب رئيس الجمسة4  
معايير تصنيف  ط0 سمرود عبد القادر، 4ولىالمداخمة األ 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واثره عمى االستفادة من الدعم 
 010 جامعة البميدة  0المالي

ط0 بوطبيبة بالل، مساىمة سياسة التشغيل في  4المداخمة الثانية
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة4 دراسة حالة الوكالة الوطنية 

 سعيدةجامعة  0 لدعم وتشغيل الشباب فرع سكيكدة0
دور مشاتل المؤسسات د/ خواترة سامية،  4ثالثةالالمداخمة 

0 جامعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )الحاضنات( في دعم
 بومرداس0

اآلليات القانونية لدعم  ط0 بن حدة يعقوب، 4الرابعة المداخمة 
 بومرداس0جامعة  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

د/ تياب نادية، التوجو نحو تقنية   4الخامسةالمداخمة 
، جامعة التفويض كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 وزو0 تيزي
 اإلسالمي التمويلط0 سايح فاطمة،   4سادسةالالمداخمة 

0 جامعة أنموذًجا وىرانوالية  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 غيميزان0

د/ كسال سامية، دور الحوكمة في تحقيق  4السابعةالمداخمة 
التنمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة 

 تيزي وزو0  
الدور التنموي لممؤسسات  د/ قونان كاىنة، 4ةالثامنالمداخمة 

0 جامعة 0 1.-21الصغيرة والمتوسطة عمى ضوء أحكام القانون 
 تيزي وزو0

 
 نقاش مفتوح 
 فترة الغذاء

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 كمية الحقوق والعموم السياسية

 قسم الحقوق
 حول لمممتقى الوطني ثانيةال ةالورش برنامج

 
 

 
 

 الفترة الصباحية:
 21الى الساعة  ..90من الساعة 

لممؤسسات الصغيرة  المركز القانوني محور الجمسة: 
  والمتوسطة

الساعة  ( إلى22) حادية عشرمن الساعة ال الجمسة األولى:
 (:.2100) ر والنصفالثانية عش

 00 محالبي مرادد الجمسة:رئيس   
الصفقات العمومية   مساهمة تنظيم د/ محالي مراد، :المداخمة األولى
 جامعة تيزي وزو0الصغيرة والمتوسطة0 المؤسسات  في دعم وتنمية

ط0 نباد تسعديت، تنافسية المؤسسات الصغيرة : ثانيةالالمداخمة 
 قتصادي0 جامعة تيزي وزو0والمتوسطة في ظل االنفتاح اال

األموال الوقفية لدعم  استغاللد/ حسين نوارة،  الثالثة:المداخمة 
 مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو0

لطفي محمد الصالح،  االتفاقات في قانون د/  :رابعةالالمداخمة 
المنافسة بين الحظر والجواز وأثرها عمى تنافسية المؤسسات 

 0مةڤور جامعة  0يرة والمتوسطة ، الصغ

موسى قطاري، المناولة في الصفقات  ط0  :الخامسة المداخمة
العمومية ودورها في تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

   10البميدة جامعة وتحقيق التكامل االقتصادي0 
اآلليات القانونية لتفعيل ، لغيمة فضيمةط0 0  :سةداسال المداخمة 

المتوسطة في ظل مستجدات و  ولة لممؤسسات الصغيرةناعقد الم
 0تيزي وزو0 جامعة القانون الجزائري

بوالية  ANSEJمساهمة ، حامدي محمدط0   :ةبعاسالالمداخمة 
 20باتنة جامعة  0باتنة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

د/ دموش حكيمة، مساهمة البنوك   ة:مناثالمداخمة ال
ية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المال

 جامعة بجاية
البيئي داخل  ط0 أيت يوسف صبرينة، البعد: تاسعةالمداخمة ال

 المتوسطة0 جامعة تيزي وزو0المؤسسات الصغيرة و 
نيف غنيمة، حوكمة المؤسسات الصغيرة ڤأ0  : :عاشرةالمداخمة ال

 0والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو
( إلى الساعة 22) حادية عشرالساعة المن  الجمسة الثانية:

 (:.2100) الثانية عشر والنصف
الوسائل المنتهجة لدعم المؤسسات الصغيرة محور الجمسة : 

 والمتوسطة
 رئيسة الجمسة: دا مواسي العمجة0

 le financement desد/ بن منصور صونية،  :ولىلمداخمة األ ا
PME par le crowdfunding : qu’on y gagne‽ 0

 معة تيزي وزو0جا
د/ زايدي حميد، آليات دعم وتمويل المؤسسات  :ثانيةالمداخمة ال

 الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري0 جامعة تيزي وزو0

ط0 دكار نسيم بمقاسم، مساهمة الوكالة الوطنية : المداخمة الثالثة
لدعم وتشغيل الشباب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 

 0بوغريريجبرج جامعة 
ط0 معاشو شمس الدين، القرض المصغر كآلية  :رابعةالمداخمة ال

 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو0
نون بوسعد، الرهن العقاري كضمان لتمويل ڤط0 أ :خامسةالمداخمة ال

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو0
أمير ط0  :ةسابعالمداخمة ال Environnement :سةسادالمداخمة ال

 institutionnel de la PME en Algérie : Etat desعمر، 

lieux et Analyse    00جامعة بجاية 
مكانة وواقع  المؤسسات ، دراني ليندة0 د :سابعةالمداخمة ال"

 0 جامعة تيزي وزو0الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 

ات الصغيرة المعوقات التي تعترض المؤسس محور الجمسة :
 والمتوسطة

 أيت ساحد كاهنةد0  الجمسة:رئيس 
االعتماد اإليجاري كصدر  ،أيت ساحد كاهنة0 د :المداخمة األولى"

 0 جامعة تيزي وزو0بديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 
ساتية ط0 سعدي سامية، واقع المنظومة المؤس :ثانيةالمداخمة ال"

توسطة في الجزائر0 جامعة تيزي الملتطوير المؤسسات الصغيرة و 
 وزو0

تقييم نشاط الهيئات الداعمة ، صحراوي إيمان 0د: يةلالمداخمة الثا
  20جامعة سطيف  لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية0

واقع المؤسسات الصغيرة ، أ0 عيالم رشيدة :رابعةالمداخمة ال
 0يزي وزوت0 جامعة والمتوسطة في ظل التجارة اإللكترونية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طل 
 مستجدات القانون الجزائري

 1.29 نوفمبر 12يوم 
 



حمودي فريدة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  :خامسةالالمداخمة 
 صعوبات وعراقيل0 جامعة تيزي وزو0

ط0 خالف بوجمعة، المعوقات التي تحد من  :سةسادالالمداخمة 
تفعيل الدور التنموي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة0 جامعة تيزي 

 وزو0
واجهها المؤسسات الصعوبات التي ت ،: أوشن ليميةالسابع المداخمة

 الصغيرة والمتوسطة0 جامعة تيزي وزو
تقيم مستجدات تنظيم المؤسسات الصغيرة  محور الجمسة:

 والمتوسطة0 
الثانية ( إلى الساعة 22) حادية عشرمن الساعة ال :ثالثةالجمسة ال

 (:.2100) عشر والنصف
 أيت مولود فاتح0د0  رئيس الجمسة:  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يمةمباركي سهط0  :المداخمة األولى
 جامعة تيزي وزو 0كآلية لدعم التنمية االقتصادية في الجزائر

ط0 جعفور ليندة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الثانية:المداخمة 
 بديل لممحروقات0 جامعة تيزي وزو0

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ط0 جواب حنان0 :الثالثة المداخمة
مية االقتصاد الجزائري  و تفعيل  االستثمار األجنبي كبديل متميز لتن

 0 المركز الجامعي تيبازةخارج قطاع المحروقات

ط0 كرمون سامية، في مدى مساهمة المؤسسات  :الرابعة المداخمة 
، جامعة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في استحداث فرص العمل

 تيزي وزو
قبل المؤسسات ط0 أورمضيني ليندة، مست :الخامسة المداخمة

 ، جامعة تيزي وزوالصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة
المؤسسات الصغيرة ط0 سميماني حميدة،  المداخمة السادسة:
 0 جامعة تيزي وزوحدة البطالة متقميل منوالمتوسطة كآلية ل
د0 أيت مولود سامية، تقييم دور الوكالة الوطنية  المداخمة السابعة:
لشباب في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة لدعم وتشغيل ا

 المتوسطة في الجزائر0 جامعة تيزي وزو0و 
 

 نقاش مفتوح 
 فترة الغذاء

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

للنؤشصات  قراءة يف الهصوص القانونية املهظنة

  الصغرية واملتوشطة
 

 

 

 إرزيل اللاهنة األشتاذة من إعداد: 

 التعليم العاليأشتاذة 

 العلوم الصياشية و كلية احلقوق

 تيسي وزو –جامعة مولود معمري 
 

 



 

 
 
 

 
 

 - 35 -      جامعة تيسي وزو  8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

للنؤشصات الصغرية  قراءة يف الهصوص القانونية املهظنة

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

 مــــقدمـــــــــه:

سواء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أغمبية الشركات العاممة عمى المستوى العالمي تحتل  
من الشركات المتدخمة  ٪ 99 نتشير إلى أ فاإلحصائيات. إفريقياة الشرق األوسط أو في بمدان شمال قمنط

 رىن عنبمختمف أنواعيا ىي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ىذه المعطية تبفي تنشيط األسواق العالمية 
تنمية مديات الدول باعتبارىا قاطرة لبالنسبة القتصا ةات الصغيرة والمتوسطسسانة التي تحتميا المؤ كالم

 ىعم في خضم ذلك عممت مختمف البمدان  الشاممة عمى كل المستويات سواء االقتصادية واالجتماعية.
االىتمام بيذا النوع من المؤسسات من حيث تنظيميا قانونا ومنحيا كل التحفيزات الضرورية لكي تحقق 

  أىداف بمدانيا.و  (أي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)أىدافيا 

تعتبر الجزائر من بين ىذه البمدان التي عممت عمى إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 
السوق الوطنية خالل مرحمة التحول نحو اقتصاد السوق بمفاىيمو المتنوعة، حيث أسيمت في وضع كل 

العديد من النصوص القانونية  مالو صمة بيذه النوع من المؤسسات ترجم من الناحية القانونية بإصدار
الدستورية والتشريعية والتنظيمية محاولة بذلك اإلقتداء بالتجارب العالمية الرائدة لعمل ىذه المؤسسات. ذلك 
معناه االعتراف بوجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة القانونية الجزائرية وفق آليات وأدوات 

ن محاولة حصر مختمف النصوص القانونية الجزائرية التي اىتمت مخصصة لذلك. في ضوء ذلك البد م
من حيث طرح تساؤل عام وىو الطابع المميز لنصوص بتأطير وتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 القانونية المنظمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟

إجابة عن ىذا التساؤل يتطمب تبيان طبيعة النصوص المؤطرة لممؤسسات الصغيرة 
 .(ثانيا)والبعد المنتظر منيا  (أوال)والمتوسطة
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 : الصغيرة والمتوسطةالنصوص القانونية المنظمة لممؤسسات تعدد  :أوال

في ظل التحوالت االقتصادية التي عرفتيا الجزائر منذ اإلصالحات األولى ليا في بداية الثمانينات 
 عدمت الدولة إلى البحث في كل السبل الممكنة لمخروج من مفيوم االعتماد عمى الخزينة العمومية كمورد

ومن بين الحمول التي تم معممة الصعبة والقضاء تماما عمى احتكار الدولة لمنشاط االقتصادي. ل وحيد
التفكير فييا ىي ترك المبادرة الخاصة لحريتيا في المساىمة في بناء االقتصاد الوطني من خالل منح 

 .فرصة ألي شخص طبيعي أو ومعنوي كان لكي يتدخل من بينيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ا من الزاوية األولى أني ة تنظم ىذه المؤسسات يمكن وصفياىذا ما يفسر إصدار نصوصا قانوني
القراءة المتأنية والدقيقة لمختمف النصوص القانونية المنظمة إن  .نصوصا متنوعة ومتعددة األوصاف

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبين كثرتيا وتعددىا لدرجة نقول أنيا نصوص شاممة لكل متطمبات إنشاء 
ىده النوع من المؤسسات وعمميا إذا ما قورنت بباقي المؤسسات التي ليا نفس األىداف. وىذا التعدد 

تتمحور اف مختمفة نإلى أص وة يمكن تقسيمطالمنظمة لممؤسسات الصغيرة والمتوس منصوص القانونيةل
ونصوص خاصة بتنظيم النشاط  (1)حول نصوص خاصة بتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  . (3)ونصوصا أخرى  (2)االقتصادي

 النصوص المرتبطة بتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالذات: : 3

أي  ،يالة ىو تكريس نصوصا خاصة طمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسظالمنما يميز النصوص 
ا النوع من المؤسسات بالذات دون غيرىا من ذإلى ى طىي نصوص موجية من حيث التنظيم والنشا

ىده النصوص  تسمية ألىمالمؤسسات المعروفة في المنظومة القانونية الجزائرية. وىو ما يتضح جميا من 
القانون التوجيهي  »: يةمتحت تس (2) 92-17والقانون رقم  (1) 18-91لقانون رقم ا أحكام كل منوىي 

تطوير المؤسسات الصغيرة ل القانون التوجيهي لترقية »، «تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةل
فيذا التخصيص لمقوانين من ىذا النوع يبين المكانة التي أرادت  .(3)وكذا نصوصيا التنظيمية «والمتوسطة

الدولة الجزائرية إعطائيا ليكذا مؤسسات لغرض التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة. وىو ما يترجم 
إلى استقبال مفاىيم اقتصاد السوق عمى غرار  -وكما أشرت إليو أعاله –ظروف استقباليا والتي تعود

صادية واالجتماعية وتحرير مفيوم الخوصصة وفسح المجال أمام المبادرة الخاصة لمدخول إلى الساحة االقت
شير تالنشاط االقتصادي وحرية المنافسة ناىيك عن رفع الدولة لتدخميا في النشاط االقتصادي. وىو ما 

بيقا لنصوص الخوصصة فيي كميا تط 92-17ورقم  18-91قم ديباجة إصدار النصين ر  إليو حتى
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ف االقتصادية الصعبة التي عرفيا ويعرفيا يضاف إلييا الظرو  ا.والمنافسة واالستثمار وقانون العمل وغيرى
االقتصادي الجزائري وىي غياب المؤسسات القادرة غمى تنشيط السوق الجزائرية وازدياد حدة البطالة وغياب 

 االستثمار.

مع اإلشارة أن ىدا االىتمام بوضع نصوص خاصة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء متأخرا 
عشرة سنة  (12)ام بتحرير السوق الجزائرية. فكان يجب انتظار إثنى عشرة نوعا ما بالمقارنة مع االىتم

عمى بداية تحرير االقتصاد الوطني لكي تتفطن الدولة إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تيتم بالمؤسسات 
سنة في  (17)الصغيرة والمتوسطة دون أن يكون لو فعالية كبرى ليتم استبدالو مرة أخرى بعد سبعة عشرة 

 زمة بترولية جديدة لالقتصاد الجزائري. ظل أ

  النصوص المنظمة لمنشاط االقتصادي: -2

إضافة إلى النصوص التي اىتمت بتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد النصوص القانونية 
ذات الصمة بالنشاط االقتصادي خصصت أحكاما ىامة ليذه المؤسسات. ونقصد بالنصوص المنظمة 

تمك النصوص التي تتضمن كل ما لو صمة بالسوق سواء كانت تجارية أو مالية أو لنشاط االقتصادي 
مصرفية والتي قواميا تحرير ىذه السوق من كل القيود والحواجز لمقيام بكل عمميات اإلنتاج والتوزيع 

 لمختمف السمع وتقديم الخدمات.

ومن النصوص اليامة والبارزة الميتمة بتنظيم النشاط االقتصادي نجد في القانون الجزائري قوانين 
من التعديل  43يضاف إلييا أحكام المادة  (7)واالستيراد والتصدير (6)والنقد (5)واالستثمار (4)المنافسة

2916الدستوري لسنة 
ة عالقة محورية وىامة . وعالقة ىذه النصوص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط(8) 

ألن ىذا النوع من المؤسسات من منظور أحكام ىذه القوانين ىي متعاممة اقتصادية سواء بوصفيا تاجرة أو 
مستثمرة أو مستوردة أو مصدرة وغيرىا من األوصاف وىذا ما يفسر أن االىتمام كان بموجب نصوص 

 ون عمى مستوى الدستور.تشريعية في البداية ليصل األمر إلى رفع سقف االىتمام ليك

والدليل عمى اىتمام مختمف النصوص المنظمة لمنشاط االقتصادي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ىو تضمينيا ألحكام خاصة  تتعمق بمنح امتيازات تنصب في خدمة ىده المؤسسات. في ىذا المقام نذكر 

عمى الترخيص باالتفاقات والممارسات التي من قانون المنافسة التي تنص صراحة  9أحكام المادة ، وكأمثمة
تسمح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز تنافسيتيا في السوق. أيضا أحكام قانون االستثمار الذي 
وألول مرة ينص عمى دعم مشاريع االستثمار التي تؤدييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل 
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منو والخاصة بالتحفيزات الجبائية والمالية إضافة  15المادة استفادتيا من التحفيزات المنصوص عمييا في 
من دعم الصندوق الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم  28إلى استفادتيا  تطبيقا لممادة 

الذي تمت تغيير تسميتو بيذا الشكل كان سابقا تحت تسمية صندوقين  االستثمار وترقية التنافسية الصناعية
 .  (9)«صندوق دعم االستثمار»و «صندوق ترقية التنافسية الصناعية »عن بعضيما وىما مستقمين 

يتضمن صراحة الرفع  2916لكن المستجد ىو وضع نص خاص ضمن الدستور في تعديمو لسنة 
من سقف االىتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل منظور شامل وىو تحسين مناخ األعمال 

قرار المساواة في المعاممة في المجال االقتصادي وىذا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة  التي  43وا 
تنص عمى تدخل الدولة لتشجيع ودعم كل المؤسسات الوطنية لجعميا مؤسسات قادرة عمى المساىمة في 

وكذا القانون الخاص  99-16التنمية الوطنية الشاممة. وىو ما يفسر أنو حتى قانون االستثمار رقم 
 43حكام المادة والمذكورين أعاله قد صدرا تطبيقا أل 92-17بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 

 وبالخصوص الفقرة الثانية منيا.

  النصوص األخرى المهتمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3

يقصد بالنصوص األخرى التي تولت النص عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمك النصوص 
ويتعمق األمر بقانون الصفقات  التي تنظم الخدمة العمومية من جية والنصوص المتعمقة بمالية الدولة.

 .(ب-3 )وقوانين المالية  (أ-ـ3 )العمومية

  : قانون الصفقات العمومية:أ -ـ5

المتعمق بالصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  85تضمنت الفقرة الثانية من المادة 
أو الوطني لعرض إبرام  بأنو في مرحمة الدعوة لمنافسة سواء الدولية (10)العمومية وتفويضات المرفق العام

صفقة عمومية وبالذات أثناء إعداد شروط التأىيل وتقييم العروض منح األولوية لممؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة خاصة إذا قدمت ىذه األخيرة يتضمن عرض جيد فيما يخص جودة الخدمة التي ستقدميا أو 

. وقد أعيد التذكير بأحكام ىذا النص آجال إنجاز المشاريع العمومية والسعر الخاص بالخدمة العمومية
 .92-17من القانون رقم  25بموجب المادة 

ويدخل ىذا المعنى في مفيوم شامل وىو ترقية اإلنتاج الوطني واألداة الوطنية اإلنتاج وفق عنوان 
بين القسم السابع من أحكام ىذا المرسوم. كما يدخل ىذا المفيوم أيضا بالتوجو أكثر نحو تطبيق الشراكة 

القطاع العام والخاص من خالل السماح لمخواص بالمساىمة في تحسين الخدمات التي تقدميا الدولة 
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بواسطة مرفقيا العام خاصة المتعاممين االقتصاديين. وىو ما تم النص عميو صراحة أيضا ضمن المادة 
وتوسيع منح االمتياز من خالل التأكيد سير الدولة عمى تطوير ىذه الشراكة  92-17من القانون رقم  23

 في مجال الخدمات العمومية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومنح األولوية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات العمومية يعتبر استثناءا لألصل 
ت العام المتعمق بالمساواة واحترام قواعد المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية. فقواعد إبرام الصفقا

فالمادة . (11)«تكافئ الفرص»حياد اإلدارة عند عرضيا لمصفقة من خالل اعتمادىا لمبدأ العمومية تقتضي 
لضمان نجاعة الطمبات العمومية  »تنص صراحة عمى:  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5

لمطمبات واالستعمال الحسن لممال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول 
 .(12)«العمومية والمساواة في معاممة المرشحين وشفافية اإلجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

  : قوانين المالية:ب-ـ5

تعتبر قوانين المالية في الجزائر من القوانين التي اىتمت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار 
من قبل الدولة بواسطة الخزينة العمومية ليذه المؤسسات. ما تضمنو ىذه القوانين من تحفيزات مالية ودعم 

ومن قبيل قوانين المالية التي تضمنت جوانب ىامة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر قانون المالية 
 .2918وقانون المالية لسنتة  2911و 2999التكميمي لسني 

البنك الجزائري لمتنمية  -مارتضمن تأسيس الصندوق الوطني لالستث 2999فقانون المالية لسنة 
 37. ثم بعدىا المادة (13)منو 55والذي جاء عمى إثر تغيير تسمية البنك الجزائري لمتنمية بموجب المادة 

تتم تسمية الصندوق الوطني »التي نصت فقرتيا األولى عمى: 2911من قانون المالية التكميمي لسنة 
. وقد (14)« (ويدعى اختصارا ص. و. ا)الوطني لالستثمار البنك الجزائري لمتنمية بالصندوق  -لالستثمار

اعتبر ىذا الصندوق تطبيقا ليذه المادة مؤسسة مالية عمومية مختصة في تمويل االستثمار لغرض التنمية 
 الوطنية وبالخصوص مشاريع االستثمار التي تؤدييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

منو عمى دعم إيرادات  132وبموجب الفقرة الثانية من المادة  2918أما قانون المالية لسنة 
عالميا وتطوير منظومتيا الرقمية والمناولة في ىذه  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسألة تمويميا وا 

 المؤسسات ومنحيا إعانات مالية وغيرىا من األحكام. 

إن وجود ىذه األحكام في قوانين المالية يدخل في دور الدولة الذي يجب أن تمعبو في المجال 
من خالل سياسة الدعم الذي توجيو لترقية بعض المؤسسات من بينيا  (15)االقتصادي وىو الدولة الضامنة
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اجية تخمق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تكون قادرة عمى اقتحام األسواق بجعميا مؤسسات إنت
 مناصب الشغل ومن ثمة مساىمتيا في التنمية الوطنية الشاممة.

 محتوى النصوص المنظمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا:

ضمن محاور كبرى لفائدة تأنيا ت جباستقراء مختمف النصوص القانونية المذكورة أعالم تستنت
مساعدة ىذه  (1)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن إجماليا في  دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .(3)وترقية تنافسيتيا (2)المؤسسات عمى الحصول عمى المعمومات 

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3

النصوص القانونية المذكورة أعاله ىي دعم من بين األحكام اليامة التي تضمنتيا تقريبا مختمف 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويقصد بالدعم مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى اقتحام مجال 
اإلنتاج والتوزيع أي إقحاميا في مجال المال واألعمال والدخول إلى األسواق بمختمف أنواعيا وذلك بوضع 

الخاص  92-17. في ىذا المعنى تنص المادة األولى من القانون رقم كل األدوات والسبل الممكنة لذلك
بالقانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى أن اليدف من إصداره ىو تحديد تدابير 

 الدعم واآلليات المخصصة ليا فيما يتعمق باإلنشاء واإلنماء والديمومة.

ومنحيا  (أ-1)والمادي غيرة والمتوسطة ىو الدعم الماليوالدعم المقصود تقديمو لممؤسسات الص
 . (جـ-1)يضاف إلييا إنشاء أجيزة متخصصة في تنفيذ آليات الدعم (ب -1)تحفيزات جبائية 

 الدعم المالي والمادي: : أ-3

لذا البد من  عم المالي والدعم الماديدمن عوامل نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد ال
 و صمة بيما.إبراز كل ما ل

نجاح في السوق ىو ضرورة التوافر عمى سيولة مالية مناسبة انطالقا لم اليامة عواملالمن  :الدعم المالي -
. فأي شخص يرغب في «ال نشاط اقتصادي بدون أموال »من مقولة متعارف عمييا في ىذا الشأن وىي 

كانت لديو القدرة المالية لمواجية متطمبات تمك التواجد في السوق والمواصمة فيو يفكر منذ البداية فيما إذا 
السوق، وباعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي في بداية مسارىا لدخول عالم النشاط االقتصادي 
واالجتماعي فيي حتما بحاجة إلى أي مبمغ مالي يساعدىا في ذلك. وىو ربما االىتمام األول الذي حظيت 

والنصوص السابقة عنو أيضا.  92-17ة بمجرد إصدار النص رقم بو المؤسسات الصغيرة والمتوسط
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منو تنص صراحة عمى أن اليدف من تدابير المساعدة والدعم ىو تسييل حصول  5الفقرة  15فالمادة 
اتيا والذي يعتبر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى األدوات والخدمات المالية المالئمة الحتياج

ممحيط المالي واإلداري لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار النقود مفتاحا الحقيقة تييئة وترقية ل
 .(16)ألي مشروع يتم إنشاءه 

وتجسيد ىذا الدعم المالي عمميا يكون من خالل مساىمة المؤسسات المختصة في منح األموال  
في تقديم السيولة التي تحتاجيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما تمجأ الييا حيث تعتبر من عوامل 

وك والمؤسسات . وىنا يأتي دور البن(17)الترقية ليذه المؤسسات إنشاء مؤسسة مالية متخصصة في تمويميا
. عمى (18)المالية كشريك مالي ىام يفترض أن يؤدي ىذا الدور تطبيقا لنصوص القانونية التي تنظم نشاطيا

اليامة لتمرير رؤوس األموال سواء بالعممة الوطنية  الحمقة أو القناةىذا األساس تعتبر البنوك والمؤسسات 
ىذا ما يفسر من زاوية تدعيم المؤسسات  .(19)دمحرك االقتصاكما توصف بأنيا  أو بالعممة الصعبة

الصغيرة والمتوسطة إنشاء بنك متخصص في تمويميا وكذا تخصيص بعض البنوك لنشاطيا لفائدة ىذه 
 المؤسسات. 

مؤسسة  من باب التخصص يتعمق األمر بالصندوق الوطني لالستثمار المذكور أعاله باعتباره
وخاصة تمويل المؤسسات الصغيرة ر لغرض التنمية الوطنية مختصة في تمويل االستثما (20)مالية عمومية
فيو خاضع لوصاية الوزير المكمف بالمالية ويؤدي ميامو لخدمة تمويل المشاريع  (21)والمتوسطة

متخصص في تمويل المشاريع  بنك الدولةاالستثمارية تطبيقا لغرض التنمية الوطنية. ذلك يجعل منو 
االستثمارية بالمقارنة مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى سواء المشاريع التي تقوم بيا الدولة أو 
الجماعات المحمية والمؤسسات العمومية أو التي يقوم بيا الخواص خاصة المؤسسات الصغيرة 

  .(22)والمتوسطة

نشاطيا تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب  أما بالنسبة لبعض البنوك التي أضافت إلى
بنك -ترخيص من قبل مجمس النقد والقرض فنجد والمثال البارز وىو الصندوق الوطني لتوفير واالحتياط

كان  1997. فيذا البنك في نشاطو المعتمد سنة (23) 91-97والذي تم اعتماده كبنك بموجب مقرر رقم 
وسع من نشاطو وقرر التوجو نحو  2997ية لكن ابتداء من سنة متخصص في تمويل المشاريع السكن

تمويل البنية التحية ومشاريع االستثمار وبالخصوص مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أيضا الشركة 
بمنح أولى قروضيا لفائدة المؤسسات الصغيرة  2992بدأت نشاطيا في ماي  (24)العربية إليجار المالي
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وقد أدخمت الشركة وسائل تمويل جديدة قصيرة . مميون دينار 7555إجمالية قدرىا والمتوسطة بقيمة 
ومتوسطة المدى كالقرض باإليجار الذي يسمح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأجير القارات الثابتة 

 .(25)والمنقولة ذات االستعمال الصناعي

ات الصغيرة والمتوسطة عمى التفوق ال يمكن لمدعم المالي لوحده أن يساعد المؤسس :الدعم المادي-
ع الوسائل ذات الطابع المادي ضو  بو أقصدوالنجاح ما لم يصاحبو دعم آخر وىو الدعم المادي. والذي 

ؤسسات ومن أبرزىا العقار المناسب لكي تباشر نشاطيا. في ىذا المقام نقول أن من في خدمة ىذه الم
أكبر التحديات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي الحصول عمى العقار المناسب وىذا بالنظر 

الدولة في  إلى تكاليف الحصول عميو واإلجراءات الكبرى التي تتبع لممكيتو أو تأجيره. وىو ما انتبيت إليو
ظل منظومتيا القانونية من خالل محاولتيا التدخل لتسييل الحصول عمى العقار لفائدة المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة ومساعدتيا ماليا القتنائو أو تأجيره. 

ويظير ىذا التدخل لمدولة في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمحصول عمى العقار 
المتعمق بشروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل عن  04-08ار األمر رقم المناسب ليا من خالل إصد

والمرسوم التنفيذي رقم  (26)األراضي التابعة لألمالك الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية
. يضاف إلييا إنشاء ىيئات مكمفة بتسيير العقار الصناعي في الجزائر عمى غرار الوكالة (27) 99-152
باعتبارىا مؤسسة ذات طابع  119-97طنية لموساطة والضبط العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم الو 

صناعي وتجاري والتي أوكمت ليا ميمة التوسط بين المستثمرين من بينيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لنصوص نجد الجزم . من خالل ىذه ا (28)والدولة وبين مانحي االمتياز من خالل تسيير حافظتيا العقارية

بمنح تسييالت كبرى لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عمى العقار المناسب لممارسة نشاطيا 
من خالل االستفادة  من عقود االمتياز خاصة االمتياز بالتراضي وكذا من تخفيضات من مبمغ اإلتاوة 

 . (29)االيجارية السنوية المحددة من إدارة أمالك الدولة

 : ستفادة من تحفيزات جبائية: االب-3

من البنود األخرى المتضمنة في نصوص قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد منحو 
مجموعة من التحفيزات الجبائية من خالل استفادتيا من تخفيضات ضريبية عند إنشائيا أو الشروع في 

بنصيا عمى أن  92-17القانون رقم من  15من المادة  3نشاطيا. وىو ما أكد عميو المشرع في الفقرة 
تعمل الدولة عمى وضع أنظمة جبائية تتكيف مع خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تأكيد 
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جممة من التحفيزات أثناء مرحمة بإقرارىا  12لمادة في ا 99-16ذلك مسبقا في قانون االستثمار رقم 
 غالل من أبرزىا نذكر:اإلنجاز ومرحمة االستغالل ومرحمة ما بعد االست

  اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السمع غير المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز
  .االستثمارات

 اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو 
اإلعفاء من دفع حق نقل الممكية بعوض عن كل  ماراتالتي تدخل في انجاز االستث المقتناة محمياً 

  المقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار.

 المبالغ األمالك الوطنية المتضمنة حق و  اإلعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اإلشيار العقاري
 المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز االستثمارات.  األمالك العقارية المبنية وغير االمتياز عمى

 .اإلعفاء من الضريبة عمى أرباح الشركات 

  من اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة. ٪ 59تخفيض بنسبة 

  االستثمار.تكفل الدولة كميا أو جزئيا بنفقات األشغال المتعمقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز 

جاءت بتحفيزات ىامة لفائدة  63إلى  69في المواد من  2915كما أن أحكام قانون المالية لسنة 
مختمف مشاريع االستثمار بما فيما تمك التي تمارسيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منيا إعفاء العقود 

عمى األمالك العقارية المبنية وغير  اإلدارية التي تعدىا مصالح أمالك الدولة فيما يتعمق يمنح االمتياز
 . (30)من حقوق التسجيل ورسم الشير العقاري 94-98المبنية في إطار القانون رقم 

من جيتو عمى تخفيض نسب الفوائد المفروضة  ينص 2916أيضا نجد أحكام قانون المالية لسنة 
. (31)يا عمى فترة خمس سنواتوالتي يتم االستفادة من %3عمى القروض االستثمارية وىي نسب ال تتجاوز 

الذي يحدد مستوى وشروط وكيفيات  196-16وتستفيد من ىذه التخفيضات وتطبيقا لممرسوم التنفيذي رقم 
منح تخفيض نسبة فائدة القروض االستثمارية، النشاطات ذات األولوية التابعة لمصناعة والفالحة والسياحة 

في ىذا الشأن يتم تسديد مبمغ تخفيض نسبة القائدة من قبل والصيد البحري وقطاع التكنولوجيات الرقمية. 
. في ىذا الشأن يتم تسديد مبمغ تخفيض نسبة القائدة (32)الخزينة العمومية لفائدة البنوك والمؤسسات المالية

من قبل الخزينة العمومية لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تمول مشاريع االستثمار بما فييا تمك 
 قة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.المتعم
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 :: إنشاء أجهزة متخصصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةجـ-3

من التدابير األخرى المقررة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد إنشاء ىيئات وأجيزة 
الوكالة الوطنية لتطوير تخصصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتعمق األمر بكل من م

ان القروض والمجمس الوطني لمتشاور من مض يوصندوقالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار 
  طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أجل ت

  :وترقية  الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

إنشائيا خدمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر من األجيزة اليامة التي ألحت الدولة عمى 
الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار باعتبارىا مؤسسة عمومية ذات 
طابع خاص ميمتيا تنفيذ إستراتيجية الدولة في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في ىذا 

جعميا تمتع بصالحيات ىامة وكبيرة تعود بالفائدة المرجوة من إنشاء ىده اإلطار فالطابع العمومي ليا 
 المؤسسات أبرزىا نذكر:

  مساعدة المؤسسات الصغيرة عمى التطور من حيث دعم نسيجيا الصناعي من خالل نشر ثقافة
 المناولة والمقاوالتية لدى ىذه المؤسسات ومرافقتيا عيد اإلنشاء وعند النمو.

 سات الصغيرة وتطوير تكنولوجيتيا وتنافسيتيا.عصرنة المؤس 
 (33)مساعدة المؤسسات الصغيرة عمى الولوج إلى الطمبات العمومية وكذا التوجو نحو األسواق الدولية. 

ما يالحظ عمى ىذه الوكالة ىو تغير التسمية التي منحت ليا بتحويميا إلى جياز لممساعدة عمى 
التطور واالبتكار معا. فقد تم منحيا صالحيات ذات بعد كبير إذا ما تم تجسيدىا عمميا الن اليدف منيا 

نما االبتكار أيضا وىو المطموب في السوق الن من بين حوافز  وعوامل النجاح نجد ليس فقط التطوير وا 
عامل اإلبداع واالبتكار يسمح لتمك المؤسسات باكتساب الخبرة والتكنولوجيا المطموبة األمر الذي يساعدىا 

المتوسطة و  فوجود المؤسسات الصغيرةعمى اإلنتاج. فاقتصاد المعرفة مبني عمى االبتكار والمعرفة، وعميو 
دراكيا بالمحيط في السوق معناه إدراكيا المسبق بما يجري فيو  سواء كانت سوقا داخمية أو سوقا خارجية وا 

الجاري من حيث المؤسسات الكبرى التي تنافسيا والذي يجعميا ليس فقط تستقطب إبداعات وابتكارات ىاتو 
نما ىي األخرى يجب أن تبدع تبتكر ويتأتى ذلك من خالل قياميا بالبحث والتطوير و  المؤسسات وا 

لمتاحة سواء كانت فنية أو مالية ثم التحكم في ابتكاراتيا من خالل تعمم أسموب باستعمال كل الوسائل ا
 . (34)المتاجرة والتسويق وكيفية منح التراخيص ذلك يعتبر قيمة مضافة بالنسبة ليا
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ثم أنو مع العولمة االقتصاديةـ، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبة باالعتماد عمى اإلبداع 
ال كانت النتيجة الزوال من السوق الن االبتكار يدعم الموقع التنافسي واالختراع لغرض البق اء والصمود وا 

 .(35)ليذه المؤسسات حيث يسمح ليا برفع اإلنتاجية ويحسن الجودة 

فمنح الوكالة صفة الييئة المكمفة باالبتكار يدخل في مفيوم شامل وىو توجيو نشاط المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة من حيث رفع الحوافز والمعوقات التي قد تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 

 .(36)تقديم ابتكارات جديدة 

 : ضمان القروض يصندوق-

من بين األجيزة المتخصصة التي خصتيا النصوص المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
نذكر إنشاء صناديق لمضمان. يتعمق األمر بكل من صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة وصندوق ضمان قروض االستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

  ات الصغيرة والمتوسطة:صندوق ضمان القروض لممؤسس* 

الممغى ونصو  18-91تم إنشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة بموجب القانون رقم 
. وقد أعيد تنظيمو بموجب (37) 373 -92بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2992التنظيمي الصادر سنة 

يوصف بأنو مؤسسة حيث  (38) 193 -17وأصدر بشأنو المرسوم التنفيذي رقم  92-17القانون رقم 
اليدف منو ىو ضمان قروض  (39)عمومية تحت وصاية الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحصل عمييا من قبل البنوك والمؤسسات المالية سواء عند 
ة ناىيك عن ضمانيا عند قياميا تأسيسيا أو عند تجييزىا أو لغرض توسيع نشاطيا وحتى لغرض المساىم

 .(40)بعممية التصدير. وأيضا تحصيل الديون محل النزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية 

إن وجود ىذا الصندوق يعتبر حمقة ىامة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استناد إلى 
تبر قاعدة مكممة لمقاعدة والتي تع «ال قروض دون ضمان »قاعد أخرى متعارف إلييا في السوق وىي 

. فحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى «ال نشاط اقتصادي دون تمويل»المذكورة أعاله وىي 
القروض من المؤسسات المصرفية عمى غرار البنوك والمؤسسات المالية مرىون بضرورة تقديم ىذه األخيرة 

السوق من خالل قياميا بإنشاء أجيزة لضمانات األمر الذي جعل الدولة تمعب دور الضامنة في 
متخصصة في ضمان ىده القروض والذي في الحقيقة يعتبر من البرامج اليامة التي تحظى باألولوية 

. والدليل عمى ذلك الوصف الذي منح لمصندوق باعتباره مؤسسة عامة من نوع خاص (41)خدمة القتصاد
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لمختمف الوزارات المعنية بالقطاع االقتصادي وكذا  تتشكل من ممثمين (42)تخضع ألحكام المحاسبة التجارية
ممثمين عن المؤسسات والييئات ذات االختصاص في مجال الجمارك والبنوك واالستثمار وغيرىا مع 

 .(43)إمكانية االستعانة بأي شخص قد يفيد عمل الصندوق

رة والمتوسطة من الناحية العممية حقق الصندوق نتائج ىامة حيث حقق مرافقة لممؤسسات الصغي
مميار دينار وىو ما سمح بانشاء  69مميار دينار صرف فيو فيما يتعمق بالضمان  165بمبمغ مالي قدر ب 

 .(44)ألف منصب عمل  79

 : صندوق ضمان قروض االستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة* 

إضافة إلى صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء صندوق آخر سمي 
وىذا تسييال لحصول المستثمرين  صندوق ضمان قروض االستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ق عمى مختمف القروض االستثمارية من خالل تدعيم تمويل تمك المؤسسات . وقد تم إنشاء ىذا الصندو 
لغرض ضمان تسديد القروض التي تمنحيا البنوك التي تقدما  134-94بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغرض إنتاج السمع والخدمات مع إقصاء القروض التي تمول الفالحة 
 .(45)والقروض الخاصة بالنشاطات التجارية التي تؤدييا ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إن إنشاء ىذا الصندوق معناه تأكيد الدولة بصفة ال رجعة فيو عمى وضع كل التدابير المساعدة 
عمى نجاح ورواج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارىا الكفيمة بيا. كما أنو بوجود ىذا الصندوق 

لمتواجد في  كيدالتمويل الجيد والضمان األ تكتمل المعادلة التي يرغب فييا أي متعامل في السوق وىي 
السوق منذ التأسيس إلى التواجد في السوق ثم بعدىا الدخول في عالم المنافسة والتصدير نحو األسواق 

 الدولية.

ومن الناحية العممية وحسب التقرير السنوي الصادر عن مدير صندوق ضمان قروض االستثمار 
مقارنة بسنوات  2917٪ خالل سنة 2حقق الصندوق نمو قدر بـــ  والمتوسطة فقدلفائدة المؤسسات الصغيرة 

. في ىذا اإلطار فقد أكد المسئول عن الصندوق أن ٪ 27إلى   ٪ 14أين حقق نسبة  2915-2916
إلى مبمغ  2916مميون دينار سنة  44686عمل الصندوق يتزايد بشكل إيجابي حيث قفز من مبمغ 

إلى الصعوبات  2917سر سبب تراجع الصندوق عن النمو سنة . وقد ف2917مميون دينار سنة  58892
 . (46)المالية التي عرفتيا الدولة

 



 

 
 
 

 
 

 - 47 -      جامعة تيسي وزو  8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

للنؤشصات الصغرية  قراءة يف الهصوص القانونية املهظنة

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

  المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -

من الييئات األخرى التي تم إنشائيا لدعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر المجمس 
الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي حل محل المجمس الوطني 

المرسوم و  18-91االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أنشأ في ظل أحكام القانون رقم 
89-93التنفيذي رقم 

(47) . 

يوصف المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنو ىيئة 
جراء الحوار مع مختمف السمطات العمومية والمؤسسات الصغيرة  تشاورية ميمتو التنسيق والتعاون وا 
والمتوسطة لعرض مساعدة ىذه األخيرة عمى التغمب عمى الصعوبات التي قد تعترضيا عند أداء 

 . بيذا المعنى يعتبر المجمس وسيط بين السمطات العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.(48)انشاطي

ومنح المجمس ىذا االختصاص يدخل في مضمون شامل وىو تأىيل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة والتي تعتبر من البرامج التي ألحت عمييا عل تطبيقيا بعض المنظمات الدولية من حيث 
 تحسين دودة المؤسسات بجعميا قادرة عمى التسويق والتوفر عمى العمالة والموارد البشرية الجديدة وجعميا

. والدليل عمى ذلك الميام الموكمة لو والمتمثمة بالخصوص في عصرنة (49)أيضا قادرة عمى المنافسة
 . (50)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم ىذه المؤسسات في مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص

  الحصول عمى المعمومات: -4

ىو مساعدة المؤسسات الصغيرة  92-17رقم  من األحكام اليامة التي تم التركيز عمييا في القانون
مسألة طبيعية جدا . (51)والمتوسطة عمى الحصول عمى المعمومات الالزمة من مختمف الجيات والييئات

فالمعمومة في نظر المختصين . بالنظر إلى أىمية المعمومة بالنسبة لمسار المؤسسة واستمراريتيا وديمومتيا
الصغيرة والمتوسطة منيا أنيا أداة لمساعدتيا عمى سيرورة العممية تؤدي عدة أدوار بالنسبة لممؤسسة 

. ثم أن (52)التسييرية فييا وكذا أداة لالتصال داخل المؤسسة وسالحا لمواجية المنافسة الشديدة في األسواق
م المعمومة ليا دور في توجيو المؤسسة بشكل عام نحو اتخاذ القرارات الحاسمة لمسارىا. ثم أن اعتماد نظا

 . (53)المعمومات بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرمي إلى وضع إعالم اقتصادي عام شامل

عمى ىذا األساس، فالمعمومات التي تحتاج إلييا المؤسسات عامة منيا المؤسسات الصغيرة 
زائري من والمتوسطة تخذ عدة أشكال أبرزىا المعمومة التجارية واالقتصادية وىو ما أكد عميو المشرع الج

تطوير منظومة نذكر الفصل الثالث بعنوان:  92-17خالل تخصيص أحكام ىامة ليا في القانون رقم 
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مصطمح لصيق  والمعمومة التجارية فيي .اإلعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
" ويعّرف عمى أّنو Le renseignement commercialبالّتجارة، ويعّبر عنيا أيضا بـ "االستعالم الّتجاري 

فن إقامة وتوطيد العالقات والفهم والثّقة المتبادلة ما بين المؤّسسة ومختمف المتعاممين، ومحاولة » 
  .(54)« إشباع حاجاتهم، والعمل عمى تنمية وتوسيع المصالح المتبادلة

ستوى الداخمي أو سواء عمى الم األنشطة التجاريةمن أبرز العوامل التي تساعد عمى تنشيط  وىي
ففي ظّل المتغّيرات الّسريعة عمى المستويين االقتصادي والّتجاري أصبحت المعمومات ذات أىمّية  الخارجي

وتزداد أىمية ىذه المعمومة التجارية عندما بتعمق . (55)متزايدة في دعم حدّة التّنافس بين ىؤالء المتعاممين
لًيا في سريان فالمعمومة الّتجارية تؤّدي دوًرا أوّ  دير.األمر بالتجارة الخارجية وبالخصوص نشاط التص

فيي المادة األّولية ذات الّطابع االستراتيجي في إدارة المبادالت الّتجارية التي تتّم نحو ، عممّيات الّتجارة
 .(56)الخارج

ولمحصول عمى المعمومة التي ترغب فييا المؤسسة الصغيرة والمتوسطة البد من التنسيق بينيا 
وبين مختمف الييئات والتنظيمات التي قد تكون مصدر لتمك المعمومات ويتم ذلك عمميا عن طريق 

ني لإلحصائيات اتفاقيات تعاون عمى غرار االتفاقيات التي تبرم بين البنوك وشركات التأمين والديوان الوط
دارة الضرائب دارة الجمارك وا  (57)والغرفة التجارية والصناعية والمركز الوطني لمسجل التجاري وا 

فتزويد ىذه  .
الييئات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختمف المعمومات التي تحتاجيا معناه دعميا والسماح ليا بالولوج 

ض لو من قبل أي شريك تعامل معو، ذلك ىو المطموب. إلى األسواق والتقميل من األخطار التي قد تتعر 
ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عمى ىذه المعمومات لدى مختمف ىذه الييئات 

 4الفقرة  3المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطبيقا لنص المادة 
 .194-17من المرسوم التنفيذي رقم 

 ةالتكنولوجي أيضا المعمومة األخرى التي تحتاج إلييا المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ىي المعمومة
الثورة التكنولوجيا التي تعرفيا الدول في إطار ما يسمى بتكنولوجيا المعمومات خل في مسار دتوالتي 

وتعرف  .(58)والمتوسطةواالتصال والتي تعتبر من قبل المختصين رىان استراتيجي لممؤسسة الصغيرة 
دارية والمنشآت ساسية التي تبنى في ضوئها المنظمات اإلالقاعدة أأل»تكنولوجيا المعمومات عمى أنيا: 

وتخزينيا  المعمومات ثورة المعمومات المرتبطة بصناعة وحيازة كما يقصد بيا. (59).«ميزتها التنافسية
حيث وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة وسريعة وذلك من  اللواسترجاعيا وعرضيا وتوزيعيا من خ
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الحديثة، وأنيا باختصار العمم الجديد لجمع  التتصااللكترونية ونظم ااإلالمشترك لمحاسبات  االستخدام
(60)ر الصناعيةاألقماوتخزين واسترجاع وبث المعمومات الحديثة آليا عبر 

. 

 يا تحقق األىداف التالية:وتظير أىمية ىذه المعمومة التكنولوجية في أن

   مألوفةال األنشطة إتمام خاللتخفيض تكاليفيا وذلك من المنظمة و تحقيق كفاءة عمميات وأنشطة ،
  .لممعمومات األمثل االستخدامنتيجة  زبونوتحسين الخدمات المقدمة لم

   تطوير  خاللمن التخطيط المعتمد عمى المحاسب و  خاللمن  اإلستراتيجيتحسين عممية التخطيط
 لمؤسسة.نظم دعم وتحميل سياسات ا

 خدمات تعتمد أساسا عمى التكنولوجياو  تقديم سمع اللفتح أسواق جديدة من خ عمى المساعدة. 
   (61)المؤسسةتغيير التوازن بين الموردين و. 

 تطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -5

بتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرتيا عمى تمبية احتياجات المستيمكين من خدمات  يقصد
أي جعل ىذه المؤسسات تساىم في الدورة االقتصادية بالخصوص في مرحمة (62)وسمع ذات نوعية جيدة 

سوق من التنافسية ىي قدرة المؤسسة عل كسب مكانة بين األقوياء في الاإلنتاج والتوزيع. بمعنى آخر ف
أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين تمبية حاجاتيم بشكل كسب عمالء والمحافظة عمييم و  ىخالل قدرتيا عم

غيرىا من رام اآلجال و احتالمقدمة والمرونة و ذلك من خالل عدة مداخل كجودة السمع أو الخدمات اآلخرين و 
فوصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى  .(63)األساليب التي تجعل العميل يوفر المال الجيد والوقت

 درجة التنافسية معناه دخوليا في السوق بقوة خاصة السوق الدولية من خالل نشاط التصدير.

 92-17الفقرة األولى من القانون رقم  26إن ىذه المعاني قد أكد عمييا المشرع الجزائري في المادة 
ذ برنامج عصرنة لغرض تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة من خالل تأكيده عمى تولى الدولة إعداد وتنفي

والمتوسطة وترقية المنتوج الوطني. مسألة طبيعة جدا ألن إنشاء مؤسسات قادرة عمى اإلنتاج والتوزيع 
لمختمف السمع والخدمات معناه وضع قاعدة إنتاجية صمبة وعميو تحقيق االكتفاء الذاتي من السمع 

اق الدولية من خالل نشاط التصدير. فالتنافسية تعتبر من األركان اليامة في والخدمات ثم اقتحام األسو 
عالم األعمال تحقيقيا يتطمب المساعدة والدعم من قبل الدول إذا ما رغبت في الدخول في العولمة والتفتح 

ماتية بمختمف الكبير الذي تعرفو األسواق في مجال المبادالت التجارية الدولية واالستثمارات والثورة المعمو 
 أشكاليا.
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في الحقيقة اعتماد الدولة عمى أسموب تطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدخل في 
مسار ومشروع كبيرين الغرض منو البحث عن بدائل خارج قطاع المحروقات من خالل تشجيع ىذه 

ساعدتيا عمى خمق مناصب المؤسسات عمى الصناعة والفالحة والسياحة من حيث تطوير استثماراتيا وم
الشغل ثم بعدىا جعميا مؤسسات منافسة في السوق الوطنية أوال ثم مؤسسات منافسة في السوق الدولية. 
بيذا المعنى، فالتركيز عمى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىو أولوية األولويات وىو برنامج خاص 

  وىو ما يفسر وضع كل سبل الدعم من أجل تحقيق ذلك.

فتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى التنافسية ىي بداية إلقحاميا واندماجيا في السوق 
خاصة السوق الدولية في موضوع التصدير ومن ثمة التقميل من الواردات بتحويل االقتصاد الجزائري من 

من خالل تعاممو مع  فالتصدير اعتبر بمثابة قاطرة لمنشاط االقتصادي اقتصاد مستيمك إلى اقتصاد منتج.
مختمف القطاعات واألنشطة وتوفيره الحافز لمقيام بالمزيد من االستثمارات، ومن ثمة توسيع القاعدة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نواة الصناعات التصديرية، من خالل ف .(64)اإلنتاجية وتوفير فرص العمل
ما تمتاز بو من خصائص تساعدىا عمى التحسين الدائم في جودة المنتجات مع تخفيض التكاليف جراء 
ابتكار أساليب جديدة في اإلنتاج، وبالتالي القدرة عمى خمق مزايا تنافسية تمكنيا من غزو األسواق الدولية 

التي توجد لدييا  بمدانأن الأظيرت البحوث الحديثة كيف  فقد. (65)لصادرات وتوفير العممة الصعبةوتنويع ا
سخة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروابط فعالة مع المؤسسات الكبيرة قد تمكنت من تحقيق ار قاعدة 

تمكن من بناء قاعدة التي لم ت بمدان، وعمى العكس من ذلك، نجد أن الراتالصادمعدالت نمو ارتفاع في 
وباختصار يؤدي  راتالصادانخفاض معدالت نمو من قوية تتسم بعالقات ربط فعالة قد عانت عموما 

غياب قطاع بعالقات ربط فعالة قد عانت عموما تنافسي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ضعف القدرة 
 . (66)التنافسية لالقتصاد عموما

 يعتمد عمى تحقيق ما يمي: (67)رة والمتوسطة حسب المختصينوتحقيق تنافسية المؤسسات الصغي

 .التركيز عمى تكنولوجيا العمميات 

 .التركيز عمى نشاطات البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار 

 .االستفادة من خبرات وتجارب المنافسين األقوياء في السوق 

 .االلتزام باحترام الموصفات والمقاييس الدولية الخاصة بالجودة 

 .دراسة األسواق الدولية أو الخارجية 
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 .اعتماد أساليب التسيير الحديثة باعتماد آلية إدارة األعمال. مع ضرورة التركيز عمى الموارد البشرية 

كما أن المشرع الجزائري ولغرض تحقيق ىده القدرة التنافسية ركز عمى تطوير فكرة المناولة باعتبارىا 
من  39من المادة  2وىذا بصريح الفقرة ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوسيمة المثمى لتحقيق نسيج الم

تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطوير لهدف تعزيز تنافسية  »التي تنص عمى:  92-17القانون رقم 
. ويتجمى ىذا االىتمام بالمناولة وعمى وجو الخصوص خدمة لممؤسسات الصغيرة «االقتصاد الوطني

عطائيا األولوية والمتوسطة بإعطاء األولو  ية لمنتجات المناولة عمى حساب الخدمات والسمع المستوردة وا 
 .(68)أيضا عند اإلعالن عن المناقصات إلبرام الصفقات العمومية
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 اتمةــــــــــــــــــــــــخ

يستنتج من النصوص التي تناولت موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنيا نصوصا ىامة 
وعميو،  أقر صراحة  ا إلى كل ما ىو مطموب في موضوع تطوير وعصرنة ىده المؤسسات.بتستجيب تقري

التي بجودة ىذه النصوص ألنيا تقريبا ىي تطبيق لكل ما تم اإللحاح عميو من قبل المنظمات الدولية 
منظمة األمم المتحدة، ذلك يعبر عن التزام الدولة  ياتطرقت إلى موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من

 الجزائرية باستقبال كل مالو بمسار العولمة والتفتح عمى األسواق الدولية.

ا إال أن رغم جودة ىذه النصوص القانونية إال أن المشكل يكمن في تطبيقيا عمميا باعتبار أني
فما يواجو تطبيق ىده نصوص منقولة ومستوردة دون مراعاة الظروف المحيطة باالقتصاد الجزائري. 

 النصوص ىي جممة من الصعوبات والمشاكل أبرزىا:

: تعتبر اإلدارة العائق األول لكل متعامل اقتصادي في الجزائر. فالبرعم من الجيود سوء اإلدارة -1
الييئات التي تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إال أن ذلك المبذولة قانونيا لتأسيس العديد من 

صعب التحقيق نظرا العتماد اإلدارة الجزائرية األساليب التقميدية في التدخل في الميدان وعدم اعتمادىا 
 بالفائدة. تأتي أساليب اإلدارة الحديثة التي

شكل عام منيا بلمؤسسات من الصعوبات الجمة التي عاقت ومازالت تعيق ا :فشل نظام التمويل -2
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىو عدم نجاح نظام التمويل في الجزائر بالنظر إلى فشل تدخل 

رد جم تعتبر مختمف البنوك والمؤسسات المالية في أداء دورىا. فالمؤسسات المصرفية في الجزائر
اقتصادية ضخمة ال تستخدم في مؤسسات إليداع األموال وسحبيا بالرغم من أنيا تتوافر عمى مدخرات 

في   .إخراج الودائع المدخرة لدييا بحجة الحفاظ عمى أموال الجميورال ترغب في  الدورة االقتصادية
ظل ىذه المعطبات أطمق عمى البنوك الجزائرية بالبنوك المعقدة والسيئة التعامل معيا، حيث لم تدرج 

من قبل  2916بنك والصادر سنة  1999ــــــ: ضمن التصنيف الدولي ألحسن البنوك والمقدرة بـــ
وحتى الصندوق الذي وضع خصيصا لتمويل المؤسسات  . Group Financial Timesمجموعة 

 الصغيرة والمتوسطة لم يحقق النتائج المرجوة كونو مرتبط بموارد الدولة المتدىورة.

تي تنشط في السوق الجزائرية : ما يميز شبكة المعمومات الضعف المنظومة المعموماتية في الجزائر -3
ىو ضعفيا بالمقارنة مع نظيراتيا في البمدان المجاورة. أمر لو تأثير سمبي عمى نشاط المؤسسات 

نات لعدد المؤسسات الناشطة في السوق وقاعدة بيا الصغيرة والمتوسطة. فالجزائر تفتقد ألرضية رقمية
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لمساعدتيا. وىو األمر الذي جعميا تدخل في اآلونة األخيرة لفتح  يسمح لمدولة بالتدخل يالجزائرية والذ
 إحصاء وطني حول عدد التجار والشركات العاممة في قطاع االقتصاد بالجزائر.

: ما يعاب عمة المسيرين لمختمف المؤسسات الصغيرة ضعف الكفاءات والقدرات في تسيير المؤسسات -4
  معظم المسيرين يفتقدون لمخبرة والقدرات في التسيير. والمتوسطة ىي غياب الكفاءات في تسيره، إذ

في خضم المساوئ المذكورة ولغرض تفعيل النصوص المنظمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقترح ما   
 يمي:

  اإلسراع في تأىيل المنظومة المصرفية واالستفادة من التجارب الدولية في مسألة تمويل المؤسسات
 الصغيرة والمتوسطة.

 وتدريب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يتمكنوا من إدارتيا بشكل صحيح. مع ىيل تأ
 التركيز عمى موضوع الموارد البشرية.

  توجيو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات التي تحقق الفائدة لالقتصاد الجزائري عمى غرار
 قطاع الصناعة والفالحة والسياحة.

  المعموماتية في الجزائر خدمة لكل أنواع المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة تطوير المنظومة
والمتوسطة باالستعانة بالتجارب الرائدة في المجال. وكذا تكثيف التنسيق والتعاون الدوليين في المجال 
من خالل اإلكثار من االتفاقيات مع الييئات الدولية المختصة في اإلعالم والدخول في الشبكات 

 لية لممعمومات االقتصادية والتجارية.الدو 
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 وامش:ــــاله

                                                           
، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة لترقية المؤسسات 2991ديسمبر سنة  12مؤرخ في  18-91قانون رقم  - 1

 . (ممغى). 2991ديسمبر سنة  15صادر في  77الصغيرة والمتوسطة، ج ر العدد 
، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة لتطوير المؤسسات 2917يناير سنة  19مؤرخ في  92-17قانون رقم  - 2

 .2917سنة  يناير 11صادر في  2ة، ج ر العدد الصغيرة والمتوسط
 11خ في المؤر  193-17نذكر: المرسوم التنفيذي رقم  92-17من بين النصوص الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم  - 3

، يتضمن تعديل القانون األساسي لصندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر العدد 2917يونيو سنة 
 . 2917يونيو سنة  17صادر في  36

. 2993يوليو سنة  29صادر في  43، يتعّمق بالمنافسة، ج ر العدد 2993يوليو سنة  19مؤرخ في  3-93أمر رقم  - 4
 معدل ومتمم.

غشت سنة 3صادر في  46، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر عدد 2916غشت سنة 3مؤرخ في  99-16قانون رقم  -5
2916. 

، 293غشت  27صادر في  52، يتعمق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2993عضت سنة  26مؤرخ في  11-93أمر رقم  - 6
 معدل ومتمم.

، يتعّمق بالقواعد العاّمة المطّبقة عمى عممّيات استيراد البضائع 2993يوليو سنة  19مؤرخ في  94-93أمر رقم  -7
يوليو  15مؤرخ في  15-15. معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2993يوليو سنة  29صادر في  43وتصديرىا، ج ر العدد 

 .2915يوليو سنة  29صادر في  41، ج ر عدد 2915سنة 
مارس  7صادر في  14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2916مارس سنة  6مؤرخ في  91-16قانون رقم  -8

2916. 
من القانون  :33تعدل وتتمم أحكام المادة  »عمى:  2918من قانون المالية لسنة  132تنص الفقرة األولى من المادة  -9

والمتضمن قانون المالية لسنة  4236سبتمبر سنة  52ل  الموافق 3658ربيع األول عام  :المؤرخ في  36-32
والمتضمن قانون 4238ديسمبر سنة  :4المؤرخ في  36-38من القانون رقم  352المعدلة بموجب أحكام المادة ،4237

 وتحرر كما يمي:  4239المالية لسنة 
 "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "الذي عنوانه  524-324: تجمع عمميات التخصيص الخاص رقم :33المادة  "  

ضمن حساب التخصيص الخاص  "صندوق دعم االستثمار"الذي عنوانه  524-329وحساب التخصيص الخاص رقم 
 الصندوق الوكني لدعم تطوير "الذي يصبح عنوانه  (بدون تغيير حتى)الذي عنوانه حينئذ ........ 524-346رقم 

ديسمبر  27مؤرخ في  11-17قانون رقم . « "وترقية التنافسية الصناعية  ستثمارودعم اال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .2917ديسمبر سنة  28صادر في  77، ج ر العدد 2918، يتضمن قانون المالية لسنة 2917سنة 

العمومية وتفويضات المرفق  ، يتضمن تنظيم الصفقات2915سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247-15رقم  مرسوم رئاسي  - 10
 .2915سبتمبر سنة  29صادر في  59، ج ر العدد العام

، ص. 2918إرزيل الكاىنة، التناسب القائم بين المنافسة والصفقات العمومية، مجمة الحقوق والحريات، العدد الخامس  - 11
  .cerist.dz www.asjp. متاح عمى الموقع االكتروني: 11

 ، مرجع سابق2475-15مرسوم رئاسي رقم  - 12

-
  . www.bea.dzراجع موقع بنك الجزائر الخارجي:  13

http://www.bea.dz/
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14

صادر  49، ج ر عدد 2911، يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 2911يوليو سنة  18مؤرخ في  11-11قانون رقم  -
  .2911يوليو سنة  29في 

15
إرزيل الكاىنة، الدور الجديد لمسمطات التقميدية في ضبط النشاط االقتصادي، المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسة،  -

  .2915لسنة  2كمية الحقوق والعموم السياسية، العدد  
16

مذكرة ، لمتوسطة في الجزائرأثر التغيرات االقتصادية عمى ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة وا، زويتة محمد الصالح -
، 2997-2996، الجزائر، جامعة العموم االقتصادية وعموم التسيير، كمية عموم التسيير تخصص نقود ومالية مماجستير، قس

  .43ص
17

  مرجع نفسو.. -
18

 52مق بالنقد والقرض، ج ر العدد ، يتع2993غشت سنة  26المؤرخ في  11-93من األمر رقم  71و 79و 68المواد  -
 . معدل ومتمم.2993غشت  27صادر في 

19
إرزيل الكاىنة، المؤسسات المصرفية ودعم االستثمار: التناسب أم التعارض، فعمية القاعدة القانونية: دراسات متنوعة  -

والعموم السياسية، جامعة عبد  عمى شرف األستاذ زوايميو رشيد، مخبر البحث حول فعمية القاعدة القانونية، كمية الحقوق
  .199، ص. 2919الرحمان ميرة، بجاية، دار بري لمنشر، بجاية 

-
 www.fni.dzاألساسي لمصندوق الوطني لالستثمار: موقع الصندوق الوطني لالستثمار:  المادة األولى من القانون  20

21
 نفسو. من القانون  7المادة الثانية الفقرة  -

22
األساسي لمصندوق الوطني لالستثمار: موقع الصندوق  لمزيد من التفاصيل حول عمل ىذا الصندوق راجع: القانون -

 www.fni.dzالوطني لالستثمار: 

23
 .1997مايو سنة  25صادر في  33ق باعتماد بنك، ج ر العدد ـ يتعم1997أبريل سنة  6مؤرخ في  91-97مقرر رقم  -

24
، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في 2919جانفي سنة  2مؤرخ في  91-19مقرر رقم  -

 .2919مارس سنة 11صادر في  15الجزائر، ج ر العدد 

25
قايد حفيظة، اإلطار القانوني لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري، مجمة جيل األبحاث  -

 .139، مركز جيل البحث العممي، لبنان، ص. 2917سبتمبر  17القانونية المعمقة، العدد 

26
متياز عمى األراضي التابعة لألمالك ، يحدد شروط وكيفيات منح اال2998أول سبتمبر سنة مؤرخ في  94-98أمر رقم  -

 .2998سبتمبر سنة  3صادر في  49الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد 

27
، يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة 2999مايو سنة  2مؤرخ في  152-99مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2999مايو سنة  6صادر في  27إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد لألمالك الخاصة لمدولة والموجية 

28
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري 2997أبريل سنة  23مؤرخ في  119-97مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2997أبريل سنة  25صادر في  27ويحدد قانونيا األساسي، ج ر العدد 

29
 ، مرجع سابق.94-98من األمر رقم  8و 3الفقرة  7المادتان  -

لمزيد من التفاصيل حول موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعقار الصناعي راجع: بوشوشة محمد، دور الدولة في 
 2وادي، المجمد توفير العقار الصناعي إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة العموم اإلدارية والمالية، جامعة ال

 .2918، جوان 1العدد

30
صادر في  78، ج ر عدد 2915، يتضمن قانون المالية لسنة 2915ديسمبر سنة  39مؤرخ في  19-14قانون رقم  -

 .2916ديسمبر سنة  31

http://www.fni.dz/
http://www.fni.dz/
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، ج ر عدد 2916، يتضمن قانون المالية لسنة 2915ديسمبر سنة  39مؤرخ في  18-15من القانون رقم  94المادة  -
 .2916ديسمبر سنة  31صادر في  72
32

، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح 2916يوليو سنة  4مؤرخ في  196-16من المرسوم التنفيذي رقم  8و 5المادتان  -
   .2916يوليو سنة  13صادر في  42تخفيض نسبة فائدة القروض االستثمارية، ج ر عدد 

33
، يحدد ميام الوكالة الوطنية لتطوير 2918يونيو سنة  28مؤرخ في  179-18من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -

 .2918يوليو سنة  4صادر في  72ج ر عدد ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار وتنظيميا وسيرىا
34

لتنشيط التنافس في السوق، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية، إرزيل الكاىنة، استخدام حقوق الممكية الفكرية كآلية  -
 459ص. ، 2915لسنة  2االقتصادية والسياسية، العدد 

35
دراسة حالة مؤسسة –رحماني أسماء، دور براءة االختراع في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

AMPMECA- IND ير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمية العموم مذكرة ماجستير في عموم التسيير، فرع تسي
 .36، ص. 2999-2998رة بومرداس، ڤاالقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية، جامعة أمحمد بو 

36
دراسة عينة من قطاع الصناعات  -زيوش بالل، السموك اإلبتكاري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الدوافع والمحددات -

نطينة، أطروحة دكتوراه في العموم تخصص العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية التحويمية لوالية قس
 .95، ص. 2917-2916وعموم التسيير، جامعة العربي بن مييدي أم الواقي، 

37
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات 2992نوفمبر سنة  11مؤرخ في  373-92مرسوم تنفيذي رقم  -

 (ممغى جزئيا). 2992نوفمبر سنة  13صادر في  74الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونيا األساسي، ج ر عدد 
38

نون األساسي لصندوق ضمان ، يتضمن تعديل القا2917يونيو سنة  11مؤرخ في  193-17مرسوم تنفيذي رقم  -
 . 2917يونيو سنة  14صادر في  36ج ر عدد ، القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

39
 من المرسوم نفسو. 2المادة  -

40
 من المرسوم نفسو. 5المادة  -

41
نذكر بأن موضوع ضمان القروض في المجال االقتصادي موضوع حظي بدراسات ىامة ليس فقط بالنسبة لممؤسسات  -
نما لكل األنشطة االقتصادية سواء االستثمار أو التصدير بشكل عام. ا  لصغيرة والمتوسطة وا 

42
 ، مرجع سابق.193-17رقم  يمن المرسوم التنفيذ 23المادة  -

43
 من المرسوم نفسو. 19المادة  -

44
- LITMANE Khelifa, FGAR ; 400 entreprises accompagnées en 2018,  https://www.algerie-

eco.com  Banques-Finances consulté le 28/12/2019 a 18h. 
45

، يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض 2994أبريل سنة  19مؤرخ في  134-94مرسوم رئاسي رقم  -
  .2994أبريل سنة  28صادر في  27استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

46
- LAMRIBEN Hocin, Activité de garantie ; La CGCI-PME enregistre une croissance de 2 ٪ 

en 2017, journal El Watan, 12/11/ 2018, consulte le 27/12/20190 a 19h. 
47

، يتضمن إنشاء المجمس الوطني االستشاري لترقية 2993فبراير سنة  25مؤرخ في  89-93مرسوم تنفيذي رقم  -
   .(ممغى). 2993فبراير سنة  26صادر في  13سسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمو وعممو، ج ر عدد المؤ 
48

، يتضمن ميام المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير 2917يونيو سنة  11مؤرخ في  194-17مرسوم تنفيذي رقم  -
 . 2917يونيو سنة  14صادر في  36المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمو وسيره، ج ر عدد 
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رقراق عبد القادر، متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحوالت االقتصادية الراىنة: دراسة حالة  -
، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم الجزائر
 .42، ص. 2919-2999وىران، جامعة ، التجارية

50
   ، مرجع سابق.194-17من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -

51
 ، مرجع سابق.92-17الفقرة من القانون رقم  15المادة  -

52
بن بوزيد شيرزاد، دور تكنولوجيا المعمومات االتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة  -

آل دوداح، مذكرة ماجستير في عموم التسيير، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة ة ذ م م لمخدمات العامة والتجارة الشرك
، ص. 2912-2911رة بومرداس، ڤجامعة أمحمد بو ، وعموم التسيير والمتوسطة، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية

 .191-199ص. 

53
  .44ص.  زويتة محمد الصالح، مرجع سابق، -

د. صالح ص. خالص، في اإلعالم الّتجاري والمفاوضات الّتجارية الّدولية، ديوان المطبوعات الجامعّية، الجزائر،  - 54
 .5 – 4، ص ص، 2991

 ص، 193فؤاد مصطفى محمود، التصدير واالستيراد عمميا وعمميا، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 55
316. 

56- GUENDOUZI Brahim, L’information commerciale, Facteur de promotion du  commerce 

extérieur, www . dst . cerist.dz, p 2.   
 ، مرجع سابق.92-17من القانون رقم  35المادة   -57
  .192بن بوزيد شيرزاد، مرجع سابق، ص.   -58
نقال عن: عبيدلي صبرينة، خميفي سامية، دور استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين أداء المؤسسات   -59

  .blida2.dz-univwww.  راجع الموقع اإللكتروني: 7، ص. 2الصغيرة والمتوسطة، جامعة البميدة 
د/ يحياوي محمد، دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجمة البحوث   -60

   rist.dzwww.asjp.ce.  متاح عمى موقع البوابة الوطنية لممجالت: 42،  ص. 2914، 2العدد  8والدراسات، المجمد 
 .11عبيدلي صبرينة، خميفي سامية، مرجع سابق، ص.   -61
فارس طارق، دور ومكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل ترقية قدرتيا التنافسية: دراسة حالة الجزائر، أطروحة   -62

تسيير، جامعة فرحات عباس دكتوراه غي العموم، تخصص في العموم االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم ال
 .69، ص. 2918-2917، 1سطيف 

 .44بن بوزيد شيرزاد، مرجع سابق، ص.   -63
إرزيل الكاىنة، دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجية، أطروحة دكتوراه في العموم، تخصص   -64

 .1، ص. 2999كمية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ، القانون
ياسر عبد الرحمان، براشن عماد الدين،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: الواقع والتحديات، مجمة نكاء   -65

 .19، ص. 2918لإلقتصاد والتجارة، العدد الثالث، جوان 
المة ڤ: حالة واليتي تعزيز القدرة التنافسة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المحمية، مكاحمية محي الدين  -66

عموم االقتصادية وعموم التسيير ، كمية التجارة دولية وتنمية مستدامةتخصص ، وتبسة، أطروحة دكتوراه نظام جديد ل.م.د
 .244، ص. 2915-2914، المةڤ 1945ماي  8جامعة ، والعموم التجارية

 .وما يمييا 244ص.  مرجع سابق،، مكاحمية محي الدين  -67

http://www.univ-blida2.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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وٌ ـً القاىـة بيـوشطـاملتو رةـات الصغيـاملؤشص

 02-11 القاىوٌ رقهو 11-01 رقه
 

 

 

 إقلولي / أولدرابح صافيةمن إعداد: 

 أشتـــــــــاذة 

 العلوم الصياشية و كلية احلقوق

 تيسي وزو –جامعة مولود معمري 
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 11-01 املتـوشطـة بيـً القاىـوٌ رقهو املؤشصـات الصغيـرة

 02-11 القاىوٌ رقهو
 مداخلة حتت عيواٌ

  مقدمة 3

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أىم اآلليات التي تسعى الدولة بالنيوض بيا وتفعيل دورىا 
 في الساحة االقتصادية والتي ليا دور جد  فعال في تحسين الوضع االقتصادي في البالد، وبفعل

اعتبارىا  البديل األفضل لتنشيط مجال و  مدى أىميتيا الخصوصيات التي تتميز بيا ىذه المؤسسات تبرز
الصادرات خارج المحروقات، ولذلك تسعى الدولة جاىدة من أجل توفير مناخ مالئم يساعد ىذه المؤسسات  
من توسيع نشاطيا في السوق، من خالل تكريس منظومة قانونية مالئمة وتوفير كل ما من شأنو أن يدعم 

   جيزة المكمفة بترقيتيا ىذه المؤسسات من حيث األ

منعرجا ىاما، حيث عرفت المنظومة القانونية الجزائرية صدور أول قانون  يتعمق  1002تعتبر سنة 
( الذي أرادت من خاللو السمطات العامة 1بالقانون التوجييي لترقية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)
نسيج االقتصادي الوطني ومسايرتيا لمحركية الحرص عمى تأطيرىا الفعال والكفيل بنجاعة دورىا في ال

العالمية وكذلك تدعيم القطاع الخاص واستغالل طاقات الشباب من خالل اتخاذىا تدابير عديدة لصالحو 
   ( 2ليساىم بكل إمكانيتو في الحياة االقتصادية واالجتماعية)

التوجييي لترقية المتضمن القانون  28-02عمل المشرع الجزائري من خالل القانون رقم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديد المعايير القانونية التي اعتمدتيا السمطات قصد مساعدة المؤسسات 

براز مكانتيا كمتعامل اقتصادي بديال لمقطاع العامو  المتوسطةو  الصغيرة  كفيال بإقامة اقتصاد قويو  ا 
 منافس  و 

وتجسيد قواعد اقتصاد السوق والرفع من القدرات بقصد تحقيق التنمية الشاممة و  ففي ىذا اإلطار
 المؤسسات الصغيرةتعتمد عمى  ،إستراتجية أكثر تناسباالجزائر  التنافسية فيو وتحسين مستوى األداء، تبنت

اقتناعا منيا بالدور الذي تمعبو ىذه األخيرة في تحقيق التنمية الشاممة ولتجاوز الطبيعة الريعية  المتوسطةو 
 لالقتصاد 

بالتعديل رجم ىذا المسعى من خالل منظومتيا القانونية وما حممتو من مستجدات بداية ت   قد
-27واألىم بإصدار القانون رقم  (3)المتعمق بترقية االستثمار 09-26رقم قانون الوب 1026سنة الدستوري ل

صرار الدولة الذي عبر عن إ (4)المتوسطة و  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01
الجزائرية عمى االعتماد عمى ىذا النوع من المؤسسات باعتبارىا أفضل الوسائل لإلنعاش االقتصادي 

وذلك من خالل ما حممو من أحكام تصبو نحو تعزيز تدابير دعميا والحرص عمى تنفيذ  .الوطني 
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 02-11 القاىوٌ رقهو
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تطويرىا من خالل إطارىا المؤسساتي بما يسمح بالوصول إلى الطرق والوسائل المثمى التي  إستراتيجية
-02تساىم في تذليل العقبات والمصاعب التي تواجو ىذه المؤسسات والتي كشف عنيا تطبيق القانون رقم 

 الممغى  28

طة في كل من المتوسو  سنحاول من خالل ىذه الورقة العممية، تبيان مكانة المؤسسات الصغيرة
كذا و  الممغى(5)المتوسطة و  المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة 28-02القانون رقم 
  (6)المتوسطةو  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01-27القانون رقم 
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 11-01 املتـوشطـة بيـً القاىـوٌ رقهو املؤشصـات الصغيـرة

 02-11 القاىوٌ رقهو
 مداخلة حتت عيواٌ

 03-40ظل القانون رقم  المتوسطة فيو  أوال3 المؤسسات الصغيرة

المتوسطة تطورا ممحوظا، و  عرفت المؤسسات الصغيرة، في ظل اإلصالحات االقتصادية الجزائرية
التنمية عمى مختمف و  نظرا لما حضيت بو من مكانة ىامة تعكس وزنيا الحقيقي في مسار اإلصالحات

المستوى المؤسساتي من خالل إيجاد أجيزة إدارية القوانين المتعاقبة لتييئة البيئة التشريعية الالزمة أو عمى 
دارية تمكنيا من ممارسة و  تقديم مساعدات ماليةو  المتوسطةو  ترقية المؤسسات الصغيرةو  تقوم بتطوير ا 
 نشاطيا   

المتوسطة  صدارة اىتمام السمطة العمومية بعد تأكدىا من عدم جدوى و  تحتل المؤسسات الصغيرة
كبرى ،ومن ىنا جاءت القوانين المتعاقبة لتييئة البيئة التشريعية الالزمة، االعتماد عمى المؤسسات ال

فصدرت عّدة نصوص قانونية، تيدف إلى إعطاء فرصة ليذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلبراز دورىا 
في المساىمة في تحقيق التنمية، وىذا إدراكا من المشرع بأىمية ىذه األخيرة في توفير رؤوس األموال 

 ناصب الشغل وامتصاص البطالة التي ال تستطيع المؤسسات ا الكبرى التصدي ليا وم

المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  28-02فقد ساىم القانون رقم 
بوضع معايير التصنيف بشكل ، المتوسطةو  سد الفراغ القانوني الذي كان يعرفو قطاع المؤسسات الصغيرة

 تم تنظيم شكل المؤسسة الصغيرةعّرف ىذا النوع من المؤسسات في الجزائر بشكل رسمي، حيث و  واضح
المتوسطة قانونا من حيث عدد العمال الذين تستخدميم، باإلضافة إلى قيمة ورقم األعمال التي ال تتجاوز و 

، ىو تمتعيا باالستقاللية المميارين دينار جزائري والشيء الذي يزيد من فعالية ىذه الوحدة االقتصادية
حدد بيا إال أنو فالمشرع بعدما أىمل ىذا القطاع لسنوات طوال حتى أنو لم يقدم لو تعريف يخص  المالية،
نوع النشاط الذي تقوم بو ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتمحور في إنتاج السمع والخدمات  ليا 

   (7) نوع المؤسسة باختالفأو الخدمات فقط 

 تشجيع المؤسسات الصغيرةو  اآلليات بيدف دعمو  كما نص ىذا القانون عمى مجموعة من التدابير
 النيوض باالقتصاد الوطني و  المتوسطة لتحقيق التنميةو 

المتضمن القانون التوجييي  لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  28-02كما اعتمد القانون رقم 
تحسين و  المتوسطةو  ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرةو  م مساعدةجممة من اإلجراءات، تيدف إلى دع

 تنافسيتيا من خالل:

 إنعاش النمو االقتصادي 
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 المتوسطة ضمن حركية التطور التكنولوجي و  إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة 

 ( 8توسيع ميدان نشاطيا)و  تشجيع بروز مؤسسات جديدة 

التوجييي  لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضمن القانون  28-02كما نص القانون رقم 
تحفيز القطاع و  المتوسطة  بيدف  تطويرو  عمى إنشاء عدة أجيزة لتنظيم نشاط قطاع المؤسسات الصغيرة
 نجد منيا:و  المتوسطةو  الخاص عمى تطوير االستثمار الخاص بالمؤسسات الصغيرة

 المتوسطة،و  مشاتل المؤسسات الصغيرة 

 ،مراكز التسييل 

 (9المتوسطة)و  ندوق ضمان القروض ) صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغيرةص 
 ((،10المتوسطة )و  صندوق ضمان قروض االستثمار المؤسسات الصغيرةو 

  مجمس وطني لترقية المناولة 

المتضمن القانون التوجييي لترقية   28-02لكن رغم جميع اآلليات التي أتى بيا القانون رقم 
مختمف النصوص التنظيمية المتعمقة بو، إال أنو لم يحقق األىداف و  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة 
 تيرة إنشاء ىذه المؤسسات مقارنة بمستوى القدرات االقتصادية لمبالد و  المرجوة منو لضعف

المتضمن القانون التوجييي  01-27استبدالو بالقانون رقم و  و ىو ما أدى إلى إلغاء ىذا القانون
 المتوسطةو  خمق المؤسسات الصغيرةو  المتوسطة الذي ييدف إلى تشجيعو  ت الصغيرةلتطوير المؤسسا

 ىيئات متخصصة لمرافقتيا خالل مختمف المراحل التي تمر بيا و  وضع آلياتو 

  40-01المتوسطة في ظل القانون رقم و  ثانيا3 مكانة المؤسسات الصغيرة

 01-27مجال االستثمار، صدر القانون رقم ففي ظل التعديالت الجديدة التي عرفتيا الجزائري في 
الذي جاء في مضمونو منسجما مع (11)المتوسطةو  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة

المتعمق  09 -26مقتضيات االستثمار التي تحددت معالميا في القانون رقم و  1026التعديل الدستوري 
درات الدولة نحو تشجيع التنمية وتفعيل دور المؤسسات الذي نص عمى تشجيع مبا بترقية االستثمار

 االجتماعية المنشودة  و  بمختمف أحجاميا باعتبارىا واحدة من البدائل الحتمية لتحقيق التنمية االقتصادية

المتوسطة و  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01-27ولقد تضمن القانون رقم 
 االبتكارو  التطويرو  البحثو  المؤسسات بمختمف أحجاميا السيما ما يتعمق بإنشائيا عدة إجراءات لدعم ىذه
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لكي تقوم الجماعات المحمية بتقديم الدعم سواء بعيدا عن البيروقراطية اإلدارية وتعقيداتيا،  تطوير المناولةو 
وضعية صعبة المتوسطة المتعثرة والتي ىي في و  النيوض بالمؤسسات الصغيرةو  المالي من أجل إنقاذ

فالس نتيجة العراقيل التي  خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يجدون أنفسيم أمام حالة فشل وا 
 تعترض إنشاء ونمو مؤسساتيم 

وكذا تقديم كل اإلجراءات الضرورية لتسييل الحصول عمى العقار الذي يالءم نشاط كل مؤسسة 
من  4عمى وجو الخصوص محتوى المادة و  ولوفي ىذا الصدد أدرج المشرع الجزائري ضمن الباب األ

كذا ضمن و  (12)المتوسطةو  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01-27القانون رقم 
منو، التي تحدد مجموعة من قواعد وتدابير الالزمة المساعدة والداعمة  25في محتوى المادة و  الباب الثاني

المتوسطة عامل محوري ومصيري لمقررات السياسة و  ات الصغيرةكون أن المؤسسفي مرحمة اإلنشاء، 
ىو ما جعميا تتمقى كل أوجو الدعم عمى جميع المستويات سواء عند اإلنشاء أو و  ،(13)التنموية الجزائرية
 تطوير أو تنمية  

المتوسطة و  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01-27كما جعل القانون رقم 
المتوسطة جياز مكمف بتنفيذ إستراتيجية تطوير و  لوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرةمن ا

 في مجال اإلنشاء (، كما تضمن سياسة تطوير ىذا النوع من المؤسسات14)المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة
القدرات  اإلدارية التسييرية و  تدعيم المياراتو  ترقية االبتكارو  الجودةو  الديمومة مع تحسين النوعيةو  اإلنماءو 

المتضمن القانون التوجييي لتطوير  01-27عزز القانون رقم (، حيث 15)المتوسطةو  لممؤسسات الصغيرة
، المتوسطة، دور الوكالة لمرافقة ىذا النوع من المؤسسات لتحقيق النمو االقتصاديو  المؤسسات الصغيرة

الحفاظ عمى و  التطويرو  عم األخرى في مجال اإلنشاءذلك بالتعاون مع ىيئات الدو  توسيع مجال نشاطياو 
إذ تم تحويل مراكز التسييل المسيرة من طرف وزارة الصناعة إلى مراكز ، المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

   (16)المتوسطة بعد إلحاقيا بالوكالةو  استشارة المؤسسات الصغيرةو  دعم

ني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات إلى جانب إنشاء ىيئة استشارية تتمثل في المجمس الوط 
الذي (18)المتوسطة و  الموجود عمى مستوى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة، (17)المتوسطةو  الصغيرة

والييئات ، ممثمي القطاعاتو  الجمعيات المينية المتخصصة الممثمة لممؤسساتو  يتكون من المنظمات
 يتمتع بالشخصية المعنوية، وىو مؤسسة عمومية والمتوسطة،المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة 

  (19)االستقالل الماليو 
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 صناديق اإلطالق لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرةو  وكذا إنشاء صناديق ضمان القروض
ترقية المؤسسات الناشئة في إطار و  المتوسطةو  المتوسطة بيدف ضمان قروض المؤسسات الصغيرةو 

المتضمن  373 -01( وقد تم أنشاء ىذه الصناديق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20)تكرةالمشاريع المب
الذي عدل و  (،21تحديد قانونو األساسي)و  المتوسطةو  إنشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة

المتضمن تعديل القانون األساسي لصندوق ضمان القروض  293-27بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
تخصص ىذه الصناديق لتمويل نفقات تصميم المنتوج األولي من و  (،22المتوسطة)و  الصغيرةلممؤسسات 

التصميم، مما يسمح بتجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل و  التطويرو  خالل تغطية مصاريف البحث
نشاء المؤسسة التي ال يغطيا رأسمال االستثمار   و  خالل المراحل األولى من إطالق المشروع  ا 
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 الخاتمة3

المتوسطة حيث و  في الختام يمكن القول، أن الجزائر بذلت جيود كبيرة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة  
يجاد مناصب الشغل و  خمق الثرواتو  اتبعت سياسة توسعية لتنفيذ عممية االستثمار ذلك بيدف التقميل و  ا 

إال أن مشاركة ، د المبذولة لتنويع الصادراتمن اعتماد البالد عمى الخارج، عمى الرغم من كل الجيو 
بالمائة من  98و بالمائة 97المحروقات في اإلنتاج المحمي اإلجمالي ال تزال مرتفعة بنسبة تتراوح بين 

 الصادرات 

فالجزائر مازالت تعاني من الضعف الييكمي لشبكة المؤسسات المصدرة سواء بالنسبة لمعمالقة منيا  
المتضمن القانون  28-02األمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء القانون رقم ىو و  أو الصغيرة،

المتضمن القانون التوجييي  01-27استبدالو بالقانون رقم و  المتوسطةو  التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة
القانون رقم الذي جاء بأحكام جديدة يختمف بصورة نسبية عن و  المتوسطةو  لتطوير المؤسسات الصغيرة

 المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01-27، فقد حمل القانون رقم 02-28
الثغرات التي و  المتوسطة، مجموعة من التغيرات، َحاول المشرع الجزائري من خالليا تدارك النقائصو 

التحفيزات الجمر و  اياالمز و  المتوسطة، من خالل تكريس جممة من الضماناتو  عرفتيا المؤسسات الصغيرة
تشجيعيا في تحقيق التنمية االقتصادية في كل المجاالت ، و مع تقديم عدة تسييالت، الضريبيةو  وكية

 الصناعة، التي تعتبر من القطاعات الحيوية التي تسعى كل دولة لتنميتيا،و  الفالحةو  الخاصة بالسياحة
  ذات أولوية في السياسة االقتصادية الجزائرية الجديدةو 

ييدف إلى المتوسطة، و  المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 01-27فالقانون رقم   
بعث النمو االقتصادي، من خالل إقامة مشاريع تنموية وفقا لمتكنولوجيات الجديدة من خالل مراكز البحث 

العمل عمى ديمومة و  تكاروالتطوير التكنولوجي والحاضنات التكنولوجية، مع تنمية روح اإلبداع واالب
 المحافظة عمييا و  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة
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 الهوامش3

                                                           
، يتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج 1002ديسمبر  21مؤرخ في  28-02قانون رقم  - 1

 ، ممغى1002ديسمبر  25الصادر في   77ر عدد 

عثمان لخمف، دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية حالة الجزائر، رسالة ماجستير، فرع  - 2
    06، ص2995التسيير، جامعة الجزائر، معيد العموم االقتصادية، 

أوت  3اريخ ، صادر بت46يتعمق بترقية االستثمار، ج ر عدد  1026أوت  03مؤرخ في في  09 – 26قانون رقم -(3)
1026  

يتضمن القانون التوجييي  لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج  1027يناير  20مؤرخ في  01-27قانون رقم -(4)
  1027يناير  22صادر في  01رعدد

، يتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج 1002ديسمبر  21مؤرخ في  28-02قانون رقم  - 5
  ) ممغى(1002ديسمبر  25الصادر في   77عدد ر 

 ، مرجع سابق 01-27قانون رقم -(6)
تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها عمى مايمي:"  28-02من القانون رقم  4تنص المادة  - 7

 القانونية أنها مؤسسة إنتاج السمع و/ أو الخدمات،
 شخصا، 044إلى  40تشغل من  -
مميون دينار  444( دينار جزائري أو ال يتجاوز مجوع حصيمتها السنوية 0يتجاوز رقم أعمالها السنوي ممياري)ال  -

 جزائري، مع استيفائها معيار االستقاللية........"

تهدف تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة التي جاء فييا: " 28-02من القانون رقم  22أنظر المادة  - 8
 المتوسطة ،موضوع هذا القانون، إلى مايمي3و 
 إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي، -
 تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها، -

طاع المؤسسات ترقية توزيع المعمومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعمقة بق
 الصغيرة والمتوسطة.

 تشجيع كل األعمال الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع االستقبال المخصصة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة،-
 تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، -
 تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -
 سات الصغيرة والمتوسطة،الحث عمى وضع أنظمة جبائية قارة ومكيفة لممؤس -
 ترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس روح التقاول......."   -

، يتضمن إنشاء صندوق  ضمان القروض لممؤسسات 1001نوفمبر 22،مؤرخ في  373-01مرسوم تنفيذي رقم  - 9
    1001نوفمبر  23صادر بتاريخ ، 74الصغيرة والمتوسط وتحديد قانونو األساسي، ج ر عدد 

، يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض 1004أفريل  29، مؤرخ في 234-04مرسوم رئاسي رقم  - 10
    1004أفريل  18، صادر بتاريخ 17استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

 ، مرجع سابق   01-27قانون رقم  - 11
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تبادر الجماعات المحمية باتخاذ التدابير الالزمة من أجل ،عمى مايمي:"01-27انون رقم من الق 4تنص المادة  - 12

مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيما من خالل تسهيل الحصول عمى العقار المالئم لنشاطاتها 
 مرجع سابق     وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية...."

"..... تشجيع كل مبادرة تسهل لممؤسسات الصغيرة ،عمى ما يمي: 01-27من  القانون رقم  25المادة  تنص - 13
 "،  مرجع سابق    والمتوسطة الحصول عمى العقار......

تنشأ هيئة عمومية ذات طابع خاص تدعى في صمب النص التي جاء فييا: "  01-27من القانون رقم  27المادة  - 14
 ، مرجع سابق   نفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."تكمف بت "الوكالة

 ، مرجع سابق   01-27من القانون رقم  28المادة   - 15

 تنشأ هياكل محمية تابعة لموكالة تتكون من 3عمى مايمي: " 01-27من القانون رقم  10تنص المادة  - 16
، مهمتها األساسية دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مراكز دعم واستشارة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

نماؤها وديمومتها ومرافقتها،.......،   مرجع سابق وا 

، يتضمن ميام المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير 1027جوان  22مؤرخ في  294-27مرسوم تنفيذي رقم  - 17
  1027جوان  24ادر بتاريخ ، ص36المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمو وسيره، ج ر عد  

تنشأ لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  عمى مايمي:" 01-27من القانون رقم  14/2تنص المادة  - 18
  "هيئة استشارية تسمى " المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"....

 ، مرجع سابق 294-27م من المرسوم التنفيذي رق 3المادة  - 19

تنشأ لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جاء فييا:" 01-27من القانون رقم  12المادة  - 20
صناديق ضمان القروض وصناديق اإلطالق وفقا لمتنظيم الساري المفعول، بهدف ضمان قروض لممؤسسات الصغيرة 

  "إطار المشاريع المبتكرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في

، يتضمن انشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات  1001نوفمبر  22، مؤرخ في 373-01مرسوم تنفيذي رقم  - 21
  ) ممغى جزئيا(1001مارس  23، صادر في 74الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونو األساسي، ، ج ر عدد 

، يتضمن تعديل القانون األساسي لصندوق ضمان 1027جوان  22، مؤرخ في 293-27مرسوم تنفيذي رقم  - 22
  1027جوان  24، صادر في 36القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

األحكام اخلاصة بتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية 

 02-17واملتوسطة يف ظل القانون رقم 
 

 

 

 

 صباحيي ربيعةاألستاذة من إعداد: 

 أستاذة

 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
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 مقدمــــــــــة

ا ومنه– يشكل توفير المناخ المالئم لالستثمار االقتصادي أهّم التحديات التي واجهت الدول النامية
 إطار التي لم تنجح في تحقيق مستوى النمو المرغوب فيه، أو تشكيل قاعدة اقتصادية متطورة في -الجزائر

ى االقتصادية التي أخفقت نسبة كبيرة منها في تحقيق رقم األعمال ومستو  منظومة المؤسسات العمومية
الي م الماألداء الذي يؤهلها للبقاء صامدة في السوق المحلية والدولية على السواء، وذلك بالرغم من الدع

 الذي كانت توفره لها الدولة من الخزينة العمومية.

فت متسارعة، وعر  -الدول شهدت تطورات متعاقبة  بناء على المعطيات السالف ذكرها، فاّن غالبية
 توجه كبير نحو خلق قاعدة اقتصادية قوية من خالل إيجاد بنية استثمارية مالئمة ومحفزة تجمع بين
ت المؤسسات العمالقة التي تحضي بدور المحتكر للسوق وهي تحقق أدوار تنموية معتبرة، وبين المؤسسا

 تكميلي لألولى. الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دور

نه وشكله إلى يومنا هذا، ال يختلف في مضمو  2001إّن التوجه الذي تبّنته الدولة الجزائرية منذ سنة 
تية التي مقاولعن توجه غالبية الدول في العالم وفي مقدمتها الدول الليبيرالية التي اعتمدت نظام المشاريع ال

 فرنسا.و يكية ادية بالتحديد ألمانيا، الواليات المتحدة األمر أثبتت فعاليتها في بناء اقتصاد متين وقوة اقتص

 مخرجا ألزمة -وبعض الدول المتعاملة معها اقتصاديا –وقد وجدت الجزائر في تجربة هذه الدول 
المؤسسة العمومية االقتصادية في الجزائر، فاتجهت نحو تكريس نظام قانوني للمؤسسات الصغيرة 

ا على جهود تنطوي على تعزيز مكانة هذه المؤسسات لتكون الشريك والمتوسطة، وركزت في سياسته
والبديل إن اقتضي األمر لخدمة وتطوير االقتصاد الوطني، في ظل البحث عن البديل االقتصادي 
اد للمحروقات والتخلص من تبعيته التي تضرب استقرار االقتصاد الوطني في كل أزمة يتعرض لها االقتص

 العالمي.

ائر من خالل سياستها في دعم وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلق تستهدف الجز 
ء قاعدة اقتصادية متينة ينضم إليها عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنشط في جز 

واسع من اإلنتاج والتسويق وفي مشاريع البحث والتطوير، وفي كل هذه األدوار واألنشطة تشكل تلك 
بادئ في ظل نظام دولة بدأت معالم االقتصاد التنافسي وم مفتاحا لتطوير قاعدة القطاع الخاص ساتالمؤس

 العولمة تستقر فيه.
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 02-17حول ماهية التدابير المقررة في ظل القانون رقم إشكالية هذه الورقة البحثية تتمحور 
 ماعية؟االجتو لتنمية االقتصادية لتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دورها في تحقيق ا

 لإلجابة وتحليل هذه اإلشكالية اعتمدنا على الخطة التالية: 

 المحور األول: حتمية التوجه نحو تكريس نظام قانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 اب.المحور الثاني: تعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل القاعدة الثالثية األقط
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 حتمية التوجه نحو تكريس نظام قانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -المحور األول

الثة يمكننا توجه الجزائر نحو تكريس نظام قانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تناول ث
ك من الجزائر، وذل مراحل تشكل في جملتها تأصيل لفترات اإلصالح التي عرفتها المنظومة االقتصادية في

 خالل ثالثة نقاط فرعية فيما يلي: 

  غياب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من برنامج اإلصالح االقتصادي األول: -النقطة األولى

الح مّر االقتصاد الجزائريمنذ االستقالل إلى يومنا هذا بمجموعة من التحّوالت، تحت شعار اإلص
، بادرات اإلصالح من مرحلة إلى أخرى على قدر تعاقب الحكوماتاالقتصادي واالجتماعي، وقد تعاقبت م

 .»إصالح اإلصالح «إلى درجة كاد أن يتحّول موضوع المبادرات إلى

ل اإلصالح االقتصادي ليس مفهوما اقتصاديا فحسب، بل مفهوم ديناميكي ينطوي على الجهد المبذو 
يز يراد الوصول إليها انطالقا من أرضية تتمفي سبيل تغيير أوضاع قائمة نحو األفضل، بتحديد أهداف 

ها بمتغيرات وخلفية إيديولوجية محددة، ولهذا ال يمكن عزل سلسلة اإلصالحات االقتصادية التي مرت ب
وجية إلى يديولالجزائر عن مسألة التغيير في القناعات األيديولوجية لدى دوائر القرار السياسي بانتقالهم من أ

 جية اقتصاد السوق.أخرى وأخرتها أيديولو 

حو اإلصالحات التي تبنتها الجزائر في نهاية الثمانينات من أجل التحّول من اقتصاد اشتراكي ن
ن ماقتصاد السوق، لم تخرج في موضوعها وأهدافها عن األدبيات االقتصادية التي هيمنت على كل مرحلة 

اع صالح في بداية التسعينات باألوضمراحل االقتصاد الجزائري، وكان من الطبيعي أن تنشغل أهداف اإل
يير التي ميزت المحيط االقتصادي فيها والمتمثلة في عجز ميزانية الدولة وتضخم حجم الديون وأزمة تس

 المؤسسات العمومية االقتصادية وشبح البطالة الناجم عن تسريح العمال باآلالف...الخ.

فجاءت  1إلنقاذ الوضعية االقتصادية للدولةدفع الوضع المتقدم بأصحاب القرار نحو التفكير بجدية 
من مختلف القيود خصوصا اإلدارية منها باعتبارها مركز  2فكرة استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية

، إاّل أّن ظالل تلك القيود بقيت قائمة من خالل 3إنتاج ثروة ومركز للقضاء على مشكلة اليد العاملة الباطلة
وانين قمنتها ذات الطابع البيروقراطي ورواسب األيديولوجية االشتراكية والتي عادة ما تضالكثير من التدابير 

 .4المالية السنوية
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حض وفي هذه المرحلة من اإلصالحات االقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ مطلع التسعينات، لم ي
عالة لقرار باعتباره آلية فموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ األهمية من قبل صانعي ا

 لبناء قاعدة وبنية تحتية متينة لالقتصاد الجزائري، بدليل أنه لم يصدر أي نص قانوني بخصوصها.

ذ دي منإدراج منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج اإلصالح االقتصا -النقطة الثانية
 :2000بداية سنة 

 منتصف التسعينات(، استعادت الجزائر جزء من)صادية في المرحلة الثانية من اإلصالحات االقت
لى استقرارها السياسي، وعرفت بيئة المؤسسات الجزائرية عّدة تحّوالت بفعل سعي السلطات العمومية إ

منظمة لى الاالندماج في االقتصاد العالمي باالستجابة للشروط والمعايير التي تمّكن الجزائر من االنضمام إ
 ها معهذا من جهة، ومن ثانية بفعل االلتزامات المترتبة على االتفاقيات التي أبرمت العالمية للتجارة

لتي درة االمؤسسات النقدية والمالية الدولية، ولعّل أبرز تلك التحّوالت هي خلق أرضية لمبدأ حرية المبا
العمومية  ، وبهذا تجسد االنتقال  من اقتصاد تحركه المؤسسات1996من دستور  37تكرست في المادة 

ل نحو اقتصاد تحركه المؤسسات الخاصة، وكان من نتائج هذا االنتقال أن صدر القانون التوجيهي األو 
، تضمن تدابير استثنائية وسبل تنميتها، إاّل أّن هذه المؤسسات  20015للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

 من مشاكل وقيود بسبب تموقعها ضمنلم تسجل نتائج أو أرقام أعمال هامة  تذكر، ألنها كانت تعاني 
سسات المؤ  بعض قطاعاتالنشاط التقليدي وا همالها القطاعات المّولدة للقيمة المضافة العالية، ذلك أّن قطاع

 ما يلي: 2006الصغيرة والمتوسطة كان يضم إلى غاية 

 24252 .مؤسسة في قطاع النقل والمواصالت 
 90702 في قطاع البناء واألشغال العمومية. مؤسسة 
 46461 .مؤسسة في قطاع التجارة 
 14134 .مؤسسة في قطاع الخدمات 

ية تميزت هذه المؤسسات بحالة االنغالق، ورغم صغر حجمها وانخفاض رقم أعمالها وحصيلتها السنو 
 تحسينستوى أدائها و وبكل المعايير التي تميزها لم تتجه نحو االندماج أو التحالف فيما بينها  لرفع م

 .6قدراتها التنافسية إقليميا ومحليا

 43، بموجب المادة 20167وقد تعزز مبدأ حرية االستثمار والتجارةفي ظل التعديل الدستوري لسنة 
، وفي ظل المناخ االستثماري الجديد تّم وقف العمل بالقانون رقم 9، وكذا قانون ترقية االستثمارات8منه
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الذي جاء في مضمونه منسجما مع التعديل الدستوري ومقتضيات  0210-17رقم  وصدر القانون  01-18
الذي نص على تشجيع مبادرات الدولة نحو تشجيع  2016االستثمار التي تحددت معالمها في قانون 

التنمية وتفعيل دور المؤسسات بمختلف أحجامها باعتبارها واحدة من البدائل الحتمية لتحقيق التنمية 
 المنشودة. 

النهوض بالمؤسسات المتعثرة خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة  02-17وقد استهدف القانون لرقم 
فالس نتيجة العراقيل التي تعترض إنشاء ونمو مؤسساتهم.  الذين يجدون أنفسهم أمام حالة فشل وا 

 :02-17مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من منظور القانون رقم  -النقطة الثالثة

 يد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةجوهر االختالف بين اقتصاديات الدول، إذ أنهيشكل تحد
 بات من المؤكد أنه ال يمكن التوصل إلى تعريف فقهي محدد وموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زد

من  على ذلك أّن كلمة صغيرة ومتوسطة هي مفاهيم تقنية مما يكسبها الطابع النسبي الذي يجعلها تختلف
م دولة إلى أخرى، ومن قطاع إلى أخر داخل نفس الدولة متأثرا بالظروف االقتصادية المحيطة وبالنظا

الذي  2016وردت متأثرة بالتعديل الدستوري لسنة  02-17، وعليه فاّن أحكام القانون رقم 11السياسي كذلك
يرات التأثو يمجد مبدأ حرية التجارة واالستثمار، وبمجريات الظروف االقتصادية والواقع االقتصادي الجزائري 

طة بمفهوم هذه السلبية الناجمة عن انخفاض سعر البترول، وقد اعتبرت المؤسسات الصغيرة والمتوس
ب البا التعديالت الشريك الفاعل في مجال النشاط االقتصادي المتنوع، أفرد لها المشرع الفصل الثاني من

 األول من القانون أعاله لتعريفها وبيان  تصنيفاتها، وهو ما سنتناوله في نقطتين)أ( و)ب(. 

  تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -)أ(

ى الصغيرة والمتوسطة على معيار حجم النمو االقتصادي في الدولة ومستو  يتوقف تعريف المؤسسات
مواردها االقتصادية والبشرية من حيث االنخفاض واالرتفاع، وبناء على هذه المعطيات ورد تعريف 

 .02-17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قانون رقم 

ونية، توسطة مهما كانت طبيعتها القانالمؤسسة الصغيرة والم 02-17من القانون رقم  5طبقا للمادة 
 فهي وحدة أو مركز إلنتاج السلع والخدمات، مقاييسها هي كالتالي:

  ( شخص.250( إلى مائتي وخمسين )01)تشغل من واحد 



 

 
 
 

 
 

 - 53 -    جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - مستجدات القانون اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل:  حول الوطين تقىاملل

األحكام اخلاصة بتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 02-17ظل القانون رقم 
 مداخلة حتت عنوان

 ا ( ماليير دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلته04يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ) ال
 نار جزائري.( مليار دي01السنوية واحد )

 12تستوفي معيار االستقاللية. 

-01وذلك الوارد في القانون رقم  02-17ليس هناك اختالف بين التعريف الوارد في القانون رقم 
، بحيث ارتفعت عما كانت عليه سابقا، 13، إاّل ما تعلق برقم األعمال السنوي ومجموع الحصيلة السنوية18

نية قّيم المالية من جهة وتدهور قيمة الدينار في السوق الوطوهذا راجع باألساس إلى ضرورة تحيين ال
 والدولية من جهة أخرى.

  تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -)ب(

 في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معيارين: األول يتعلق 02-17القانون رقم  اعتمد
ف تصني بعدد العمال، والثاني هو مؤشر رقم األعمال أو الحصيلة السنوية، وبناء على هذين المؤشرين فانّ 

 هذه المؤسسات يكون كمل يلي:

( مائتي وخمسين شخص، ورقم أعمالها 250( خمسين و)50المؤسسات المتوسطة: تشغل ما بين )-
ليون م( مائتي 200( أربعة ماليير دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين )4السنوي ما بين )
 ( واحد مليار دينار جزائري.01د.ج إلى واحد )

( تسعة وأربعين 49( عشرة* إلى )10شغل ما بين )المؤسسات الصغيرة: هي المؤسسات لتي ت -
( 200( أربعمائة دينار، أو مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز )400شخص، ورقم أعمالها ال يتجاوز )

 مائتي دينار جزائري.

( واحد شخص إلى تسعة 09-01)المؤسسات الصغيرة جدا، هي المؤسسات التي تشغل ما بين - 
( 20( مليون دينار، ومجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز )400سنوي أقل من )أشخاص، ورقم أعمالها ال

 مليون دينار. 

ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تأخذ العديد من األشكال والتصنيفات وذلك حسب 
ال للكشف على أهّم األشك بمعيار اإلمكانيات المعايير التي توظف في هذا لتصنيف، إاّل أّننا نفضل األخذ

التي تندرج ضمنه ألهميتها من الناحيتين القانونية والعملية، وجوهر هذا المعيار في تصنيف تلك 
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األحكام اخلاصة بتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 02-17ظل القانون رقم 
 مداخلة حتت عنوان

المؤسساتهو النظر إلى اإلمكانيات اإلنتاجية والتسييرية التي يمكن أن تعتمدها خالل عملياتها اإلنتاجية، 
 وطبقا لذلك نمّيز بين ثالثة أشكال نستعرضها فيما يلي:

  العائلية:المؤسسات -)أ(

وهي أصغر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على إنتاج سلع تقليدية محدودة التكلفة 
ض ة وبعواعتمادها حصريا على جهود أفراد العائلة الواحدة وهو النمط الذي نجده بكثرة في الدول األسيوي

يكون مصدرها Swatchكةالدول األوروبية مثل سويسرا حيث نجد معظم القطع الصغيرة التي تحتاجها شر 
 من عائالت بسيطة تقوم بتزويدها في إطار ما يعرف بالمقاولة الباطنية.

  المؤسسات الحرفية:-)ب(

من حيث أنها تمارس نشاطها في محل صناعي، -على غرار الصنف األول-تتميز هذه المؤسسات 
تبنى تعن التطور التكنولوجي، وتستعين باليد العاملة من خارج نطاق العائلة التي تستخدم معدات بعيدة 

نتاج، وتسويق وتخزين جّد بسيط، تعمل في أغلب األحوال في القطاع غير الرسمي  نظام محاسبة، وا 
 خاصة عندما تحتكرها العائلة.

تتميز هذه المؤسسات من حيث أنها آليات لدفع عجلة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -ج()
ها تخدامتمد طرق إنتاج وتسير حديثة ومتطورة، وهي تتفاوت في درجة اسالتنمية االقتصادية والجتماعية، تع

فقا ودة و التكنولوجيا من مؤسسة إلى أخرى حسب كفاءتها إمكانياتها، وتتميز منتجاتها بدرجة من األمن والج
د ذي ور للمواصفات القانونية والمتفق عليها، وهذا النوع من المؤسسات هو الذي قصده المشرع بالتنظيم ال

 ، وذلك بالنظر إلى األهمية التي تكتسيها  على مختلف المستويات، كما تشكل02-17في القانون رقم 
كل  عامل محوري ومصيري لمقررات السياسة التنموية، والعتبار أنها تنشط في القطاع الرسمي فهي تتلقى

 أوجه الدعم على جميع المستويات سواء أنشاء أو تطوير أوتنمية. 

 .قطابالثاني: تعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل القاعدة الثالثية األ المحور

على تشجيع نمو  43، أكدت بموجب المادة 2016كما سلف بيانه فاّن التعديل الدستوري لسنة 
حيث أكّد على تخفيف وتسهيل إجراءات تأسيس  09-16المؤسسات وعقب ذلك صدر القانون رقم 

ن  05جاز المشاريع االقتصادية، بحيث تضمن حوافز استثمارية تّم النص عليها في المواد من المؤسسات وا 
مقررة لفائدة أصحاب المشاريع في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أساس هذه  20إلى 
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 02-17ظل القانون رقم 
 مداخلة حتت عنوان

ؤمل أن متضمنا توجهات التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية التي ي 02-17األحكام صدر القانون رقم 
النقطة األولى(، ثّم دعم المشاريع المختلفة من أجل النهوض )تجسدها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بمختلف القطاعات الحيوية على المستوى المحلي الشيء الذي يساهم في وضع قواعد اقتصادية في مجال 
ولم يكتف المشرع بالدعم بل االستثمار لدى العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)النقطة الثانية(، 

 كّرس إجراءات تضمن ديمومة هذه المؤسسات من أجل خلق تنمية واسعة النطاق ومستمرة)النقطة الثالثة(.

 تعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة اإلنشاء واإلنماء:-النقطة األولى

نماتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إ ئها جراءات جديدة إلنشائها وا 
ج د أدر إلى غاية وصولها إلى مرحلة الديمومة بعيدا عن الديمقراطية اإلدارية وتعقيداتها، وفي هذا الصد
رحلة مالمشرع ضمن الباب األول من هذا القانون نضوض قانونية تحدد قواعد وتدابير المساعدة والدعم في 

 اإلنشاء.

 ن:ألمريالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند إنشائها وبهدف إنمائها بين يتوزع الدعم الذي تتلقاه ا

  يتعلق بالدعم المؤسساتي: -األمر األول

ل ات، ثقنظرا ألّن اإلدارة الجزائرية هي إدارة بيروقراطية تنقص فيها الشفافية عند دراستها الملف
ات مجتمعة منعت الكثير من المؤسساإلجراءات ونقص التنسيق بين اإلدارات، ناهيك عن الرشوة، كل هذه 

اب من التطور وكانت سببا في فشلها، وكذلك سببا دفع بالمشرع لتأسيس األجهزة التي يتعامل معها أصح
داع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل إنجاح مشاريعهم وتبسيط اإلجراءات القانونية أمامهم عند إي

 02-17هذا فاّن أهّم األجهزة التي أوكل إليها قانون رقم الملفات في كل مرحلة من مرحلة تمر بها، ول
 تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي:

 لصغيرةاالوكــالـــــة: هيئة عمومية ذات طابع خاص مكلفة بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات -)أ(
، 14بتكارلجودة وترقية االوالمتوسطة في مجال اإلنشاء واإلنماء والديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية وا

، والوكالة الوطنية 15وهناك الكثير من الهياكل التي كانت موجودة وتقدم الدعم لهذه المؤسسات كالبنوك
لتطوير االستثمار التي تعمل جاهدة على إنشاء فرص استثمار واسعة للشباب بغرض امتصاص مشكل 

فضال عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل حيث تتدخل في منح وتسيير القروض االستثمارية،  البطالة،
 الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 
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 02-17ظل القانون رقم 
 مداخلة حتت عنوان

 الهياكل المحلية التابعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل في مراكز دعم واستشارة-)ب(
 الموجود على مستوى الوزارة المجلس الوطني للتشاورنذكر في مقدمتها  16للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المكلفة بالمؤسسات الصغيرة، وهو عبارة عن فضاء للتشاور يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية 
 المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة

لمؤسسات مشاتل المؤسسات المكلفة باستقبال ودعم واحتضان ومرافقة ا والمتوسطة، ونذكر كذلك
وجب عن طريق تقديم الخدمات العامة المختلفة، وكانت أّول المشاتل في الجزائر قد أنشأت بم الناشئة

، 17يتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات 2003فيفري  25مؤرخ في  78-03المرسوم التنفيذي رقم 
ها لمشاريع المبتكرة ودعموألهميتها في تشجيع ا ورشات، 4محاضن و 10مشتلة منها  14أنشئت على إثره 

ومتابعة اإلشراف عليها والسهر على ضمان ديمومتها، نص المشرع على مواصلة العمل بها  في 
201718. 

ي فالهياكل الوطنية الموضوعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، -)ج(
، وهو 19ؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن أجل تطوير الم المجلس الوطني للتشاورصدارتها نتحدث عن 
صة موجود على مستوى الوزارة، ويتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخص هيئة أو فضاء للتشاور

 ة.الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسط

 يتعلق بالدعم في بسط اإلجراءات: -األمر الثاني

يشكل أكبر  -بغض النظر عن حجمه-بحكم أّن إجراءات الحصول على العقار لتنفيذ أي مشروع 
اّن فالمعوقات في االستثمار بالنسبة لكل المؤسسات سواء كانت اقتصادية عمالقة أو متوسطة أو صغيرة، 

ا منه على أهمية المبادرات التي تلتزم به 2 مطة /15و 4أكّدمن خالل المادتان  02-17القانون رقم 
 الجماعات المحلية لبسط اإلجراءات من أجل تيسير الحصول على العقار لفائدته مع مبادرتها لتخصيص

ن مبما ينسجم مع النشاط االقتصادي للمؤسسات، وهذا  جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها
 .20لهذا المورد لنشاطها الصناعيخالل إجراء إحصاء حول احتياجاتها 

 تعزيز تنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان حصتها السوقية:-النقطة الثانية

المشاكل والعراقيل التي كانت تكبح تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  تحت ضغط
وخاصة الصعوبات ذات الطابع المالي والمتمثلة أساسا في صعوبة الحصول على قروض من البنوك 
للشروط التعجيزية التي كانت تفرض نفسها كعائق في وجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تدخل 
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 02-17ظل القانون رقم 
 مداخلة حتت عنوان

 7وأقّر سياسة دعم معتبرة وميسورة أمام كل أصناف المؤسسات المنصوص عليها في المواد من  المشرع
 .21إاّل ما استثني بنص صريح 9إلى 

دود حوتستفيد من تدابير الدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها االجتماعي في 
، وتستفيد من الدعم حتى المؤسسات التي 22من قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال االستثماري  49%

 أالّ  تسجل عند تاريخ إقفال حصيلتها المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة للحد المذكور أعاله، على شرط
 .23تستمر هذه الوضعية أكثر من سنتين متتاليتين

حديد إلى ت ألجل الغرض المتقدم أعاله فاّن الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبادر
كذا احتياجات تلك المؤسسات في مجال التمويل وتشجع على استحداث الوسائل المالية المالئمة لحجمها و 

 21بموجب المواد  ، ولنفس الغرض أنشأت على مستواها24األولويات المحددة حسب شعب النشاط واألقاليم
وظيفتها ضمان القروض  صناديق ضمان القروض وصناديق اإلطالق، 02-17من القانون رقم  22و 

 .25للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة

صغيرة لغاية تعزيز المكانة التنافسية للمؤسسات ال 02-17ومن الحقوق التي استحدثها القانون رقم 
 والمتوسطة نذكر:

، 26لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع مجال منح االمتياز في مجال الخدمات العمومية -
 رتفاعاوذلك بالنظر إلى فوائد نشاط االمتياز في توسيع مجال االستثمار، والرفع من معدل األرباح بحكم 

 ة. جودة المنتجات  وانسجامها مع المتطلبات الشرعية للمستهلك ناهيك عن فوائده التشغيلية واإلداري

ة للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب تخصيص جزء من الصفقات العمومي -
 .27الشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به

 .28نيإعداد وتنفيذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم وترقية المنتوج الوط-

 ا:ومتها واستمراريتهتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان ديم -النقطة الثالثة

إّن التدابير التي تكفلها الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلتين األولى والثانية ال تأتي 
بنتائجها إاّل إذا استمر الدعم ليغطي المرحلة الثالثة التي تستهدف تنمية مشروع المؤسسة مع ضمان 

ة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة ديمومته، ومن هذا القبيل يتعين ترقية المناولة التي تشكل األداة المفضل
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 مداخلة حتت عنوان

، كما أّن نشاط هذه المؤسسات الذي يتم في عصر العولمة وسوق تنافسية متطورة يحتاج )أوال(والمتوسطة
 .)ثانيا(إلى تأطير تلك المؤسسات بنظام معلوماتي دقيق

 ترقيــة نشـــــــــــاط المناولــة: -أوال

دام ات الصغيرة والمتوسطة من حيث تمكينها من االستخيعقد للمناولة دور مهم جدا لفائدة المؤسس
تاحة ف األمثل للموارد المتاحة لها وفي التحكم في وسائل اإلنتاج، وفي ضبط الوحدات اإلنتاجية رص وا 

سية في لتنافالتشغيل لليد العاطلة بما يسمح برفع المستوى المعيشي للفرد، وكذا تنمية قدراتها اإلنتاجية وا
 ثّم االندماج شيئا فشيئا في السوق العالمي.السوق المحلي 

ة والمناولة هي جميع عمليات اإلنتاج أو الخدمات الصناعية التي تنجز وفق معايير وخصائص فني
سمى محددة من طرف المقاالت الزبونة المسماة باآلمر باألعمال، والمقاوالت التي تنجز هذه األعمال ت

لمنتوج اي دراسة ملك للمقاالت الزبونة، وحتى وان كان المناول قد ساهم فوالمعايير التقنية هي منــــــاولة، 
كل  فاّن اآلمر باألعمال هو صاحب الملكية الصناعية، فإذن هو من الناحية القانونية يكون مسؤوال عن

 .29، في حين أّن المناول يتحمل مسؤولية أي خلل في اإلنتاجخلل في التصور

 للدول جزائر مع تبني اقتصاد السوق واالنفتاح على األسواق األجنبيةانطلقت تجربة المناولة في ال
ها ، عقيالمجاورة، وقد تّم إنشاء أول بورصة للمناولة بتمويل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

إنشاء ثالثة بورصات في شرق وغرب وجنوب الوطن، وعشر سنوات من النشاط تّم إنشاء المجلس الوطني 
خ المؤر  188 -03الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  18-01بترقية المناولة في ظل القانون  المكلف
، ومع صدور 30يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره 2003أفريل22في 

ات سيج المؤسسأكد المشرع  على أهمية المناولة من حيث أنها األداة المفضلة لتكثيف ن 02-17القانون 
ات بورص الصغيرة ودمجها في األسواق العالمية، ترقية عمليات الشراكة مع أرباب العمل وتفعيلها فيما بين

 ، على المستوى الوطني وعلى المستوى المغاربي) تونس والمغرب(.31المناولة

حسب  وتطوير بهدف تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني، وذلك على تحضي المناولة بسياسة ترقية
 طبيعة المكلف بتنفيذ هذه السياسة، قد يكون الوكالة أو الدولة:

 بتنفيذ 02-17من القانون رقم  33و 31بالنسبة لدور الوكالة: تتكفل الوكالة حسب المادة -)أ(
 سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة السيما من أجل:
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األحكام اخلاصة بتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 02-17ظل القانون رقم 
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 حّل النزاعات. ضمان الوساطة بين اآلمرين والمتلقين لألوامر في 
 .جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة 
 .تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة بهدف تحسين أدائها 
 .ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خالل دعم بورصات المناولة 
  32لبورصات المناولةضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعالمي موحد. 
 .إعداد وتحيين دليل قانوني للمناولة 

تساهم الدولة من خالل  02-17من القانون رقم  32بالنسبة لدور الدولة: تطبيقا للمادة -)ب(
 لدعم وتشجيع تكامل القدرات الوطنية للمناولة على النحو التالي: سياستها

  الوطني.استبدال الواردات من السلع والخدمات باإلنتاج 
 لوطنية اولة اإدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين األجانب باللجوء إلى المن

نشاء التجهيزات العمومية.  ضمن عقود توفير الخدمات والدراسات ومتابعة وا 
  ة، الوطنيإدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات واالستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية

 لفائدة المتعهدين الذين يلجئون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 تطوير اإلعالم االقتصادي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسط:-ثانيا

، 33وعيا منه بأهمية التواصل اإلعالمي والتكنولوجي في تطوير االستثمار واالقتصاد الوطني معا
ابقة وضع نظام معلوماتي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لدعم جودة ومط عمد المشرع إلى

 سمي بتنفيذف الر منتجاتها لتكون بديال للمنتجات المستوردة، تتكفل بهذا النظام التقني الوكالة باعتبارها المكل
ام التقني هو أداة ، وألّن هذا النظ34استراتيجية الدولة حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 لالستشراف والمساعدة بغرض الوصول إلى القرار الرشيد.

ول إّن تزويد منظومة اإلعالم االقتصادي يتم من خالل البطاقيات التي تتضمن معلومات محيّنة ح
بيئة االستثمار ومعدالته والفرص المتوفرة فيه، وضعية السوق بصفة عامة، وعلى وجه التدقيق فهي 

ا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث موقعها وحجمها، تحديد قطاعات النشاط الذي تتضمن تحديد
تنتمي إليه هذه المؤسسات، ديمغرافية المؤسسات منذ تأسيسها إلى غاية إنهاء نشاطها، ثّم مختلف 

 .35المؤشرات االقتصادية التي تطبع هذه المؤسسات
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مومية ا تدخل مجموعة من اإلدارات والهيئات العيتطلب الوصول إلى إعداد البطاقيات والوفاء بغرضه
 لمشرعذات الصلة بنشاط االستثمار والصناعة والتجارة والضرائب والتأمين، وهي اإلدارات التي أوردها ا

، ويتعلق األمر بــــــ: الديوان الوطني 02-17من القانون رقم  35على وجه التخصيص في المادة 
التجاري، الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء لإلحصاء، المركز الوطني للسجل 

رفة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال غير األجراء، اإلدارة الجبائية، إدارة الجمارك، الغ
 الجزائرية للتجارة والصناعة، جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
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 :خاتمــــــة

نتشار المؤسسات العمومية االقتصادية ومآثرها االقتصادية واالجتماعية،  وتحت تأثير وابعد أزمة 
مة، ثقافة المقاولة التي أثبتت نجاحها عبر تجارب الدول المختلفة وعلى وجه الخصوص في الدول المتقد

 نميةة في التأدركت الدولة الجزائرية الدور الريادي الذي يمكن أن تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسط
راجع ظل ت بجميع أقطابها، فبادرت نحو تفعيلها وتعزيز مكانتها لتكون المحرك لعجلة التنمية االقتصادية في
ر في النظ مستوى األداء الذي واجهته غالبية المؤسسات الكبيرة منذ بداية التسعينات والتي تعمل على إعادة

 لعالمية وتداعيات األزمة المالية.استراتيجياتها بما ينسجم مع الظروف والتحديات ا

تجسدت جهود الدولة الجزائرية من خالل إصدار قانون ينظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ 
 تقنية، وكرست ألجلها وزارة وصية عليها، وأنشأت عّدة هيئات لتقديم المساعدات من كل األنواع )ال2001

يه، طرة فرتبة على تطبيق ذلك القانون وتخلف األهداف المسوالمالية واإلدارية(، ونظرا لضعف النتائج المت
ن من اهتّمالمشرع بموضوع إعادة التوازنات العامة، وكا 2016وتحت تأثير ظروف البيئة االقتصادية منذ 

د ن جديقبيل تلك المحاور المؤدية إلى هذه التوازنات إعادة صياغة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة م
 .2017في 

بمضمونه المتقدم تجربة جديدة في حقل النشاط المحدد للمؤسسات  02-17يشكل القانون رقم ال 
ليه هو ، إاّل أنه ما يثنى ع18-01الصغيرة والمتوسطة، بل هو تفعيل لتجربة نجد أثارها في القانون رقم 

وفقا  إدراجه مضمون جديد ضمن مفهوم التنمية االقتصادية، بحيث يستهدف إقامة مشاريع تنموية
وح مية ر للتكنولوجيات الجديدة من خالل مراكز البحث والتطوير التكنولوجي والحاضنات التكنولوجية، مع تن

 اإلبداع واالبتكار.

ع ت للرفكما أتى القانون أعاله على تشجيع نشاط المناولة الصناعية باعتباره من أنجح االستراتيجيا
ة وهو ما يعّد الشرط الجوهري القتحام األسواق المحليمن مستوى جودة ومواصفات المنتجات المحلية، 

كز والدولية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهوما يتطلب دعم تجربة بورصات المناولة أو مرا
 ترويجالمناولة باعتبارها قاعدة معطيات حول المنتجات، تساهم في تنظيم معارض للمناولة التي تسمح بال

ات وهم ما يساهم في جذب االستثمار والشركات لتطوير المؤسسات والرفع من للمنتجات وعقد الصفق
 قدراتها التنافسية.
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دية ما نؤكد عليه أّن تعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المستجدات السياسية واالقتصا
يجاد األجهزة الت ذه هي تضمن تنفيذ في الجزائر، تطلبت من المشرع أن يؤكد على كفالة سياسة الدعم وا 

سطة، السياسة، وذلك من خالل إزاحة البيروقراطية من طاولة التعامل مع أصاب المشاريع الصغيرة والمتو 
ر ووضع آليات لتنشيط مشاريعهم على المستوى اإلداري والمالي على وجه الخصوص، وفي تقديرناأّن مرو 

ية من عدمها، خصوصا وأّن النصوص التطبيقسنتين على صدور القانون أعاله غير كافية لتقييم فعاليته 
 له لم تصدر بكاملها لحّد اآلن.
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 الهوامش:

                                                           
 .43، ص.1993حسن بهلول، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية، دار حلبي للنسر والتوزيع، الجزائر، -1
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، جريدة رسمية  1988 جانفي 12مؤرخ في  01-88قانون -2

 )ملغى جزئيا(. 1988جانفي  13صادر في  02عدد 
حتمت األزمة الخانقة التي عرفتها الجزائر منذ مطلع التسعينات من جميع المستويات واألصعدة )تدهور أمنني، حصار -3

للتفكير بجدية في وضع حّد لألزمة االقتصادية من خالل إصالحات مدعومة  سياسي، انعزال دولي( على صناع القرار
ظام ببرنامج مالي من قبل الهيئات الدولية، بداية كانت بإعادة هيكلتها وفقا لمشروطية صندوق الدولي، ثّم تكريس ن

ومية االقتصادية، يتعلق بخوصصة المؤسسات العم 1995جويلية  17مؤرخ في  22- 95لخوصصتها من خالل األمر رقم 
يتعلق  2001أوت  20مؤرخ في  04-01، ملغى بموجب األمر رقم 1995سبتمبر  01صادر في 50جريدة رسمية عدد 

معدل  2001أوت  22صادر في  47بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 
 . 2008مارس  02، صادر في  11دد، جريدة رسمية ع 01-08ومتمم بموجب القانون رقم 

4-BRAHIMI Abdelhamid ; Stratégies de développement pour l’Algérie ; défis & enjeux ; Edition 

ECONOMICA ; Paris ; 1991. 

يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة  2001ديسمبر  12مؤرخ في  18-01رقم  قانون -5
 .2001صادر في  77رسمية عدد 

-142، ص.ص. 2016عبد المجيد قدي، االقتصاد الجزائري بين اإلصالحات واالرتهان للنفط، دار هومة، الجزائر، -6
143 

يتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية  2016 مارس 16مؤرخ في  01-16قانون رقم -7
 .2016مارس  07صادر في  14عدد 

االستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون، تعمل الدولة على تحسين مناخ  حرية"على: 43تنص المادة -8
 .لتنمية االقتصادية الوطنية"األعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة ل

 .6016أوت  03صادر في  46يتعلق بترقية االستثمار، جريدة عدد  2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم -9
 20يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة عدد 2017يناير  10مؤرخ في  02-17قانون رقم -10

 .2017يناير  11صادر في 
11-ALFRED Jauffret, Droit commercial, 21ème Edition, LGDJ, Paris, 1993, p.p.347-349. 

فما أكثر من  %25: "كل مؤسسة ال يمتلك رأسمالها بمقدار على 02-17من القانون رقم  3 نقطة /5تنص المادة -12
 قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها وحدة إنتاج السلع والخدمات وتشغل  18-01من القانون رقم  4المادة -13
 500ينار جزائري أو ال يتجاوز مجوع حصيلتها السنوية شخصا، مع رقم أعمال سنوي ال يتجاوز مليار د 250إلى  01من 

الذي حدده االتحاد األوروبي  مليون دينار جزائري، مع استيفائها معيار االستقاللية، ومثل هذا التعريف مقتبس من التعريف
المؤسسات ، والذي كان موضع توصية لكل الدول األعضاء، حين صادقت الجزائر على ميثاق بولونيا حول 1996في سنة 

، وهو الميثاق الذي يكرس تعريف هذه األخيرة، كما تأثر المشرع الجزائري في تعريفه 2000الصغيرة المتوسطة في سنة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمفهوم االقتصادي للمؤسسات على أساس أنها وحدة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها، وهو 
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المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، ولم  03-03فقرة من األمر رقم  /3وارد في المادة ما أشار إليه في مفهوم المؤسسة ال
 يشر إليها في القانون التجاري وفضّل أن يخصص لها قانونا توجيهيا يتالءم وظروف وحجم إمكانيات هذه المؤسسات.

 مرجع سابق. 02-17من القانون رقم  18و 17أنظر المواد -14
مجلة اقتصاديات شمال ، الهياكل واآلليات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"محمد زيدان، "-15

 .121، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ص.7/2009العدد  ،إفريقيا
االستشاري  للتذكير في إطار تطبيق القانون التوجيهي األول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تّم إنشاء المجلس الوطني-16

، وكانت وظيفته هو ترقية الحوار وجمع المعلومات االقتصادية من مختلف 2003فيفري  25لترقية هذه األخيرة في 
طوير تالجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل، ومن جميع الفضاءات الوسيطية التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات 

رقم  من القانون  24تّم إعادة النص على تأسيس مجلس مماثل له بموجب المادة  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد
ذه هبعنوان الهيئة االستشارية الموضوعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخدمة 02   -17

 األخيرة. 
 .2003فبراير 26الصادر في 13جريدة رسمية عدد -17
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  20أنظر المادة -18
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  24أنظر المادة -19
يضاف إلى مبادرات الهيئات المحلية في مجال تهيل الحصول على العقارات جهود بعض الهيئات التي تعمل من قريب -20

ستثمار ( والمجلس الوطني لالANFI)الوطنية للعقار الصناعي  أو من بعيد لدعم فئة المؤسسات الصغير والمتوسطة كالوكالة
(CNI)  وغرفة التجارة والصناعة(CCI.ومختلف مراكز الدعم المستحدثة ) 

كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من هذا الدعم كل المؤسسات التي  02-17من القانون رقم  37للمادة  طبقا-21
ط في من القانون السالف الذكر ويستثنى منها المؤسسات التي تنش 5تندرج ضمن الشروط والمواصفات الواردة في المادة 

 يراد.المجاالت التالية: المالية، التأمين، العقاري واالست
، يتعلق بشركات الرأسمال االستثماري، جريدة 2006جوان  24مؤرخ في  11-06طبقا للمادة الثانية من القانون رقم  -22

، هدف شركة الرأسمال االستثماري هو تقديم حصص من أموال خاصة أو 2006جوان  25، صادر في 42رسمية عدد 
 لمعتمدوتطبيقا لهذا القانون فانه في البرنامج االخوصصة، يل أوشبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحو 

إنشاء ، تعهدت البنوك العمومية ب2014إلى  2009من الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتغطية الفترة من 
ات الصغيرة فروع على شكل شركات ذات الرأسمال االستثماري وشركات متخصصة في اإليجار المالي لفائدة المؤسس

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 200والمتوسطة بهدف إنشاء 
 ، مرجع سابق. 02-17من القانون رقم  12و 7أنظر المادتان -23
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  16و 5مطة  /15أنظر المادتان -24
حيث أنشأ أول  2002مبر نوف 11نذكر أنه ليس ألول مرة تستحدث مثل هذه الصناديق، بل كان لها سابق وجود منذ -25

كانت غايته مواجهة مشكلة الضمانات المطلوبة لقبول و (FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )
باإلضافة إلى العراقيل العملية التي واجهته، ومع ذلك  2006القروض البنكية، إاّل أّن شهد تأخر في بدء نشاطه إلى غاية 

، ( FPE)الثانوية التي كانت تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كصندوق تدعيم التصديرالكثير من الصناديق 
، (CGCIPME)، صندوق ضمان االستقرار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة( FNRDA)الصندوق الوطني للتنمية الفالحية

  (FNSEJ) لدعم تشغيل الشباب ، الصندوق الوطني( FNPAAT) الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية
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األحكام اخلاصة بتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 02-17ظل القانون رقم 
 مداخلة حتت عنوان

                                                                                                                                                                                        

، ( FRSDT)، صندوق البحث العلمي والتطور التكنولوجي( FCMGR)صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض
 ...الخ.( CNAC)الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  23أنظر المادة -26
 ، مرجع سابق.02-17م من القانون رق 25أنظر المادة -27
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  26أنظر المادة -28

 ملتقى دولي حول:-حالة الجزائر–منصوري الزين، آليات دعم ومساندة المشروعات الذاتية والمبادرات لتحقيق التنمية -29
ير، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارب وعلوم التسي2010 أفريل /6/7/8المقاوالتية: التكوين وفرص األعمال، أيام 

 .9و 8محمد خيضر بسكرة، ص.ص. 
 .2003أفريل  23الصادر في  29جريدة رسمية عدد-30
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  30أنظر المادة -31
نتاج، فالمؤسسات الكبيرة تعتمد على اللتقاء الصناعيين الطالبين والعارضين لخدمات اإللبورصات المناولة هي مجال -32

 مؤسسات صناعية أخرى سواء في تصنيع المنتجات، أو في طلب بعض الخدمات األخرى كالصناعة، لذلك فاّن أهمية نظام
ئها  إنشاالمناولة يكمن فيما تتيحه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص لنشاطها وما يتيحه للصناعة من ازدهار، وقد تمّ 

 وتتمثل مهمتها في دورين أساسيين هما: دور تنظيمي، ودور إعالمي. 1991 في سنة
تهدف تدابير مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة  « على:" 02-17من القانون رقم  1مطة /15تنص المادة -33

ي، والمال واالقتصادينشر وترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي، والتجاري، والقانوني -والمتوسطة...إلى: 
  » المتوسطةوالمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و 

 ، مرجع سابق.02-17من القانون القم  33و 18، 17أنظر المواد -34
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  36أنظر المادة -35



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

حول التكييف القانوني املؤسسات الصغرية 

 يف ظل التشريع اجلزائري املتوسطةو
 

 

 

 د/ محادوش أنيسةمن إعداد: 

 أستاذة حماضرة أ

 العلوم السياسية و كلية احلقوق
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يف ظل  لمؤسسات الصغرية و املتوسطةل حول التكييف القانوني

 التشريع اجلزائري

 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة:

أداة فعالة في تحقيق و  إحدى المرتكزات األساسية لخلق الثروةالمتوسطة و  تعد المؤسسات الصغيرة 
ناخ األمر الذي دفع دول العالم متقدمة كانت أو نامية إلى العمل على تحسين الم ، التنمية المحلية

 الصمودالذي يسمح لها بالنجاح و  العمل على توفير كٌل عوامل االستقرار كذاو  ، التنموي لهذه المؤسسات
   .مواجهة تهديدات المحيطو 

ئم إلى اتخاذ مجموعة من اإلصالحات لتوفير المناخ المال في هذا المجال بادرت الجزائرلقد و  
 10مؤرخ في  17/02تشريعات قانونية أهمها قانون رقم  لنشاط هذه المؤسسات عن طريق سنٌ 

فضال عن وضع  ، 1الصغيرةو  مؤسسات المتوسطةيتضمن القانون التوجيهي لتطوير ال 2017يناير
وة نجاح األهداف المرجو  المتوسطة لضمان تحقيقو  تمويل المؤسسات الصغيرةو  مجموعة من البرامج لدعم

 .منها

فيكتسي مفهومها طابعا اقتصاديا  ، ولما كان مصطلح المؤسسة من ابتكار رجال االقتصاد
 محدد للمؤسسات الصغيرةو  موحدقانوني  تعريفوضع صعوبة  األمر الذي أدى إلى ، محضا

 رأثاالمعايير التي على أساسها يمكن تصنيف هذه المؤسسات و  تنوع األسسو  تعددكما أن  ، المتوسطةو 
ي د النظام القانوني الذيتحدتم الذي من خالله يو  ، لمؤسساتهذه اتكييف قانوني محدد لوضع مسألة 

ني التكييف القانو  إمكانية الوصول إلىفي  ورقة البحثيةال وعليه تتمحور إشكالية هذه ، تخضع له
 المتوسطة في ضل التشريع الجزائري؟و  للمؤسسات الصغيرة

  الصغيرةو  إن الغاية من التكييف القانوني هو إعطاء الوصف القانوني للمؤسسة المتوسطة 
 لمؤسسةولما كانت ا ، عليها ضعها في اإلطار القانوني الذي يحدد القاعدة القانونية التي تنطبقو  بهدف

  ،صعبا فقد جعل مسألة تكييفها قانونا أمرا ، الصغيرة في القانون الجزائري تتخذ عدة أشكالو  المتوسطة
 :المحاور التالية هذا ما سنحاول تبيانه من خالل التطرق إلى 

 .المتوسطةو  غياب نظام قانوني موحد للمؤسسات الصغيرة: المحور األول

 .المتوسطةو  تنوع األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرةو  الثاني: تعددالمحور 

 .المتوسطة وفق مقاربة قانونيةو  المؤسسات الصغيرة المحور الثالث:
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يف ظل  لمؤسسات الصغرية و املتوسطةل حول التكييف القانوني

 التشريع اجلزائري

 مداخلة حتت عنوان

 المتوسطةو  غياب نظام قانوني موحد للمؤسسات الصغيرة: المحور األول

 نظرةالفي  االختالف إلى المتوسطةو  قانوني محدد للمؤسسات الصغيرةتكييف وضع  صعوبة ترجع 

لى إاألمر الذي أدى  ، وترقيتها بها النهوض وسبل المؤسسات هذه دور تحديد في طرف كل يتبناها التي
 .)أوال( المتوسطةو  للمؤسسات الصغيرةتنوع بخصوص تعريف و  تعدد

 الصغيرة أدىو  تنوع المعايير التي على أساسها يتم تصنيف المؤسسات المتوسطةو  كما أن تعدد
شكال أنتج عنه تباين في األحكام قانونية المنظمة لكل شكل من  ، تعدد أشكال هذه المؤسساتو  تنوع إلى

 الصغيرة أمر جدٌ و  مما يجعل وضع نظام قانوني للمؤسسات المتوسطة ، الصغيرةو  المؤسسات المتوسطة
     .)ثانيا(صعب 

 الصغيرة:و  تباين التعاريف بخصوص المؤسسة المتوسطة -أوال

 غيرةالصو  للمؤسسات المتوسطة العلميةو  المفاهيم االقتصادية االجتماعية لتطور السريع فيأدى ا
تباين التعاريف بخصوص المؤسسات و  حيث تعددت ، لهذه األخيرة مفهوم شامل إلى صعوبة إعطاء

 .(1)المتوسطة و  الصغيرة

يير تنوع المعاو  فإن تعدد ، في التشريع الجزائري  المتوسطةو  لمؤسسات الصغيرةاأما عن تعريف  
 لم يسهل بدوره بوضع تكييف قانوني محدد ، المعتمد عليها في تعريف هذا النوع من المؤسسات

  .(2) الصغيرةو  المؤسسات المتوسطة

 الصغيرة:و  تنوع في تعريف المؤسسات المتوسطةو  تعدد -1

صعوبة الوصول إلى ضبط الهيئات الدولية على و  مسيري المؤسساتو  اعترف العديد من الباحثين 
 عموما،  و الصغيرة بسبب اختالف وجهة النظر لهذه األخيرةو  محدد للمؤسسات المتوسطةو  تعريف مٌوحد

 يمكن إجمال مختلف هذه التعاريف فيما يلي:

 الصغيرة: و  للمؤسسات المتوسطة تعريف اللجنة األوروبية -أ

 سة"المؤسفتعرفها كما يلي:  ، الصغيرة المؤسسةو  تميز اللجنة األوربية بين المؤسسة المتوسطة
لتي أما المؤسسة المتوسطة فهي ا ، عامال أجيرا" 49عمال إلى  10التي تضم بين المتوسطة هي 

 . 2 تتميز باستقالليتها "و  عامال أجيرا 249عامال إلى  50تشغل بين 
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يف ظل  لمؤسسات الصغرية و املتوسطةل حول التكييف القانوني

 التشريع اجلزائري

 مداخلة حتت عنوان

 تعريف منظمة العمل الدولية: -ب

" المؤسسات الصغيرة على أنها: و  فتعرف المؤسسات المتوسطة ، أما منظمة العمل الدولية 
 عملون يتتألف غالبا من منتجين مستقلين و  خدماتو  المتوسطة هي وحدات تنتج وتوزع سلعو  الصغيرة

،  ائلةل العبعضها يعتمد على العمل من داخ،  والبعض منهم في المناطق الحضرية في البلدان النامية
ادة وع ، يعتمد على عائد منخفض ، بعضها يعمل برأس مال ثابتو رفيينحو  بعضهم يستأجر عماالو

 .3تهيئ فرص عمل غير مستقرة"و  ما تكسب مدخوال غير منتظم

 ، الصغيرة هو قطاع غير رسميو  بأن قطاع المؤسسات المتوسطة، يضيف هذا التعريفو  
 .بمعنى أنها منشأة ليست مسجلة لدى األجهزة الحكومية أو اإلحصائيات الرسمية غالبا

 تعريف لجنة التنمية االقتصادية األمريكية: -ج

وعات الصغيرة بأنها تلك المشر و  تعرف لجنة التنمية االقتصادية األمريكية المؤسسات المتوسطة 
ات تتشكل المؤسس،  و دير المؤسسة هو مالك المشروعيكون فيها م ، التي تعتمد على استقاللية اإلدارة

بحيث يكون أصحاب  ، عادة ما تكون محلية النشأةو  الصغيرة من مجموعة من األفرادو  المتوسطة
 .4المؤسسة قاطنين في منطقة المشروع

 تعريف اإلتحاد األوروبي: -د

 ي: فتعرف على النحو التال ، الصغيرة من وجهة نظر اإلتحاد األوربيو  أما المؤسسات المتوسطة

 .عمال  9-1المؤسسات الصغيرة جدا من  -

 .عامال  99-10المؤسسات الصغيرة من  -

 .5عامال 499-100المؤسسات المتوسطة من  -

 ، كرقم األعمال أنها ترتكز في جلها على معايير اقتصادية بحتة ، نستنتج من كل هذه التعاريف 
 لرأسمالمقدار ا ، قيمة الموجودات ، حجم المبيعات ، المستخدمين العمال عدد  ، األرباحنسبة 

لى ع ، الصغيرةو  هذا ما يؤكد الطابع االقتصادي للمؤسسات المتوسطة ...، القيمة المضافة ، المستثمر
  .ذلك فإنه من الصعب الوصول إلى تكييف قانوني محدد لهذه المؤسسات
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يف ظل  لمؤسسات الصغرية و املتوسطةل حول التكييف القانوني

 التشريع اجلزائري

 مداخلة حتت عنوان

 ئري:الصغيرة في التشريع الجزاو  لمؤسسات المتوسطةتبني المعايير االقتصادية في تعريف ا -2

الصغيرة جوهر االختالف بين اقتصاديات و  ضبط مفهوم المؤسسات المتوسطةو  يعتبر تحديد 
أن و  خاصة،  الصغيرةو  موحد للمؤسسات المتوسطةو  إذ أنه ال يمكن التوصل إلى تعريف محدد ، الدول

من قطاع ألخر و  نسبية تختلف من دولة ألخرى  متوسطة هي مصطلحات ذات مفاهيمو  مصطلح صغيرة
تحديد  ، لذا سعى المشرع الجزائري باإلضافة إلى وضع تعريف لهذه المؤسسات ، في الدولة الواحدة

   .الصغيرةو  تصنيف المؤسسات المتوسطة

 التوجيهي القانون  ضمن جاء الذي هو زائرالج في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات تعريف أحدثإن 
 تفصيله تم والذي منه( 4)بعةلراا المادة في ، 2001 سنة في الصادر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية
حيث عرفها المشرع الجزائري  ، 6( من نفس القانون 7)والسابعة (6)السادسة ، (5)الخامسة المواد من كل في

 السلع إنتاج ةمؤسس بأنها القانونية طبيعتها كانت مهما والمتوسطة الصغيرة المؤسسة ُتعرَّف"  كما يلي:
 ال أو ناردي ملياري  السنوي  أعمالها رقم يتجاوز وال شخصا 110 إلى 2 من تشغل والتي ، الخدمات أو /و

 .7"االستقاللية معايير وتستوفي دينار مليون  مائة خمس السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز

 لترقية هيالتوجي القانون  من والسابعة السادسة ، الخامسة المواد في أكثر التعريف هذا تفصيل تم وقد
 :يلي كما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 رقم ويكون  ، شخصا 110 إلى 10 بين ما تشغل مؤسسة بأنها المتوسطة المؤسسة ُتعرَّف -"
   200بين ما السنوية حصيلتها مجموع يكون  أو ، دينار مليار 1و دينار مليون  100 بين ما السنوي  أعمالها

 .دينار مليون  100و

 مالهاأع رقم يتجاوز وال ، شخصا 96 إلى 20 بين ما تشغل مؤسسة بأنها الصغيرة المؤسسة ُتعرَّف -

 .دينار مليون  200 السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز ال أو دينار مليون  100 السنوي 

 قلأ سنوي  أعمال رقم وتحقق ، أشخاص 6 إلى 2 بين ما تشغل مؤسسة بأنها المصغرة المؤسسة تعرف -

 ".دينار ماليين 0 السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز ال أو ، دينار مليون  10 من

 لىع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف نستنتج من فحوى هذه المادة اعتماد المشرع الجزائري في
لى هذا ع ، 1996 لسنة األوربي اإلتحاد االعتماد عليه من طرف تم هو المعيار الذيو  ، العمال عدد معيار

 حسب القانون الجزائري كما يلي: الصغيرةو  المؤسسات المتوسطةاألساس تعرف 
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 :م تحقق رق،  و أفراد 9-1تعرف على أنها المؤسسة التي تشغل ما بين  بالنسبة للمؤسسة الصغيرة
 .مليون دينار 20أعمال يقل عن 

 :250و 50هي تلك المؤسسات التي التي تشغل ما بين و بالنسبة للمؤسسة المتوسطة 
 .مليار دينار جزائري  2مليون إلى 200ويتراوح ٌرم أعمالها بين  ، عامل

المتضمن القانون  02-17رقم الصغيرة في القانون و  أما عن تعريف المؤسسات المتوسطة
ات نتاج السلع و/أو الخدمفتعرف على أنها مؤسسة إ ، الصغيرةو  التوجيهي لتطوير المؤسسات المتوسطة

 مهما كانت طبيعتها القانونية:

 .شخصا (250)خمسين و  إلى مائتين (01)تشغل من واحد -

ها أو ال يتجاوز مجموع حصيلت ، ماليين دينار جزائري  (04)ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة -
 .دينار جزائري  (01)السنوية مليار

قبل  فما أكثر من %25بمعنى أنه كل مؤسسة ال يمتلك رأسمالها بمقدار ،  تستوفي معيار االستقاللية  -
 . 8الصغيرةو  ينطبق عليها تعريف المؤسسة المتوسطة ال ، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى 

رقم  الصغيرة عن تعريفها في القانون و  نستنتج من خالل مقارنة هذا التعريف للمؤسسات المتوسطة
 و محددهمجموع الحصيلة السنوية بالزيادة عما و  القديم أنه تم تغيير معيار رقم األعمال السنوي  01-18

 المقصود بما ورد في التعريف كما 02-17رقم حدد القانون  ، فضال عن ذلك .18-01رقم في قانون 
 يلي:

عنى عدد بم ، هم عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية األشخاص المستخدمون: -
ن مبالتالي فإن العمل المؤقت أو الموسمي فيعتبران أجزاء  ، العاملين بصفة دائمة خالل سنة واحدة

 .وحدات العمل السنوي 

دة قفل مهي تلك المتعلقة بآخر نشاط م الحدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أو مجموع الحصيلة: -
 .شهرا12

فما أكثر من قبل مؤسسة أو  %25هي كل مؤسسة ال يمتلك رأسمالها بمقدار  المؤسسة المستقلة: -
  .9الصغيرةو  ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات المتوسطة ، مجموعة مؤسسات أخرى 
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في   ،الصغيرةو  نالحظ اعتماد المشرع الجزائري معيار رقم أعمال المؤسسات المتوسطة ، بالنتيجة
ما ك .عدد العمال في ترتيب هذه المؤسسات في فئة أخرى من المؤسساتو  حالة ما إذا تسبب رقم األعمال

ي لتالباو  الصغيرةو  اعتمد المشرع الجزائري على ذات المعايير االقتصادية في تعريف المؤسسات المتوسطة
غياب التعريف القانوني لهذه المؤسسات األمر الذي يصعب معه وضع تكييف قانوني محدد للمؤسسات 

  .الصغيرةو  المتوسطة

 المتوسطةو  تنوع األشكال القانونية  للمؤسسات الصغيرةو  تعدد: المحور الثاني

تنوع و  الصغيرة إلى تعددو  ترجع إشكالية الوصول إلى تكييف قانوني محدد للمؤسسات المتوسطة 
كما   ،)أوال(الكبيرةلتمييزها عن المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تحديدالمعايير المستخدمة في 

لتي نية اتنوع األشكال القانونية التي تتخذها هذه المؤسسات يعد سببا في تعدد األنظمة القانو و  أن تعدد
 .)ثانيا(تحكم هذه المؤسسات

 الصغيرة: و  تعدد معايير تصنيف المؤسسات المتوسطة -أوال

 (1)تصنيف المؤسسات المتوسطة على عدة معايير متباينة منها ما هو ذات طابع قانوني يرتكز 
 .(3)أما المعيار الثالث فيرتكز ملكية المؤسسة ، (2)منها ما هو ذات طابع اقتصاديو 

 :تصنيف المؤسسة حسب المعيار القانوني -1

إلى نوعين من المؤسسات الصغيرة حسب المعيار القانوني و  يتم تصنيف المؤسسات المتوسطة 
                           هي:

  .واحدة عائلةأفراد وهي المؤسسات التي يملكها شخص واحد أو  المؤسسات الفردية:-أ

صة يلتزم كل واحد منها بتقديم ح :الشركات والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلي شخص أو أكثر-ب
لى إويعود عليهم في النهاية باألرباح أو الخسائر وتنقسم بدورها  ، أم حصة من عمل عينية أو نقدية

 .10شركات األموال ، شركات األشخاص

المتوسطة حسب المعيار القانوني قد حصر من نطاق هذا النوع و  إن تصنيف المؤسسات الصغيرة 
 الجزائري  من المؤسسات ليحصرها في تلك األشكال التي حددها على سبيل الحصر في القانون التجاري 

 .الشركات بمختلف أنواعهاو  هي المقاولة أو المؤسسة الفرديةو 
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 :تصنيف المؤسسة حسب المعيار االقتصادي -2

فإنه يؤدي إلى  ، الصغيرة حسب المعيار االقتصاديو  أما عن تصنيف المؤسسات المتوسطة 
 التي يمكن إجمالها فيما يلي:،  و 11تنوع المؤسسات بحسب مجال نشاطهاو  تعدد

ة إذ نجد مؤسسات الصناعة الثقيل ، تختلف هذه المؤسسات حسب حجم النشاط :المؤسسات الصناعية -أ
سات هذا النوع من المؤسيتميز  .مؤسسات الهيدروكاربوناتو  ، أو االستخراجية كمؤسسات الحديد والصلب

 .كبر حجم رؤوس األموال المستخدمة والكفاءة والمهارات العاليةب

 تالمؤسسات التي تهدف إلي زيادة إنتاجية بعض المؤسسا يدخل في نطاقهاو  :التجاريةالمؤسسات  -ب
 .كمؤسسات التأمين والبنوك ، األخرى 

حها الفالحية واستصال هي المؤسسات التي تهدف إلي زيادة إنتاجية األراضي: و المؤسسات الفالحية -ج
  .سمكي ، حيواني ، وتقوم بثالث أنواع من اإلنتاج : نباتي

عي كمؤسسات الضمان االجتما ، هي المؤسسات التي تهتم بالنشاطات الماليةو  :المؤسسات المالية -د
  .والبنوك

البريد  ، م خدمات معينة كمؤسسات النقليتقدتختص بوهي المؤسسات التي  :مؤسسات الخدمات -ه
 .وبدون إذن نشاطها األساسي تقديم الخدمات بمقابل  ، والموصالت والمؤسسات الجامعية

نف طبقا لهذا المعيار تص :المتوسطة على أساس طبيعة منتجاتهاو  تصنيف المؤسسات الصغيرة -3
   يمكن حصرها فيما يلي: ، 12الصغيرة إلى عدة أنواعو  المؤسسات المتوسطة

حية تحويل المنتجات الفال و مثل المنتجات الغذائية :المؤسسات المنتجة للسلع االستهالكية -أ
 غيرها  ما يميز هذه الصناعات هو أنها ال تتطلب رؤوس أموالو  النسيجو  األحذيةو  الجلودمنتجات و 

                                         .ضخمة لتنفيذها

 المؤسسات الميكانيكية ، المختصة في تحويل المعادن :المؤسسات المنتجة للسلع الوسيطية -ب
 ر من أهمالمحاجر والمناجم  وتعتب ، صناعة مواد البناء ، الصناعة الكيماوية والبالستيك ، الكهربائيةو 

  .المتوسطة خاصة في الدول المتطورةو  الصناعات التي تمارسها المؤسسات الصغيرة

تتميز هذه المؤسسات عن المؤسسات السابقة بكونها تتطلب  :المؤسسات المنتجة لسلع التجهيز -ج
لذلك فان مجـال  ، المتوسطةو  األمـر الذي ال يتناسب مع خصائص المؤسسات الصغيرة ، ررأس مال أكـب
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حيث يشمل بعض الفروع البـسيطة فقـط كإنتـاج  ، متخصصا جداو  عمـل هـذه المؤسسات يكون ضيقا
 .تركيب المعدات البسيطة انطالقا من قطع الغيار المستوردو  وتصليح

المتوسطة حسب المعيار االقتصادي إلى اتساع نطاق و  الصغيرةيترتب عن تصنيف المؤسسات  
كان  المتوسطة ليشمل كٌل مؤسسة تزاول نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو صناعيا مهماو  المؤسسات الصغيرة

مؤسسة خاصة أو ذات طابع  ، أو شركة بمختلف أنواعها ، نوعها شخص مقاولة أو مؤسسة فردية
 .لمؤسسات التي توجد في الساحة االقتصاديةعمومي إلى غيرها من أنواع ا

 : تصنيف المؤسسة حسب معيار الملكية - 4

فيؤدي إلى عدة أنواع من  ، الصغيرة حسب معيار الملكيةو  أما تصنيف المؤسسات المتوسطة
                  المتمثلة فيما يلي:و  الصغيرةو  المؤسسات المتوسطة

التي تنشأ من طرف شخصين أو مجموعة من األشخاص وهي المؤسسات  :المؤسسات الخاصة -أ
ا أم، يتمتعون بحق إنشاء الملكية أو التسيير إذ أن رأس مالها هو مجموع كل مساهمات المنشئين لها

ذا سواء كان رأس مال أو خدمات وبالتالي ه ، تقسيم األرباح فيكون حسب مساهمة األفراد في المؤسسة
 .وحق تسديد ديونها ذاتيا من المؤسسات يكون تمويلها النوع

 .وهي المؤسسات التي تعود ملكياتها إلى مزيج من القطاع العام والخاص :المؤسسات المختلطة -ب

وهي مؤسسات ذات طابع عمومي حيث تتكفل الدولة أو الحكومة بالتسيير  :المؤسسات العمومية -ج
للدولة  تظهر هذه المؤسسات على أنها ملك( التخطيط المركزي ففي النظام المركز)  ، االقتصادي المنتهج

ن كانت فقد تك ، أي ال يساهم األفراد في التسيير أو التمويل إلنشاء هذه المؤسسات العمومية ر ون أكبوا 
 .13مساهمة من الدولة

المتوسطة حسب معيار الملكية محصور في تحديد ملكية رأسمال و  أما عن تصنيف المؤسسات الصغيرة
قها قد بالتالي فإن نطا ، مؤسساتها أم هو مزيج بين االثنينو  كان للخواص أو للدولةالمؤسسة فيما إذا 

  .تنوع هذه المؤسساتو  يضيق تبعا لعددو  يتسع

 الصغيرة  إلى تعددو  قد أدى تعدد المعايير المعتمد عليها في تصنيف المؤسسات المتوسطةو   
لكل نوع من هذه األنواع ،  و يتها أو شكلهاتنوع هذه المؤسسات من حيث طبيعة نشاطها أو من حيث ملكو 
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األمر الذي  ، هذا من شأنه أن يجعل تكييفها قانونا أمرا جٌد صعب،  و نظامها القانوني الخاص بها
 .يستوجب مقاربة قانونية لهذه المؤسسات إلمكانية الوصول إلى تكييف قانوني

 قانونيةالمتوسطة وفق مقاربة و  المؤسسات الصغيرة: المحور الثالث

 الصغيرة:و  من المفهوم االقتصادي إلى المفهوم القانوني للمؤسسات المتوسطة -أوال

إذا كان المفهوم االقتصادي مفهوم واسع يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطا  
طاق فإن المفهوم القانوني قد حصر من ن ، (1المتوسطة)و  يدخل في نطاقه المؤسسات الصغيرةو  اقتصاديا

 .(2الصغيرة في إطار ضيق)و  المؤسسات المتوسطة

 المتوسطة:و  إتساع نطاق المفهوم اإلقتصادي للمؤسسات الصغيرة -1

 La loi deيعود مفهوم المؤسسة إلى القانون الخاص بتحديث االقتصاد المسمى ب:  

modernisation de l’économie (LME) de 2008 التي عرفت المؤسسة كالتالي : و 
« la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité 

organisationnelle de production de biens et services jouissant d’une certaine autonomie 

de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ».
14  

تاج يتجسد مفهوم المؤسسة وفق هذا التعريف في كونها عبارة عن تنظيم يسمح بإتحاد عوامل اإلن
ا فمفهوم المؤسسة وفق هذ ، خدمات بهدف تحقيق أرباحو  توزيع منتوجاتو  في شكل تركيبة تسمح بإنتاج

لهذه المعايير بما أشكل المؤسسات التي تستجيب و  التعريف هو مفهوم اقتصادي بحت يشمل كل أنواع
 .فيها المؤسسات االقتصادية

 المتوسطة:و  حصر نطاق المفهوم القانوني للمؤسسات الصغيرة -2

 3دة فهو التعريف الذي أتى به المشرع الجزائري في الما ، أما عن المفهوم القانوني للمؤسسة 
نها كٌل شخص طبيعي أو والذي يعرف المؤسسة بأ ، 15المتعلق بالمنافسة 03-03من قانون رقم  1فقرة 

 .التصديرو  يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات ، معنوي أي كانت طبيعته

 ، 03-03من قانون المنافسة رقم  3/1فإذا كانت المؤسسة شخصا طبيعيا طبقا لنص المادة 
 قاولةفليس لهذه األخيرة أي وجود قانوني إذ تعتبر مجرد عمل تجاري يتم إما بصفة منفردة أو في شكل م

 .من القانون التجاري الجزائري  4و 1فقرة 2ذلك طبقا لنص المادة و 
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كل من فإنه يتعين على هذه المؤسسة إذا ما أرادت إثبات وجودها القانوني أن تتخذ ش ، بالتالي 
  .أو شكل الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية،  نونية المعروفة كالمؤسسة الفرديةاألشكال القا

غبة د إلى ر فإن المبرر في اللجوء إليها يعو  ، المعروفة كذلك بالمقاولةو  فبالنسبة للمؤسسة الفردية
ومن مميزات هذا  .مؤسسيها في إنشاء مؤسسات ذات حجم صغير يطغى عليها عادة الطابع العائلي

بحيث أن رئيسها هو الذي يمثلها بصفته  ، شخصية المؤسسو  وع من المؤسسات الدمج بين المؤسسةالن
ب كما أن مسؤولية المؤسس أو المقاول غير محدودة إذ تمتد إلى أمواله الشخصية بسب ، شخصا طبيعيا

 .16عدم تمتع هذه المؤسسة بالشخصية القانونية

القانون التجاري ينطبق جزئيا على المؤسسات و  03-03إن مفهوم المؤسسة الوارد في قانون 
النسبة فب .إال أن المشرع قد وضع شروط لتأسيس هذا النوع من المؤسسات ، الصغيرةو  المتوسطة

عن  أن تحقق رقم أعمال يقلو  أفراد 9-1أن تشغل ما بين  02-17للمؤسسة الصغيرة يشترط القانون رقم 
قم يتراوح ر ،  و عامل 250و 50فيجب أن تشغل بين  ، لمتوسطةبالنسبة للمؤسسة اأما  .مليون دينار 20

 .مليار دينار 2و مليون  200أعمالها بين 

ذا كانت هذه المؤسسات شخصا طبيعيا كما لو كانت مؤسسة فردية تع ففي هذه الحالة ال تتم ، وا 
 كما ، قاولبمعنى عدم تمتعها بشخصية قانونية باعتبار أن وجودها مرتبط بشخص الم ، بوجود قانوني

أو  يكون مالك المؤسسة هو الذي يتحمل التزامات المؤسسة التجارية،  و أنها ال تتمتع باستقالل مالي
 .الضمان االجتماعيو  الضريبية

إذ سمح  ، جاء واسعا 02-17الصغيرة حسب قانون رقم و  غير أن مفهوم المؤسسات المتوسطة
رع التي نظمها المش،  و كل شركة باختالف أنواعهاالمتوسطة في شو  بإمكانية إنشاء المؤسسات الصغيرة

هذه في هذه الحالة سيكون ل،  و ما يليها من القانون التجاري الجزائري و  545الجزائري في المواد من 
 .17المؤسسات وجود قانوني بسبب تمتع الشركات التجارية بالشخصية القانونية باستثناء شركة المحاصة

إذا كان المفهوم االقتصادي للمؤسسة مفهوم واسع يشمل كل مؤسسة تزاول نشاط  ، بالنتيجة
 فإن المفهوم القانوني ، المتوسطةو  يشمل في ذلك المؤسسات الصغيرةو  التوزيعو  الخدماتو  اإلنتاج

روط فضال عن الش ، الصغيرة يتغير بتغير الشكل أو القالب القانوني الذي تنشأ بهو  للمؤسسة المتوسطة
 .ي وضعها المشرع العتبار مؤسسة ما مؤسسة متوسطة أو صغيرةالت
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ونية المتوسطة من حيث المفهوم يكمن في األشكال القانو  فالمقاربة القانونية للمؤسسة الصغيرة
 .حورالتي سنتناولها بنوع من التفصيل في النقطة الثانية من هذا المو  التي يمكن أن تتخذها المؤسسة

 الصغيرة و  قتصادي إلى الشكل القانوني  للمؤسسات المتوسطةمن التصنيف اال -ثانيا

تار أن تخ ، مستواها ريتطو و  المتوسطة إذا ما أرادت حماية نفسهاو  يتحتم على المؤسسة الصغيرة
ا بها جرد تحديد بم. و (1)من بين األشكال القانونية المعترف بها في القانون الجزائري  شكالا قانونياا خاصا

  .(2)للمؤسسة يتحدد النظام القانوني الذي تخضع لهالشكل القانوني 

 المتوسطةو  الشكل القانوني للمؤسسة الصغيرة -1

المتوسطة هي كٌل مؤسسة و  على أن المؤسسة الصغيرة 02-17من قانون رقم  5نصت المادة  
 فقد تتخذ المؤسسة الصغيرة .طبيعتها أو شكلها القانونيإنتاج أو خدمات أو توزيع مهما كانت 

 .)ب(أو شكل الشركة التجارية ، )أ(المتوسطة شكل المؤسسة الفرديةو 

 المؤسسة الفردية:  -أ 

أو المقاولة أو المؤسسة الفردية  ، المتوسطة شكل المؤسسة الفرديةو  قد تتخذ المؤسسة الصغيرة 
 ، بسيطةالطريقة عملها تتمتع هذه المؤسسات ب .18ذات المسؤولية المحدودة المعروفة في القانون األلماني

إذ تنشأ عادة هذه المؤسسة من شخص  ، تلك الخاصة بمؤسسيهاو  وتتميز بالمزج  بين أموال المؤسسة
مزج للذمم المالية و  خلطفهناك  ، ضامنة اللتزامات المؤسسةأصول المقاول  من ثم تعتبرو  واحد

(Confusion des patrimoines). 

التي تعتبر شركة تجارية  ، د ذات المسؤولية المحدودةلمؤسسة الشخص الواحو هذا خالفا  
ي فتكون مسؤولية المؤسس في حدود الحصة المساهم بها ،  و باستقالل ماليو  تتمتع بالشخصية المعنوية

تعتبر مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة  مؤسسة حديثة نوعا ما  .19رأسمال المؤسسة 
ديسمبر سنة  9مؤرخ في  27-96رقم حيث تم استحداثها بموجب األمر  ، مقارنة بالشركات األخرى 

  .20المتضمن القانون التجاري  75-59 رقم يتمم األمرو  يعدل ، 1996

يمارس الذي طبيعي الشخص ال يقصد بهو  ، التاجرو يدخل في مفهوم المؤسسات الفردية  
من  1هذا ما يستفاد من نص المادة ، باسمه أو نيابة عنه ، أعمال التجارةفي شكل حرفة و  بطريقة معتادة
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" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال  القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما يلي:
  .21مالم يقض القانون بخالف ذلك" ،  يتخذه مهنة معتادة لهو  تجاريا

من  1فقرة  3يدخل التاجر في مفهوم المؤسسة بصفة عامة كما ورد في نص المادة  بذلك 
                           .03-03قانون المنافسة رقم 

كالشركات  ، مؤسسات فردية ذات طابع مدني ، ويدخل في هذا النوع من المؤسسات كذلك 
سسات المؤ و  التعاونيات،  و ما بعدهاو  416ة المدنية المنظمة بموجب أحكام القانون المدني في نص الماد

 .تحقيق الربحو  التي ال تهدف من إنشاءها المضاربةو  ذات الطابع التقليدي أو الفالحي

 الشركات التجارية: -ب

وضع الويختلف  ، أكثر أهمية من التاجراقتصادية تشكل الشركات مجموعات   
الموجود في نجد نفس التمييز  ، ذلك ومع .احجمه ا أوحسب نشاطهب لهذه الكيانات القانوني

 ةتجاريأخرى و  حيث هناك شركات مدنية ، للمؤسسات الفردية

مما استوجب الرجوع إلى القانون  ، لم يرد تعريف الشركة التجارية في القانون التجاري   
 " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصانمنه بأنها:  416المدني الذي عرف الشركة في المادة 

 و مالطبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أ
دي ذي بهدف اقتسام األرباح التي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصا،  أو نقد

 .22كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك" .منفعة مشتركة

حيث يميز  ، المؤسساتهذا النوع من  القانون التجاري المتضمن  59-75األمر رقم  نظملقد  
 :أنواع من الشركاتثالث بين 

تنشأ هذه عادة بين أفراد  ، هي الشركات التي تقوم على االعتبار الشخصيو األشخاص: شركات -1
ا أهمه من،  و الشخصية للشركاءو  كما تقوم على المسؤولية التضامنية ، العائلة الواحدة أو بين األصدقاء

 .شركة المحاصةو  شركة التوصية البسيطةو  شركة التضامن

ولية يكون الشركاء فيها مسئولون مسؤ و  هي تلك التي تقوم على االعتبار الماليو  :األموالشركات  -2
 .تعد شركة المساهمة النموذج األمثل لهذه الشركاتو  محدودة بقدر الحصة التي ساهموا بها
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 شركات األموالو  الشركات التي تجمع بين خصائص شركات األشخاصهي و  الشركات المختلطة: -3
 .شركة التوصية باألسهمو  من أهمها نذكر الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنوعيهاو 

بالتالي ال تتمتع بالشخصية و  الشركات غير المسجلةهناك نوع من  ، باإلضافة إلى ذلك 
 .23"الفعلية"الشركة يسمى بما مشروع مشترك أو فهي عبارة عن  ، القانونية

 الصغيرة بتنوع أشكالها:و  تنوع التكييف القانوني للمؤسسة المتوسطة -2

المتوسطة أن تتخذ عدة و  بينا فيما تقدم أن المشرع الجزائري قد سمح للمؤسسات الصغيرة 
بة بالنسيخضع كل شكل منها إلى نظام قانوني خاص بها حدد أحكامه سواء في القانون المدني ،  و أشكال

  .ألحكام القانون التجاري بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع التجاري ،  و للمؤسسات ذات الطابع المدني

 المتوسطة اشترط أن يتراوح عدد العمالو  غير أن المشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات الصغيرة 
لها ال يتجاوز رقم أعماأ،  و شخصا (250)خمسين و  إلى مائتين (01)المشتغلين فيها مابين عامل واحدو 

ر دينا (01)أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار ، ماليين دينار جزائري  (04)السنوي أربعة
ة ت طبيعمما يجعلها ذا ، هذه الشروط غير متوفرة في األشكال القانونية التي سبق التطرق لها،  و جزائري 
 .منفردة

المتوسطة إلى صدور و  أخضع المشرع الجزائري تأسيس المؤسسات الصغيرة ، فضال عن ذلك 
ص بمعنى تقييد تأسيس هذه المؤسسات بترخي ، المتوسطةو  قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة

ن لعل أ،  و جوهري ال تخضع له األشكال القانونية المختلفة للمؤسساتو  هذا يعد شرط أساسي،  و وزاري 
ذه سيس هالتسهيالت اإلدارية لتأو  ذا الشرط مرتبط أساسا بإمكانية استفادتها بالدعم الماليإدراج مثل ه

لتي االتأكد من تحقيقها لألهداف و  من جهة أخرى إمكانية فرض الرقابة عليها،  و المؤسسات هذا من جهة
  .أنشأت من أجلها

سسات اقتصادية ذات المتوسطة على أنها مؤ و  يمكن تكييف المؤسسات الصغيرة ، بالنتيجة 
لتأسيس هذا النوع  02-17ذلك بالنظر إلى الشروط التي فرضها المشرع في قانون رقم و  طبيعة خاصة
   .من المؤسسات
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 الخاتمة:

ر إليه فهو مفهوم يتميز بالشمولية ويمكن النظ ، يعٌد مفهوم المؤسسة  مفهوم ذو طبيعة جد معقدة
وتمثل جزءا من البنية  ، ذلك أن المؤسسة هي بمثابة تعبير عن واقع اقتصادي ، من زوايا متعددة

زتها التي مي ، فالمؤسسة بوظائفها المختلفة هي في قلب البيئة االقتصادية الديناميكية ، االقتصادية
 .فالمحيط الحالي للمؤسسات جد معقد وغير مؤكد ، التغيرو  الرئيسية التطور

المتوسطة شروط خاصة العتبار و  المتعلق بالمؤسسات الصغيرة 02-17لقد نص القانون رقم  
 ، مقدار رأسمالهاو  من أهمها تحديد عدد األشخاص العاملين بها ، متوسطةو  مؤسسة ما مؤسسة صغيرة
 هو ضرورة حصولها على ترخيص من الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرةو  باإلضافة إلى شرط أساسي

ابة أن يجعل هذه المؤسسات تحت رقابة الوزارة المعنية السيما فيما يخص رق هذا من شأنهو  المتوسطةو 
المتوسطة و  إن هذه الشروط تجعل من المؤسسات الصغيرة .مسار التدعيمات المالية الممنوحة لها

 .الهيئات العموميةو  مؤسسات من نوع خاص بالنظر إلى المزايا الممنوحة لها من قبل المؤسسات

 أن جٌل أحكامه خصصت لشروط تدعيم هذه المؤسسات 02-17على قانون رقم غير أنه يعاب  
 لصغيرةفي حين جاء فارغا من أحكام قانونية خاصة بإنشاء بالمؤسسات ا ، الهيئات المكلفة بهذه المهمةو 
تلفة هذا من شأنه أن يجعل هذه المؤسسات تخضع ألنظمة قانونية مخ،  و تسييرهاو  بإدارتها ، المتوسطةو 

 .ف باختالف الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المؤسساتتختل

 كان على المشرع الجزائري تحديد أو على األقل حصر األشكال القانونية لهذه المؤسسات ، وعليه 
ت استبعاد بعض أشكال التي ال تتالءم مع هذا النوع من المؤسسا،  و التي تتالءم مع شروط تأسيسهاو 

 فضال عن النشاطات،  ذات رأسمال كبيرو  تطلب عدد كبير من الشركاءالسيما شركات المساهمة التي ت
  .الضخمة التي تختص بها
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 و يمكن إثباتها بكل الوسائل". ، بالشخصية المعنوية و ال تخضع لإلشهار
"المؤسسات وتتألف بشكل أساسي من  ، ٪ من الشركات الفرنسية70تمثل المؤسسات الفردية في فرنسا أكثر من  _ 18

 .  الصغيرة والمتوسطة"
 السالف الذكر.   ، من من القانون التجاري الجزائري  2فقرة  564راجع المادة  _ 19
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يف ظل  لمؤسسات الصغرية و املتوسطةل حول التكييف القانوني

 التشريع اجلزائري

 مداخلة حتت عنوان

                                                                                                                                                                                     
  .1996ديسمبر 11الصادر في  ، 77العدد ج ر _ 20
 السالف الذكر. ، من القانون التجاري الجزائري  2راجع المادة  _ 21
الصادر  ، 78ج.ر العدد  ، و المتضمن القانون المدني الجزائري  197سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58_75أمر رقم  _ 22
   معدل متمم. ، 1975سبتمبر 30في 
يقصد بالشركة الفعلية تلك الشركة التي يتصرف الشركاء فيها باسم الشركة فيما بينهم دون ان يكونوا قد استكملوا  _ 23

 عدها.  بو ما  323ص  ، المرجع السابق ، اإلجراءات التأسيسية للشركة السيما الشكلية منها. راجع في ذلك: الطيب بلولة
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 :مقدمة

تمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا ىاما في اقتصاديات الدول من خالل تحقيق سياسات 
لذا بعد التكريس الدستوري لمبدأ حرية الصناعة  ،اقتصادية واجتماعية، تعجز المؤسسات الكبيرة من تحقيقيا

نشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ، تم فسح المجال إل1منو ;7، بموجب المادة :699والتجارة سنة 
:616وتأكد ذلك من خالل التعديل الدستوري لسنة  وبالتالي فسح المجال لمتنافس والتسابق فيما بينيا

2. 

في السنوات األخيرة حضت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باىتمام كبير من طرف المشرع  
من خالل نصوص قانونية أخرى الجزائري، ليس فقط من خالل سن نصوص قانونية خاصة، بل أيضا 

المؤسسات ، الذي منح ىذه 3المتعمق بالمنافسة، المعدل والمتمم 17-17ألمر رقم يا اذات الصمة، من بين
حماية خاصة، ومن خالل ىذه المداخمة، سنتوقف عند الوسائل القانونية المكرسة بموجب قانون المنافسة، 

 متوسطة؟لضمان وجود واستمرارية المؤسسات الصغيرة وال

بالرجوع إلى قانون المنافسة، تتضح الحماية الممنوحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من زاويتين 
ردع الممارسات المقيدة لممنافسة، خاصة تمك الصادرة عن المؤسسات القوية، التي أساسيتين، من خالل 

، وتتضح ىذه الحماية أيضا من (أوالتتعسف بسبب قوتيا، فتحاول القضاء عمى المؤسسات األقل منيا قوة )
، وىذا ما المؤسسات الصغيرة والمتوسطةخالل الترخيص بالممارسات المقيدة لممنافسة التي تكون لصالح 

 (.ثانيا)  يذه المؤسساتل يعتبر دعم
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 أوال: حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات المقيدة لممنافسة

من األمر  7و 6األشخاص المخاطبة بموجب قانون المنافسة ىي المؤسسة، وبالنظر إلى المواد 
معيارين إلخضاع الكيان لقانون المنافسة،  ، يشترط توافر4المتعمق بالمنافسة، المعدل والمتمم 17-17رقم 

 المعيار الموضوعي. المعيار الشخصي و وبالتالي ينطبق عميو وصف المؤسسة، وىما 

، شخص شخص أيا كانت طبيعتو، أي سواء كان شخص خاصد بالمعيار الشخصي وجود يقص
 مزاولة، فيتمثل في الموضوعيأما المعيار  طبيعي أو شخص معنوي، أو شخص من األشخاص العامة،

بصفة دائمة، أي نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو  حد النشاطات االقتصاديةىذه األشخاص أل
الذي ال يخضع نشاطو لقانون المنافسة  ،مع مراعاة بعض االستثناءات المتعمقة بالشخص العام االستيراد،

 .5إذا ارتبط بالمصمحة العامة واستعمال امتيازات السمطة العامة

ت طبيعة نشاطيا االقتصادي وميما ميما كان بصفة عامة، تخضع لقانون المنافسة المؤسساتف
فحجم ، أي سواء تعمق األمر بالمؤسسات الكبيرة والعمالقة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حجميا كان

عادة ما يتم االىتمام بحجم المؤسسة فقط ف ة، مخضوع لقانون المنافسلالمؤسسة من حيث المبدأ ليس معيار 
 .المنافسةوبالتالي حجم التأثير السمبي واإلضرار ب ،ألنيا تعكس قوتيا االقتصادية في السوق

ييدف أساسا إلى حماية في الواقع حجم المؤسسة لو أىمية، باعتبار أن قانون المنافسة لكن و  
السوق والمنافسة وليس لحماية المؤسسات المتنافسة في حد ذاتيا أي حماية النظام العام االقتصادي في 

، فيصعب تصور قدرة وقبالس اإلضراربعده التنافسي، ويفترض أن المؤسسات القوية فقط قادرة عمى 
، بل 6عتبة الحساسيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلضرار بالمنافسة، وأن تصل درجة اإلخالل إلى 

 لذلك منحيا المشرع نوعا من الحماية من خالل ،في مركز حرج وموضع ضعفيجعميا د عكس، حجميا ق
 أ( أو ردع مطمق )ب(.ردع الممارسات المقيدة لممنافسة، سواء كان ىذا الردع نسبي )

 مممارسات المقيدة لممنافسةالنسبي لردع ال -أ

فقد تتعسف المؤسسات الكبيرة وتضر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل ارتكاب بعض 
مجموعة من المؤسسات ة تطابق إرادالذي يتمثل في  7االتفاق المقيد لممنافسةالممارسات المحظورة السيما 

، ألجل اإلخالل بالمنافسة وتقييدىا، فتكون ىذه األخيرة تصرفالالتي تتمتع بالحرية التامة، واالستقاللية في 
تحديد األسعار، تقاسم القيام بتصرفات موحدة ومتناسقة، كو عمى فرض سموك معين في السوققادرة 

 .8األسواق والتحكم في اإلنتاج...
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المحظورة والمقيدة لممنافسة أيضا، التي قد تصدر عن المؤسسات القوية، والتي  من بين الممارسات
التعسف في وضعية من خالليا يتم اإلضرار بالمؤسسات ألخرى السيما الصغيرة والمتوسطة، نجد ممارسة 

، والتي ىي تمك الممارسة التي من خالليا تتعسف مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الييمنة االقتصادية
سبب قوتيا المطمقة في السوق )بالنظر إلى رأسماليا، حصتيا في السوق، ومعايير أخرى...( فتصدر ب

 .9عنيا ممارسات تعسفية ومقيدة لممنافسة 

يحظر االتفاق المقيد لممنافسة والتعسف في وضعية الييمنة االقتصادية حظرا نسبيا بسبب إمكانية 
الممارستان لممنافسة، إال أنيا إذا حققت في نفس الوقت منافع تفوق تصحيح الممارسة، أي رغم تقييد ىاتان 

من القانون المنظم لممنافسة،  9األضرار المترتبة عنيا، تستفيد ىذه األخيرة من إعفاءات وفقا لنص المادة 
 بعد تقديم طمب إلى مجمس المنافسة.

لتحقيق، فال يمكن الترخيص بالممارسات المقيدة لممنافسة، يخضع لشروط صارمة، صعبة ا
التضحية بالسوق إال إذا تحققت فعال منافع تطغى عمى األضرار المترتبة عن تمك الممارسات المقيدة 

 لممنافسة. 

غالبا ما تكون المؤسسات الكبيرة والقوية في السوق ىي المتعسفة والمرتكبة لمممارسات المقيدة 
تكون متعسفة ومرتكبة لممارسات مقيدة أن توسطة الصغيرة والملممنافسة، ومع ذلك يمكن أيضا لممؤسسات 

وبالتالي تشكيميا  ،اتفاقات مقيدة لممنافسة مع غيرىا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كأن تبرملممنافسة
كما يمكنيا االنضمام إلى االتفاق مع مؤسسات أكبر  ،لقوة اقتصادية قادرة عمى التأثير السمبي عمى السوق

 منيا حجما.

ن أيضا أن يصدر عن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التعسف في وضعية الييمنة و يمك
، 10السوق المرجعي نوعان، مع اإلشارة إلى أن االقتصادية، إذا تم ارتكاب المخالفة في سوق مرجعي ضيق

السوق المادي، أي سوق  السمع والخدمات، كأن نقول سوق السيارات أو سوق الياتف النقال.... والسوق 
نو  ،لجغرافي، كأن نقول السوق الدولي، الوطني، المحمي وغير ذلكا كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ا 

 فقد تؤثر سمبا عمى السوق المحمي. ،الوطنيالدولي أو غير قادرة عمى التأثير السمبي عمى السوق 

 مممارسات المقيدة لممنافسةالردع المطمق ل -ب

يمكن ن يصدر أيضا عن المؤسسات المتواجدة في السوق ممارسات مقيدة لممنافسة محظورة حظرا 
مطمقا، أي ال يمكن أن تستفيد من أي إعفاء، عكس االتفاق المقيد لممنافسة والتعسف في وضعية الييمنة 
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سة، أو قضائية أمام االقتصادية، أي في حالة ارتكابيا تتم المتابعة، سواء كانت إدارية أمام مجمس المناف
 الييئات القضائية المحددة بموجب قانون المنافسة.

، وىي تمك الممارسة التي يكون 11تتمثل ىذه الممارسات في التعسف في وضعية التبعة القتصادية
فييا أحد األطراف المتعاقدة في وضعية حرجة، فال تكون لو خيارات بديمة، فيضطر لمتعامل مع مؤسسة 

ذا تعسفت المؤسسة المتبوعة بسبب قوتيا النسبية محددة، فتكون أ حد المؤسسات تابعة والثانية متبوعة، وا 
 التي تمارسيا إزاء المؤسسة التابعة نكون بصدد مخالفة التعسف في وضعية التبعية االقتصادية.

كما تحضر بموجب قانون المنافسة كل األعمال والعقود التي تسمح لمؤسسة ما باالستئثار في 
، وما ال شك فيو، ىو عدم قدرة المؤسسات الصغيرة أو 12أحد نشاطات اإلنتاج، التوزيع والخدمات مجال

المتوسطة  في االستئثار بالنشاط، بل أن ىذه الممارسة تصدر عن مؤسسة ضخمة، تقضي عمى المنافسة 
 في القطاع المعني. 

، حيث أن المؤسسة 13تعسفي قد تصدر عن المؤسسة القوية أيضا ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل
ال يمكن يا وتسويقيا، و مأسعار المنتجات لممستيمك أقل من تكاليف إنتاجيا، وتحوي تقوم ببيع أو بعرض

تصور صدور ىذه الممارسة إال عن مؤسسة قوية، وأكيد أن المؤسسات المتضررة ىي المؤسسات الصغيرة 
 .والمتوسطة

، تتم حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألنيا أول فمن خالل حظر الممارسات المقيدة لممنافسة
 من يتضرر من ىذه الممارسات التي تحد من حرية التنافس.

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -ثانيا

أراد المشرع الجزائري دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون المنافسة من خالل 
إمكانية استفادتيا من اإلعفاءات المنصوص عمييا بموجب المادة التاسعة )أ(، غير أن ىذا الدعم غير 

 كاف، خاصة مقارنة ببعض القوانين المقارنة في مجال المنافسة )ب(.  

 9المنصوص عمييا بموجب المادة  من اإلعفاءاتالصغيرة والمتوسطة  استفادة المؤسسات -أ

من اإلعفاءات ممارستي االتفاق المقيد لممنافسة والتعسف في وضعية الييمنة االقتصادية، تستفيد 
، وبالتالي يمكن إخراجيا من دائرة الحظر عند 14من قانون المنافسة 9المنصوص عمييا بموجب المادة 

 توفر شروط معينة.
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المقيدة لممنافسة النصوص عمييا قانونا،  بسبب األضرار التي  حظر وقمع الممارساتفالقاعدة ىي 
ال تعاقب المؤسسات المخمة بقانون المنافسة في   استثناء، ولكن تمحق بالسوق وبالمؤسسات المتنافسة

ا تؤدي إلى تطور الترخيص بالممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابيا أنيحالة  من بينيا ،بعض الحاالت
اقتصادي أو تقني أو تساىم في تحسين التشغيل، أو من شأنيا السماح لممؤسسات  الصغيرة والمتوسطة 

 بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوق.

تتحول من ممارسة ضارة إلى ، و لمممارسة المقيدة لممنافسة يتم التبرير القانونيفي ىذه الحالة ف
، فينا يتم لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوق ممارسة نافعة، ألنيا سمحت

تغميب مصمحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى أي مصمحة أخرى، بما فييا حماية السوق التي تعتبر 
 من األولويات في مجال المنافسة. 

والمتوسطة، وأن الدولة تقدم  من الناحية النظرية تعتبر ىذه المبادرة دعم ميم لممؤسسات الصغيرة
ن لم نقل يستحيل تطبيق ىذا  تضحيات كبيرة لصالح ىذه المؤسسات، ولكن من الناحية العممية، يصعب وا 

صارمة وتقريبا تعجيزية، فال تسمح بالدعم الفعمي والفعال لممؤسسات  9االستثناء، ألن شروط تطبيق المادة 
لممارسات المقيدة لممنافسة، غالبا ما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم أن عند صدور أحد ا

الصغيرة والمتوسطة ىي الضحية، ويصعب أن نتصور ىذه األخيرة الضحية والمنتفعة في نفس الوقت، لذا 
يجب البحث عن سبل أخرى تمنح ىذه المؤسسات دعم فعمي، خاصة وأن ىذه األخيرة تساىم بطريقة فعالة 

 جتماعية . في الحياة االقتصادية واال

 عدم كفاية الدعم الممنوح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ب

يصعب معاممة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معاممة تمييزية، ألجل السماح ليا بالبقاء ومزاولة 
نشاطيا االقتصادي مع كبار السوق، خاصة وأن من أىم خصائص القاعدة القانونية أنيا عامة ومجردة وال 

د فئة معينة من المؤسسات من أحكام خاصة، وبالخصوص في مجال العقاب، بل يفترض يجب أن تستفي
 االستناد إلى معايير موضوعية، عامة، واضحة ودقيقة.

و مع ذلك ىناك استثناءات لكل قاعدة، وتكون مشروعة إذا ما تم تطبيقيا وفقا لمعايير موضوعية، 
ب "االيجابية"، وفي ىذا الصدد نجد مثال مجمس  وفي ىذه الحالة يمكن وصف ىذه المعاممة التمييزية

المنافسة الفرنسي عندما يفصل في القضايا المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة الصادرة عن المؤسسات 
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التي تنتج سمعة واحدة، يتم تخفيض الغرامة، ألن عادة ما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي التي 
 .15سمعة واحدةيقتصر نشاطيا عمى إنتاج 

أكثر من ذلك ال تنظر سمطة المنافسة الفرنسية في كل قضايا المنافسة، بل أن المديرية العامة 
وقمع الغش، تنظر في بعض الممارسات، والتي يطمق عمييا تسمية الممارسات  كلممنافسة، لالستيال

ىذه الممارسات من أولويات ، حيث ال تعتبر (Pac locales et micro Pac)المنافية لممنافسة المحمية، 
سمطة المنافسة لنسبية األضرار المترتبة عنيا، ولتخفيف العبء عنيا، ولكي تتفرغ ىذه األخيرة لمقضايا 
الخطيرة، وبالموازاة تنتفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ىذا اإلجراء الذي يضمن ليا المعالجة السريعة 

 األتاوى المكمفة المدفوعة لممحامين المختصين في مجال المنافسة. والفعالة لمقضايا، وأيضا يجعميا تتفادى

وقمع الغش ارتكاب الممارسة المنافية  كوفي حالة إثبات المديرية العامة لممنافسة، لالستيال
لممنافسة، من طرف المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، تقترح تسوية الوضعية من خالل إلزام المؤسسة 

من آخر رقم    %9يورو، أو دفع نسبة  691 111محظورة ودفع غرامة ال تتجاوز بالكف عن الممارسة ال
األعمال المحقق في فرنسا، ويعتبر ىذا االتفاق الودي أقل صرامة من العقوبات المقررة عمى المؤسسات 

  .   16الكبيرة المخمة بقانون المنافسة، والتي ال ينظر في دعواىا إال سمطة المنافسة

إال إذا توفرت مجموعة من  (Competition acte)يا ال يطبق قانون المنافسة أما في بريطان
الشروط، من بينيا التأثر السمبي لمممارسة عمى راحة المستيمك، ويصعب تصور أن المؤسسة الصغيرة أو 
المتوسطة قادرة عمى تحقيق ىذا األثر السمبي، وأكثر من ذلك، نجد أنو في مجال العقاب يوجد نظام 

من قانون المنافسة، ال توقع السمطة البريطانية المكمفة بالمنافسة "الديوان  81و 79فبموجب النقاط خاص، 
 لنزاىة الممارسات التجارية"

17
 (office of fire tradig « OFT »)  العقوبات المقررة قانونا في بعض

 الحاالت.

مقيدة لممنافسة، معتبرة أنيا فال تتم معاقبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن بعض الممارسات ال 
قميمة الخطورة، فيتم إعفاء المؤسسات التي أبرمت اتفاق مقيد لممنافسة من العقاب، إذا بمغ رقم أعمال 

مميون جنيو إسترليني كأقصى حد، خالل السنة السابقة إلبرام االتفاق، وفي حالة  61المؤسسات المتفقة 
ى من العقوبة المؤسسة أو المؤسسات المتعسفة بسبب وضعيا التعسف في وضعية الييمنة االقتصادية، تعف

مميون جنيو إسترليني وىذا ما  91المييمن عمى السوق، إذا لم يتجاوز رقم أعمال المؤسسة أو المؤسسات 
 .Cardif bus » 18 »قررتو الييئة المكمفة بالمنافسة في قضية 
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ئات المكمفة بحماية المنافسة في كال و عميو يتعامل التشريع الفرنسي والبريطاني، وكذلك اليي
الدولتين، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معاممة تمييزية عند ارتكاب الممارسات المقيدة لممنافسة، فيؤخذ 
بعين االعتبار ما إذا كانت المؤسسة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة عند توقيع العقاب، وىذا ما ال نجده ال 

 قرارات مجمس المنافسة. في القانون الجزائري، وال في 
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 : خاتمة

ختاما يمكن القول أن المشرع الجزائري قد منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حماية بموجب 
قانون المنافسة، وتظير ىذه الحماية أساسا من خالل حظر الممارسات المقيدة لممنافسة، فغالبا ما تصدر 

ترغب في التحكم في السوق أو في احتكاره، ولتحقيق أغراضيا تحاول ىذه الممارسات عن مؤسسات قوية 
القضاء عمى المؤسسات األقل حجم واألضعف منيا، والتي غالبا ما تكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة، 
ومن خالل حظر وقمع الممارسات المقيدة لممنافسة تتم حماية ىذه المؤسسات التي ىي في حاجة إلى دعم 

 عمى وجودىا إلى جانب المؤسسات القوية .لتتمكن من الحفاظ 

يشجع قانون المنافسة كذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل اإلعفاءات المنصوص 
، إذ يتم الترخيص ببعض الممارسات المقيدة لممنافسة، إذا كانت ىذه األخيرة لصالح 9عمييا بموجب المادة 

 تثناء صعب التحقيق.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أن ىذا االس

و عمى حد عممنا لم يأخذ مجمس المنافسة الجزائري عند إصدار قراراتو، بعين االعتبار حجم المؤسسة، بل 
يتم االىتمام بقوتيا االقتصادية فقط عند تقدير العقوبة المقررة قانونا، لذلك الحماية والدعم الممنوحين 

افسة يبقى غير كاف، ويجب االىتمام بيذه المسألة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون المن
 لضمان قيام منافسة حرة ونزيية.
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 اليوامش:

                                                           
يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عميو في  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .1996ديسمبر  08، صادر في 76، جريدة رسمية عدد 1996نوفمبر  28استفتاء 
مارس  7، مؤرخ في 14يتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد  2016مارس  6مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 2

2016. 
يوليو  20صادر بتاريخ ، 43، يتعمق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  03–03أمر رقم  - 3

 02، صادر بتاريخ 36، جريدة رسمية عدد 2008نيو يو  25، مؤرخ في 12-08متمم بموجب قانون رقم و  ، معدل2003
، صادر 46، جريدة رسمية عدد 2010غشت  15مؤرخ في  05-10والمعدل والمتمم بموجب قانون رقم  2008يوليو 
 .2010غشت  18بتاريخ 

معنية بتطبيق المتمم أن األشخاص الو  المتعمق بالمنافسة، المعدل 03-03تنص المادة الثالثة فقرة أ من األمر رقم  - 4
كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعتو يمارس بصفة دائمة  قانون المنافسة ىي "المؤسسة"، فتعرفيا عمى أنيا: "
» أنو تطبق أحكام ىذا األمر عمى ما يأتي:     ، فتنص2أما المادة "، نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد

فييا النشاطات الفالحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع ومنيا تمك التي يقوم بيا مستوردو نشاطات اإلنتاج، بما  -
السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا والوكالء ووسطاء بيع المواشي وبائعو المحوم بالجممة، ونشاطات الخدمات والصناعة 

وجمعيات ومنظمات مينية ميما يكن وضعيا التقميدية والصيد البحري، وتمك التي يقوم بيا أشخاص معنوية عمومية 
 القانوني وشكميا وىدفيا،

 الصفقات العمومية، بدءا بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة،-
 .«غير أنو، ال يجب أن يعيق تطبيق ىذه األحكام، أداء ميام المرفق العام أو ممارسة السمطة العمومية 

 الصدد:أنظر في ىذا  -  5
CHARBIT  Nicolas, Secteur public et droit de la concurrence, Joly éditions, Paris, 1999; DESTOURS Stéphane, 

La soumission des personnes publiques au droit interne de la concurrence, Litec, Paris, 2000; BAZEX Michel, 

« Le droit public de la concurrence », RFDA , n°3, juillet-Aout 1998, pp.781-800; SEILLER Bertrand, « Droit 

public de la concurrence et séparation des autorités », RFDA n°01, 1999, pp.189-193. 
 الغير ميم.و  ليس الضرر القميل األثرو  يقصد بعتبة الحساسية المساس الجوىري بالمنافسة، - 6
التي و  المتمم،و  المتعمق بالمنافسة المعدل 03-03من األمر رقم  6تحظر االتفاقات المقيدة لممنافسة بموجب المادة  - 7

تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تيدف أو يمكن أن » تنص أنو: 
ا أو اإلخالل بيا في نفس السوق أو في جزء جوىري منو، السيما عندما تيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد مني

 ترمي إلى:
 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا،-
 تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني،-
 اقتسام األسواق أو مصادر التموين،-
 د األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضيا،عرقمة تحدي-
 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرميم من منافع المنافسة،-
طبيعتيا أو إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوليم خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود سواء بحكم -

 حسب األعراف التجارية،
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 «.السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة-
 .73، ص. 2012، دار اليدى، عين ميمة، شرح قانون المنافسةشرواط حسين،  - 8
 بالمنافسة، المعدل، المتعمق 03-03من األمر رقم  7نة االقتصادية بموجب المادة ميحظر التعسف في وضعية اليي -9
 يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية ىيمنة عمى السوق أو احتكار ليا أو عمى جزء منيا قصد:» تنص أنو: فالمتمم، و 
 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا، -
 تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني، -
 اقتسام األسواق أو مصادر التموين، -
 عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار   والنخفاضيا، -
 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرميم من منافع المنافسة، -
خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود سواء بحكم طبيعتيا أو إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوليم  -

 «.حسب األعراف التجارية
السوق: كل سوق لمسمع أو  » عمى أنو:  03-03من األمر رقم / د 3عّرف المشرع الجزائري السوق بموجب المادة - 10

يمك مماثمة أو تعويضية، السيما بسبب مميزاتيا الخدمات المعنية بممارسات مقيدة لممنافسة وكذا تمك التي يعتبرىا المست
 «.وأسعارىا واالستعمال الذي خصصت لو، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فييا السمع أو الخدمات المعنية 

يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك »  - 11
 قواعد المنافسة.يخل ب

 يتمثل ىذا التعسف عمى الخصوص في:
 رفض البيع بدون مبرر شرعي، -
 البيع المتالزم أو التمييزي، -

 _  البيع المشروط باقتناء كمية دنيا،
 اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى، -
 قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، -
 .«كل عمل آخر من شأنو أن يقمل أو يمغي منافع المنافسة داخل سوق  -

يعتبر عرقمة لحرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالل بيا ويحظر كل » من قانون المنافسة عمى أنو:  10المادة تنص  -  12
في مجال تطبيق ىذا  عمل و/أو عقد ميما كانت طبيعتو وموضوعو يسمح لمؤسسة باالستئثار في ممارسة نشاط يدخل

 .« األمر
يحظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل أنو: "المعدل والمتمم  من قانون المنافسة 12تنص المادة - 13

التسويق، إذا كانت ىذه العروض أو الممارسات تيدف أو يمكن و  التحويلو  تعسفي لممستيمكين مقارنة بتكاليف اإلنتاج 
 ".مؤسسة أو عرقمة أحد منتوجاتيا من الدخول إلى السوقأن تؤدي إلى إبعاد 

أعاله، االتفاقات  00و 00تخضع ألحكام المادتين ال » من قانون المنافسة المعدل والمتمم أنو:  09تنص المادة  -14
 والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا لو.

يرخص باالتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابيا أنيا تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساىم في 
تحسين التشغيل، أو من شأنيا السماح لممؤسسات  الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوق. ال 

 «حل ترخيص من مجمس المنافسة تستفيد من ىذا الحكم سوى االتفاقات والممارسات التي كانت م
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15

 - Voir actes du colloque « Les PME face au droit de la concurrence », organisé par le centre de recherche sur le 

droit des affaires (Creda) et l’autorité de la concurrence, le 22 juin 2011, www.creda.ccip.fr, voir p. 20. 
16

 - « Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : Quel rôle pour la DGCCRF ?», www.economie.gov.fr    
17

 - Voir WISE Michael, « Examen du droit et de la politique de la concurrence au Royaume-Uni », Revue sur le 

droit et la politique de la concurrence, n° 3, volume 5, 2003, pp 67-172. 
18

 - « Les PME face au droit de la concurrence », op.cit, p.37. 

http://www.creda.ccip.fr/
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Introduction  

Le développement économique d’un pays est pondéré à plusieurs facteurs : 

sociologique, culturel  et économique…. La croissance économique  constitue le socle de 

toutes les orientations  des politiques économiques et monétaires afin de permettre une 

meilleure allocation des ressources et de ce fait, rendre le pays plus prospère et indépendant. 

Un des axes ciblé par les autorités afin de parvenir à une croissance économique florissante est 

la relance de l’offre locale en termes de produits et service locaux.  

La relance de la croissance par la demande se fait par le canal des entreprises ; à travers 

la croissance de celle-ci, l’économie sera plus diversifiée et plus prospère. C’est dans ce sillage 

que s’insère une des politiques de développement de l’économie algérienne. 

 D’importants chantiers de restructuration se sont succédés depuis l’indépendance à ce 

jours, ils sont véhiculés tantôt par des actions indirectes tel que le cadre juridique  et tantôts par 

des actions directes concourant à promouvoir l’activité des entreprise. Rien que le volet 

juridique, les PME se sont vues défiler  un ensemble de textes concourant à faciliter les 

investissements  hors hydrocarbure et  orienter ceux-ci vers la création de richesse nationale.  

Le premier texte promulgué au sujet des petites moyennes entreprises remonte à la loi 

18-01 du 12/12/2001, portant loi d’orientation sur la promotion de la PME où elle édicte la 

définition des PME ainsi que les différentes catégories des entreprises et leurs critères 

respectifs. Cela est suivi de la loi  n° 17-02 du 10 janvier 2017, portant loi d’orientation sur le 

développement de la petite et moyenne entreprise (PME), ayant pour  objet de définir la petite 

et moyenne entreprise et les mesures et les mécanismes de soutien qui leurs sont réservés en 

termes d’émergence, de croissance et de pérennisation ; ce texte prévoit aussi un  nouveau 

moyen de financement des entreprises à savoir «  l’agence ». La problématique posée est la 

suivante : quel est l’impact des réformes juridiques sur les petites et moyennes entreprises 

sur notre économie (indices macro-économique) ? 

Pour ce, nous avons jugé utile de réponde à cette question à travers ces trois principaux 

points :  

 en premiers lieux définir l’encrage juridique des PME en Algérie ; 

 suivi des différents moyens mis à la disposition des entreprises pour leurs faciliter l’accès 

au financement.  

 Le troisième point quant à lui aborde le volet chiffré de l’état des lieux des PME en  

Algérie et leurs contributions matérialisées par certains  indicateurs macro- économique. 
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1-Définition de la PME  en Algérie : 

L’encrage juridique afférent aux PME  peut être appréhendé via les deux textes le plus 

récents à savoir : 

1-La loi 18-01 la  loi 01-18 du 12/12/2001portant loi d’orientation sur la promotion de la PME 

où elle édicte la définition des PME ainsi que les différentes catégories des entreprise avec 

leurs critères respectifs. 

2-La loi n° 17-02 du 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite 

et moyenne entreprise (PME) a pour  objet de définir la petite et moyenne entreprise et les 

mesures et les mécanismes de soutien qui leurs sont réservés en termes d’émergence, de 

croissance et de pérennisation. De définir les PME et mesures d’aide et de soutien à leur 

promotion a défini la PME et a distingué différentes formes, elle définit la PME comme étant 

une  entreprise de production et /ou de service : 

- Employant une (01) à (250) personnes. 

-dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas quatre (4) milliards de dinars algériens ou dont 

le total du bilan annuel n’excède pas un (1) milliard de dinars algériens ; 

-qui respecte le critère d’indépendance1. 

A cet effet ce même texte prévoit le nouveau classement des entreprises à savoir : 

La moyenne entreprise est définie comme une entreprise employant de cinquante (50) à 

deux cent cinquante (250) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 

quatre cent (400) millions de dinars algériens et quatre (4) milliards de dinars algériens ou dont 

le total du bilan annuel est compris entre deux cent (200) millions de dinars algériens et un (1) 

milliard de dinars algériens. (Article 08). 

La petite  entreprise par contre tel que défini à l’article 09 de cette loi  se distingue 

comme une entreprise employant de dix (10) à quarante-neuf (49) personnes et dont le chiffre 

d’affaires annuel n’excède pas quatre cent (400) millions de dinars algériens, ou dont le total 

du bilan annuel n.excède pas deux cent (200) millions de dinars algériens. 

Conformément à l’article 10 de cette même loi La très petite entreprise « TPE » est définie 

comme une entreprise employant de un (1) à neuf (9) personnes et réalisant un chiffre 

d’affaires annuel inférieur à quarante (40) millions de dinars algériens, ou dont le total du bilan 

annuel n.excède pas vingt (20) millions de dinars algériens. 

 De prime à bord la remarque portée sur la définition des types d’entreprise fait état 

d’un retard dans la réévaluation des seuils. Sachant que l’inflation n’arrête pas d’augmenter et 

devant la dévaluation excessive du dinars algérien, les autorités devait procéder à réévaluation 

des intervalles bien avant 2017.faut-il le rappeler que le dernier texte juridique afférent aux 

PME remonte à 2001 notamment la  loi 01-18 du 12/12/2001  portant loi d’orientation sur la 

promotion de la PME. 

2. Les aides mises à la disposition de l’Etat à la création d’entreprise : 

 L’entreprise constitue un des facteurs drainant la création de richesse et sa 

diversification ; dans ce sillage, des plans de croissances économiques ont été élaboré par  
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l’Etat  pour essayer  de promouvoir l’activité entrepreneurial afin d’aider les entreprises à jouer 

pleinement leurs rôle. Les dispositifs mis en place peuvent se résumer comme suit : 

2.1. Dispositifs d’aides et régimes d’incitation à l’investissement : 

Un ensemble de dispositif a été mis à la disposition du jeune promoteur afin de lui 

faciliter l’accès aux moyens financiers, ils se présentent comme suit : 

2.1.1.  L’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) : 

L’Agence Nationale de Développement de l’Investissement est une institution 

gouvernementale qui a pour mission la facilitation, la promotion et l’accompagnement de 

l’investissement et de la création d’entreprise à travers des régimes d’incitation qui s’articulent 

essentiellement autour de mesures d’exonération et de réduction fiscale. Cette agence agit via 

deux régimes d’avantages: 

 Le régime général : il s’applique aux investissements courants réalisés en dehors des zones 

à développer ; 

 Le régime dérogatoire : il s’applique aux investissements courants réalisés dans les zones à 

développer et à ceux présentant un intérêt particulier pour l’Etat. 

2.1.2. La caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) : 

La caisse nationale d’assurance chômage, est chargée de gérer le dispositif de soutien à 

la création et l’extension d’activités réservé aux chômeurs promoteurs de 30 -50 ans, ayant 

perdu leur emploi pour des raisons économiques. Le canal de gestion de cette caisse suit ces 

volets : 

 Accompagnement personnalisé durant toutes les phases du projet et l’élaboration de 

Business Plan : Le montant de la subvention assurée par cette caisse est arrêté comme 

suit : 

 Prêt non rémunéré représentant 28 à 29% du coût global du projet 

 Bonification des intérêts bancaires. 

 -Assistance à l’obtention du financement bancaire (70% du coût global du projet) à 

travers une procédure simplifiée par la mise en place du comité de sélection et 

validation et de financement des projets et la garantie des crédits par le fonds de caution 

mutuelle Risques/crédits investissements chômeurs promoteurs 30-50 ans. 

 Les investissements à réaliser dans ce cadre reposent exclusivement sur un mode de 

financement de type triangulaire, qui met en relation le promoteur, la banque et la 

CNAC à travers le montage suivant : 

 Apport personnel : 1 à 2% du coût global du projet 

 Financement CNAC : 28 à 29% du coût global du projet (Non rémunéré) 

 Financement bancaire : 70% (intérêts bonifiés). 

Les bénéficiaires de l’un de ces types d’aides procurent : 

 Des aventages fiscaux (exonération de TVA et abattement sur les droits de douane en 

phase de réalisation et exonération d’impôts en phase d’exploitation) ;  

http://www.mdipi.gov.dz/?-Dispositifs-d-aides-et-regimes-d-
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 Une et formation à la gestion d’entreprise pendant le montage du projet et après la 

création de l’entreprise et ;  

 Une Validation des Acquis Professionnels (V.A.P)2. 

3.1.3. Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) : 

Cette Agence fut créée  en 1996, elle est chargée de l’encouragement, du soutien et de 

l’accompagnement à la création d’entreprise Le dispositif ANSEJ est réservé aux jeunes 

chômeurs (19-35ans) porteurs d’idée de projet de création d’entreprise. 

Le processus d’accompagnement assuré par ce dispositif couvre les étapes de création de 

lancement et d’extension de l’entreprise. Il concerne des projets de création dont le coût global 

ne dépasse pas les 10 Millions de dinars. L’intervention dans le financement de cette agence 

s’opère comme suit : 

 Assistance et encadrement : personnalisés du jeune promoteur en matière de 

maturation du projet et d’élaboration du Business Plan. 

 Aides financières : elle porte soit sur un prêt non rémunéré représentant 28 à 29% du 

coût global du projet ou bien une bonification des intérêts bancaires. 

 Assistance à l’obtention du financement bancaire (70% du coût global du projet) à 

travers une procédure simplifiée par la mise en place du comité de sélection et 

validation et de financement des projets CSVFP et la garantie des crédits assurée par le 

fonds de caution mutuelle Risques/crédits jeunes. 

2.1.4. Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit (ANGEM) : 

C’est une agence dévouée au développement d’un compartiment du dispositif du micro 

crédit. Elle vise à booster les capacités individuelles des personnes à s’auto prendre en charge 

en créant leur propre activité. Le micro crédit est un prêt permettant l’achat d’un petit 

équipement et des matières premières de démarrage pour exercer une activité ou un métier. 

Ce dispositif est destiné à tout citoyen de plus de 18 ans sans revenus ou disposant de revenus 

instables et irréguliers ainsi que les femmes au foyer. Il vise l’intégration économique et 

sociale à travers la création d’activités de production de biens et services. Les offres proposées 

par cette agence sont : 

 Le crédit « achat de matière première » : Ce financement prend en charge   100% 

du montant d’achat de la matière première à travers un prêt non rémunéré (PNR), pour 

un coût global ne dépassant pas 100 000 DA. 

 Le crédit « acquisition de petits matériels et équipements » : il est destiné pour des  

coûts maximum de l’investissement de 1 million de dinars. Le montage financier 

proposé par le dispositif prévoit la formule suivante : 

 Apport personnel : 1% du coût global du projet ; 

 ANGEM : 29% du coût global à travers prêt non rémunéré 

 Banque : 70% du coût global (Intérêts bonifiés) 

2.2. L’aide à l’accès au financement bancaire 

 L’aide à l’accès au financement bancaire est opérée via : 

http://www.mdipi.gov.dz/?-L-aide-a-l-acces-au-financement-
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2.2.1. Les sociétés de capital investissement 

 Ce mode de financement intervient via le capital investissement. C’est  une technique 

de financement par des prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d’une 

société. Il prend plusieurs formes dont :  

 le capital risque pour financer la création d’entreprise ; 

 le capital développement destiné au financement du développement de l’entreprise. 

L’intervention de la société de capital investissement permet de renforcer les fonds propres 

de la société financée et, par la même, améliorer les capacités d’endettement auprès des 

banques. L’intervention de la société de capital investissement se fait sans prise de garanties 

réelles ou personnelles” et, de ce fait, “elle partage les pertes et les profits à concurrence de sa 

participation. 

La société de capital investissement  peut investir à un taux maximal de participation de 

49% du capital de la société et pour une durée de participation qui varie entre 5 et 7ans. 

  Actuellement nous recensons six sociétés de capital-risque à savoir les filiales des 

banques publiques : BADR, BNA, BEA, BAD, BDL et CPA. 

2.2.2La caisse de garantie du crédit d’investissement (CGCI) : 

La caisse de garantie du crédit d’investissement est une institution publique mise en 

place pour soutenir la création et le développement de la PME en lui facilitant l’accès au crédit. 

Elle  a pour vocation de couvrir les risques attachés aux crédits d’investissement consentis aux 

PME. Elle couvre les risques d’insolvabilité, encourus par les banques, sur les crédits et 

complète les autres dispositifs d’aide au financement bancaire de la PME constitués par le 

FGAR et le Fonds de Caution mutuelle. La limite de la garantie est plafonnée à 250 Millions 

de DA pour un montant maximum du crédit de 350 millions de DA. Elle  n’est accordée 

qu’après analyse du projet par la CGCI. La garantie définitive ne peut être octroyée qu’après la 

notification de l’accord de financement au promoteur par la Banque. 

2.2.3. Le Fonds de garantie des crédits aux PME (Le FGAR) : 

Le Fonds de garantie des crédits aux PME  est une institution publique,  est destinée 

pour faciliter l’accès des PME aux financements bancaires lors du lancement de projets de 

création ou d’extension  des PME  en accordant des garanties de crédits aux banques, à l’effet 

de compléter le montage financier de leurs projets. 

La garantie FGAR vient en complément des garanties réelles exigées par la banque 

auprès de ses clients pour la mobilisation des crédits octroyés.via cette opération la banque 

aura une garantie sûre de remboursement des clients en cas d’insuffisance des garanties. 

 Ce mode de financement  est destiné aux investissements hors dispositifs (ANGEM, 

ANSEJ, CNAC) de création et d’extension d’activité de PME  et ce conformément aux 

dispositions de la réglementation en vigueur. 

Le montant minimal de la garantie par projet est de 5 millions DA et le montant 

maximal est de 50 millions DA. Le montant maximal de 50 millions DA désigne la garantie 

accordée et non le coût du projet. La garantie n’est offerte qu’après analyse du projet par le 

http://www.mdipi.gov.dz/?Les-societes-de-capital
http://www.mdipi.gov.dz/?CGCI
http://www.mdipi.gov.dz/?Le-FGAR
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FGAR. La garantie définitive ne peut être octroyée qu’après la notification de l’accord de 

financement au promoteur par la Banque. 

2.2.4. Le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des investissements des 

chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans : 

Le fonds a été créé pour conforter davantage les banques dans la prise des risques 

inhérents au financement des entreprises créées dans le cadre des dispositifs CNAC. La 

garantie du fonds complète celles déjà prévues par le dispositif, à savoir :  

 Le nantissement des équipements et/ou le gage du matériel roulant au profit des 

banques au 1er rang et au profit de CNAC au 2ème rang ;  

 L’assurance multirisque subrogée au profit de la banque. 

Le montant de la cotisation au Fonds est calculé sur la base du crédit bancaire accord, (0,35%) 

du montant du crédit accordé. 

2.2.5. Le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs : 

Le Fonds a été créé pour conforter davantage les banques dans la prise des risques 

inhérents au financement des entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ. La 

garantie du fonds complète celles déjà prévues par le dispositif, à savoir :  

 Le nantissement des équipements et/ou le gage du matériel roulant au profit des 

banques au 1er rang et au profit de l’ANSEJ au 2ème rang ;  

 L’assurance multirisque subrogée au profit de la banque ;  

  Le montant de la cotisation au Fonds est calculé sur la base du crédit bancaire accordé 

(0,35%) du montant du crédit accordé. 

2.2.6. Le fonds de garantie mutuelle des micros crédits 

Le fonds a pour objet de garantir les microcrédits accordés par les banques et 

établissements financiers adhérents au fonds, aux bénéficiaires ayant obtenu la notification des 

aides de l’agence nationale de gestion du microcrédit, l’ANGEM. 

2.3. Les structures d’appui et d’animation économique locale : 

Parmi ces structures nous trouvons la pépinière d’entreprise, dénommée également 

incubateur est une structure publique d’appui, d’accueil, d’accompagnement et de soutien aux 

promoteurs de projets, mise en place par le ministère de la PME.L’assistance apportée aux 

promoteurs consistent essentiellement à : Héberger à durée déterminée les porteurs de projets 

et offrir les services suivants :  

 Des bureaux ou locaux à durée déterminée ;  

 Un mobilier bureautique et matériel informatique ;  

 Documentation, Moyens de communication et de reprographie, Réseau internet, Fax 

téléphone, photocopie et tirage ; 

 Accompagner les promoteurs de projets dans toutes les démarches auprès :  

 Des institutions financières ;  

 Des fonds d’aide et de soutien ;  

http://www.mdipi.gov.dz/?-Les-structures-d-appui-et-d-
http://www.mdipi.gov.dz/?Le-fonds-de-caution-mutuelle-de
http://www.mdipi.gov.dz/?Le-fonds-de-caution-mutuelle-de,81
http://www.mdipi.gov.dz/?Le-fonds-de-caution-mutuelle-de,81
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 Wilayas, communes et autres organismes en rapport avec leurs 

projets. 

 Offrir les conseils personnalisés au plan financier, juridique, fiscal, Commercial et 

technique ; 

 Organiser toute forme d’animation, d’assistance, de formation spécifique et de suivi des 

porteurs de projets jusqu’à maturation et création de leur entreprise. 

2.4. L’agence :  

 Cet organe est créée en dispositions de l’article 17 de la loi n° 17-02 du 10 janvier 

2017.L’agence est chargée de la mise en oeuvre de la stratégie de développement de la PME. 

Elle  assure la mise en oeuvre de la politique de développement des PME en matière 

d’émergence, de croissance et de pérennisation, y compris  l’amélioration de la qualité, la 

promotion de l’innovation et le renforcement des compétences et des capacités managériales 

des PME. La gestion des ressources de cette agence ainsi  que les dépenses de fonctionnement  

sont  arrêtés par  les dispositions du compte d’affectation spéciale n° 302-124 « Fonds national 

de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité 

industrielle ». 

2.5. Objectifs des aides mise à la disposition des PME par l’Etat : 

 Publier et promouvoir la diffusion de l’information à caractère industriel, commercial, 

juridique, économique, financier, professionnel et technologique relative au secteur des 

PME ; 

 Encourager toute initiative tendant à faciliter l’accès des PME au foncier ; 

 œuvrer pour la mise en place de régimes fiscaux adaptés aux PME ;  

 Favoriser et d’encourager le développement de la culture entrepreneuriale, ainsi que les 

nouvelles technologies et l’innovation au sein des PME ;  

 Faciliter l’accès des PME aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins 

; 

 Encourager les associations professionnelles, les bourses de sous-traitance et les 

groupements ; 

 Renforcer la coordination entre les dispositifs de création et d’appui aux PME aux 

niveaux  central et local. 

3. Evaluation de  l’impact des différents dispositifs sur la population des PME et sur 

l’économie Algérienne: 

3.1. Evolution de la population des entreprises : 

La population des entreprises en Algérie  est en croissance constante, le tableau ci après résume 

les différentes entreprises selon le type et leurs évolution : 
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Tableau N°01 : répartition par statut juridique des PME 2014-2017 

ANNEE 2017 2016 2015 2014 

Types de PME 
Nbre 

Part 

(%) 
Nbre 

Part 

(%) 
Nbre 

Part 

(%) 
Nbre Part (%) 

PME privées 

        

Personnes morales 628 219 57,48% 595 810 56,21% 577 386 56,96% 496 989 58,37% 

 Personnes 

physiques 
464 689 42,52% 464 215 43,79% 436 251 43,04% 354 522 41,63% 

-dont Professions 

libérales 
223 195 20,42% 220 512 20,80% 202 953 20,02% 159 960 18,79% 

-dont Activités 

artisanales  
241 494 22,10% 243 699 22,99% 233 298 23,02% 194 562 22,85% 

S/Total 1 1 092 908 99,98% 1 060 025 99,98% 1 013 637 99,96% 851 511 99,94% 

 PME publiques                  

Personnes morales 262 100,00% 264 100,00% 438 100,00% 542 100,00% 

S/Total 2 262 0,02% 264 0,02% 438 0,04% 542 0,06% 

Total 1 093 170 100% 1 060 289 100% 1 014 075 100% 852 053 100% 

Source : adapté des données du Ministère de l’industrie 

A partir des données supra, la démographie des entreprises  est de plus en plus 

croissante : passée de 852.053 en 2014, l’Etat recense actuellement 1.093170 entreprises crées 

en 2017 soit une augmentation de 29%, ceci dénote de la fertilité du marché algérien quant aux 

opportunités offertes. 

Nous constatons que le secteur du privé détient la plus grande part de la population crée 

et en particulier les entreprises à statut morale totalisant à elles seules un taux majoritaire 

moyen de 54%. Le secteur des services représente en 2017  un taux 53.82% des secteurs 

d’activités les plus convoités, suivi des BTPH et de l’industrie manufacturé. Le secteur 

d’agriculture quant à lui figure à la dernière place pour un taux de 1.11%, le tableau ci après 

résume la ventilation des entreprises selon les secteurs d’activités, cette répartition est plus au 

moins répondue plus les années considérées (2014-2016). 
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Tableau N°02: Répartition des PME (Personnes morales) par secteur d’activité2017 

Secteurs d’Activité PME 

privées 

PME 

publiques 

Total part 

 Agriculture  6 877 96 6 973 1,11% 

Hydrocarbures, Energie, Mines et 

services liés 
2 936 2 2 938 0,47% 

BTPH 182 477 24 18 2501 29,04% 

Industries manufacturières 97 728 75 97 803 15,56% 

Service 33 8201 65 338 266 53,82% 

Total général 628 219 262 628 481 100% 

Source : élaboré par nos soins à partir des données du ministère de l’industrie et des mines. 

Parmi les entreprises de service crées nous trouvons : les bureaux d’affaires, les agences 

de voyages …. Ces derniers ne sont créateurs de richesse en termes de valeur ajouté ou encore 

de l’emploi. 

   L’autre lecture des deux tableaux fait renvoi à la dominance du secteur privé sur le 

publique de prés de 98% sur l’ensemble des années considérée, cela renvoi à dire que l’Etat est 

entrain d’encourager la privatisation et la fin des subventions. 

   Pour ce qui est des entreprises à statut Personnes physique, nous constatons  une 

répartition homogène de la part des entrepreneurs de profession libérale et artisanal. Rien qu’en 

2016 la part des entreprises d’ordre profession libérale est de 220 512 soit en moyenne de 22% 

de la part des entreprises opérantes sur le marché ; de même pour la profession artisanal qui 

occupe en moyenne une part de 21,7% sur ces quatre dernières années. Le graphique ci après 

nous montre la part  des entreprise par secteurs les plus actifs. 
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Graphique N° 01: Part des entreprises physiques par secteur d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : élaboré par nos soins à partir des données du ministère de l’industrie et des mines. 

 A partir de ces données, le secteur de l’agriculture occupe une part importante dans les 

investissements en entreprises physique, suivi du secteur de la santé (dont le métier de dentiste 

est le plus convoité) à hauteur de  20%, pour que vient par la suite le métier de juriste à hauteur 

de 10% sur le total des entreprises physique récences en 2018. 

4-Impact de la croissance de la population des PME sur l’économie : 

Le point précédent a traité donc la croissance du nombre des entreprises sur les années 

considérées, il y a lieux de préciser que depuis 2014, l’économie Algérienne a été touché par le 

déclin vertigineux du prix du baril, d’où l’urgence manifesté par le gouvernement à l’idée de 

diversifier l’économie. Plusieurs critères peuvent être pris en considération pour apprécier le 

rôle joué des entreprises dans l’économie. Pour notre étude nous avons retenu deux variables à 

savoir le chômage et la balance commerciale. Le choix de ces deux indicateurs fait renvoi au 

carré magique de croissance économique. 

4-1. Evolution de l’emploi : 

Le secteur de l’emploi est un secteur très lié à l’évolution des entreprises, plus il ya 

création d’entreprises plus les recrutements se font de masse. L’évolution du chômage sur ces 

dernières années se présente dans ce schéma. 
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Figure N°02 : évolution du  taux de chômage en Algérie : 

 

Source : bulletin  ONS, N°819 ; Direction Technique chargée des Statistiques de la Population 

et de l’Emploi.   

L’évolution chômage   connais une évolution en dents de scies, le recrutement est plus 

répondu entre 2010 et 2014 et ce suit à l’importante croissance des entreprises crées durant 

cette période. Ce n’est qu’en 2016 que le taux de chômage s’est revu à la hausse malgré que le 

volume des entreprises crées est en hausse. L’explication avancée revient au secteur des 

entreprises crées : il s’agit d’entreprises de prestation de service et donc elles ne drainent pas de 

recrutements important (1 ou 02 agents par entreprises). A titre illustratif, la répartition de 

l’emploi durant l’année 2016 se présente comme suit : 

Graphique N°03 : Répartition des emplois par secteur d’activité2016 

 

Source : WWW.ONS.DZ  
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 Le secteur des services  qui prédomine en termes de placement des jeunes recrutés il 

s’agit notamment : agences de tourismes, bureaux d’affaires et d’études. Par contre les secteurs 

de l’industrie et de l’agriculture ont une part assez faible en terme de recrutement et encore 

plus faible que les années 90. Ce classement s’explique par  le ralentissement de l’activité 

industrielle suite aux rudes concurrences. 

 En 2017, la baisse du volume de l’emploi  a touché le secteur du BTP (avec un solde 

négatif de 91 000) ainsi que le commerce, services et administration publique (un solde négatif 

de 84 000) expliqué par le gel des recrutements des dispositifs d’insertion des nouveaux 

diplômés (DIAP) cités supra. Il faut souligner que la progression enregistrée en 2017 , porte sur 

la main d’oeuvre sans qualification – en succession avec le gel des recrutements des 

administrations- pour un taux de 7,7% à 10,1% et celui des diplômés des instituts et écoles de 

formation professionnelle de 13% à 14,8%.  

4-2-Evolution du commerce extérieur : 

L’ensemble des dispositifs d’aide à la création des entreprises sont conçus dans la 

perspective de diversification économique et de l’indépendance alimentaire vis-à-vis de 

l’extérieur. Cependant les attentes des résultats dans ce sens tardent à voir le jour : la balance 

commerciale  tire d’avantage vers le rouge ; nous constatons un déficit de plus en plus accentué 

durant ces dernières années malgré les plans de développements  des PME en Algérie tel que 

porté à ce graphique. 

Graphique N°04 : Evolution des importations et des exportations 

 

Source : élaboré par nos soins à partir des données du ministère des finances. 

Sur la période considérée, seule l’année 2014 connait un excédent de la balance 

commerciale pour un montant de  1 481  millions US, les trois autres exercices connaissent un 

déficit respectif de : (-)17 034,(-)17 063 et (-)11194 millions de dollars américains. En 

détaillant d’avantage la composition de ces deux grands soldes, nous constaterons que notre 

pays importe des matières censé être produites par nos entreprise tel que présenté à ce tableau : 
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Tableau N°03 : situation du commerce extérieur à fin septembre 2018 

 

Balance commerciale  (en 

millions US $) 
2014 2015 2016 2017 

A fin 

Septembre 

2018 

Importations  58 580 51 702 47 089 45 957 33 703 

Biens alimentaires 11 005 9 316 8 223 8 437 6 578 

Dont:   Céréales (Blé, Farine, 

Semoule….) 
3 680 3 541 2 811 2 774 2 427 

Lait et dérivés 2 045 1 170 985 1 410 1 090 

Biens intermédiaires 17 622 15 970 14 613 14 497 10 168 

Biens d'équipements 19 619 17 740 15 915 14 573 10 061 

Biens de consommation non 

alimentaires 
10 334 8 676 8 338 8 450 6 896 

Dont:   Médicaments 2 180 1 973 2 022 1 893 1 618 

 Véhicules de tourisme 2 963 2 038 1 351 1 617 1 884 

Exportations 62 886 34 668 30 026 34 763 30 012 

Dont    Hydrocarbures 60 304 32 699 28 221 32 864 27 934 

Balance commerciale 4 306 -17 034 -17 063 -11 194 -3 691 

 Source: CNIS 

  Les biens d’équipements  constituent à eux seul prés de 34% du total des importations 

en Algérie ceci s’explique par les grands projet entrepris par l’Etat lors de ses plans 

d’investissement, suivi des biens intermédiaires  au taux moyen de 31%, que viendra les biens 

alimentaires pour un taux moyens sur les importations de 18%,cette situation n’est ni à la 

faveur de l’Etat ou encore aux entreprises agroalimentaires qui essayent de devancer le produit 

étranger par la qualité de la production locale. Pour ce qui est des exportations, nous constatons 

qu’elles ne sont composés que d’hydrocarbures à hauteur de 94%, ce qui renvoi à dire que 

notre économie demeure  dépendante à la matière première. 

A la lumière de ce  travail, nous pouvons donc conclure que l’Etat a mis à la disposition 

des PME un terrain propice quant à leurs créations et développement, mais ils demeurent 
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faibles pour donner  des résultats concluants sur l’économie en termes de diversification et 

croissance. 

Le constat porte aussi sur les recrutements qui pour la plus part sont pris en charge par l’Etat 

notamment  les différents dispositifs d’aides à l’insertion des jeunes diplômés qui ont permis 

aux entreprise un allégement en terme de charge salariale mais cela n’a pas été bien exploité 

par celles-ci pour avancer et s’investir. 

Enfin, il faut  rappeler qu’avec les interdictions de l’importation de certains produits 

arrêtés par le ministère du commerce, les entreprises essayent de gagner la confiance du 

consommateur par la révision de leurs produits afin de redonner une belle image voir la 

reconstruire, de nos produits algérien. 
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Les Références : 

                                                           
1 L’entreprise dont le capital n’est pas détenu à 25% et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne  

correspondant pas à la définition de la PME. 
2 C’est une mesure mise en œuvre en partenariat avec le Ministère de la Formation et de l’Enseignement 

Professionnel, elle vise à évaluer et à valoriser l’expérience professionnelle des futurs promoteurs en situation 

d’absence de justificatif de qualification (certificat de qualification, diplôme ou certificat de travail). Cette 

opération est prise en charge financièrement par la CNAC 
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 :   مقدمة

 نظرا للدور الذي، يزداد االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم اقتصاديات الدول
ة شكاليإوتعد ، أصبحت تؤديه وكذا المكانة االستراتيجية التي تحتلها في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية

  .ابين أهم الصعوبات التي تواجههمن ، إلى جانب إشكالية النمو، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، لعشرينا القرن  من األخيرة العشرية بداية في بالجزائر االقتصادية السياسة عرفته الذي ن التحولإ
 تنظيم مجال في الناجحة غير التجارب فبعد، الوطني االقتصاد في هياكل خاصة هامة تغيرات أفرز

، ةوالمتوسط الصغيرة المؤسسات لتنمية وترقية أكبر ودعما أوسع مجاال الدولة أعطت، المؤسسات وتسيير
 حتى والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات والتشريعات لدعم القوانين من ترسانة وضع خالل من ذلك ويظهر
 .عشرينوال الواحد القرن  مطلع في الدولة أقرته التي النمو دعم لبرامج يستجيب نمو معدل تحقيق في تساهم

 تأهيل حاجزا امام االسباب التي تقف التحليلو  بالدراسة التي تناولت المواضيع تعددت لقد
 موضوع اشكالية قد شغلو  المنوط بها تحقيق التنمية لكي تلعب دور، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المبذولة الجهود فرغم نموهاو  يحد من تطورها اساسيا باعتباره عائقا هاته الدراسات هاما ضمن حيزا تمويلها
ما زلت المؤسسات الصغيرة ، عبر مجموعة من االليات للتمويل البنكي التقليدي ولوجها يللتسه

 التمويلية. من المعيقات تعاني مجموعة، والمتوسطة

 اءإلنش، الضرورية اإلنتاج عوامل أهم أحد توفر مدى دراسة والبحث ه من هذا الرئيسي ن الهدفإ
، الرأسم في والمتمثل، ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وباألخص الجزائرية االقتصادية المؤسسة وتطوير
لتي ا البدائلو  احتياجاتها لتمويل للقروض البنكية لجؤها محدودية إشكالية تشخيص محاولة طريق عن وهذا
 لتجاوز كيالتمويل التشار  يفتحها في االفاق التي هذا بالبحثو  تمكنها من تجاوز هذا النوع من المعيقات قد

 عملية على عوائق الوقوف مع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في جديد اشكاالت التمويل كأسلوب
 المنوط بها. الدور المؤسسات هذه تلعب حتى العملية لهذه الجديدة والتصورات التمويل
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 :   تعريف المؤسسة-وال أ

إرساء ، المؤسسات العموميةمن أجل استرجاع نجاعة  اطار اصالحات هيكلية عمد المشرع في
نعاش االقتصاد قواعد تلك  أهمها، الى إصدار العديد من النصوص القانونية المشجعة لالستثمار، السوق وا 

ية وقد عرفت منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر ، التي تتعلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 12/12/2001قية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ تحوالت نوعية سببها صدور القانون التوجيهي لتر 

يمي حيث حدد من خالله اإلطار القانوني والتنظ، والذي يعتبر نقطة انعطاف حاسمة في مسار هذا القطاع
نشاء آليات و و  الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا آليات وأدوات ترقيتها ودعمها. ت سياساا 

 يعة وخصائص هذه المؤسسات.تمويل تتالءم مع طب

رة جاء هذا القانون التوجيهي ليجد حلوال للعديد من اإلشكاالت التي تواجهها المؤسسات الصغي
 وذلك بوضع مجموعة من اآلليات التنظيمية التي من شأنها تدعيم وترقية هذا النسيج من، والمتوسطة
 االستثمار الداخلي واألجنبي المباشرتحسين محيط  وإذ أن الهدف من وضع هذا القانون ه، المؤسسات

 ريةالطاقات البش على انها مجموعة من يمكننا تعريف المؤسسةو  والمساهمة في تحرير المبادرات الخاصة.
 المهام ءداأ وأقصد انجاز  معين وفق تركيب فيما بينها التي تشغل مادية وطبيعية كانت ا الموارد الماليةو 

 1المجتمع  من طرف المنوطة بها

 همية المؤسسة:   أ -ثانيا

 يمكننا تلخيص هذه االهمية فيما يلي:   

 :  المؤسسة كعون اقتصادي -1

 رأس المال، العمل،-حسب هذه المقاربة تعرف المؤسسة على أنها: "تنسيق بين عوامل اإلنتاج 
 خدمات موجهة للسوق ومنه الوصول إلى تلبية االحتياجات للحصول على وأ، بغية إنتاج سلع -الطبيعة

نظيم إنتاج مع تواجد مركز للقرار في المؤسسة، ممثال في سلطة اإلدارة وقدراتها التسييرية، من حيث ت
 .عملية اإلنتاج بحسب إمكانيات المؤسسة والمتغيرات البيئة الخارجية

 :  المؤسسة منظمة اجتماعية-2

 المقاربة تعرف المؤسسة على أنها مجموعة من األفراد يشاركون وينسقون جماعيا في حسب هذه 
 .الخدمات منظمة مهيكلة إلنتاج السلع أو
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 تها منفلم يعد ينظر إليها من زاوية ميكانيكية لعملية اإلنتاج ولكن كمنظمة اجتماعية، يتم دراس
 ....ف وتصرفات األفراد،خالل تنظيم السلطات، توزيع المهام، اتخاذ القرار، مواق

 :  المؤسسة كنظام- 3

قاء بيرتكز مفهوم النظام على تواجد عدة عناصر مترابطة فيما بينها عن طريق عدة ارتباطات مع  
عية الكل منظم ومتساند بغية تحقيق هدف موحد، وعليه فإن المؤسسة ما هي إال مجموعة من األنظمة الفر 

، تسويق، ...ظام الالعالقات التبادلية )نظام الموارد البشرية، نظام اإلنتاج، نالمترابطة فيما بينها بالعديد من 
ة خارجيالبيئة ال نظام المعلومات، ...(، فضال عن ضرورة اإللمام بجزء مهم من النظام الكلي للمؤسسة وهو

ته مع بيئللمؤسسة والتي تعتبر عنصرا مهما من عناصر النظام، فالمؤسسة عبارة عن نظام مفتوح يتفاعل 
م النظام بشكل عام يتكون من ثالثة أجزاء مدخالت، عملية التحويل ث، و الخارجية من مدخالت ومخرجات

 .2المخرجات

 :   االقتصاديةوظائف المؤسسة  -ثالثا

 للمؤسسة عدة وظائف تمكنها من اداء دورها االقتصادي واالجتماعي

 لوظيفة اإلدارية:   ا -1

كم مختلف المهام اإلدارية الالزمة لتحقيق الهدف المنشود من طرف المؤسسة ومن تنظيم وح تشمل
 .مراقبة وتخطيط وتنسيق، كما تقوم بنموذجية نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف األخرى 

 وظيفة اإلنتاج )الوظيفة التقنية(:   -2

 .يهها للبيعتهتم بتحديد أساليب اإلنتاج وتقنياته بهدف صنع المنتوجات وتوج

 الوظيفة المالية:     -3

ه ذتعبر عن أوجه النشاط اإلداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة األموال إذ يقع على عاتق ه
ات لعملياالوظيفة توليد المعلومات المالية، والتكلفة الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة بالنسبة لمختلف 

 .ية والتجارية على مختلف أنواعهاواألنشطة وكذلك تلخيص المعامالت المال
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 الوظيفة التجارية:    -4

ف دورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن فعليين، والسهر على تصري
 .المنتوجات بواسطة الوظيفة التسويقية

 الوظيفة التسويقية:     -5

 بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبة وبفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من المعنية
 ا هوتكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن وتحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين )شراء، بيع( وهدفه

 .اكتشاف حاجيات المستهلكين بغية إشباعها

 الوظيفة االجتماعية:    -6

ومهارات ومواهب العاملين أي االستخدام األمثل للموارد البشرية على جميع وتعتني بتنمية قدرات 
 .المستويات بغية تحقيق أهدافها

 الوظيفة المحاسبية:     -7

وم مجموعة العمليات المحاسبية التي تترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تق
 .3المؤسسة وقياس أثرهابمالحظة وتسجيل التدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط 

 واقع اشكاليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:    –رابعا 

وم تعاكسها تعبئة ضعيفة للقروض البنكية، ذلك ان ضعف التمويل .ص.ن سياسة انعاش المإ
، حيث االستدانة قصيرة االمد السهلة لكنها ثقيلة التكاليف المتوسط والطويل االجل يدفع الم ص وم نحو

ا تشكل تسهيالت الصندوق اكثر من نصف الديون االجمالية لهذا المؤسسات وهوما من شانه التأثير سلب
مويل تعلى بنيتها المالية التي تتخذ البنوك من هشاشتها ذريعة لرفض منحها بالقروض الالزمة لكي يبقى 

 ي فلك حلقة مفرغة من التنمية ومواكبة التطورالم ص وم يدور ف

 مظاهر واسباب محدودية التمويل البنكي  -1

نظرا للخصوصيات التي يتميز بها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحتل مشكلة التمويل 
 ويعود هذا في الواقع مركز الصدارة ضمن مجموعة الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في الجزائر

 لى:   إ
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 عدم موضوعية القيود والشروط التي يفرضها لتمويل القطاع الخاص، والتي تميل في الواقع 
إلى الجانب القانوني أكثر من الجانب االقتصادي. فقد عمل النظام المصرفي في الجزائر على خدمة 

قطاع وبالتالي فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لل مؤسسات الدولة في تنمية المشاريع الضخمة
 الخاص لم تكن تنموا ولم تجد الدعم المالي الالزم إال على هامش مشاريع القطاع العام، 

  مشكلة نقص الضمانات وقلة حجم األموال الخاصة للمشروعات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة
 ها من حيث التمويل. يؤدي بالبنوك إلى التخوف من التعامل مع

 غياب ثقافة السوق المالي في الجزائر وهذا ما جعل منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
حول  راساتفي الجزائر تعمل وفقا لنماذج التسيير التقليدي وبموارد مالية ضئيلة، ولقد بينت العديد من الد

التمويل المتاحة المؤسسات المسعرة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األوربية أن اإلمكانيات وفرض
(Cotées( تفوق بكثير تلك المتاحة للمؤسسات غير المسعرة )Non cotées والواقع أن توفر سوق .)

 مالي كبديل أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى اشتقاق نشاط آخر مصاحب وهو
 االستثمار في األوراق المالية. 

 زيد منيالية عند الحاجة إلى التمويل، واالبتعاد عن التمويل البنكي، سوف إن اللجوء األسواق الم
عن  درجة استقاللية المؤسسات ذات العجز المالي ومن ثم إمكانية االستثمار في مختلف المجاالت بعيدا

 شروط منح االئتمان المصرفي. 

سات يمّكن من القول بأنها مؤسإن افتقار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى وجود سوق مالي 
تها في ( مقارنة بباقي المؤسسات الكبيرة وحتى بالمقارنة مع نظيراSous-capitaliséesضعيفة الرسملة )

ة متوسطالدول المتقدمة والمتوفرة على أسواق مالية. وتنشأ في الجزائر العديد من المؤسسات الصغيرة وال
 4 .بالحد األدنى المسموح به قانونا

انعدام إمكانيات التمويل المصرفي طويل األجل الذي تعاني منه المؤسسات  وأأن الضعف  كما
 الصغيرة والمتوسطة يعود إلى عدة أسباب أهمها:  

  ،عدم تكيف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مع الميكنزمات المالية الحديثة 

  ،الضعف الكبير في مستوى الضمانات، بل انعدامه في بعض األحيان 

  ،تعقد اإلجراءات والعمليات اإلدارية وطول وقتها 
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 .عدم كفاية األموال الخاصة 

 جاتاالحتيا مالي لتلبية مصدر كأهم بالبنكية بالقروض التمويل على الجزائر في م.ص.الم اعتماد نإ
 ظم، إنمع ان اعتبار تنوعها على وعدم الخارجية التمويل مصادر لمحدودية منها جزء في يعود قد التمويلية

 من عليها متحصل بنكية قروض عن عبارة هي الجزائر في م.ص.للم الخارجية التمويل مصادر كل نقل لم
 .5عمومية بنوك طرف

 تعتمد اانه يعني م، مما.ص.للم التمويلية االحتياجات لتلبية مالي مصدر همأ  الذاتي التمويل اذن يمثل
 زائرالج في والبنكي المالي النظام توفر لعدم ذلك تفسير يمكن محدودة، وقد بنسب الخارجي التمويل على
 6.م.ص.للم المناسبة والنوعية بالكمية السيولة لتوفير المالئمة المالية والمؤسسات الهيئات على

 دولةال أن إال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منها تعاني التي والصعوبات على الرغم من هذه المشاكل
 هو تواجهها أصبحت التي الرئيسية العقبة وأن المؤسسات، خاصة هذه إنعاش في كبيرة مجهودات بذلت
 ساتالمؤس تلك تمكن جديدة آليات باستحداث المعنية قامت، السلطات المشكل هذا التمويل، ولتذليل مشكل
 من المقدمة القروض تضمن صناديق إنشاء تم البنوك، كما غير من للتمويل جديدة مصادر إيجاد من

 .العمومية البنوك طرف

 :صعوبات الولوج للقروض البنكية-2

 :  والمتوسطة الصغيرة للمشروعات تمويلها في البنوك تعترض المعوقات، التي مأله عرض يلي فيما

 وموضوعية سليمة جدوى  وجود دارسات عدم -1

 الضمانات ضعف -2

 واإلمكانات الخبرة لضعف منتظمة دفاتر إمساك أصحابها تمكن المالية: السجالت انتظام عدم -3
 البعض أن شخصية، كما إحصائية سجالت بإمساك ويكتفي أصحابها النشاط حجم وانخفاض
 . الضريبية المشكالت يتجنب

 لألعراف وفقا ائتمان ملف عدادى إ علة القدر  عدم -4
 7المخاطر درجة ارتفاع -5

 الفائدة سعر سياسة -6
 سوق مالي منوع يسمح بالمفاضلة بين مجموعة من بدائل التمويل  غياب -7
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غياب مؤسسات مالية وبنوك محلية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر  -8
 كامل التراب الوطني 

 غياب صيغ تمويل مفصلة ومنظمة حسب احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -9

ضوعية كية إلى معيار الضمانات القانونية وا همال معايير أخرى مو استناد قرار منح القروض البن -10
كانة تتعلق بجدية وفعالية المؤسسة موضوع اإلقراض كأهمية التدفقات المالية المستقبلية والم

 االستراتيجية لنشاط المشروع وآليات العرض والطلب في محيط المؤسسة..، 
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )مخاطر غياب تام لتقنيات تغطية مخاطر منح االئتمان ل -11

الصرف، مخاطر تقلب معدالت الفائدة...(، األمر الذي يؤدي بالتبعية إلى التحفظ والحذر 
 الكبير من طرف البنوك في منح االئتمان لهذه المؤسسات؛

ه لما أنعاكتفاء البنوك الجزائرية باألساليب واألدوات الكالسيكية في تقدير خطر منح االئتمان،  -12
ة، لمتقدمتوجد أساليب وتقنيات حديثة وأنه تم تجاوز األساليب والتقنيات الكالسيكية لدى الدول ا

خصوصا وأنه توجد العديد من الدول تحولت / في طور التحول إلى اقتصاد السوق، أين 
أصبحت تسود ثقافة اقتصاديات أسواق رأس المال ال اقتصاد االستدانة، ومن ثم فإن أدوات 

 لتي كانت معتمدة في ظل اقتصاد االستدانة أصبحت اليوم جد محدودة االستعمال.التحليل ا

 غياب سياسة مالية ديناميكية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. -13

لقروض انعدام بنوك المعلومات التي تسمح للمؤسسات المالية والبنوك بالمعالجة السريعة لملفات ا
الصغيرة والمتوسطة، حيث يسمح النظام المعلومات المتطور بتحليل أفضل  المقدمة من طرق المؤسسات

 8 .المتوسطة، ومنه إمكانية تغطية المخاطر المالية لمخاطر المؤسسة الصغيرة و/أو

 بدائل القروض البنكية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:   :خامسا

 اتالسلط لدى األخيرة اآلونة في كبيرة أهمية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مسألة احتلت
  .االقتصادية التنمية في المؤسسات ودور هذه أهمية تزايد مع الجزائرية، خاصة
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 والمتوسطة:  الصغيرة المؤسسات لتمويل الداعمة الجديدة الهياكل -1

المؤسسات  تدعيم على تعمل جديدة هياكل إنشاء تم المالئمة التمويل مصادر إيجاد أجل ومن
لهياكل: ا هذه أهم المالية، ومن الجوانب في أو والتنظيمية التشريعية الجوانب في سواء والمتوسطة الصغيرة

  Fonds de Garantie des Crédits auxPME وم.ص.صندوق ضمان قروض االستثمارات الم

 تيال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة الضمانات منح في ساسية في التدخلتتمثل وظيفته األ
 .المؤسسات توسيع  *.التجهيزات تجديد  *.المؤسسات إنشاء *الحاالت التالية:   في استثمارات تنجز

 المعمول به ما،  والتنظيم للتشريع تصرفه، وفقا الموضوعة الموارد تسيير  -

 المطلوبة،  والضمانات المشاريع أهلية إقرار  -

 عليها،  المتنازع المستحقات تحصيل عمليات بمتابعة التكفل  -

 الصندوق،  ضمان منح عن الناجمة المخاطر متابعة  -

 والمتوسطة،  الصغيرة المؤسسات لفائدة الدولية الهيئات تضمنها التي البرامج متابعة ضمان  -

 ضمان من المستفيدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة التقنية والمساعدة االستشارة ضمان  -
 الصندوق، 

 التالية:   بالمهام بالقيام الصندوق  كلف كما

 الصغيرة المؤسسات ترقية إطار في تنشط التي بالمخاطر تتكفل التي المتخصصة االتفاقيات ترقية  -
 وتطويرها،  والمتوسطة

 صيغ بكل الخاصة الضمان شهادات الصندوق، وتسليم ضمان عن الناجمة المخاطر متابعة ضمان  -
  التمويل،

 .الصندوق  قبل من الموضوعة الضمان ألنظمة المستمر التقييم  -

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لصالح المالية والمؤسسات البنوك مع اتفاقيات إعداد  -

 ةوالمتوسط الصغيرة المؤسسات بترقية المتعلقة التدابير على المصادقة إلى يهدف عمل بكل القيام  -
 9.ضمان إطار في وتدعيمها
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 مداخلة حتت عنوان

 التمويل عن طريق راس المال المخاطر -2

كون التمويل بالمشاركة يعني ذلك التمويل الذي يربط بين النظام االقتصادي والنظام المالي في
تفاق الممول وصاحب المشروع شريكين في نتائج المشروع وتقسم نتائج العملية االقتصادية بينهم حسب اال

 وحسب مساهمة كل منهم في عملية التمويل.

 إلى عملية تهدف كل في المشاركة إلى باألساسالتمويل عن طريق راس المال المخاطر، يعود
 اتأسيسيه عند خاصة إلى أموال ماسة حاجة في تكون  والتي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات رأسمال تدعيم

10FinaLEP-Sofinance. 

ف االستثماري المعروف ايضا براس المال المجاز  المال رأس الخاص بشركةالتنظيم  فإن لإلشارة
 ويأخذ التمويل بالمشاركة وجهين معروفين وهما:   11،لجملة من النصوص القانونية يخضعالمخاطر 

المشاركة في رأس المال ويعني هذا أن الممول يساهم في تمويل العملية االقتصادية بشرائه  .1
 لحصص معينة في رأسمال المشروع.

قروض تشاركية وهي قروض يقدمها الممول عادة في مشاريع يملك بعض أسهمها. وتعتبر هذه  .2
ة القروض بمثابة ديون على المشروع الممول لكن عائد هذا التمويل يكون مرتبط بنتائج العملي

 االقتصادية ويفصل العقد الموقع بين الطرفين كيفية حساب وأقتسام األرباح.

 س مال المشروع فإنها تتم من خالل شراء أسهم عن طريق تفويت بعضهابالنسبة للمشاركة في رأ
مساهمة أولية في المشروع إذا  من صاحب المشروع إلى الممول أوعن طريق رفع رأس مال المشروع أو

 12كانت عملية التمويل تهم مشروعا جديدا.

 وفي هذا العرض ه مشاركة مؤقتة وما يهمنا إما مشاركة دائمة أووتتخذ هذه المساهمة وجهين: 
ترك. المشاركة المؤقتة وهي التي يمكن اعتبارها عملية تمويل خالصة ألن األولى هي بمثابة استثمار مش

 ومن شروط هذا التمويل:   

  سنوات. 6إلى  4تحديد مساهمة الممول في فترة زمنية تكون عادة مابين 

 ة طريق سوق األسهم أوعن طريق إعاد بعد انتهاء الفترة وحسب االتفاق يتم انسحاب الممول إما عن
 بيع األسهم إلى الممول أوعن طريق بيع األسهم إلى شريك استراتيجي من اختيار صاحب المشروع

   :ويكون الممول قد حقق بهذه العملية 
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 عائد سنوي حسب نتائج المشروع 

 ربح ناتج عن بيع األسهم 

 ونظام التمويل التشاركي يفرض على المؤسسة الممولة بان:  

 م تعتمد على رأسمالها كأداة للدخول في مشروعات تنموية وكذا على األسواق المالية الدولية لدع
 أرضيتها التمويلية كما يدعم وجودها على الصعيد االستثماري.

 وعة من الشروط قبل المصادقة يخضع كل مشروع وضع بين أيدي المؤسسة من أجل تمويله إلى مجم
 عليه وهي:  

 مدى تأثيره اإليجابي على االقتصاد الوطني 

 .القيمة المضافة إلى الناتج الداخلي والمردودية المتوقعة 

 .المساهمة التكنولوجية المنتظرة 

 .الخيارات االستراتيجية في المجال التجاري والصناعي والمالي وكذا اإلنساني 

 13ي المطروح من طرف الطاولة المستديرة للمشروع.مدى التناسق التمويل 

 :ميةالتمويل بالمشاركة بالصيغ االسال -3

ين يظهر من اسلوب التمويل التشاركي ان البنك التشاركي ليس مجرد ممول ولكنه مشارك للمتعامل
ة الصيغمعه وان العالقة التي تربطه بهم هي عالقة شريك بشريك وليست عالقة دائن بمدين وتتمتع هذه 
ك من بالمرونة التي تظهر في امكانية تمويلها ألي منشاة ال سيما المشاركة المتناقصة حيث تمكن الشري

 تملك المنشاة بعد االنسحاب التدريجي للبنك.

استبدال عالقة القرض بعالقة  ن ما يميز البنوك التشاركية في مجال التمويل المصرفي هوإ
ة فتقوم تمويليالربح هذه العالقة هي التي تحدث تغيرا في انواع المنتوجات الالمشاركة وعالقة الفائدة بعالقة 

لى كة واادوات التمويل في البنوك التشاركية على مبدأ المشاركة في االرباح والخسائر كالمضاربة والمشار 
 الهامش الربحي كالبيوع واالجارة  كانب ادوات تعتمد على مبدأ



 

 
 
 

 
 

 - 122 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

التمويل التشاركي البنكي آلية لدعم املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة

 مداخلة حتت عنوان

ن الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق كل عقد يكو  ن عقد المشاركة هوإ
الربح ويشارك االطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي االرباح حسب نسب محددة مسبقا 

  :بينهم وقد تكتسي المشاركة احد الشكلين

 14ما المشاركة الثابتة يبقى االطراف شركاء الى حين انقضاء العقد الرابط بينهمأ 

 15المشاركة المتناقصة ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد
 

اركة تؤسس البنوك اإلسالمية نشاطها اعتمادًا على الصيغ الشرعية المعروفة مثل المضاربة والمش
 واإلجارة والسلم وغير ذلك من العقود المستحدثة التي ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية .

صدار سندات المقارضة وأعمالتتمثل األعم عموما  ال المصرفية اإلسالمية في قبول الودائع وا 
التمويل وقد أجازت قوانين بعض الدول للبنوك اإلسالمية وضع ضوابط ونسب خاصة بها يجب مراعاتها 

 صرفيةعند ممارسة أعمالها، فعلى البنك مراعاة أحكام الشريعة اإٍلسالمية وتجنب التعامل بالفائدة الم
 ها فائدة الديون وفائدة البيوع .بنوعي

إن تأسيس نظام مصرفي إسالمي البد أن يكون منسجمًا مع أحكام الشريعة وأن عملية انتقال 
سعى  األموال من فئة الفائض، إلى فئة العجز كانت تتم في القديم بناء على صيغة المضاربة لذلك عندما

لى عوظيفة الوساطة المالية دون أن تكون معتمدة المسلمون إليجاد صيغة بديلة للبنك التقليدي تنهض ب
لبة صصيغة االقتراض من المودعين ثم اإلقراض للمستثمرين والعمل بالفائدة، وجدوا في المضاربة قاعدة 

حة يمكن أن يؤسس عليها هذا النموذج على حقيقة أن جميع صيغ التمويل المقترحة لعمل البنوك كالمراب
يغ هي أدوات عمل التجار وص -وعلى مدى التاريخ اإلسالمي كله  -لخ كانت والمضاربة والمشاركة ... ا

التعامل في أسواق السلع وقد ارتبطت على الدوام بالتجارة التي هي أهم نشاط اقتصادي ومالي في 
 مجتمعات اإلسالم قديمًا .

 نلخص فيما يلي ضوابط عمل البنوك اإلسالمية:  

دائع اآلجلة في المصرف اإلسالمي يتم النظر إليها على االحتفاظ بمخصص للمخاطر ألن الو  -
محافظ استثمارية تشارك في الربح والخسارة، يديرها البنك لصالح أصحابها وعلى  أنها مساهمات أو

مسؤوليتهم الخاصة، ودون ضمان من البنك برد هذه األموال، فضال عن أرباحها. تعتبر كأموال المساهمين 
ولكنها مؤقتة ونظرا لطبيعتها هذه، فإنه ال يجوز شرعا ضمانها أوضمان جزء منها، وال يجوز حجب جزء 

 منها على االستثمار، إال بموافقة جميع أصحاب الحسابات.
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تعتبر الودائع الركن الركين في مصادر أموال المصرف اإلسالمي والبنك التجاري على حد  -
قابل ممن المودعين  عاملين في البنك التجاري على أنها أموال "مقترضة"سواء، وبينما تعامل ودائع المت

سعر فائدة محدد سلفا بغض النظر عن نتائج أعمال البنك، تعامل الودائع في المصرف اإلسالمي على 
أنها أموال "مضاربة" في عمليات التمويل مقابل حصولها على نصيب األرباح إن تحققت، وخضوعها 

 ت.للخسائر إن تحقق

تة كة ثابأكثر سواء كانت المشار  إن قيام البنك ومتعا مليه بالمشاركة في تمويل مشروع معين مع متعامل أو
مال مناقصة منتهية بالتمليك، ترتب اشترك الطرفان في دفع رأس ال المشروع، أو حتى انتهاء الصفقة أو

 خسارة بالنسب المتفق عليها. واقتسام نتائج األعمال ربحا أو

 مية،لمشاركات من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي، وهي تالئم طبيعة المصارف اإلسالتعد ا
مية وتعد صيغة المشاركة من البدائل اإلسال فيمكن استخدامها في تمويل األنشطة االقتصادية المختلفة.

ف أساس تقديم المصر  للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية ويقوم التمويل بالمشاركة على
مصارف الحال في التمويل بال اإلسالمي التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو
نما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحًا كان أو فعاًل،   بهخسارة وحسبما يرزق هللا التقليدية، وا 

16ها بين المصرف والمتعاملوذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق علي
 

رر ويعد التمويل عن طريق المشاركة مشروعًا, فقد ق هذه األسس مستمدة من قواعد شركة العنان.
 رزق هللايمؤتمر المصرف اإلسالمي بدبي أن المشاركة تقرها الشريعة اإلسالمية إذا كان تشاطها حالاًل وما 

 أس مال كل منهما، وأن تكون الخسارة كذلك بنفسالشركاء بنسبة ر  به من ربح يوزع بين الشريكين أو
تفق يلربح النسبة إذ الغنم بالغرم، فإذا كان أحد الشركاء قائمًا بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي ا

 17عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال

 :في التشريع الفرنسي التمويل التشاركي-4

قللت من القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة  2008ن البنوك بعد االزمة المالية لعام إ
 18والمتوسطة التي ال تتوفر على شروط االعتماد على االسواق المالية 

كلفت البنوك التي تجمع  مان للتعامل مع االدخارات حيثأكثر أسلوب قانوني أفتم البحث عن 
 OPCVM Organisme de Placement Collectif enت، هيئات التوظيف الجماعي  االدخارا

ValeursMobilières 
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سبة ن بالنالتي تستخدم هذه الموارد لتشكيل حافظة الوسائل المالية تقنيا ان هذا المسار المالي مؤم
لكن  19،لألسواق الماليةالن االسواق المالية هي تحت رقابة هيئة الضبط والرقابة  للمستثمرين والمصدرين

 .المالية وليس للمؤسسات االقتصادية مباشرة هذه االلية سهلت توجيه االدخار لألسواق

م المعدلة قللت البنوك في فرنسا من منح المؤسسات ص و  3وبحكم قواعد الحذر واتفاقيات بال  
 القروض رغم بقائها الشريك االساسي لها وبشروط صعبة .

هة وم ال تستوفي شروط اللجوء الى االسواق المالية وغير قادرة على مواجن الكثير من الم ص إ
هم، في البحث عن حلول إلشكالية تمويل البنوك التي تقترح شروط اقراض شديدة، ففكر هؤالء المتعاملين

اليه  الوصول لحلول منها وضع فساعد تطور استعمال االنترنت والمواقع االجتماعية تطور تقنيات الرقمنة
 لتمويل التشاركي.ا

 سلوب من التمويل يفرض استعمال ارضية الكترونية التي تسمح ألصحاب المشاريع انن هذا األإ
 يطلبوا التمويل من مستعملي االنترنت .

 صدارلقد تطور هذا االسلوب في فرنسا وحتى دوليا فتجاوب المشرع معه فحدد له اطارا قانونيا بإ
  2014اي م 30بتاريخ  559-2014رقم  االمر

لية محاولة طلب تمويل بمقتضى احكام هذا التشريع اصبح بإمكان المص وم من خالل هذه اآل
انون توسعة مشاريعهم باستعمال ارضية الكترونية ومنه السؤال الذي طرح من قبل بعض رجال الف انشاء او

 20.تمويل البنكيفي فرنسا حول معرفة هل هذا النمط للتمويل يعد بديال بالنسبة للم ص وم عن ال

 يمكن المص وم في مجال التمويل من مواجهة قلة القروض ان التمويل التشاركي على هذا النحو
ام رج النظللقرض الممتاز خا اللجوء الى السوق المالية ومن ثم فهذه التقنية تستعمل كاليه البنكية وصعوبة

سندات خارج االسواق المالية وتنظم عرض prêt privilégié hors système bancaire المصرفي
جسد وتت l’intermédiaire enfinancement participatifوتشترط العملية وسيط في التمويل التشاركي
ينشا عالقة تعاقد بواسطة موقع contrat de prêtspécifiqueفي عقد قرض متميز من نوع خاص 

لمشروع ويتولى وسطاء التمويل مشاريع معينة واشخاص ير غبون في تمويل ا باألنترنت بين حاملي
 التشاركي تحديد وتنظيم اليات متابعة عمليات التمويل.
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ال يتطلب ممارسة هذا النشاط اعتمادا من قبل سلطة الرقابة االحترازية وال يندرج في اإلطار البنكي 
والقيد في سجالت المدنية  لكن يشترط في هذا المتعامل الخبرة وابرام عقد التامين ضد اخطار المسؤولية

هيئة وسطاء التامين التي تسجل الوسطاء في المجال البنكي والمالي ويمارس هؤالء فقط وبصفة خاصة 
 Leالوساطة في التمويل التشاركي كما اعترف ذات القانون بنشاط المستشار في االستثمارات التشاركية

conseiller en investissements participatifs CIP  وض بفائدة غير ربوية مجحفة اوالتي هي قر 
 بدون فائدة تفريعا عن اذونات الصندوق 

اجاز طرح سندات تخضع لسلطة  2016افريل سنة  28صادر بتاريخ 520-2016ان االمر رقم 
 اMINIBON 21ضبط االسواق المالية سماها 

 معنويةكما نظمت مسألة الشخص المنظم للقرض الوسيط في التمويل التشاركي وهم اشخاص 
يمارسون بطريقة اعتيادية الوساطة في عمليات القرض المجانية وبدون فوائد، لقد اعتبر بعض رجال 

 22.القانون في فرنسا ان التمويل التشاركي يعد فعال تقنية تمويل تكميلية للم ص وم
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  :  ةــــــــــالخاتم

مها  فالبنك مو  للم صملفات القروض  في دراسة تقليدية مقاربة كالسيكية اعتمدت البنوك على
 يضمن سالمتهاو  بالشكل الذي يحافظ عليها لتوظيف هذه االخيرة يسعى موارده المستعملة كانت مصادر

 بنكي .التمويل ال تكلفة ارتفاع، يؤدي الى مما، مو  البنكية من الم ص طلب الضمانات للتشدد في باإلضافة

ينجم عن ذلك  لما قد مو  الم ص البنوك من تمويل تخوفو  حذر سببه التمويل البنكي ان ضعف
 هذه المؤسسات كما ان هشاشة، المؤسسات ضعف بنيةو  استرداد القرضو  التقصير في االداء من مخاطر

 ضعفو  بين الطرفين المعلومات بل ان عدم تناسب بارتفاع اسعار الفائدة تأثر هذه االخيرة ال تفسر وحدها
 تكلفة هذا التمويل . ارتفاع امران يؤثران على جهة اخرى للمؤسسة من  الوضع التفاوضي

 ئديالعقا فقط بالجانب ليس مرتبطا التشاركية بالمنتجات بالعمل في التسريع مو  صو  إن رغبة الم
في و  المنافسة التي يمكن ان تفرزهاو  بتكلفة مناسبة تمويل على بالرغبة في الحصول لكنه مرتبطو  الشرعي
ات معلوم توفر اشكالية عدم مواجهةو  المكلفة فوائد االئتمانو  محل الضمانات المشاركةتحل فيه  تمويل
 مالياالعالم ال تحسين من ثم يعدو  حول مستوى استدانتهمو  المالية للمدينين حول الوضعية حديثةو  صادقة

 خاصة امام هشاشة مو  تشاركي للم ص لتمويل محيط مالئم من اجل ضروري ، مو  حول المؤسسات ص
 بين البنوك و  مو  صو  بين م العالقة االئتمانية

تقوم  رباحعلى تقاسم اال االولى بالدرجة لتقديم تمويل تشاركي قائم مدعوة البنوك التشاركية لذا ان
اكبة الذي يسهر على مو  االداري و  المستشار المالي ايضاو  بدور الشريك المستثمر البنوك التشاركية فيه

ل يتحو  ائتمانية جديدة التأسيس لظروفو  السابقة سلبيات االصالحات لتجاوزفي مختلف مراحله  المشروع
على  يزالتركيز على الضمانات الى الترك منو  االستثمار االقراض الى ادارة ادارة من خالله االهتمام من

 ر.االستثماو  تحفيز االدخار من منح االئتمان للحصول على الفائدة الىو  االقتصادية البحث عن الجدوى 

ك لقلة البنو  فإننا نستخلص ان التمويل التشاركي بالصيغ االسالمية يعرف تطبيقا محتشما ومنه
 وروبيةمطبق في الدول االو اما بشأن ما ه، له في النظام المصرفي التجربة الفتيةو  االسالمية في الجزائر

أطير تو  من خلق مناخ جديد فالبد، التكنولوجيا الحديثةو  من نظام التمويل التشاركي عبر وسائل االتصال
ة طلبات المتواجدة عن تلبيالتقليدية  لبنوكلنظرا للعجز المؤكد ، ع التمويل التشاركييشجقانوني محكم لت

 المشاريع الصغرى والمتوسطة .
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 :  شـــــــــــــــــــــلهواما
                                                           

 .08ص  1998دار المحمديةالعامة، اقتصاد المؤسسة، ناصر دادي عدون،-1
 2262ص  2005االردن ، دار وائل للنشر، ،ادارة االعمال الصغيرة برنوطي ، نائف سعاد- 
 25ص  2008القاهرة  التوزيع،و  ايتراك للنشر مشكالت تمويلها،و  المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات خوني، رابح - 
 المجلة االردنية، ملكة العربية السعوديةفي الم االجتماعي للمشروعات، الصغيرةو  االقتصادي قياس الدور النسور، عبد الفاتح اياد -3

 307ص  2012 2العدد 8المجلد في ادارة االعمال
محاولة تقييم برامج وسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة ، قدي عبد المجيد )جامعة الجزائر( ادن عبد الوهاب )جامعة ورقلة( -4

دراسة  اتالملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسس ،بسكرة –جامعة محمد خيضر  والمتوسطة الجزائرية،
 .حالة الجزائر والدول النامية

 للمصم البنكية بالقروض التمويل حالة دراسة ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات البنكي التمويل أمير، واقع مسعود معيزة -5
 .217سطيف ص ، جامعة 12 العدد 2017جوانالصناعي  االقتصاد مجلة ،سطيف في
جامعة عنابة  عوم التسييرو  العلوم االقتصادية كلية رسالة ماجستير، اشكالية تمويلهاو  المتوسطةو  المشروعات الصغيرة، برايس نورة -6

  15ص 2006
رات االستشا مركزالبحوث االدارية  ، مجلة"العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل اشكالية " محمد، أشرف دوابه،-7

 .22 ص، 2006 اكتوبر ،الرابع العدد القاهرة، االدارية، للعلوم أكاديمية السادات والتطوير، والبحوث
 المتوسطة  بالمغرب  بين واقع التمويل  المصرفي التقليدي و  اشكالية  تمويل  المقاوالت الصغرى ، رشيد الخير عبد العزيز وصفي -8
 105ص 2018جوان  العدد السادس االعمالو  التمويل المصرفي التشاركي مجلة اقتصاديات المالافاق و 
 المتوسطةو  ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة صندوق  يتضمن انشاء2002نوفمبر 11المؤرخ في373-02المرسوم التنفيذي رقم-9
  74قانونه االساسي ج ر عدد  تحديدو 

ضمان القروض للمؤسسات  االساسي لصندوق  يتضمن القانون  2004-04-19المؤرخ في 134-04رقم  المرسوم الرئاسي -
 27ج ر عدد  المتوسطةو  الصغيرة

 شركة في الجزائر دراسة حالة المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة لتمويل الخاطر بديل مستحدث راس المال السعيد ، بريش -10
.Sofinance ،9ص، ورقلة الجزائرجامعة ، 052007عدد  مجلة الباحث 

 42بشركات راس المال االستثماري ج ر عدد  المتعلق 2006جوان 24المؤرخ في 11-06رقم  القانون  -11
 9ر عدد ج شركة راس المال االستثماري  نشاط المتعلق بشروط ممارسة2008فيفري 11المؤرخ في 56-08رقم  التنفيذي المرسوم-

  2008فبراير  24 صادر بتاريخ
 راس المال المخاطر عن طريق المتوسطةو  جامعة برج بعرج بوعريريج، تمويل المؤسسات الصغيرة حسين رحيم هيبة، هللابو عبد  -12

ة لجزائر ،جامعالبشرية في او  االقتصادية مخبر التنمية مجلة شمال افريقيا،و  الشرق االوسط منطقةو  الواليات المتحدة االمريكية تجربة
  149ص 2015ديسمبر12العدد 2البليدة 
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التمويل التشاركي البنكي آلية لدعم املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة

 مداخلة حتت عنوان

                                                                                                                                                                                        

 الصغيرة المؤسسات تمويل في الداعمة الجديدة واآلليات الهياكل ،الجزائر رشيد جامعة دريس ،الشلف زيدان جامعة محمد.-13
 511ص 2006افريل 18-17الشلف،  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة تأهيل حول متطلبات الملتقى الدولي .والمتوسطة بالجزائر

 ريةدار الفكر الجامعي االسكند الصغيرة، المنشآت دوره في تمويلو  التمويل االسالمي، عالء ابو عجلية، عبد المقصود مصطفى-
 14-242ص  2017الطبعة االولى 

البحوث و  للدراسات دراسة ميدانية مركز االمارات في دولة قطر المصارف االسالمية التحديات التي تواجه، تركي راجي الحمود-15
 29ص  الطبعة االولى76العدد  العربية المتحدةابو ظبي االمارات  االستراتيجية

 دراسة ميدانية لبنك البركة العقبات التطبيقية،و  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين المزايا النظرية التمويل االسالمي ميلود، مهدي-16
 119ص  2016جوان 1العدد  بومرداس بوقرة امحمد جامعة ابعاد اقتصادية مجلة للبنك، االطارات البشرية حسب اراء الجزائري،

الدراسات و  للبحوث مجلة الزرقاء في االردن، المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات في تنمية الجعارات، دور المصارف االسالمية جمال -17
 . 189ص  2014رالعدد الثاني الرابع عش المجلد االنسانية

18 -Th .Bonneau et F/Drummond, Droit des marches financiers, Economica 2010 , p 182 
19-Thierry Granier , le financement participatif Crowdfunding centre de Droit économique colloque 

,pour un droit des PME ,Faculté de droit de Nantes ,02juin 2017 

20-Thierry Garnier, Nadège, le financement participatif révélateur des limites actuelles du système 

bancaire et financier ;Mélanges en l’honneur du professeur paul le Cannu : le droit des affaires, la 

confluence de la théorie et de la pratique ,LDGJ-Dalloz-Thomson 
 P479Transactive, 2014 

« il faut souligner que cette alternative peut s’inscrire dans un mouvement plus général de 

développement des financements alternatifs ayant pour objectifs de concilier l’investissement , avec des 

valeurs humaines et sociétales » 

21-article L548-3 du code monétaire et financier -ArticleD.321-1 du C .M. F 

article L546-3du code monétaire et financier 

article L573-15 du code monétaire et financier 

22- Annevalerie le fur, les nouveaux services du crédit alternatif : la pratique du peer to peerlending ou 

l’uberisation du crédit ,revue de droit bancaire et financier :dossier l’apport des fintechs au droit 

bancaire, 1erepartie, janv.2017 pp 97-101 

 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
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املؤسسات الصغرية و  تمويلل كوسيلة  اإلجياري عقد اإلعتماد

 املتوسطة

 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة

بات تمويل المشاريع االقتصادية من بين أهم معضالت تطوير النشاط االقتصادي ألي دولة في 
 صغيرةالوقت الّراهن، بعدما ثبت قصور الطرق التقليدية على تلبية حاجات المؤسسات االقتصادية خاصة ال

 خصوصية تمويل المشاريع االقتصادية عن تمويل المشاريع الفردية.منها والمتوسطة، بالنظر إلى 

ي ظهرت تقنية االعتماد اإليجاري كوسيلة لتمويل المؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة  ف
 الجزائر منذ بداية التسعينيات، إال أّن المشّرع لم يتدخل من أجل وضع تنظيم خاص لعقد االعتماد

 .091-96بمقتضى األمر رقم  1996اإليجاري إال سنة 

، كان من الضروري إجراء حوصلة أولية 09-96سنة عن صدور األمر  23بعد مرور أزيد من 
 راقيلعن مدى مساهمة هذه التقنية المستحدثة للتمويل في السوق الجزائرية، مع والكشف عن النقائص والع

سائل لصغيرة والمتوسطة إلى مثل هذه الو التي قد تؤدي إلى عدم لجوء المؤسسات االقتصادية خاصة منها ا
 للتمويل.

من  بينت الدراسة الميدانية عجز عقد االعتماد اإليجاري على تحقيق األهداف التي تم استحداثه
لى أجلها، غير أّنه وقبل بيان لإلشكاالت التي حالت دون ذلك، وجب أوال وقبل أي شيء تسليط الضوء ع

 ي فهمفمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والذي قد يساهم عقد االعتماد اإليجاري كوسيلة لت
 أسباب العجز.
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I-  وسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإليجاري االعتماد 

يعتبر عقد االعتماد اإليجاري من بين العقود المستحدثة من طرف المشّرع لتمويل المؤسسات 
 ور عقدإلى األسس التي تقوم عليها هذه التقنية للتمويل، وجب التعرض إلى ظهاالقتصادية، وقبل التطّرق 

 االعتماد اإليجاري في الجزائر ووضعه الراهن في مجال األعمال.

 في الجزائر اإليجاري بروز االعتماد  -1

مغرب ظهر االعتماد اإليجاري في الجزائر في زمن متأخر بالمقارنة مع الدول المجاورة كتونس وال
، وقد عرفت هذه التقنية الخاصة بتمويل المؤسسات االقتصادية على وجه العموم والمؤسسات 2ثالم

الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص تنظيما قانونيا خاصا بها في منتصف التسعينيات، إذ وبعد 
 ائر.لجز سنة من ذلك، يبدو ضروريا القيام إجراء حوصلة أولية لواقع عقد االعتماد اإليجاري في ا 20

  في الجزائر اإليجاري ظهور عقد االعتماد  -أ

إلى تقنية االعتماد اإليجاري  3المتضمن قانون النقد والقرض الملغى 10-90أشار القانون رقم 
، حيث نصت 4كتقنية مستحدثة من أجل تمويل المؤسسات عامة والصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص

 يعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات اإليجار المقرونة بحق خيارمنه على أنه: "  2فقرة  112المادة 
  بالشراء والسيما عمليات االقتراض مع اإليجار."

، قرر المشّرع استحداث إطار قانوني خاص باالعتماد اإليجاري عن 1996غير أّنه وفي سنة 
جارية ته: " .... عملية ، إذ تعرف المادة األولى منه عقد االعتماد اإليجاري على أنّ 09-96طريق األمر 

 ومالية:

ذه يتم تحقيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة به -
 ابعينالصفة، مع المتعاملين االقتصاديين الجزائريين أو االجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين ت

 للقطاع العام أو الخاص،

 على عقد إيجار يمكن أّن يتضمن أو ال يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر،تكون قائمة  -

سات وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات االستعمال المهني أو بالمحالت التجارية أو بمؤس -
 حرفية."
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 املتوسطة

 مداخلة حتت عنوان

 واقع االعتماد اإليجاري في الجزائر -ب

، إال أّن نشاط االعتماد 1996يناير  14في  09-96سنة من صدور األمر  23رغم مرور حوالي 
نشاط اإليجاري لم يعرف الرواج الذي كان منتظر، رغم جهود الدولة في توفير المناخ المالئم لتطوير ال

 عبر التحفيزات الجبائية.

 د اإليجاري قلة البنوك والمؤسسات المالية التي تعرض خدمة االعتما -1-ب

 5بنوك ومؤسسات مالية تعرض خدمة االعتماد اإليجاري لزبائنها 10أحصت وزارة المالية تواجد 
 مؤسسات مالية وهي: 5منها 

 ,Sofinance 
 ,Arab leasing Corporation (ALC) 
 ,Maghreb Leasing (MLA) 
  Société Nationale du Leasing (NL) 

 .Hypothécaire (SRH)La Société de Refinancement  

 وهي:وخمس بنوك 

 ,BN Paribas 

 ,Société Générale Algérie  

 ,NATIXIS  

 , AL BARAKA   

 .la BADR  

 6ن لباحثو غير أّن الواقع يبّين لنا عكس ما هو وارد في الموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث يشير ا
إلى تواجد مؤسسات أخرى تنشط في مجال االعتماد اإليجاري في الجزائر على غرار  الجزائر إيجار 

SPA
نك الفالحة و التنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري و شركة الجزائرية بوالتي تمثل شراكة بين  7

 8د.ج. 3.500.000.000برأس مال إجمالي مقّدر بـ  السعودية لالستثمار

يكن، فإن الالفت لالنتباه هو قلت اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بسوق االعتماد مهما 
، فإن عدد المؤسسات 02/01/20189بنك ومؤسسة مالية معترف بها إلى غاية  29اإليجاري، إذ ومن بين 

 بنك ومؤسسة مالية. ففي حين تبحث البنوك والمؤسسات المالية في 12التي تمارس النشاط ال يتعدى 
الدول المتطورة إلى خلق منتوجات جديدة تعرضها على الزبون، فإن البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر 

 تتجنب عرض منتوج موجود ومعروف منذ زمن طويل.    
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 التحفيزات الجبائية المعتمدة من أجل بعث نشاط االعتماد اإليجاري  -2-ب

 بذلت الدولة جهودا عديدة من أجل تحفيز البنوك والمؤسسات المالية على عرض خدمة االعتماد
والواردة في مختلف قوانين المالية، نذكر على سبيل المثال اإلعفاء  ، 10اإليجاري وذلك من الناحية الجبائية

من  58دة الوارد في نص المامن الرسم على اإلشهار العقاري بالنسبة لعملية االعتماد اإليجاري العقاري، و 
، أو استفادة المعدات المتعلقة بانجاز االستثمار من االمتيازات الجبائية  11 1996قانون المالية لسنة 

إذا تم اقتنائها من المقرض المؤجر في إطار عقد  12-93المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 
ن م 20ة فيد من هذه االمتيازات، وذلك تطبيقا لنص الماداالعتماد اإليجاري المالي المبرم مع متعامل مست

 .  13   200112المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  12-01القانون 

 اإليجاري يقوم عليها االعتماد القواعد األساسية التي  -2

ية يقوم عقد االعتماد اإليجاري على مجموعة من المقومات أهمها احتفاظ المؤجر التمويلي بملك
كسب  كانيةلعين المؤجرة، وتمتع المستأجر التمويلي بحق االنتفاع بالعين المؤجرة طيلة مّدة العقد، مع إما

 المستأجر التمويلي للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة اإليجار.

 احتفاظ المؤجر التمويلي بملكية العين المؤجر -أ

د أهم مدة عقد االعتماد اإليجاري أحيعتبر احتفاظ المؤجر التمويلي بملكية العين المؤجرة خالل 
على احتفاظ المؤجر بالعين المؤجرة في  09-96وقد أكد األمر  14الضمانات الممنوحة للمؤجر التمويلي

منه والتي تنص على: " يبقى المؤجر صاحب ملكية األصل المؤّجر خالل كل مّدة عقد  19نص المادة 
حق  أجر هذا األصل، وفي حالة ما إذا قّرر هذا األخيراالعتماد اإليجاري إلى غاية تحقيق شراء المست

 الخيار بالشراء عند انقضاء فترة اإليجار غير قابلة لإللغاء".

يمنح حق االحتفاظ بالملكية مزايا عديدة للمؤجر التمويلي ومن ذلك عدم دخول العين المؤجرة 
، كما أّن حق 15 09-96ر من األم 22ضمن الضمان العام للمستأجر مثلما أكدت على ذلك المادة 

الملكية هذا ال يمكن أّن يخضع ألي تضييق من طرف المستأجر التمويلي أثناء االنتفاع باألصل المؤجَّر 
ر التمويلي باعتباره مالكا 0916-96من األمر  27وهو ما أكدت عليه نص المادة  ، كما يستأثر المؤجِّّ

ر بالمبالغ المستحقة من طرف شركة التّ  أمين في حالة تلف أو ضياع األصل المؤجَّر مثلما لألصل المؤجَّ
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ر التمويلي 0917-96من األمر  26أّكدت على ذلك المادة  ، باإلضافة إلى عديد المزايا المعترف بها للمؤجِّّ
 باعتباره مالكا لألصل المؤجَّر. 

ر طيلة عقد االعتماد اإليجاري  -ب  حق المستأجر التمويلي في االنتفاع باألصل المؤجَّ

هم أ ن بين معتبر حق المستأجر التمويلي في االنتفاع بالعين المؤجَّرة طيلة عقد االعتماد اإليجاري ي
ص الحقوق المعترف بها له، حيث يشّكل هذا االنتفاع لب موضوع عقد االعتماد اإليجاري، وقد أّكدت ن

ر فاع باألصل المؤجّ والتي تنص على أّنه: " يتمّتع المستأجر بحق االنت 09-96من األمر  29المادة 
ر والمحدد في   .لعقد"ابمقتضى عقد اعتماد ايجاري ابتداء من تاريخ تسليم األصل المؤّجر من قِّبل المؤجِّّ

ر للمستأجر ر التمويلي التزام بتسليم األصل المؤجَّ ل من أج تبعا لما سبق، فإّنه يقع على المؤجِّّ
تماد ام المؤجر التمويلي بالتسليم بالنسبة لالعاالنتفاع به، إذ وفي ظل غياب نص صريح بالنسبة اللتز 

هي الواجبة  18اإليجاري الوارد على األموال المنقولة، فإن المبادئ العامة الواردة في الّتقنين المدني
منه والتي تلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر "في حالة  476ال سيما نص المادة  19التطبيق

 ا تبعا التفاق الطرفين".تصلح لالستعمال المعد له

و ر، وهوفي مقابل انتفاع المستأجر التمويلي بالعين المؤجرة، وجد عليه تسديد بدل اإليجار للمؤجّ 
والتي تنص على أّنه: "يجب على المستأجر أن يدفع  09-96من األمر  32ما تضمنته نص المادة 

ت في عقد يجارالمتفق عليها، المبالغ المحّددة كإللمؤجر مقابل حّق االنتفاع باألصل المؤجَّر، وفي التواريخ ا
عقد  ل مدةاالعتماد اإليجارّي". وعادة ما يشّكل إجمالي مقابل اإليجار الذي يدفعه المستأجر التمويلي خال

ر باحتساب الفائدة المتفق عليها بين األطراف،  في ذلك فلاالعتماد اإليجاري بالتقريب قيمة األصل المؤجَّ
 ت، فإن المستأجر التمويلي يفضل ممارسة حقه في شراء األصل المؤجَّر.غالبية الحاال

 إمكانية استعمال المستأجر التمويلي لحقه في شراء األصل  -ت

ن جاري عتعتبر ميزة إمكانية قيام المستأجر بشراء األصل المؤجَّر أهم ما يميز عقد االعتماد اإلي
-96من األمر  16بها للمستأجر التمويلي في المادة عقد اإليجار العادي، وهي ضمانة أساسية معترف 

ه ير منوالتي تنص على أّنه: " يمكن المستأجر، عند انقضاء فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء وبتقد 09
 فقط:

 العقد، ..." بقية كما تم تحديدها فيإّما أّن يشتري األصل المؤجَّر مقابل دفعه قيمته المت -
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 مكفول للمستأجر بصفة حصرية ويخضع ممارسة هذا الحق لتقديره فقط، إالورغم أّن الخيار حق 
بند ذا الأّنه قد يصادف وأن يفرض المؤجر التمويلي على المستأجر التزام بشراء األصل المؤجَّر رغم أّن ه

المذكورة سابقا، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى عزوف المؤسسات الصغيرة  16مخالف ألحكام المادة 
 .20وسطة على اللجوء إلى مثل هذه الوسائل لتمويل مشاريعهاوالمت

II- اختالل توازن عقد االعتماد اإليجاري عائق أمام تطوره في الجزائر 

قيقيا حيبدو واضحا أّن اختالل الّتوازن بين التزامات أطراف عقد االعتماد اإليجاري يضحى عائقا 
عرفي ازن مع االقتصادية في الجزائر، سواء كان عدم الّتو أما تطوير هذه التقنية المستحدثة لتمويل المشاري

 أو اقتصادي أو حتى عدم توازن قانوني. 

 عدم التوازن المعرفي في عقد االعتماد اإليجاري  -1

أضحى عدم التوازن المعرفي في العقود على وجه العموم أحد أهم العوائق التي قد تحول دون 
ي مويلي فوهو المؤجر الت -ذلك أّن التفوق الذي يتمتع به أحد األطراف تحقق الفعالية االقتصادية للعقد، 

تقنية ية اليمنح له ميزة أساسية وأسبقية تجعله يتحكم أكثر من في العقد من الناح  -عقد االعتماد اإليجاري 
بصياغة البنود على النحو الذي تضمن له تحقيق مصلحته الخاصة على حساب مصلحة الطرف اآلخر 

 الحاالت. في بعض

يبدو جليا التفوق المعرفي للمؤجر التمويلي عند حصر عملية االعتماد اإليجاري في البنوك 
والمؤسسات المالية أو شركات التأجير المؤهلة قانونا والمعتمدة صراحة بهذه الصفة مما يجعل من 

ابل، مصرفي، وفي المقمؤسسات التأجير التمويلي محترفة للمعامالت المالية بصفتها تتدخل في المجال ال
ملية يجد المتعاقد اآلخر أي المستأجر التمويلي نفسه في وضعية عجز من الناحية المعرفية بما أّن الع

 .21العقد الذي ٌيقدم على إبرامه ال يتحكم فيه بالقدر الذي يتحكم فيه المؤجر التمويلي

اف العتباره منَذر حيث تخلت مجرد اعتبار المستأجر التمويلي مهني غير ك أنّ  إلىتجدر اإلشارة 
محكمة النقض الفرنسية منذ زمن غير بعيد عن التمييز بين المهني وغير المهني، وتبني تمييز آخر بين 

غير ذلك، ويمكن االستدالل في هذا المقام بقرار  أوالمتعاقد المنذر والمتعاقد غير المنذر سواء كان مهني 
لما قضت على البنك بالتعويض بسبب اخالله بالتزامه بالتحذير  للغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية

وهو تأكيد لقرار سابق للغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية سنة   ،22والنصيحة تجاه متعاقد "غير منذر"
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حينها سبب هذا التحّول في اجتهاد محكمة الّنقض إلى أّن معيار 24حيث أرجع  الباحثون  23 2015
المهني" غير مالئم لتقرير حماية لطرف على حساب طرف آخر، أي  أّن المهني خارج  "المهني" أو "غير

مجال تخصصه يصبح شخص عادي، بالّتالي فمعيار الحماية هو الّشخص "الُمنَذر" أو الّشخص "غير 
 الُمنَذر".  

 التمويلي والمستأجرعدم التوازن االقتصادي بين المؤجر  -2

دي إلى جانب عدم التوازن المعرفي بين أطراف عقد االعتماد االيجاري، هناك عدم توازن اقتصا 
ة مع بين أطراف العقد، وهو نتيجة منطقية لوضعية الحاجة التي يوجد فيها المستأجر التمويلي بالمقارن

تالي االيجاري بال المؤجر، ذلك أّنه عادة ما يكون المستأجر هو طالب خدمة التمويل عن طريق االعتماد
لي هو الذي يوجد في وضعية الحاجة الى الخدمة، ومن جانب آخر فعادة ما يكون مشروع المستأجر التموي

، لمؤجرمتوقف على قبول المؤجر إلبرام عقد االعتماد االيجاري ما يجعل المستأجر في وضعية تبعية قِّبل ا
، والتي جعلت 25وا حول االعتماد اإليجاري الدوليوهو ما اشارت اليه ولو بصفة غير مباشرة اتفاقية اوتا

 .26في الديباجة من أهدافها السهر على توازن مصالح أطراف العملية

ري عقد االعتماد اإليجا 09-96من األمر  2تتجلى الفكر السابقة بوضوح من خالل تكييف المادة 
قرض لكونها تشّكل طريقة  باعتباره قرض لما نصت على: "تعتبر عمليات االعتماد اإليجاري عمليات
 تمويل اقتناء األصول المنصوص عليها في المادة األولى أعاله، أو استعمالها".

لهذه  مما سبق يظهر جليا ان البنك او المؤسسة المالية تقّدم خدمة القرض لطرق آخر يعتبر مقتني
، لخدمةاتجاه المؤجر مقّدم  الخدمة، وهذا كاف العتبار المستأجر باعتباره مقتني الخدمة في وضعية تبعية

 27حثون وما يبرر أكثر هذا الطرح هو اعتبار عقد االعتماد اإليجاري عقد إذعان مثلما يشير إلى ذلك البا
على  حيث يستغل المؤجر التمويلي وضعية القوة التي يوجد فيها من أجل تحرير جميع بنود العقد واقتراح

 الطرف اآلخر إما قبول أو رفض التعاقد.  

 عدم التوازن القانوني في عقد االعتماد اإليجاري  -3

يعتبر عقد االعتماد االيجاري من بين العقود الشاذة التي تدخل فيها المشرع ال من أجل حماية الطرف 
الضعيف في العالقة التعاقدية بل بالعكس فتح الباب على مصراعيه للطرف القوي وهو المؤجر التمويلي 
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ضافية على الطرف الضعيف وهو المستأجر التمويل، وقد يأخذ عدم الّتوازن من أجل فرض التزامات إ
 القانوني الذي خلقه المشرع عدة أوصاف.

 تباين في طريقة معاملة أطراف العقد -أ

عدم تكافؤ في معاملة كل من المؤجر  09-96كرس المشرع الجزائري من خالل أحكام األمر 
ويلي التم لتمويلي امتيازات لم يمنح مثلها او مقابال لها للمستأجروالمستأجر التمويلي، فقد منح للمؤجر ا

لف الّذكر، من األمر السا 2فقرة  13واألمثلة متعددة في هذا الشأن، إذ يمكن اإلشارة في هذا الصدد المادة 
د والتي تنص على أنه: " ما عدا القوة القاهرة او حالة تسوية قضائية ..... فإنه يترتب عن فسخ عق

ات عويضعتماد اإليجاري خالل الفترة غير القابلة لإللغاء، في حالة ما تسّبب فيه المستأجر، دفع التّ اال
لمبلغ بحيث ال يمكن أن يقّل مبلغ التعويضات عن االمنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالج المؤجر، 

 لك ضمن العقد."، إال إذا اتفقت األطراف على خالف ذالخاص باإليجارات المستحقة المتبقّية

يكمن موضع الخلل في النص السالف الذكر في كون المشّرع يخاطب المستأجر بصيغة تهديدية 
أين  عند استعماله عبارة " ... ال يمكن أن يقل مبلغ التعويضات..."وهي من الحاالت الفريدة من نوعها

صل في قواعد المسؤولية يحدد المشرع مسبقا حد أدنى للتعويض عن المسؤولية العقدية علما أّن األ
التعويض يتناسب مع الضرر الحاصل للطرف اآلخر، لكن قد يبرر هذا الموقف من المشرع رغبته في 

لذي حماية المؤجر التمويلي في ظل الوضع االقتصادي السائد في الجزائر عند صدور األمر، لكن الشيء ا
ؤجر ليه المستأجر في حالة ما إذا كان الميالم عليه المشرع هو عدم تحديد مبلغ أدنى للتعويض يحصل ع

ملة ه معاهو من بادر بفسخ العقد بإرادته المنفردة خالل الفترة غير القابلة لإللغاء، وهو ما يمكن تعبير 
 تمييزية للمؤجر التمويلي على حساب المستأجر التمويلي.

لها منح مثقدية بامتيازات لم يتجدر اإلشارة في هذا المقام أّن استئثار الطرف القوي في العالقة التعا
 .28للطرف اآلخر يعتبر عامال من عوامل تقدير الشروط التعسفية

 منح فرصة للطرف القوي في تحميل التزاماته للطرف اآلخر -ب

أّن المشرع الجزائري يشجع عدم التوازن في العقد من خالل  09-96يبدو كذلك بالرجوع إلى األمر 
وتجدر اإلشارة  29بتحميل المستأجر التزامات عادة ما تكون على عاتقهفتح المجال للمؤجر التمويلي 
من األمر السالف الذكر والتي تنص على:     " يمكن أن يضع العقد  33لتوضيح هذه الفكرة إلى المادة 
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على عاتق المستأجر االلتزام بالحفاظ على األصل المؤجرة وصيانته، في حالة اعتماد إيجاري لألصول 
، إذ يبدو جليا في النص السالف الذكر أّن المشرع فتح الباب أمام إمكانية تحميل المستأجر التزام المنقولة.

 .30بصيانة العين في حين أّن هذا االلتزام يقع وفقا للمبادئ العامة لعقد اإليجار على المؤجر

 التامينفيما يتعلق ب 09-96من األمر  41يمكن كذلك في السياق نفسه اإلشارة إلى نص المادة 
ماد على العين المؤجرة غير المنقولة، حيث تنص المادة على أنه: " يمكن األطراف المعنية بعقد االعت

 اإليجاري لألصول غير المنقولة أن تتفق كذلك على أن يتكّفل المستأجر بمصاريف تأمين األصل، وفي
حق ات المستحقة أو التي ستستحالة وقوع ضرر، يدفع تعويض التأمين مباشرة إلى المؤجر تصفية لإليجار 

لى افة إوللقيمة المتبقية لألصل المؤجر، دون أن يعفي ذلك المستأجر من التزامه بدفع كل اإليجار، باإلض
 القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التأمين".

عدم توازن بين التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر  41يبدو وبصفة واضحة في نص المادة 
 مؤجرةلي، والدليل على ذلك هو إمكانية تحّمل المستأجر التمويلي لمصاريف التامين على العين الالتموي

ويض التع وهو االلتزام الذي يقع عادة على مالك العين المؤجرة، واألدهى واألَمر، أنه في حالة عدم كفاية
غطية تة بالتعويض إلى غاية في تغطية قيمة العين المؤجرة يكون المستأجر ضامنا في ذمته المالية الخاص

 خ وقعقيمة العين، وكل هذا ال يعف المستأجر من دفع بدل اإليجار إلى غاية نهاية العقد مهما كان تاري
 هالك العين المؤجرة.
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 خاتمة

رغم  بدا واضحا من خالل هذه المداخلة أّن عقد االعتماد اإليجاري لم يعرف الرواج المنتظر منه
 بداية الجزائرية تتوفر على جميع الشروط لنجاحه بالنظر إلى كون السوق الجزائري ال تزال فيأّن السوق 

 .تطورها وكان من المنتظر أّن يساهم هذا العقد في إعطاء دفعة نوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 م علىحفيزهيبدو أّن البنوك والمؤسسات المالية لم تبذل الجهد الالزم من أجل جذب المستثمرين وت
 ؤسساتاالستعانة باالعتماد اإليجاري كوسيلة لتمويل المشاريع االقتصادية، بل وأن غالبية البنوك والم

بائية ت الجالمالية ال تعرض أصال خدمة االعتماد اإليجاري متمسكين بالطرق التقليدية للتمويل رغم التحفيزا
 التي أقرتها الدولة.

  اختالل الّتوازن بين أطراف العقد من الناحية المعرفيةباإلضافة إلى ذلك، يبدو جليا أنّ 
تعاملين لصالح المؤجر التمويلي حال دون اختيار الم 09-96واالقتصادية، وكذا المعاملة التمييزية لألمر 

ن ملهم  االقتصاديين لهذه التقنية في التمويل، كون أن الطرق التقليدية للتمويل تكون أقل ضررا بالنسبة
 لى االعتماد اإليجاري.اللجوء إ
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 :الهوامش

                                                           
يناير  14، صادر في 3، ج.ر.ج.ج. عدد اإليجاري ، يتعلق باالعتماد 1990يناير سنة  10، مؤرخ في 09-96أمر رقم   1

 .1990سنة 
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول: " التمويل عن طريق "مدى فعالية سوق االعتماد اإليجاري في الجزائر"ماديى ليلى،   2

بجاية، ص  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة2018نوفمبر  19المنعقد يوم االعتماد اإليجاري في القانون الجزائري، 
 . )غير منشور(10

أبريل  18، صادر في 16عدد ، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج. 1990أبريل سنة  14مؤرخ في  ،10-90قانون رقم   3
 . )ملغى(1990

4 BENSAAD Abderrahmane, « Le leasing en Algérie : réalité et perspectives de 
développement », in http://www.enssea.net/enssea/majalat/2203.pdf. Consulté le 10/11/2018. 
5 http://www.mf.gov.dz/article/300/Grands-Dossiers/256/L%E2%80%99ACTIVITE-DE-

LEASING-EN-ALGERIE..html consulté le : 17/02.2019. 
 وما بعدها. 11المرجع السابق، ص  ماديى ليلى،  6
، صادر في 58، يتضّمن اعتماد مؤسسة مالية، ج.ر.ج.ج. عدد 2012  غشت سنة 2مؤّرخ في  03 - 12مقّرر رقم   7

 .2012أكتوبر  21
  spa-http://www.asicom.dz/index.php/ar/edi-2يمكن االطالع على هذه المعلومات عبر الموقع التالي:   8
، يتـضـمن نـشـر قـائـمـة الـبنوك وقـائمة المؤسسات المالية المعتمدة في 2018يناير سنة  2مؤرخ في  01-18قرر رقم   9

 .2018يناير  28، صادر في  4الجزائر، ج.ر.ج.ج. عدد 
10 Voir BERBARE Lynda, BOUTAKHEDMIT Zahia, Mise en place du crédit-bail : démarche 

et procédure dans le cadre du financement des investissements (cas du centre d’affaire SGA 

Bejaia),  mémoire de fin de cycle pour l’obtention du diplôme de master en finances et 

comptabilité, université de Bejaia, pp. 50 et s.  
، صادر في  82، ج.ر.ج.ج. عدد 1996، يتـضـمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر  30مؤرخ في  27-95أمر رقم   11
 .1995ديسمبر  31
،  38ج. عدد ج.ر.ج.، 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001يوليو  19مؤرخ في  12-01قانون رقم   12

 .2001يوليو  21صادر في 
ال تشكل التحفيزات المذكورة إال عينة من بين مجموع االمتيازات التي أقرها المشّرع عن طريق مختلف قوانين المالية منذ   13

 المتعلق باالعتماد اإليجاري. 09-96صدور األمر رقم 
مداخلة ضمن الملتقى "، 09-96ري حسب قواعد األمر التوازن العقدي في عقود اإلعتماد اإليجا"بن مبارك ماية،   14

لحقوق ا، كلية 2018نوفمبر  19المنعقد يوم الوطني حول: " التمويل عن طريق االعتماد اإليجاري في القانون الجزائري، 
 . )غير منشور(6والعلوم السياسية، جامعة بجاية، ص 

على أّنه: "في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباته قانونا من خالل  09-96من األمر رقم  22تنص المادة   15
يين متياز عدم دفع قسم واحد من اإليجار، ....... ال يخضع األصل المؤجر ألية متابعة من دائني المستأجر العاديين أو اال

ي أخذوا بعين االعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائ مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء
 جماعي"

http://www.mf.gov.dz/article/300/Grands-Dossiers/256/L%E2%80%99ACTIVITE-DE-LEASING-EN-ALGERIE..html
http://www.asicom.dz/index.php/ar/edi-spa-2
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2203.pdf
http://www.mf.gov.dz/article/300/Grands-Dossiers/256/L%E2%80%99ACTIVITE-DE-LEASING-EN-ALGERIE..html
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على أّنه: " ال يقبل حق ملكية المؤّجر األصل المؤجَّر أي تقييد أو تحديد من  09-96من األمر رقم  27تنص المادة   16

 .أّي نوع كان بسبب استعماله من قِّبل المستأجر..."
ر، يكون المؤجر وحده نّ أعلى  09-96ر رقم من األم 26تنص المادة   17 ه: " في حالة ضياع جزئي أو كلِّي لألصل المؤجَّ

ر بغض النظر عن تكّفل المستأجر بأقساط الّتامين المكتتبة ودون  مؤهال لقبض التعويضات الخاصة بتأمين األصل المؤجَّ
 حاجة إلى تفويض خاص لهذا الغرض."

 30، مؤرخ في     78، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد 1975سنة مبر سبت 26، مؤرخ في 58-75 رقمأمر   18
 ، معّدل ومتّمم1975سبتمبر

بريخ أمال، عقد االعتماد اإليجاري كآلية قانونية للتمويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية   19
 .161، ص 2015وزو، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 

، واالنسانية المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعيةحميدي أحمد، "االعتماد اإليجاري وسيلة تنمية متاحة في الجزائر"،  20
 .92، ص 2017، جانفي 17عدد 

 ، التوازن العقدي عند نشأة العقد،عسالي عرعارة:  للتفصيل أكثر في موضوع العجز المعرفي ألحد اطراف العقد راجع  21
 .123، ص 2015، 1أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 

22 Cass. Com., 15 novembre 2017, N° 16-16.790, in  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000036053011&fastReqId=1146819263&fastPos=1 . « Mais attendu que la banque est tenue 

à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son 

engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un 

risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux 

capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme Z... n'était pas une 

caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel 

en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme Z... à un devoir de mise en 

garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses 

propres capacités financières ; que le moyen n'est pas fondé ; ». 
23 Cass. Civ. 1ere, 03 juin 2015, N° 14-13.126 14-17.203, Bull. Civ. N° 6, 2015, p. 123. « Qu'en 

se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution par la banque de son 

obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, la cour d'appel a privé sa 

décision de base légale ; » 
24 LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Les arrêts Jauleski, Seydoux et Guigan : l'avènement 

du devoir de mise en garde », RD banc. fin., N° 5, septembre 2015, p. 87. 
25 Convention d’‘UNIDROIT sur le crédit-bail international, Ottawa, le 28 mai 1988, in 

https://www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/convention-cr%C3%A9dit-

bail1988.pdf . 
26 Ibid. Préambule de la convention dispose que : « RECONNAISSANT l’importance 

d’éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail mobilier international, et de veiller à 

l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération,… » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036053011&fastReqId=1146819263&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036053011&fastReqId=1146819263&fastPos=1
https://www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/convention-cr%C3%A9dit-bail1988.pdf
https://www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/convention-cr%C3%A9dit-bail1988.pdf
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جامعة  ري"، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،أيت ساحد كهينة، اختالل توازن االلتزامات في عقد االعتماد االيجا  27

نة(، عقد االيجار التمويلي وحدوده القانونية )دراسة مقار  ،./ بخيت عيسى طليعة264، ص 2016مولود معمري تيزي وزو، 
 .47، ص 2011مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بومرداس، 

عثماني بالل، أطراف العقد المدني، بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية وااللتزام بحسن النية، أطروحة لنيل درجة   28
 .116، ص 2018الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

أشغال الملتقى الوطني حول "عقود االعمال ودورها في تطوير  عليان عّدة، "توازن األداءات في عقد االعتماد االيجاري"، 29
     ،     2012ماي  17و  16االقتصاد الوطني"، المنظم من طرق كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة بجاية، يومي 

 .  287ص 
سبتمبر  30ر في ، صاد78، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد 1975سبتمبر  28، مؤرخ في 58-75أمر رقم   30

نت عليها منه على: " يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كا 479، معدل ومتمم. تنص المادة 1975
 وقت التسليم."
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متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق 

 البورصة
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  :مقدمة

تعتبر المؤسسة االقتصادية محور اقتصاديات كل الدولة المتطورة منها والنامية على اختالف 
 يعها معوالتنمية بإنتاج السلع والخدمات وتسويقها وتوز  وفهي التي تحرك عجلة النم، نماذجها االقتصادية

 كل ما تحققه من رخاء اقتصادي وتكامل اجتماعي.

ة حتى العابر و األجنبية أ والعمالقة الوطنية أ واالقتصادية الكبرى أظهرت إلى جانب المؤسسات 
ول وأولت لها الد، لحدود المتعددة الجنسيات مؤسسات صغيرة ومتوسطة صنعت لنفسها مكانة في االقتصاد

 فلها، سواء االهتمام والرعاية المناسبة لترقيتها نظرا لما تحققه من مزايا لالقتصاد الكلي والجزئي على حد
ل مجاالت جديدة بك والقدرة على امتصاص البطالة وتنويع النسيج الصناعي والخدماتي والقدرة على غز 

 سهولة وتنافسية.

 عموميةتأخرت الجزائر في االستفادة من هذه األيقونة االقتصادية نظرا العتمادها على المؤسسات ال
صة وفتح السوق على المبادرات الخا، ةحتى بعد تغير التوجه االقتصادي والسياسي للدول، وتقديسه لها

دية صاحب هذا التغير ميالد نصوص قانونية جديدة تعترف بالمؤسسة االقتصا ، وحرية التجارة والمنافسة
 .(1)18-01والمتوسطة والصغيرة من خالل القانون رقم 

إال  ،القانون رغم الدعم والمساعدات التي أقرتها الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب هذا 
 الشبح المخيف ووبقي هاجس التمويل ه، أنها تصل بها إلى تحقيق الغاية المنشودة من هذه المؤسسات

جأ دة ما تلعا، تطوير نشاطها وفإّنه يواجهها دائما إذا ما رغبت في توسيع أ، إن لم يكن أثناء إنشائها، لها
 لبياتنة من البنوك لكل ما لهذه الطريقة من سهذه المؤسسات إلى قنوات التمويل التقليدية وهي االستدا

 طول اإلجراءات، تقديم ضمانات باهظة، منها التبعية لهذه الطريقة من سلبيات منها التبعية للبنك
 والبيروقراطية والمحسوبية ومعدالت الفائدة المرتفعة. 

ذجا التي تعد نمو  في حين يمكن لهذه األخيرة االستفادة من قنوات تمويل أخرى هي السوق المالية
 استثماريا بامتياز إذا أحسن استغالله.

صاف سعيا من المشرع الجزائري إلى ترقية هذه المؤسسات وتنمية قدراتها التنافسية ورفعها إلى م
، أنشأ سوقًا خاصًة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقل صرامة من السوق الرسمية، المؤسسات الكبرى 

 .(2)01-12يم ومراقبة عمليات البورصة رقم وذلك بموجب نظام لجنة تنظ
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من خالل هذه المداخلة أستعرض كيفية استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل عن 
جراءات لتم، طريق البورصة ويل بالبحث في شروط استفادة المؤسسة من التمويل بالبورصة )محور أول(. وا 

 )محور ثاٍن(.المؤسسة الصغيرة والمتوسطة عبر البورصة 
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 شروط استفادة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من التمويل عبر البورصة :المحور األول

حظيت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بدراسات كثيرة ومتنوعة من قبل االقتصاديين أكثر من 
إلى  فعرفها االقتصاديون بالنظروعلة ذلك طبيعتها االقتصادية حيث تشّكل جوهر االقتصاد. ، القانونين

 .(3)المعياريين معا ومعيار رأس المال أ، مجموعة من المعايير التي تتجسد في العمالة

من  4اعتمد المشرع الجزائري على هذه المعايير في تحديد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في المادة 
الذي عرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  02-17الملغى بموجب القانون رقم  (4)18-01القانون رقم 

أنها تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية ب »منه كما يلي  5بموجب المادة 
  :الخدمات ومؤسسة إنتاج السلع و/أ

 ( شخصا.250( إلى مائتين وخمسين )1تشغل من واحد ) -

تها ال تتجاوز مجموع حصيلو أ، ( ماليير دينار جزائري 4قم أعمالها السنوي أربعة )ال يتجاوز ر  -
 .«السنوية مليار دينار جزائري... 

مؤسسة ، (6)مؤسسة صغيرة، (5)من القانون نفسه إلى مؤسسة متوسطة 10، 9، 8ثم جزأها في المواد 
 .(7)صغيرة جدا

المشرع الجزائري على تعزيز مكانة هذه المؤسسات في السوق من خالل دعمها وضمان  عمل
. (8)عن طريق استحداث صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التمويل المناسب لها

 .(9)كما استحدث المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يل من تمو  الصغيرة والمتوسطة االستفادة من المزايا التي توفرها بورصة القيم المنقولةيمكن للمؤسسة 
لكن شريطة أن تتوفر فيها جملة من ، إضافة إلى اكتساب سمعة مرموقة في السوق ، مباشر سريع وفعال

 )ثالثا(. فق لهالمراثم بالراعي ا، وبالسندات المرغوب قيدها )ثانيا(، الشروط المتعلقة بنظامها القانوني )أوال(

  :الشروط المتعلقة بالشكل القانوني للمؤسسة :أوال

 تختار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة تختار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة شكل شركة
يسمح  إال أن هذا الشكل ال، مؤسسة الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة وذات المسؤولية المحدودة أ

، (10)ري شركة األسهم منشأة وفقا للقانون الجزائ ووه، لوج لعالم البورصة الذي يشترط شكال خاصالها بالو 
 .(11)شأنها في ذلك شأن الشركات الكبرى المقيدة في السوق الرسمية
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 يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في شكل شركة ذلك مسؤولية محدودة تعديل قانونها
ي فالقانوني وفقا لألوضاع التي نص عليها القانون التجاري للتمكن من القيد األساسي وتغيير شكلها 

 بورصة القيم المنقولة.

  :الشروط المتعلقة بقيمها المنقولة :ثانيا

 لى سوق إقسم نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها السوق الرئيسية التي تقيد فيها الشركات الكبرى 
في حين أن ، وما يشابهها وسوق سندات الدين هي سندات وما يشابههاسندات رأس المال منها األسهم 

جعل سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوق لسندات رأس المال فقط دون سندات  01-12النظام رقم 
من خالل هذا التحليل نفهم أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد في البورصة ، (12)الديون 

 ولعل السبب في ذلك راجع إلى رغبة المشرع في حماية، ات رأسمال دون سندات الدينيجب أن تصدر سند
 .(13)السوق والمدخرين على حد سواء من خطر عدم قدرة هذه المؤسسات على سداد ديونها في آجالها

يجب على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بفتح رأسمالها االجتماعي على مستوى أدناه  -
 .(14)يوم اإلدراج على أبعد تقديروذلك ، 10%

ة ثالث ومساهما أ 50كما يجب توزيع سندات رأسمال الشركة الموزعة على الجمهور على عدد أدناه 
ن سساتيو يتمثل المستثمرون المؤ ، مستثمرين مؤسساتي وذلك يوم اإلدراج إلى ابعد تقدير بمفهوم هذا النظام

ركات وشركات التأمين وش، والمؤسسات المالية، والبنوك، ةفي هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقول
 .(15)رأس مال االستثمار وصناديق االستثمار وشركات التأمين وشركات المسيرة األصول

  :شرط مرافقة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من طرف الراعي في البورصة :ثالثا

ذا وله، يالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة القانونية واالقتصادية في مجال السوق المال تفتقد
ل الراعي في البورصة الذي يرافقها خالل ك وألزمها المشرع االستعانة بشخص يتمتع بهذه الكفاءة وه

 المراحل السابقة والالحقة للقيد في البورصة.

سنوات يكلف بمساعدتها أثناء  5على المؤسسة تعيين مستشار مرافق يدعى الراعي لمدة  يجب -
مية في لتنظيإصدار سنداته في تحضير عملية القبول والتأكد باستمرار من أنها تحترم التزاماتها القانونية وا

 .(16)مجال اإلعالم

مؤسسة مالية  وبنكا أ وصة أيجب أن يكون الراعي في البورصة وسيطا معتمدا في عمليات البور  -
تتمتع بالتجربة الكافية في مجال هيكلة ، شركة استشارة في المالية والقانون واستراتيجية المؤسسات وأ

 .(17)واإلدماج وشراء المؤسسات ومعترفًا بها من اللجنة ومسجلة لديها، الرأسمال
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شترطت في الراعي أن يكون التي ا، (18)01-13أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة التعليمة رقم 
بعد موافقة اللجنة على طلب ، (19)شخص معنوي وأن يقدم طلب التسجيل مرفق بملف يودع لدى اللجنة

 .(20)التسجيل ينشر لدى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة

ي ذج الذأن تبرم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة اتفاقية مع الراعي لمدة أدناها سندا وفق النمو  يجب -
 .(21)02-13حددته اللجنة في التعليمة رقم 

 إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البورصة  :المحور الثاني

ا من نشأتها أي انطالق تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل على مختلف مراحله
لذا تختلف مصادر التمويل التي قد ترافق كل ، (22)المشروع وأثناء تطورها عند توسيع مشاريعها وتحديثها

 مرحلة.

 فإذا كانت المؤسسة تعتمد عند نشأتها على المساهمة الشخصية للمؤسسين ودعم الدولة والقروض
إنما تكتفي بالتمويل المباشر ، الحصول على دعم الدولةفإّنها في مرحلة توسعها ال يمكنها ، (23)المصرفية

 يمكن أن تستعين بالسوق المالية التي وأ، اللجوء لالقتراض من البنوك وعن طريق إعادة استثمار أرباحها أ
، ال(ها )أو إجراء اإلعالن العلني لإلدخار عند فتح رأسمال  :تستفيد من التمويل عبرها من خالل إجراءين هما

 .انيا(يق إجراء القيد مباشرة في بورصة القيم المنقولة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ثعن طر و أ

  :التمويل عبر فتح رأسمال المؤسسة :أوال

المطبق على شركة ، تتم فتح رأسمال المؤسسة عن طريق إجراء اإلعالن العلني لإلدخار
ألنها  (25)علما المؤسسة المتوسطة والصغيرة المرشحة للدخول في البورصة في شركة مساهمة (24)المساهمة

 .(26)النموذج األمثل للتعامل في البورصة نظرا لقدرتها على تعبئة المدخرات

رير على تق غير العادية للشركة بصالحية اتخاذ قرار زيادة رأسمال الشركة بناءً تتمتع الجمعية العامة 
 .(28)التي ينتج عنها تعديل القانون األساسي للشركة، (27)مجلس المديرين حسب الحالة واإلدارة أمجلس 

جراءات، يرافق الراعي في البورصة الذي أبرمت معه المؤسسة اتفاقية رفع  يرافقها في كل مراحل وا 
محافظ  رأسمال الشركة ومحضر كل الوثائق المناسبة لذلك فعليه أن يسعى إلى الحصول على تقرير

مكانية مساهمة، الحسابات الذي يدرس إمكانية رفع رأسمال الشركة وحدوده  وحجم اإلصدار وطبيعته وا 
 كما يحدد القيمة االسمية األسهم محل اإلصدار.، المساهمين القدامى في االكتتاب في هذه اإلصدار

تنظيم عمليات البورصة بناًء على هذه المعطيات يعد الراعي المذكرة اإلعالمية التي تقدم اللجنة 
وذلك في أجل أقصاه شهرين على األقل قبل ، (29)ومراقبتها للحصول على تأشيرة الموافقة على اإلصدار
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ال تنطوي التأشيرة التي تقدمها اللجنة على عملية اإلصدار أية داللة عن ، (30)التاريخ المقرر لإلصدار
على نوعية اإلعالم الذي تقدمها المذكرة للجمهور ومدى إنما ينصب تركيزها ، نوعية العملية المزمع إنجازها

ألجل ذلك أصدرت اللجنة تعليمة تتعلق ، (31)مطابقته للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول
-97وهي التعليمة رقم ، النشرات القانونية والبيانات االقتصادية التي يجب أن تتضمنها المذكرة اإلعالمية

كة هذا اإلجراء إذا أرادت فتح رأسمالها للوصول إلى على األقل الحد األدنى من تتبع الشر ، (32)03
مساهمين مؤسساتيين وذلك عقب عملية  3و، مساهما على األقل 50ووه، المساهمين الذي تشترطه اللجنة

 االكتتاب التي تلي اإلصدار والتي يشرف عليها الراعي في البورصة.

قامت  تمويل الذي تحصل عليه الشركة من جراء عملية اإلصدار الذييعتبر مقابل االكتتاب بمثابة ال
 به في المقابل يصبح لديها مساهمين جدد بقدر شراءهم لإلصدارات واكتتابهم فيها.

  :التمويل عبر القيد المباشر في البورصة :ثانيا

جنة إعالمية لدى الليجب على الشركة التي ترغب قيد قيمها المنقولة في البورصة أن تودع مذكرة 
صدار قرارها في أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ ، (33)للتأشير عليها التي يجب عليها دراسة المذكرة وا 

 .(34)إيداعها

 يتولى بعد ذلك راعي البورصة بإيداع طلب التسجيل لدى شركة تسيير البورصة األوامر اتفاقية
جراء اإلدخالالتسجيل معها لتحديد تاريخ اإلدخال وسعر اإلدخال و  تنشر شركة تسيير بورصة القيم ، (35)ا 

introduction’Avis dهذه االتفاقية في النشرة الرسمية للتسعيرة تعلم الجمهور بمقرر اإلدخال 
(36). 

ت فاألصل أن الشركة من تختاره بناًء على معطياتها ومعطيا، بالنسبة لإلجراء المقرر لإلدخال
ي طبقا اإلجراء العاد والصغيرة والمتوسطة فإّن إجراء اإلدخال المعتمد هلكن فيما يخص المؤسسة ، السوق 
 .(37)01-12من النظام رقم  17للمادة 

اء الشر  وعند حلول التاريخ المقرر لإلدخال يقوم الوسطاء في عمليات البورصة بإيداع أوامر بالبيع أ
أوامر بسعر  وأ  Ordre au mieuxلدى شركة تسيير بورصة القيم على أن تكون هذه األوامر أوامر سوق 

 .Ordre à cours limitéمحدد 

 السعر المرجعي الذي حدده المصدر في اتفاقية التسجيل وفي المذكرة وأما عن سعر اإلدخال فه
 اإلعالمية.

الذي تحصل عليه  التمويلو يعتبر حاصل عملية البيع باإلجراء العادي التي تتم يوم اإلدخال ه
 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
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  :AOM invest SPAنموذج  :ثالثا

ية شارع أقادير وال 3مقرها االجتماعي ، هي مؤسسة متوسطة تنشط في مجال تنمية السياحة الحموية
ريخ حصلت على التأشيرة بتا، وهران. أودعت لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مذكرة إعالمية

على أن يكون إجراء  SGBV. أبرمت اتفاقية مع Visa COSOB N° 2018-02تحت رقم  2018أكتوبر  10
 دج. 100دج للسهم علما أن القيمة االسمية للسهم هي  297اإلجراء العادي بسعر  واإلدخال ه

. (38)رأسمالها االجتماعي من %10مساهمين مؤسساتيين بما يقارب  3بعد أن فتحت رأسمالها على 
يفية م بوحنفندق للسياحة والمعالجة بالمياه الحموية في حما وإال أّن المشروع الذي طلبت التمويل ألجله وه

ب إلى تاريخ الحق ألسباب إدارية حس تأخر، 2019جويلية  05كان مقررا افتتاحه يوم ، والية مستغانم
 .(39)البيان الذي أصدرته الشركة في النشرة الرسمية للبورصة
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  :خاتمة

ذلك يمكن للسوق المالية أن تلعب دورا أساسيا في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجنبها ب
لقطاع اوالبيروقراطية والمحسوبية التي يعرف بها ، طول إجراءاته، عيوب التمويل المصرفي من حيث تكلفته

 ها.رين إليلكن ال يتحقق ذلك إال إذا كانت السوق المالية بذاتها فعالة وتنافسية تستقطب المستثم المصرفي.

 ى نفسهافهي منطوية عل، تبقى بورصة الجزائر بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لألسواق المالية
يرة فهي لم تستطع جلب الشركات الكبرى فكيف لها أن تستهوي المؤسسات الصغ، فيها يكاد ينعدم التعامل

سود كما أّن ثقافة المسير الجزائري ال تسمح بذلك ألنه ما زال يخشى من الشفافية التي ت، والمتوسطة
 يتأضف إلى ذلك قلة الشركات المدرجة في بورصة الجزائر جعلتها سوق بال سلعة شبيهة بالب البورصة.

 المهجور المخيف الذي يهابه المستثمرون.

 إال أنها لم تلق   AOM invest SPAإّن التجربة الوحيدة التي عرفتها بورصة الجزائر هي مؤسسة 
ها تبين مراقبتو فالتقارير السنوية والدورية للجنة تنظيم عمليات البورصة ، اهتمام المستثمرين بها بعد إدخالها

 .(40)بشأنها انعدام التعامالت الواردة

 فاعلينفالسوق المالية الجزائرية ال تعاني من أزمة النصوص القانونية إنما تعاني من أزمة ثقة ال
 فيها.
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 :الهوامش

                                                           
ج ، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2001ديسمبر  12مؤرخ في  18-01قانون رقم  - 1

، 2017يناير  10المؤرخ في  02-17بموجب القانون رقم ملغى ، 2001ديسمبر  15صادر في ، 77ر عدد 
 .2017يناير  11صادر في ، 2ج ر عدد ، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 03-97يعدل ويتمم النظام رقم ، 2012جانفي  12مؤرخ في  01-12نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 2
ية جويل 15صادر في ، 41ج ر عدد ، المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، 1997نوفمبر  18في المؤرخ 
2012. 

مجلة الفكر القانوني والسياسي مجلة ، "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها القانوني في الجزائري"، بوشعيب سهام - 3
 .35ص ، العدد الثالث، جامعة عمار ثليجي األغواط، السياسيةدولية دورية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم 

تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت  »السالف الذكر على ما يلي  18-01من القانون رقم  4تنص المادة  - 4
 طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات.

 (، 500را )( دينارا أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة مليون دينا2ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري ) -
 .«تستوفي معايير االستقاللية...  -
عامال ورقم  250و 50أن المؤسسة المتوسطة هي التي تشغل ما بين ما بين  02-17من القانون رقم  8تنص المادة  - 5

نار مليار دي 1إلى  200ار جزائري ومجموع حصيلتها السنوية من ماليير دين 4أعمالها السنوي بين مليون دينار و
 جزائري.

شخصا ورقم أعمالها  49إلى  10أن المؤسسة الصغيرة هي التي تشغل ما بين  02-17من القانون رقم  9نص المادة  - 6
 مليون دينار. 200مليون دينار أو مجموع حصيلتها ال تتجاوز  400السنوي ال يتجاوز 

على المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص واحد إلى تسعة أشخاص ورقم أعمالها 10لمادة نصت ا - 7
 مليون دينار. 20مليون دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز  40السنوي أقل من 

لصندوق ضمان القروض يتضمن تعديل القانون األساسي ، 2017يونيو  11مؤرخ في  193-17مرسوم تنفيذي رقم  - 8
ذي بعدما تم النص عليه في المرسوم التنفي، 2017يونيو  14صادر في ، 36ج ر عدد ، للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة

 .2002نوفمبر  13صادر في ، 74ج ر عدد ، 2002نوفمبر  11المؤرخ في  373-02رقم 
ضمن إنشاء مهام المجلس الوطني للتشاور من يت، 2017يونيو  11مؤرخ في  194-17بموجب المرسوم التنفيذي رقم  - 9

 .2017يونيو  14صادر في ، 36ج ر عدد ، أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
 .03-97من النظام رقم  46التي استحدثت المادة  01-12من النظام رقم  9وذلك بموجب المادة  - 10
 .03-97من النظام رقم  30طبقا للمادة  - 11
كما ، السابق ذكره 03-97في النظام رقم  45المستحدثة للمادة  01-12من النظام رقم  9يفهم ذلك من خالل المادة  - 12

 .77المعدلة للمادة  01-12من النظام رقم  13نصت عليه صراحة المادة 
كلية ، اه علوم تخصص قانون أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتور ، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، حمليل نوارة - 13

 .360ص ، 2014، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، الحقوق والعلوم السياسية
 السالف الذكر. 01-12من النظام رقم  9المستحدث بموجب المادة  03-97من النظام رقم  5-46المادة  - 14
 السالف الذكر. 01-12رقم  من النظام 9المستحدثة بموجب المادة  03-97من النظام رقم  6-46المادة  - 15
 السالف الذكر.، 01-12من النظام رقم  9المستحدثة بموجب المادة  03-97من النظام رقم  46المادة  - 16
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 السالف الذكر.، 01-12من النظام رقم  9المستحدثة بموجب المادة  03-97من النظام رقم  2-46المادة  - 17
تتعلق ، 2013جوان  09المؤرخة في  01-13البورصة ومراقبتها رقم  التعليمة الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات - 18

جراءات *صل الراعي في البورصة. يمكن اإلطالع عليها عبر موقع اللجنة:   www.cosob.org بشروط وا 

 السابق ذكرها.، 01-13من التعليمة رقم  5و 4المواد  - 19
 السابق ذكرها.، 01-13لتعليمة رقم من ا 6المادة  - 20
تتعلق بنموذج االتفاقية المبرمة بين المؤسسة المرشحة ، 02-13تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 21

 يمكن االطالع عليها عبر موقع اللجنة:، للقيد في السوق المؤسسات صغيرة والمتوسطة والراعي في البورصة
www.cosob.org  

مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات، عوادي مصطفى - 22
 07و 06يومي ، الوادي، جامعة الشهيد حمه لخضر، إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 .4ص ، 2017بر ديسم
كلية العلوم ، مذكرة ماجستير، -حالة الجزائر  –إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حفيف فوزية - 23

 .76ص ، 2009، الجزائر، جامعة سعد دحلب، االقتصادية والتسيير
 من القانون التجاري. 604إلى  595المواد من  - 24
 سالف الذكر.، 01-12من النظام رقم  9طبقا للمادة  - 25

26 RIPERT Georges, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, Paris,1951, p 109. 
 من القانون التجاري. 691المادة  - 27
كلية ، تخصص قانون ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم، حماية اإلدخار المستثمر في القيم المنقولة، ايت مولود فاتح - 28

 .67ص ، 2012، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، والعلوم السياسية الحقوق 
بأنه قام باإلجراءات ، يشهد الراعي في البورصة بواسطة توقيعه على المذكرة المعروضة على اللجنة للتأشير عليها - 29

ن أنه أإغفال من ش المعهودة وبأن المعلومات الواردة في المذكرة تطابق الواقع حسب علمه وأن المذكرة ال تتضمن أي
 .03-97من النظام رقم  1-46المادة . «يؤثر في مضمونها 

يتعلق ، 1996جوان  22مؤرخ في ، 02-96من النظام لجنة تنظيم عمليات بورصة القيم المنقولة رقم  4المادة  - 30
لجريدة ا، قيما منقولةباإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ عالنية أن االدخار عند إصدارها 

ج ر ، 2004جوليلية  8مؤرخ في  01-04معدل ومتمم بالنظام رقم ، 1997جوان  1صادر في ، 36الرسمية عدد 
 .2005مارس  27صادر في ، 22عدد 

 .315ص ، مرجع سابق، حمليل نوارة - 31
المتضمنة تطبيق ، 1997نوفمبر  03صادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ  03-97التعليمة رقم  - 32

 المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي، 1996جوان  22المؤرخ في  02-96النظام رقم 
 تلجأ عالنية إلى االدخار عند إصدار قيما منقولة.

 السالف الذكر.، 03-97من نظام اللجنة رقم  30المادة  - 33
يوما لضمان سرعة المعامالت وعدم تغير معلومات  20ي الذي اختصر هذا األجل إلى على خالف المشرع الفرنس - 34

 الشركة من تاريخ إيداعها إلى تاريخ القيد الفعلي.
Voir ; Art 212-22 du règlement  générale de l’AMF. 

 السالف الذكر.، 03-97من نظام اللجنة رقم  14المادة  - 35

http://www.cosob.org/
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36 - OULD MOUSSA Yacine, Financement de la PME : cas de L’Algérie, colloque sur le financement de 

la PME par la bourse, organisé par la COSOB 16 Septembre 2015, Alger, 2015, p 17. 
لي: ... وتحرر كما ي03-97من النظام رقم  57تعدل المادة  »على ما يلي:  01-12من النظام رقم  11تنص المادة  - 37

ات بة للمؤسس: يستعمل اإلجراء العادي عندما يتعلق األمر بالقيم المثيلة للسندات التي سبق تسعيرها بالنس57المادة  »
 .«الصغيرة والمتوسطة... 

38 - Voir fiche technique et notice d’information, AOM invest SPA sur le site : www.cosob.org  

39 - Voir Le communiqué de AOM invest SPA du 19 Octobre 2019, sur le site : www.cosob.org 

40 - Voir le bulletin de la COSOB année 2018, sur le site : www.cosob.org 

http://www.cosob.org/
http://www.cosob.org/
http://www.cosob.org/
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 المقدمة:

 وسائلاألزمات اإلقتصادية التي تشهدها على البحث عن أنجع الو  عملت الجزائر، نظرا للتحوالت         
متصاصها، كخلق تكاملو  للتقليل من آثارها  المؤسسات الصغيرةو  المؤسسات الكبيرةتوازن بين و  ا 

 فتح باب اإلستثمار. و  تسنى لها ذلك بعد تطبيق إعادة الهيكلةو  المتوسطة،و 

متصاص البطالةو  تنويع إقتصادهاو  حيث قامت الجزائر بوضع ترسانة قانونية لتطوير          عن  بحثاو  ا 
 رقانون اإلستثماو  الصرفو  نون القرضمن بين هذه القوانين قاو  آليات أخرى بعيدا عن الذهب األسود،

 تمويل برامجو  المتوسطة. كما قامت بإنجاز عدة مشاريع لإلستثمارو  قانون ترقية المؤسسات الصغيرةو 
 نشر ثقافة المقاوالتية خاصة عند الشباب. و  أخرى 

قالية من اإلستلما ال و  من بين الميادين التي راهنت الجزائر عليها من أجل التخفيف من التبعيةو          
 صغيرةالمستدامة، هي المؤسسات الو  تحقيق التنمية الشاملةو  النهوض باإلقتصاد الوطنيو  قطاع المحروقات

 المتوسطة. و 

المتوسطة تعتمد على القدرات الخاصة في مرحلة و  ال يخفى على أحد أن المؤسسات الصغيرة         
حقيق تجعلها تواجه صعوبات مالية تؤثر ال محال أمام إنشائها، بمعنى تعتمد على التمويل الذاتي، مما ي

نتعاشهاو  أهدافها ه المشاكل التي تتخبط فيها هذو  تسويق منتوجها. حيث أن الواقع أظهر الصعوباتو  ا 
يه غالبا ما تنقرض هذه المؤسسات. هذا الواقع وقفت علو  النمو البطيءو  المؤسسات من إنعدام التمويل

  ا عترفت به، مما دفعها لمسح مديونيتها وعدم متابعة أصحابها قضائيا.و  المستهو  السلطات العمومية

المتوسطة مشكلة التمويل خاصة في مرحلة تجسيد و  بناءا عليه، تواجه المؤسسات الصغيرة         
التكيف مع المشاكل و  الكفاءات البنكية بغرض التكفلو  تحديث السياساتو  المشروع، لذلك وجب تطوير

 المتوسطة.و  التي تواجه المؤسسات الصغيرة المالية خاصة

نعاشها، ألزمت الجزائر بإيجاد آو  المتوسطةو  من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرةو            لياتا 
حداث هياكل مالية من أجل دعمو   من بين هذه الميكانيزماتو  المتوسطة،و  تمويل المؤسسات الصغيرةو  ا 

 ب.الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا

 يرةالصغ دورها في تمويل المؤسساتو  ما هو النظام القانوني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب         
 المتوسطة؟و 
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في  على خطة كالسيكية، تطرقنا، و لإلجابة عن هذه اإلشكالية، إعتمدنا على المنهج التحليلي         
لوكالة.  اعمل و  ثانيا مهامو  تسيير الوكالة،و  وال تنظيمالنقطة األولى إلى النظام القانوني للوكالة من خالل أ

ثانيا و  نجازأما في النقطة الثانية تطرقنا إلى الدور التمويلي للوكالة من خالل أوال التمويل في مرحلة اإل
 التوصيات.    و  في الختام توصلنا إلى بعض النتائجو  التوسيع.و  اإلعانات في مرحلة اإلستغالل

I-  القانوني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالنظام: 

اآلليات التنظيمية بغرض دعم المؤسسات و  وضعت الجزائر مجموعة من اإلجراءات القانونية         
، من بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتي عرف 1مرافقتهاو  ترقيتهاو  المتوسطةو  الصغيرة

هيكلة والتسيير صبت في معظمها لتحقيق الهدف المسطر لها والذي تنظيمها قفزات نوعية من جانب ال
 .           2يتمثل في النوعية في تنفيذ المهام المسندة لها وعلى رأسها إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كحتمية لعدم مردودية أليات تشغيل  19963أنشأت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتاريخ          
لتفعيل دور  5، مما إستدعى تدخل المشرع4لشباب المعتمدة من قبلو لتصحيح نقائص البرامج المطبقةا

ضفاء الحركية  في سوق العمل من خالل تحديد اإلطار العام ألش كال وسائل السياسة الوطنية للتشغيل وا 
 الدعم وكيفية اإلستفادة منها.

ية باب كهيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنو تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش         
، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل 7، حيث توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة6واإلستقالل المالي

 . 8المتابعة العملية لكل نشاطات الوكالة

ن فرع والعديد م 51يقع مقر الوكالة بالجزائر العاصمة وهي تغطي كل الواليات حيث أحدثت          
 .9الملحقات عبر التراب الوطني، خدمة لسياسة التشغيل والدعم المنتهج من طرف الجزائر

 لشبابالدولة من أجل منح القروض المصغرة ل تعتبر هذه الوكالة من بين اآلليات التي أحدتثها         
 العاطل عن العمل والراغب في إنشاء مشاريع مصغرة ذات نشاطات خدماتية أو إنتاجية بغرض خلق ثروة

 أو مناصب عمل. 

 وقبل التطرق إلى المهام المنوطة بالوكالة، سندرس تنظيمها وتسييرها.         

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 158 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

 لدعم تشغيل الشباب كآلية لدعم ومتويلالوكالة الوطنية 

 أية جناعة املتوسطة:و املؤسسات الصغرية
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 تنظيم وتسيير الوكالة: -1

، 10مراقبة يتم تسيير الوكالة من طرف مجلس التوجيه أما إدارتها فتعهد للمدير العام وتزود بلجنة         
 .11حيث يقدم المدير العام إقتراح لتنظيم الوكالة على مجلس التوجيه لتتم المصادقة عليه

 :المدير العام  ولجنة المراقبة -أ

 خاصة بذلك. يتولى إدارة الوكالة مدير عام، وتعهد مهمة الرقابة للجنة

  المدير العام: -

، حيث يضطلع بالمهام التالية: يقوم 12يعين الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام بمرسوم وزاري          
، يتولى وكالةبتمثيل الوكالة أمام الغير، يوقع العقود الملزمة للوكالة، يسهر على إنجاز األهداف المسندة لل

 حفظي،تمارس السلطة السلمية، يمثل الوكالة أمام القضاء، يتخذ كل إجراء تنفيذ قرارات مجلس التوجيه، ي
قيات في إلتفايقوم بإعداد ميزانية الوكالة، يقوم بإعداد الحصيلة وحسابات النتائج، يبرم العقود والصفقات وا

ه يرفعيا و إطار التنظيم المعمول به، يأمر بصرف نفقات الوكالة، يقدم تقرير سنوي عن نشاطت الوكالة سنو 
 صادقةللوزير للموافقة عليه، يقوم بإعداد مشروع النظام الداخلي للوكالة وعرضه على مجلس التوجيه للم

 عليه كما يسهر على حسن تطبيقه. 

 ، كما يقترح تنظيم الوكالة حتى يصادق عليه مجلس 13يتولى المدير العام أمانة مجلس التوجيه

 .  14النوجيه

   لجنة المراقبة: -

.  حيث 15يعين مجلس التوجيه ثالثة أعضاء يشكلون لجنة المراقبة وتقوم بدورها بتعيين رئيسا لها         
ثر تجتمع اللجنة بطلب من المدير العام أو بطلب من عضوي اللجنة كل ثالثة أشهر خالل دورة عادية  و  ا 

 .     16كل إجتماع يحرر محضر ويرسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل

لتي قدم اللجنة كل المالحظات أو التوصيات عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج والمشاريع ات         
 ذ والتقييملتنفيشرعت فيها الوكالة، لصالح المدير العام. كما تدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة وا

نات ات والتوصيات عن البياالتي يعدها المدير العام، إلى جانب أنها تقدم لمجلس التوجيه كل المالحظ
يرادات الوكالة وبرنامج نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العا  .     17مالتقديرية لنفقات وا 
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 :مجلس التوجيه  -ب

 تتنوع تشكيلة مجلس التوجيه كما تتعدد المهام المسندة له.

 تشكيلة المجلس: -

: ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، 18عضو، وهم على النحو التالي 17يتكون مجلس التوجيه من          
الية، ممثل ( من الوزير المكلف بالم02ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثالن )

كلف البحري، ممثل الوزير الم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل الوزير المكلف بالفرحة والصيد
 تجارةبالشباب، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل المجلس األعلى للشباب، رئيس الغرفة الجزائرية لل
فة الغر  والصناعات أو ممثله، المدير العام لوكالة ترقية اإلستثمارات ودعمها ومتابعتها أو ممثله، رئيس

عية ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للفالحة أو ممثله، رئيس جم الوطنية للصناعات التقليدية والحرف أو
البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية 

ف ( عن الجمعيات الشبابية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هد02المشتركة أو ممثله، ممثالن )
 الوكالة. 

بقرار وزاري من طرف الوزير المكلف بالتشغيل، بناءا على  19تم تعيين أعضاء مجلس التوجيهي         
ل إجتماع ( سنوات قابلة للتجديد. وعند أو 03إقتراح من السلطات والجهات التي ينتمون إليها، لمدة ثالثة )

ة أحد أعضاء يقوم األعضاء بإنتخاب رئيس المجلس ونائبه لمدة سنة واحدة. وفي حالة إنقطاع عضوي
نما تعويضا عن  المجلس ألي سبب يستخلف وفق نفس األشكال. نشير أن األعضاء ال يتلقون مرتبا وا 

 .20المصاريف المدفوعة

          سير المجلس:    -

يستدعي رئيس المجلس بقية األعضاء لإلجتماع كل ثالثة أشهر في دورة عادية، حيث يقوم          
( يوما على 15حدد فيه جدول األعمال لكل عضو على األقل خمسة عشر )الرئيس بإرسال إستدعاء ي

س األقل من تاريخ اإلجتماع، وفي دورة إستثنائية بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل أو بطلب من رئي
اريخ ( أيام من ت08( أعضائه وأن يتم إستدعاءهم على األقل بثمانية )3/2المجلس أو بإقتراح من ثلثي )

 .21جتماعإنعقاد اإل
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ال يستدعون إلجتماع آخر 3/2يجب أن يحضر ثلثي )          ( أعضاء المجلس حتى تصح المداوالت وا 
 حتى ولو لم يكتمل النصاب، وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت

من طرف الرئيس، ثم . وعند نهاية كل إجتماع يحرر محضر يرقم ويسجل في دفتر خاص ويوقع 22الرئيس
ترسل نسخة من المحضر للوزير المكلف بالتشغيل حتى يصادق عليها ختى تصبح نافذة خاصة ما تعلق 

وكالة لح البمشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية والالمركزية وكذا بالجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصا
تاريخ ل( يوم الموالية 30المجلس خالل ثالثين ) وتسييرها، كما يحق للوزير إلغاء القرار المتخذ من طرف

ما ٌاخالل بالتوازن المالي للو   .23كالةإرسال المحضر له والذي يتضمن إما مخالفة القانون أو التنظيم وا 

: برنامج نشاط 24طبقا للقانون والتنظيم المعمول به، يقوم مجلس التوجيه بالتداول والمصادقة على         
 شاطاتالمخطط السنوي لتمويل ن-تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي-ير الوكالة وتجهيزهانفقات تسي-الوكالة
ل قبو -ةإنشاء فروع جهوية أو محلية للوكال-القواعد العامة إلستعمال الوسائل المالية الموجودة-الوكالة

ستثجارها وتقل ملكية الحقوق العقارية أو المنقولة -الهبات والوصايا سائل الم -وتبادلهاإقتناء البيانات وا 
تو تعيين محافظ الحسابا-الحصائل وحسابات النتائج-المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم

 كل تدبيرأو برنامج يهدف إلى إشراك الوكالة في حفز أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم-تحديد مرتبه
 ريع أو إنشائها.عملها في مجال اإلستثمارات التي يقوم بها الشباب ذوو المشا

 مهام الوكالة وأهدافها: -2

تهجة أحدتث الدولة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كألية لتجسيد السياسة الوطنية المن         
 للتشغيل، لذلك أسندت للوكالة عدة مهام من أجل تحقيق عدة أهداف، كمكافحة البطالة وتحقيق تنمية

جتماعية نجاز وخلق مشاريع إستثمارية لبناء إقتصاد قوي بعيدا عن المحروقات.  إقتصادية وا   وا 

 مهام الوكالة" -أ

، وعليه فهي ملزمة بتحقيقها، ولعل أهم 25أسندت للوكالة العديد من المهام التي حددها القانون          
ريع اب ذوي المشاالمهام التي أوكلت للوكالة تنحصر في تقديم وتسيير اإلعانات المالية الممنوحة للشب

قامة ندوات ومعارض.  ومرافقة الشباب وا عالمهم وتحسيسهم وا 

حصر  أشرنا إلى أن المشرع أولى أهية كبيرة للوكالة حيث جاءت مهامها كحتمية قانونية، لذلك         
 المهام المنوطة بها على الوجهين العم والخاص. 
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 المهام العامة للوكالة: -

ع في مشاريموما المهام التالية: تقديم اإلستشارة والدعم ومرافقة الشباب ذوي التتولى الوكالة ع         
نجاز مشاريعهم اإلستثمارية عن طريق مستشارين متواجدين على مستوى الوكاالت المحل ية إطار تطبيق وا 

تسيير تخصيصات  –لدعم تشغيل الشباب والمتخصصين في عدة مجاالت منها المقاوالتية والمالية 
 دوق الوطني لدعم الشباب تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، خاصة اإلعانات وتخفيض نسبالصن
عانات ف اإلتبليغ الشباب ذوي المشاريع المقبولة بأحقيتهم في اإلستفاذة من القروض البنكية ومختل -الفوائد

ف ثمارت المنجزة من طر مرافقة اإلست -واإلمتيازات التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
يئات الشباب ومراقبة مدى إحترام بنود دفاتر الشروط وتقديم المساعدة لهم عند الضرورة خاصة أمام اله

ن لتكويتشجيع كل ما يرمي إلى ترقية تشغيل الشباب ال سيما برامج التوظيف وا -المكلفة بإنجاز المشاريع
 والتشغيل.

  المهام الخاصة للوكالة: -

ون ى جانب المهام العامة، تعهد للوكالة بعض المهام على وجه الخصوص والتي حصرها القانإل         
 تصاديفي: ال تقم الوكالة فقط بتمكين الشباب ذوي المشاريع من كل المعلومات ذات الطابع التقني واإلق

يات إحداث بنك معط -والتنظيمي والتشريعي والتي تخص ممارسة مشاريعهم بل وضعها تحت تصرفهم
جتماعيا والقابلة للتمويل بغرض التحكم في اإلقتصاد الوطني وتوجي باب ه الشللمشاريع المفيدة إقتصاديا وا 

 ي مسارتقديم المساعدة واإلستشارة للشباب ذوي المشاريع ف -ذوي المشاريع إلى المجاالت الغير مستحدثة 
 ة بغرضأو مؤسسة إدارية عمومية أو مقاولإبرام اإلتفاقيات مع كل هيئة  -التركيب المالي وتعبئة القروض

قطاع إنجاز برامج التوظيف والتكوين والتشغيل أو برامج التشغيل األولي للشباب لدى المستخدمين في ال
إقامة عالقات مستمرة مع البنوك والمؤسسات المالية والضرائب ومكاتب الدراسات  -العام أو الخاص

ل ماعي في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويوهيئات التأمين وصناديق الضمان اإلجت
ستغاللها  ترقيةتطوير الشراكة مع مختلف القطاعات لتحديد فرص اإلستثمار و  -ومتابعة إنجاز المشاريع وا 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الخاصة للشباب.
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 أهداف الوكالة:  -ب

اإلقتصادي وتحسين المستوى اإلجتماعي والمعيشي للجزائري، سطرت من أجل رفع الضغط          
همها أ الدولة أثناء إستحداث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عدة أهداف عملت على تحقيقها، ولعل 

 تشجيع الشباب ذوي المشاريع على المبادرة في خلق المشروع ومناصب عمل وكذا ثروة.

 فيما يلي: 26اف الوكالةحيث تتلخص أهم أهد         

 ترة تشجيع الشباب على خلق مشاريع توعية ومبتكرة وقيمة ومرافقتهم طوال مراحل المشروع من خالل ف
 اإلنجاز واإلستغالل والتوسيع. 

  ضمان توفير كل الظروف االزمة والمناسبة لخلق المؤسسات الصغرة والمتوسطة، وتشجيع روح
 لي والتقني والقانوني.المقاوالتية، وتقديم كل الدعم الما

  ستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل وضع برامج ومخططات ودراسات ضمان بقاء وا 
 ميدانية إلدراك مدى نجاعة وفعالية تلك المؤسسات.

 .المساهمة في إستحداث مناصب عمل دائمة للحد من شبح البطالة 

 الدور التمويلي للوكالة: -2

نية احب مشروع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من الدعم الذي تقدمه الوكالة الوطحتى يستفيد ص         
لدعم تشغيل الشباب، سواء في مرحلة اإلنشاء أو في مرحلة التوسيع، يجب أن تتوفر فيه الشروط 

 المنصوص عليها قانونا.

 مراحلي يواكب كل الحيث إتخذ الدور التمويلي للوكالة عدة أوجه، فمن جهة الدعم المستمر الذ         
قا التي تشهدها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من مرحلة اإلنشاء واإلنجاز والتوسيع، ومن جهة أخرى طب

 رة عنلطبيعة الدعم، فقد يكون عبارة عن تمويل أو إعانة كالمساعدات المجانية المختلفة التي تكون عبا
رشاده وا عالمه، وقد ستقباله وا  يبي، الضر  تكون عبارة عن إمتيازات جبائية كاإلعفاء خدمات كمرافقة الشاب وا 
. كما قد يكون التمويل ثنائيا بين الوكالة الوطنية 27أو تتخد صورة إعانات مالية كتقديم قروض بدون فائدة

 . 28لدعم تشغيل الشباب وصاحب المشروع، وقد يكون التمويل ثالثيا بين الوكالة وصاحب المشروع والبنك

 :29خوض في الدعم المالي نتعرف على شروط التأهيل وهي كالتاليوقبل ال         

  30سنة 35و 29أن يتراوح سن الشاب ما بين  ، 
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 ،أن يكون الشاب ذي تأهيل أو كفاءة مهنية متناسب مع النشاط المختار 
 فة بمعنى تتوفر فيه ص أن ال يكون الشاب أجيرا عند التسجيل أو منتسبا لصندوق الضمان اإلجتماعي

 البطال 
 لب أن يكون الشاب بطاال وطالب عمل ومسجال لدى الوكالة الوطنية للتشغيل أي تكون لديع بطاقة طا

 العمل،
 ،أن ال يكون الشاب مسجل كمتكون أو طالب على مستوى معهد أو جامعة أو مركز تكوين 
  المحدد طبقا لقيمة المشروع أن يقدم الشاب مساهمة مالية شخصية تتناسب مع الحد األدنى 

 التمويل في مرحلة اإلنجاز: -أ

 يتمثل الدعم المقدم لصاحب المشروع  في:         

 لصالح المستثمرين  31منح قرض بدون فائدة: حيث تراجعت الدولة عن الفوائد المفروضة على القروض
 ا يرجعمنها ما برجع للدين ومنها م الشباب وجعلتها على عاتق الخزينة العمومية وذلك لعدة إعتبارات

 لسياستها المنتهجة للتشغيل ومكافحة البطالة. 
 ،اإلعفاء من رسوم نقل الملكية على اإلكتسابات العقاريةالمنجزة في إطار المشروع 
 ات لتجهيز اإلعفاء من الرسوم الجبائية خاصة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المتعلقة با

 ت المرتبطة والضرورية لمرحلة إنجاز المشروع،والخدما
 ،اإلعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بعقد تأسيس المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 
 ، اإلستفاذة من قروض دون فائدة 
 32تخفيض الفوائد البنكية والحقوق الجمركية. 

 اإلعانات في مرحلة اإلستغالل والتوسيع: -ب

ى لة حتتواصل الوكالة من الدعم المقدم لصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لسياسة الدو          
 لعل أهم اإلعانات تتمثل في:، و 33بعد إنجاز المشروع وأثناء مرحلة اإلستغالل والتوسيع

 ،شاط الرسم على النو  الضريبة عن الدخلو  اإلعفاء الضريبي خاصة الضريبة على ارباح الشركات
قد تمتد الفترة إستثناءا إلى ستة سنوات في بعض و  الدفع الجزافي، لمدة ثالتة سنوات كمبدأ عامو  المهني

قد تمتد إلى سنتين أخريتين شريطة أن يتعهد الشاب بأن يخلق ثالثة و  المناطق نظرا لخصوصيتها،
 مناصب عمل جديدة على األقل.
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 رة ة تتراوح من ثالثة سنوات إلى ستة سنوات إلى عشإعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمد
ؤسسة بعد إنتهاء مدة اإلعفاء الكلي يستفيد صاحب المو  سنوات تبعل للمنطقة المقام عليها المشروع،

 ئةبالما 50بالمائة ثم  75من تخفيض تدريجي خالل السنوات الثالث الموالية وفق التسلسل التالي 
 بالمائة. 25أخيرا و 

 و أالمنشآت اإلضافية المخصصة لنشاط المؤسسة المصغرة و  الرسم العقاري على البنايات اإلعفاء من
 المتوسطة.
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 الخاتمة:

لت توص النتائج التيو  النقدية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابو  أظهرت الدراسات التحليلية         
 األزمات اإلقتصادية التي تعرفهاو  ذوي المشاريعبالرغم من الصعوبات التي واجهت الشباب و  إليها،

منها -متوسطة و  مؤسسات صغيرةو  خلق مناصب عملو  الجزائر، إال أنها ساهمت في التقليل من البطالة
 أهدافهاو  ، حيث قامت الوكالة من إعادة النظر في سياستها-منها من فشلتو  أصبحت قدوةو  من نجحت

 ساهمةنتيجة لكل ذلك هو المو  اإلقتصاد الوطني،و  طلبات سوق العملهيكلتها تماشيا مع متو  كذا تسييرهاو 
 خلق مناصب عمل على المستوى الوطني.و  الفعلية للوكالة في تراجع نسبة البطالة

 مشاكلكما عرفت السيسة المعتمدة من الجزائر قيما يتعلق مسألة التشغيل تطورا ملحوظا رغم ال         
 تمويلل على أهمية التشغيل، حيث من بين ما قامت به الجزائر خفض نسبة الهذا دليو  التي تعرفها بالدنا

 كذا منح قروض دون فائدة عمال بأحكام الشريعة اإلسالمية.و  الشخصي للشاب صاحب المشروع

يث المتوسطة المدعمة من طرف الوكالة عرفت إنفتاحا كبيرا من حو  كما أن المؤسسات الصغيرة         
 أصبحت تكتسح المجاالت التي تتهرب منها المؤسسات الكبيرةو  التي تعددتو  مر فيهاالقطاعات المستث

ما ما فيسواء العامة منها أو الخاصة. كما أن اإلحصائيات المقدمة تبين أن الوكالة بدعمها لعبت دورا ها
متصاص للبطالة.و  يتعلق بعالم الشغل من خلق لمناصب فيما بالمقابل تعرف هذه المؤسسات صعوبات و  ا 

 اكذا صعوبة تسويق منتوجاتهو  يتعلق بتمركزها حيث يقتصر نشاطها في جهة أو منطقة واحدة من الوطن،
 صعوبة الحصول على المادة األولية خاصة بالنظر لسياسة الدولة تجاه التجارة الخارجية.و 

 في األخير نقدم بعض التوصيات:         

 اتاإلسراع في إجراءات معالجة الملفو  التبسيط 

 شهده التغير الذي يو  التأهيل المستمر ألصحاب المشاريع في كل المراحل تماشيا مع التطورو  التكوين
 محيط األعمال.

 الدعم المستمر من طرف الوكالة للشاب صاحب المشروع و  المرافقة 

 المتوسطة المدعمة من الوكالة فيما يرتبط بالصفقات و  تخصيص نسب معينة للمؤسسات الصغيرة
 العمومية

 .تطبيق صيغة التمويل اإلسالمي 
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 تشجيع ذوي المشاريع على إقتحام مجاالت يعزف عنها المستثمرين 

 دعم أكثر للجماعات المحلية لهذه المؤسسات قي منحها أسواقا أو نشاطاتو  تشجيع 

 طاقم الوكالة بالتكوين المستمرو  رسكلة تسيير مستخدميو  عصرنةو  الرفع من تأهيل 

 لنجاعةبذلك تحديث بنك المعطيات المتعلقة بالمشاريع ذات او  البطاقة التقنية للمشروعتفعيل و  تدقيق 
 اإلجتماعي.و  الفعالية على المستويين اإلقتصاديو 
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 لدعم تشغيل الشباب كآلية لدعم ومتويلالوكالة الوطنية 

 أية جناعة املتوسطة:و املؤسسات الصغرية
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 الملحق                                                          

 الجدول الممثل للهيكل المالي للتمويل الثنائي

 المساهمة الشخصية قيمة اإلستثمار المستوى 
القرض دون فائدة مقدم 

 من الوكالة

01 
يقل أو يساوي خمسة 

 ماليين دينار
بالمائة 71  بالمائة 29 

02 
ما بين خمسة ماليين 

 عشرة ماليين دينارو  دينا
 بالمائة 28 بالمائة 72

 

 الجدول الممثل للهيكل المالي للتمويل الثالثي

 قيمة اإلستثمار المستوى 
المساهمة 
 الشخصية

القرض دون فائدة 
 )مساهمة الوكالة(

 القرض البنكي

01 
أقل من خمسة ماليين 

 دينار
 بالمائة 70 بالمائة 29 بالمائة 01

02 
 ما بين خمسة ماليين

 عشرة ماليين دينارو 
 بالمائة 70 بالمائة 28 بالمائة 02
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  الهوامش:
                                                           

عبد هللا قادية، اإلطار القانوني الخاص لدعم التشغيل في الجزائر، الدار الجزائرية للنشر والتوزيع، بئر خادم، الجزائر،   1
 وما يليها. 11، ص.2015

 .219عبد هللا قادية،  نفس المرجع، ص.  2
لشباب وتحديد قانونها األساسي، المؤرخ ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ا96/296المرسوم التنفيذي رقم    3

 .1996لسنة  52، الجريدة الرسمية رقم 1996-09-08في 
ية لسنة ، المتعلق بقانون المال96/14من األمر  16المعدلة للمادة  03/22من قانون  60تم عمال بأحكام المادة  والذي  

 .2003لسنة  83، الجريدة الرسمية رقم 2003-12-28، المؤرخ في 2004
 عبد هللا قادية، المرجع أعاله، نفس الصفحة.  4
، 41، الجريدة الرسمية رقم 1996-07-02غيل الشباب، المؤرخ في ، المتعلق بدعم تش96/234المرسوم الرئاسي رقم   5

 . 1996لسنة 
 ، السالف الذكر.96/296من المرسوم  04المادة   6
 من نفس المرسوم. 02المادة   7
 من نفس المرسوم. 03المادة   8
 من ذات المرسوم. 05المادة   9

 من نفس المرسوم. 07المادة   10
 نفس المرسوم. من 08المادة   11
 من نفس المرسوم. 21المادة   12
 ، السالف الذكر.96/296من المرسوم  09الفقرة الثانية من المادة   13
 من نفس المرسوم. 08المادة   14
 من ذات المرسوم. 23المادة   15
 من نفس المرسوم. 25و 24المادتان   16
 من نفس المرسوم. 24المادة   17
 نفس المرسوم. من 09المادة   18
 ، السالف الذكر.96/296من المرسوم  10المادة   19
 من نفس المرسوم. 11المادة   20
 من نفس المرسوم. 13و 12المادتان   21
 من نفس المرسوم. 14المادة   22
 من ذات المرسوم. 16و 15المادتان   23
 من نفس المرسوم. 18المادة   24
 الذكر.  ، السالف96/296من المرسوم  06المادة   25
بوقبرين عابد، سياسات التشغيل الحديثة المنتهجة في الجزائر وأثرها في القضاء على ظاهرة البطالة، رسالة دكتوراة   26

 .239-238، ص.2018-2017، 2تخصص قانون إجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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محمد الطاهر شعالل في العديد من تصريحاته على هذا الدعم ل السيد أكد المدير العام السابق ل لوكالة الوطنية للتشغي  27

 المالي، وألكثر تفاصيل:
في  محمد الطاهر شعالل، اآلليات العمومية لترقية الشغل، مجلة منشورات مجلس األمة، عدد خاص بالتكوين والتشغيل  

 . 39، ص. 2011-04-27الجزائر، 
 الملحق.   28
 الشروط مأخوذة من منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع وهران.   29
 سنة شريطة أن يحدث اإلستثمار خلق ثالثة مناصب عمل دائمة.  40يمكن أن يرفع السن إلى   30
 ، السالف الذكر.03/22من قانون  50المادة   31
 .44و 43محمد الطاهر شعالل، المرجع السابق، ص.   32
 تستفيذ كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدعم واإلمتيازات المالية خالل فترة التوسيع إال إذا:ال   33

 يجب أن تشمل تلم المشاريع على الفعالية اإلقتصادية والتقنية   -
 إستخدام التكنولوجية الحديثة -
 تقديم خدمات ومنتوجات ذات جودة ونوعية تتطابق مع المقاييس الدولية -
ستح -  داث مناصب عمل توفير وا 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

أثر الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة على تنافسيتها
 

 

 

 جالل مسعد زوجة حمتوتاألستاذة من إعداد: 

 -أ-أستاذة حماضرة 

 العلوم السياسية و كلية احلقوق

 تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
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 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة:

ت تشّكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الهادفة إلى تخفيف معدال
م أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مساهمة هذه األخيرة في دع البطالة في مختلف الدول. تنبع

ى حد عللنامية اتحظى بمكانة بارزة في االقتصاديات المتقدمة و  هاالتنمية االقتصادية، األمر الذي جعل
دراكسواء، وبالنسبة للجزائر وانسجاما مع حتمية توّجه سياستها االقتصادية نحو التنّوع االقتصادي و  ا منها ا 

حو نبأهمية الدور المرتقب لهذه المؤسسات في توسيع قاعدة االقتصاد الوطني، قامت الحكومة بالتوّجه 
يع إقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ويظهر ذلك من خالل مختلف اإلجراءات التشريعية التي أدت تشج

غم إلنشاء منظومة مؤسسية لمرافقة وتدعيم هذه المؤسسات وتأهيلها في مختلف قطاعات النشاط ولكنه ور 
حول ي السوق وتهذه اإلجراءات تجدر اإلشارة إلى أنهذه المؤسسات تعيش اليوم صعوبات تعيق تنافسيتها ف

 دون تطّورها وتؤدي للقضاء عليها في الكثير من الحاالت.

هة جتهتم هذه المداخلة ببيان الصعوبات ولعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
 وعرض ألثر هذه العراقيل على تنافسيتها من جهة ثانية. 
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 تنافسيتها
 مداخلة حتت عنوان

 التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحدياتهاالمبحث األول: متطلبات تنمية القدرة 

يعتبر اإلقتصاديون البريطانيون أن تنافسية المؤسسة بشكل عام هي القدرة على انتاج سلع 
اءة ثر كفوخدمات بالنوعية الجّيدة وبالسعر المناسب وكذا القدرة على تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أك

 من المؤسسات األخرى.

تصادي مايكل بورتر، أن تنافسية المؤسسات تنشأ أساسا من القيمة التي باستطاعة ويرى االق
مؤسسة ما أن تخلقها، بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين وصوال إلى 

تكون أكثر فعالية من تلك المستعملة من طرف  اكتشاف طرق انتاج أو تقديم مواد وخدمات جديدة،
 اآلخرين .المنافسين 

ح لذا ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أن تتمكن من حيازة بعض الصفات تسم
ى مواجهة وبقدرتها عل )المطلب األول(لها بالنجاح والتفّوق على غيرها من المؤسسات بتوّفر بعض العوامل 

 )المطلب الثاني( واجتياز التحديات

 ات الصغيرة والمتوسطةالمطلب األول: عوامل نجاح المؤسس

تساعد مجموعة من العوامل مثل صفات المدير الناجح والخصوصيات التنظيمية في إنجاح عمل 
كما تساهم مجموعة من  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفّوقها وتساهم في عملية تأقلمها في السوق 

 المقتضيات في تحديد الوضع التنافسي لهذه المؤسسات.

ة تنجح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في أعمالها البد أن تتواجد في ظروف اقتصادية مشّجع لكي
ها بتكريس مجموعة من الضمانات الدستورية وأن تتوافر على مجموعة من الصفات والمميزات التي تسمح ل

 بالتفّوق والنجاح في مواجهة منافسيها.

 ومحفزة في ظروف اقتصادية مشّجعة تواجد المؤسسات الصغيرة المتوسطة:  الفرع األول

ل يتمارس فيه نشاطها بك تنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطّور تنافسيتها في وسط اقتصاد
 حرية وبدون قيود.

لقد كّرس الدستور الجزائري مبادئ تدّعم الحرية االقتصادية وتم االعتراف بمبدأ حرية التجارة 
حتكار، كل هذه الحريات تمارس في إطار القانون كما تمارس تحت واإلستثمار، وحرية الملكية ومنع اال
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 تنافسيتها
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رقابة هيئات انشأتها الدولة مخولة بضبط السوق بعيدا عن آية ضغوطات. تجدر االشارة إلى أن هيئات 
 الضبط لن تمارس دورها الضبطي إال إذا كانت متمتعة باستقاللية تامة في مواجهة السلطة التنفيذية .

 لصغيرةلدور الذي ينبغي على البنوك الجزائرية أن تلعبه لتدعيم انشاء المؤسسات اهذا إلى جانب ا
 والمتوسطة وتنمية ونشاطها االقتصادي.

اضافة إلى ذلك فإن الدستور الجزائري كّرس مبدأ عدم التمييز بين مؤسسات القطاع العام 
ي علها في وضع تنافسى واحتكار ومؤسسات القطاع الخاص على أال تستفيد األولى بمزايا غير مألوفة تج

 في مواجهة مؤسسات القطاع الخاص ومن بينها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.

نيا أن ونية دباعتبار أن القواعد الدستورية، هي أسمى القواعد القانونية فإنه ال يمكن ألية قاعدة قان
ّرسة الحريات االقتصادية المك تخالفها إال في حاالت استثنائية تبررها اعتبارات المصلحة العامة ألن

دستوريا هي القاعدة العامة وهي مفروضة سواء على أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام 
. مع وما يخالف القواعد الدستورية من نصوص تشريعية أو تنظيمية ما هي إلى استثناءات للقاعدة العامة

 يرة والمتوسطة من طرف اإلدارة العامة.ضمان االستجابة السريعة لتطلعات المؤسسات الصغ

 الفرع الثاني: صفات المدير الناجح والخصوصيات التنظيمية

لنجاح المؤسسة بصفة عامة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة البد أن تتمّيز هذه األخيرة 
 بخصوصيات تنظيمية وأن يتمّيز مديرها ببعض الصفات.

 المدير الناجح أوال:

 رة والمتوسطة البد أن يتمّيز مديرها ببعض الصفات أهمها:لنجاح المؤسسة الصغي

  يجب أن يكون المدير مبدعا في الحصول على المال الالزم لقيام المؤسسة 
  خلق روح الفريق الواحد في العمل واالهتمام بالعاملين 

  امكانية تغيير وجهة نظرة متى تبّين أنه على خطأ 

 التنظيم المحكم 

 دراسة اقتصادية جادة لمشروع المؤسسة قبل تنفيذه إعداد 

 تجّنب الطموح المفرط غير المخطط له 

 عدم خلط المسائل المالية للمؤسسة باألمور الخاصة على أساس أن المال ماله والمؤسسة ملكه 
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 مداخلة حتت عنوان

  ق شديدالتمّيز بالجّدية والقدرة على التكّيف مع األوضاع من السير بالمؤسسة إلى التفّوق في سو 
 لمنافسة.ا

 ثانيا: الخصوصيات التنظيمية
تتمّيز المؤسسات الصغيرة المتوسطة الناجحة عادة بتنظيم غير مركزي وتساهمي مع االتصال 

، كما الجديدة لتسيير االنتاج، تعتمد في ذلك على التقنيات الحديثة المباشر والمستمر مع التكنولوجية
يجي والتكنولوجيات الحديثة واالتصاالت، حيث أن تستعمل أدوات رسمية ومؤشرات التسيير االسترات

 1ألغلبيتها موقع انترنت وتستعمل البريد االلكتروني في االتصال الداخلي والخارجي.
 الحصول على عاملين أكفاء وجذب المتميزين منهم والمحافظة عليهم ثالثا:

لمعقدة العمليات االختيار يتطلب األمر على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أن تعبر األهمية البالغة 
ما  والمطولة للعاملين لكون ارتباط عملها بقدرة ادارتها إضافة إلى ضرورة تحفيزهم للحصول على أفضل

 لديهم من قدرات.
 الفرع الثالث: قوة العالقة بالقوى التنافسية

ئن، زبا (تتوصل المؤسسة إلى تحقيق وضعية تنافسية مالئمة اذا ارتبطت مع القوى التنافسية
لمؤسسة وبالنسبة ل )موردون، الدخالء الجدد إلى القطاع، السلع البديلة، إضافة إلى المنافسين في القطاع

بها  تحيط الصغيرة والمتوسطة فإن النمو الذي تحققه، يعود في جزء منه إلى يقظتها الدائمة للتفاعالت التي
 2 وتقّربها من القوى التنافسية لمعرفة طريقة مواجهتها.

 المعرفة الممتازة بالسوق والقدرة على اإلبداع والتمّيز: الفرع الرابع:
 أوال: المعرفة الممتازة بالسوق 

 تتمتع المؤسسات الصغيرة بالمرونة والقدرة على تلبية احتياجات الزبائن ضمن جزء محدود من
 الخاصة. ويقيةالسوق ذلك الجزء الذي ال تهتم به المؤسسات الكبرى وذلك من خالل أساليبها التس

  ثانيا: القدرة على اإلبداع والتمّيز
تستطيع المؤسسات الصغيرة المتوسطة أن تمّيز نفسها عن المنافسين لها من خالل المنتج 

 يد.التجدوالتكنولوجيا الجديدة أو باستخدام خاص ومتفرد لطرق التوزيع أو طرق االنتاج يتمّيز باإلبداع و 
 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمطلب الثاني: تحديات 

طها تواجه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تحديات مختلفة وعلى أصعدة متباينة تجعل ممارستها لنشا
 جد صعب كما تؤّخر عملية تنمية تنافسيتها وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يلي:
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 تنافسيتها
 مداخلة حتت عنوان

 الفرع األول: تحدي التكتالت االقتصادية واإلصالح االقتصادي
التكتالت االقتصادية التي تشكلت واإلصالحات االقتصادية تضعف من الوضع التنافسي  ان

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب:
 أوال: تحدي التكتالت االقتصادية والتنافسية العالمية

حو نلقد نجم على النظام العالمي الجديد خلق تحالفات اقتصادية وتعزيز توجه العديد من الدول 
تالت تكامل االقتصادي من أجل البقاء واالستمرار مما سيقود إلى تأجيج درجة المنافسة بين تلك التكال

الم االقتصادية وهو ما سينعكس بدوره سلبا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيقود االنتاج على الع
فة مما لمختلطاعات االقتصادية االخارجي ورفع القيود أمام حركة التجارة الدولية إلى تزايد المنافسة في الق

 يستدعي انطالق روح االبداع والحفاظ على الجودة الشاملة للمواد والخدمات.
 ثانيا: تحدي االصالح االقتصادي

 تبنت أغلبية الدول النامية سياسة تحرير األسواق واالنتاج على العالم الخارجي، حيث انضم
امج بني بر األجنبي وتنظيمه كما قامت بت وم بتشجيع االستثمارمعظمها إلى المنظمة العلمية للتجارة ،كما تق

لخوصصة المؤسسات العمومية وتحويلها إلى مؤسسات خاصة علما أن كذلك يتطلب إعادة هيكلة 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يكفل قدرتها على التفاعل مع البرامج والخطط التنموية.

 تحدي االتصاالتالفرع الثاني: تحدي متطلبات البيئة و 
رتبطة توسطة تواجه تحديات مماضافة إلى التحديات المشار إليها أعاله فإن المؤسسات الصغيرة وال

 باإللزام بحماية البيئة وتحدي االتصاالت .
 أوال: تحدي متطلبات البيئة

تلتزم المؤسسات االقتصادية عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجراء دراسة لمدى تأثير 
وتخضع ألحكام قانون حماية البيئة والتنمية  3مشروعها على البيئة وتقديم موجز التأثير على البيئة

و لها أالمستدامة المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشئات التي يستغ
الصحة العمومية  يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي تتسبب في أضرار على

أو قد  ياحيةوالنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئة والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق الس
تتسبب في المساس براحة الجوار وتخضع هذه المنشئات لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير 

حسب أهميتها وحسب األخطار واألضرار  المعني أو من الوالي أو من المجلس الشعبي البلدي وذلك
 4المنجرة عن استغالله.
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أثر الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة على 

 تنافسيتها
 مداخلة حتت عنوان

م واذا كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتعددة وال يشغل بال أصحابها سوى االهتما
فإن  بمراحل المنتج النهائي لدرجة أنه ال يقوم بدراسة جدوى بيئية ضمن دراسات الجدوى التي تقوم بها

ت غييراتحتم عليه االهتمام بمخلفات العملية االنتاجية، األمر الذي يستدعي إجراء االعتبارات البيئية ت
 تكنولوجية لهدف استحداث وسائل للحد من الملوثات والنفايات الضارة بالبيئة واإلنسان.

 ثانيا: تحدي االتصاالت
فعال  تعتبر المعلومات المورد الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالبد من وجود نظام

لالتصاالت، والمقصود به هو السماح للمعلومات بالمرور من المرسل إلى المستقبل من خالل وسيلة 
اتصال وفي أسرع وقت ممكن، ويمثل عدم استخدام هذه المؤسسات لهذه الوسائل نوعا من التحدي بحيث 

 والمتوسطة.  في ظل غياب هذه الوسائل تضيع الفرص التسويقية للمؤسسات الصغيرة
 الفرع الثالث: التحديات المتصلة بالحجم:

ّور يمثل الحجم الصغير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قيد، في األنشطة عالية المجازفة حيث تتط
التقنية بخطى سريعة وتعتمد على استثمارات ضخمة في البحث والتطوير وأخيرا، لقد ثبت أن اصدار 

عوبة من ص للغاية بالنسبة لهذه المؤسسات وبالتالي يزيد ذلك شهادات تنفيذ االلزام بمعايير اإلنتاج، مكلف
 .اندماجها في االقتصاد العالمي

 المبحث الثاني: صعوبات ومشاكل تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ها ألنبإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة فّعالة لتحقيق التنمية لذا يجب ترقيتها واالهتمام 

ات، الخدمبها إلى جانب أنه يرفع من المستوى المعيشي لألفراد، فإنه يساهم في تنويع المنتجات و  االهتمام
 هميةويخلق نخبة من المسيرين المتمكنين لتسيير حتى المشاريع الكبرى في المستقبل وبالرغم من هذه األ

هود طلوب بالرغم من الجإال أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى الم
ي ات وهالتي بذلتها الحكومة الجزائرية، وهذا بسبب مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تواجههذه المؤسس

 عراقيل تعيق قدرتها التنافسية في السوق.
 المطلب األول: العراقيل القانونية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ؤسسات الصغيرة والتوسطة في الجزائر بشكل خاص لعراقيل تتعرض المؤسسات بشكل عام والم
ار ستقر تؤثر سلبا على قدرتها التنافسية في السوق السيما العراقيل القانونية التي يظهر في شكل عدم اال

القانوني، مشكلة الوصول إلى القروض البنكية، ومشكل العقار الصناعي، مشكالت ذات طابع إداري 
 اد غير الرسمي أو الموازي اضافة إلى عراقيل أخرى.وتنظيمي ومشكلة االقتص
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أثر الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة على 

 تنافسيتها
 مداخلة حتت عنوان

 الفرع األول: مشكل عدم اإلستقرار القانوني
ب تشترط التشريعات المنظمة لشتى ميادين النشاط االقتصادي نوعا من الثبات واالستقرار وتجن

ع أمن القانوني سلبا على استقرار األوضا التعديل والتغيير المستمر للنصوص القانونية. يؤثر الال
عد باالقتصادية والمراكز القانونية وهو ما يوجب على المشرع وعلى سلطات الدولة أن يضعوا القوانين 

 إجراء دراسة مستفيضة.
يجاد اآلليات المحف ستثمار زة لاليساهم األمن القانوني في توفير المناخ القانوني السليم االستثمار وا 

ن واألم دولة القانون في ميدان األعمال ألن المؤسسة الوطنية أو األجنبية تبحث دائما عن السرعةوسيادة 
اية والثقة في انجاز المعامالت التجارية، وفي حالة نشوب نزاع بشأنها فهناك آليات قانونية تضمن حم

 حقوقها ومصالحها. 
 ار يبحث عن المعطيات اآلتية:و عليه، فإن المستثمر قبل القيام بأي مبادرة بشأن االستثم

 الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمستثمر 

 القوانين المنظمة لقطاع االستثمار 

  ائريينالضمانات القانونية التي تنظم الشراكة بين الفاعلين االقتصاديين العموميين والخواص، والجز 
 واألجانب 

  قانون الصرف من حيث الضمانات المطلوبة 

 لضرائب من حيث االعفاءات والتحضيرات الضريبية قانون ا 

 قانون الجمارك من حيث االعفاءات الجمركية 

  .التسهيالت التي تمنحها الدولة من أجل االستفادة من األراضي الواقعة في المناطق الصناعية 

تعاني المؤسسات االقتصادية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مشكل عدم استقرار 
را ني نظالنصوص القانونية الجزائرية، حيث يشهد القانون الجزائري بشكل عام، حالة عدم االستقرار القانو 

 لكثرة استمرار تغييرها وفي فترات زمنية متقاربة .

قانوني حتى قبل أن يتم تطبيقه على سبيل المثال قانون المنافسة وقد حدث وأن تم تغيير النص ال
وقد تم تغيير  2010و 2008ثم عّدل مرتين في  2003في  03-03الذي ألغي وصدر قانون  95لسنة 

العديد من النصوص القانونية في فترات متقاربة على سبيل المثال: قانون االستثمارات وقانون النقد 
هي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قانون الصفقات العمومية وغيرها من النصوص والقرض القانون التوج

 األخرى.
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يشهد القانون الجزائري تعايش نصين قانونين يتضمان نفس الموضوع على سبيل المثال تعايش 
يير المتعلق بتنظيم وتس 01-04واألمر رقم  1988القانون التوجهي للمؤسسات العمومية اإلقتادية لسنة 

 صصة المؤسسات العمومية االقتصادية.وخو 

 الفرع الثاني: المشكالت التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 لقد سعت الجزائر إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من اشكالية تمويلها،
تت الهيئات أثب بإنشاء مجموعة من الهياكل والهيئات الداعمة والممولة لهذا النوع من المؤسسات، هذه
 أهميتها وفعاليتها في توفير االحتياجات المالية لهذه المؤسسات من خالل األرقام المحققة.

لية يكمن جوهر إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ضيق البدائل التموي
المخاطرة. إن  وهذا في ظل غياب المؤسسات المالية وبنوك محلية متخصصة تقبل مستوى عال من

محدودية تطبيق بعض الصيغ المستحدثة في تمويل هذا النوع من المؤسسات، جعل أغلب المؤسسات 
لي الما الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تلجأ إلى األساليب التقليدية في التمويل مما يؤكد افتقار النظام

 الجزائري لمصادر التمويل التي تتالءم واحتياجات هذه المؤسسات.

ودور صندوق ضمان  بقى دور صندوق ضمان القروض الموّجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةي
ت المتوسطة محدودا جدا، حيث لم يستجيبا للتطلعا قروض االستثمارات في تغطيتهما للمؤسسات الصغيرة

عن تقديم  بارةن عالمنتظرة منهما بداللة عدم االلتزام بكافة الجوانب المنظمة لعملية الدعم الذي غالبا ما يكو 
 هذا من جهة. 5لألموال دون مرافقة

 و من جهة أخرى، تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشكالت تمويلية ترجع إلى تردد البنوك
 في منحها قروضا ائتمانية متوسطة أو طويلة األجل ما لم تقدم تلك المؤسسات ضمانات كافية.

ى يل األجل لشراء اآلالت والمعدات، كما تحتاج إلتحتاج هذه المؤسسات إلى أدوات التمويل طو 
رها ن وغيأدوات التمويل قصيرة األجل، السيما القرض لتغطية احتياجاتها من المواد األولية وأجور العاملي

 6من مصاريف اإلستغالل. 

افق لكن النظام البنكي الجزائري ال يزال دون المستوى المطلوب كونه يعتمد على تقنيات ال تتو 
 ومتطلبات العصر الحديث.
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أثر الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة على 

 تنافسيتها
 مداخلة حتت عنوان

 ولعل أهم المشاكل التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن ايجازها فيما يلي:

 ا وجود تمييز واضح بين معاملة البنوك للمؤسسات العمومية ومعاملتها للمؤسسات الخاصة ومن بينه
امتيازات خاصة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالمؤسسات العمومية الكبرى مازالت تحظى ب

 البنوك العمومية .

 7.ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لألغراض االستثمارية لتعويض درجة المخاطرة 

  مطالبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضمانات عينية كبيرة قد ال تتوافر لدى أصحاب هذه
ة القدرة التنافسية للمؤسسات المؤسسات، مقابل منح قروض ذات حجم محدود وغير كافية لتنمي

 الصغيرة والمتوسطة

  .عدم تخصيص بنك لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون غيرها 

 المطلب الثاني: مشاكل العقار الصناعي

ت يمثل العقار الصناعي هاجسا كبيرا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل مختلف تشريعا
 العالم على إيجاد نظم عقارية تنظم عمليات التملك واألشغال والتداول مما يضمن حقوق المتعاملين

ودرء  ونيةاكز القاناالقتصاديين والدولة على حد سواء بشكليؤدي إلى ارساء الثقة والطمأنينة واستقرار المر 
للمنازعات. وكثيرا ما تتعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينفر المستثمرون بسبب مشكل العقار 
 الصناعي، حيث كشفت التجربة التي مر بها االستثمار في الجزائر أن العقار أصبح مع الوقت العائق

 الرئيسي أمام المؤسسات لألسباب اآلتية:

 ء تسيير العقار الصناعيأسباب سو  الفرع األول:

 ضعف اإلمكانيات المالية للهيئات المكّلفة بتسيير العقار الصناعي وتسييرها بموجب نصوص -
لف مقانونية تجاوزها الزمن وعدم قيامها بمهامها على أحسن وجه في كثير من الحاالت، حيث تم معالجة 

 لية.الما اإلشكال أكثر هو تنظيمه في قوانين استغالل العقار الصناعي عبر قوانين مختلفة ومتفرقة وما زاد

م انعدام سياسية وطنية شاملة أو مخططات وطنية متناسقة مع مخطط التهيئة اإلقليمية لتنظي -
 المواقع الصناعية تأخذ في الحسبان الخصوصيات الممّيزة لكل إقليم.

ية فحتى الوكالة إنعدام سوق عقاري حر، وقلة المعلومات الضرورية حول المجدات العقار  -
 الوطنية لتطوير االستثمار ال تتوفر على المعلومات الكافية على ما هو متوّفر من مواقع عقارية.
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د إن جزءا معتبرا من المشاكل التي يتخبط فيها العقار الصناعي في الجزائر سببها عدم وجو  -
 سياسة تشريعية واضحة في مجال االستثمار.

نونية ية عن الوضعية الحقيقية للعقار ما نتج عنه كثرة النصوص القاإبتعاد السياسة االستثمار  -
أو  وصعوبة تطبيقها فبقي العقار الصناعي في الجزائر يعاني من جملة من العقبات سواء من حيث تحديده

 من حيث كيفية استغالله وما يطرحه من نزاعات. 

 صناعي على العقار ال وسطة للحصولالصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمت الفرع الثاني:

تتمثل المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عقار صناعي أساسا 
 فيما يلي:

 طول مدة رد الهيئات المكّلفة بتخصيص العقار الصناعي والتي تفوق سنة. -

االستثمار، هيئات ثقل اإلجراءات وتقديم ملف طلب العقار الصناعي أمام هيئات ترقية  -
 8.تخصيص العقار ومرة أخرى أمام مسيري العقار

يعتبر الوصول للعقار من أكبر الصعوبات، بحيث يتطلب األمر الحصول على قطعة أرض  -
مسارا طويال وموافقة عدة سلطات وهيئات، ومشكلة العقار في الجزائر هي مشكلة ذات طابع إداري 

اهم اإلجراءات اإلدارية وتقليص الوقت الالزم للحصول على عقار يستنظيمي وعليه فإن التخفيف من عدد 
  9في حل مشكلة المؤسسات الصغيرة المتوسطة وفي عدم تفويت الفرص عليها.

ال يزال مستوى المناطق الصناعية ضعيف ال يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القيام 
.الخ كما إلى المرافق الضرورية من ماء وكهرباء وطرق.. بالنشاط االقتصادي واالستثمار فيها لكونها تفتقر

 أن وضعيتها القانونية لم توضح بعد.

 مشكلة االقتصاد الموازي والفساد اإلداري  المطلب الثالث:

 الفرع األول: مشكلة االقتصاد الموازي 

ان الخسائر التي يسببها االقتصاد والموازي من خالل المنافسة غير المشروعة معتبرة ألن 
المؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في إطار القانون تعاني من منافسة النشطين في 

أن االقتصاد  التجارة الموازية بسبب األرباح التي يحققها قطاع االقتصاد الموازي حيث أكدت اإلحصائيات
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 تنافسيتها
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من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية وهي نسبة  %40الموازي في الجزائر يسيطر لوحدة على 
 السلطات المختصة في هذه الظاهرة. مرتفعة تؤكد عدم تحكم

 الفرع الثاني: الفساد اإلداري 

ة القدرة التنافسيالفساد هو استغالل الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية ويظهر تأثير الفساد على 
مية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن المبالغ المدفوعة من طرف هذه المؤسسات لإلدارات العمو 

المعنية للحصول مثال على ترخيص واعتماد وهي تكاليف اضافية يدفعها المستثمر وتمتص جزء من 
لق ي الجزائر ألنه يعرقل عملية خأرباحه، والفساد اإلداري هو من أهم أسباب عدم تطّور االستثمار ف

 الثروات وفرص توفير مناصب الشغل.

 إلدارةإذا كان نشاط المؤسسة يتطلب االستجابة اإلدارية السريعة تنظيما وتسييرا وتنفيذا، فإن ا
تي الدة الجا الرسمي الممل، فهناك الكثير من المشاريع االستثمارية الروتينالجزائرية ال تزال بنفس روح 

ة محسوبللتعطيل والتعقيد في اإلجراءات بسبب البيروقراطية والفساد اإلداري الذي خلق الرشوة وال تعرضت
  10واإلنحراف.

 الفرع الرابع: الصعوبات التسويقية

 تتمثل أهم المشاكل التسويقية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي:

  يقية انخفاض االمكانيات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسو
 نتيجة لقلة قدرتها على توفير معلومات عن السوق الوطنية وأذواق المستهاكين.

 تفضيل المستهلك للمنتجات األجنبية لجودتها ونوعيتها الرفيعة 

 تخدم لقيام بالبيع المباشر للمستهلك النهائي أو المساتجاه نسبة كبيرة من هذه المؤسسات إلى ا
 اء هذهالصناعي أو البيع لتجار التجزئة مما يؤدي إلى زيادة األعباء التسويقية وعدم قيامها بأد

 المهمة بكفاءة .

 تقييم تجربة الجزائر في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويل البنكي للمؤسسات مقال
 لمتوسطة.الصغيرة وا
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 عقد تحويل الفاتورة

يذي التنف تم تنظيم عقد تحيل الفاتورة في الجزائر في القانون التجاري المعدل والمتمم وفي المرسوم
ي أما من الجانب العملي والواقعي، يبقى عقد تحويل الفاتورة غير معروف وغير مستعمل ف 931-95رقم 

 ضمنها الجزائر.الكثير من البلدان النامية على خصوص ومن 

 في الجزائ اليزال حديث العقد تجهل العديد منالقرض االيجاري أو االعتماد االيجاري: 
كثير مه الالمؤسسات هذا النمط التمويلي ليس منتشر بما فيه الكافية لهذا يمكن القول أنه حديث العهد وأما

 .من النمو والتطور لتحسين خدمات واالشهار لهذه الخدمة الخاصة

 بة الجزائر في مجال رأس المال المخاطرتجر 

يعرف  2006جوان  24المؤرخ في  11-06تم النص عليه في الفصل األول من القانون رقم 
 ة، وفيالشركات التي تهدف للمشاركة في رأسمال الشركالمشرع شركات رأس المال االستثماري بأنها:>> 

اصة لمؤسسات في طور التأسيس أو كل عملية تتمثل في تقديم خصص من أموال خاصة أو شبه خ
 النمو أو الحويل أو الخوصصة.

أغلب التحفيزات الجنائية المقدمة لمؤسسات رأسمال  11-06من القانون  6اذ تضمن الفصل 
 .2008فيفري  11مؤرخ في  56-08المخاطر ثم تم توضحهما أكثر في المرسوم التنفيذي رقم 

 ي الجزائر يجده لم يرقي إلى مستوى تطلعات كل منإن المتتبع لعمل شركات رأسمال المخاطر ف
لك ذالقائمين على البالد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات رأسمال المخاطر في حد ذاتها ويرجع 
ي فإلى قلة رؤوس األموال المستثمرة في هذه الشركات وذلك رغم انشاء عدة شركات رأس المال المخاطر 

 الجزائر.

ن لرغم ملمقدمة من طرف الدولة لهذا القطاع كالتحفيزات الضريبية والتنظيمية وباورغم التحفيزات ا
 ئية. النتائج اإليجابية التي حققها رأس المال المخاطر في بعض البلدان المتطّورة بسبب البيئة المال

جوة وذلك لمر ج اإال أنه في الجزائر كما هو الشأن بالنسبة لكافة البلدان العربية تقريبا لم يحقق النتائ
وال ره مملكون أن الجزائر بلدا ناقال ال منشئ للتكنولوجيا وهو ما ساهم بشكل كبير في تقييد دوره باعتبا

 واالبداع واإلختراع التكنولوجي. لألفكار
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 واقع التمويل األساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

افها تمويل قطاع المؤسسات تبق البنوك االسالمية ميزة ايجابية في أنها وضعت من ضمن أهد
الصغيرة والمتوسطة رغم المشاكل التي تواجهه وصعوبات استحداث طرق ونظم غير تقليدية تتماشى 
ل وأساليب تمويلها لكن رغم مميزات البنوك االسالمية إال أن مساهمة هذا النوع من البنوك في تموي

 الياتو الجزائر وعدم فتح فروع لها في كافة  المؤسسات يبقى محدودا جدا القلة عدد البنوك االسالمية في
 . الوطن مما يصعب الحصول على تمويل من جهة وسيطرة نظام البنوك التقليدية من جهة أخرى 

 (FGAR)حصيلة صندوق ضمان القروض 

على الرغم من األهمية البالغة التي حضي بها صندوق ضمان القروض وذلك بالنظر إلى المهام 
ي فخاصة  والنتائج المنتظرة منه إال أن النتائج المحققة التزال بعيدة كما كان منتظرا منهالتي كلف بها 

  المناطق الغربية والجنوبية من الوطن.

 CGCIحصيلة صندوق ضمان قروض استثمارات الصغيرة والمتوسطة. 

فإن صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدون  (FGAR)على غرار
وفي نهاية  2008إلى غاية  2004ان نشاطه ضعيفا جدا حيث لم يقدم أن ضمان منذ إنشاء في ك

ه ملفا بمبلغ ضمان قدر  621وصلت الحصيلة االجمالية للملفات المعتمدة  2013السداسي األول من سنة 
 . مليون دج 19770
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 الخاتمة:

يتضح من خالل الدراسات االقتصادية، يتضح أن أكثر من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 والهاز في الجزائر قد استفادت من دعم وتمويل يضمن لها االستمرارية في نشاطها والتوسع فيه ويحول دون 

لة لوكاسسات فنجد اوافالسها. تجدر الإلشارة إلى اختالف مساهمة كل هيئة في تدعيمها لهذا النوع من المؤ 
ذا على أكبر نسبة من حيث عدد المؤسسسات الممولة والمدعمة وه ذالوطنية لتدعيم تشغيل الشباب تستحو 

 الدليل صريح على أهمية آلية عمل الوكالة، يليها الصندوق الوطني للتأهيل على البطالة. وهي نسبة 
ة سات الصغيرة والمتوسطة ثم تأتي مساهميمكن تجاهلها تعكس دور الوكالة في سبيل تدعيم قطاع المؤس

 ساهمةمكل من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أما فيما يخص 
كل من صندوق ضمنان القروض وصندوق ضمان قروض االستثمارات المؤسسا الصغيرة والمتوسطة في 

 ل آليات عمل كل منهما فتكاد تكون منعدمة. وبالتاليتدعيم وتغطية هذا النوع من المؤسسات من خال
يجب البحث عن .... الكفيلة بالرفع من مدى مساهمة هذين الصندوقين في تطوير وتدعيم قطاع 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

مل لذلك ينبغي عل السلطات المعنية القيام بجملة من التصحيحات وضرورة التأكد من القيام بكا
ة تنافسيالمنوطة لهيئات الدعم والمرافقة بهدف الحفاظ على هذا النسيج المؤسساتي وعلى قدرته الاألدوار 

 ألنها تساهم في التنمية االقتصادية وتقدم قيمة مضافة مهمة للوطن.

نما عليها ال بحث وعليه فعلى الجهات المختصة عدم االكتفاء بتسهيل عمليات منح التمويل فقط وا 
التي و ادية ليات الكفيلة بتحقيق المرافقة الفعلية للمؤسسة بغية تحقيق المردودية االقتصعن أفضل هذه العما

 تعتبر الهدف األساس من عملية التمويل. 

ويبقى التساؤل يطرح: هل تستطيع الجزائر االستمرار تكريس هذه السياسة اتمويلية من خالل هذه  
 عار البترول؟ الهيئات وبهذه الكمية مع سياسة التقشف وانهيار أس
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 الهوامش:

                                                           
مدخل خالد، التأهيل كآلية لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  - 1

 .45ص  ،2012-2011كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير، قسم العلوم االقتصادية،  3االقتصادية، جامعة الجزائر
 .46نفس المرجع، ص  - 2
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر عدد 2003جويلية 19مؤرخ في  10-03من قانون  15المادة  - 3

 .2003يوليو  20، الصادر في 43
 من نفس القانون. 19و 18المواد  - 4
ت الصغيرة والمتوسطة، مجلة الباحث كعواش محمد وكعواش أمين، تقييم تجربة الجزائر في مجال تمويل المؤسسا- 5

 .112، ص 2015جوان  3االقتصادي، العدد 
دينوري سالمي محمد، عبيدة أنور، الصعوبات والعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مداخلة للمشاركة في - 6

في جامعة 2017ديسمبر  07و 06الملتقى الوطني حول اشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنظم يومي 
 الوادي. 

في الملتقى  بابا عبد القادر، مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتهافي الجزائر، مداخلة للمشاركة - 7
 في 2006أفريل  18و 17تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، المنظم يومي الدولي حول متطلبات 

 لف. جامعة الش
األمن القانوني في دعم مشاريع االستثمار في الجزائر، مقال نشر في مجلة البشائر االقتصادية، العدد  علوي فاطمة، دور- 8

 .151، ص 156-146ص -، ص2016، أفريل 04
 نفس المرجع. - 9

لزهر العابد، اشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة لنيل الدكتوراه في  - 10
 . 353 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلم التسيير، قسم التسيير، ص 2قسنطينة  ، جامعة2013-2012علوم التسيير، 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

أهم العراقيل اليت تواجه املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة يف ظل املتغريات االقتصادية الدولية
 

 

 

 كرليفة ساميةمن إعداد: األستاذة 

 أمساعدة  أستاذة 
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أهم العراقيل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل 

 املتغريات االقتصادية الدولية

 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة: 

، أدركت العديد من الدول باختالف درجة نموها االقتصادي أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 هذاو  اعدة،ودورها الفعال في تحقيق أهدافها التنموية، لذلك أولت لها اهتماما متزايدا بتقديم الدعم والمس

تعددت  ، وهذا مهماتهبذا قائما زايمتم منهجا والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات كون  فكرة من نبعي االهتمام 
ا المصطلحات الدالة عليها، فيطلق عليها تارة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم وتارة أخرى يطلق عليه

مصطلح المؤسسات  اسم المنشاة األعمال الصغيرة أو المشروعات الصغيرةـ،   ويطبق عليها كذلك
 (.1والصناعات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الجزائر)

 لفعال،تنفرد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بميزات خاصة تبدأ ببساطة هيكلها التنظيمي وتسييرها ا
ي من والسرعة اتخاذ القرارات الصائبة في وقتها المناسب، وهذا ما يتماشى مع االقتصاد الراهن،  والذ
ورد  خاذه،ميزاته األساسية التنافسية الشديد، والمنافس فيه ال يقاس بحجم متخذي القرار بل بالسرعة في ات

 (2الفعل السريع على التغيرات والمستجدات لتعزيز مكانة واستمرارية المؤسسة.)

 تتعد عملية تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى األولويات الهامة في اقتصاديا
وتشير  وطني،الدول سواء المتطورة منها أو النامية، وهذا نظرا لما تلعبه من دور هام لالرتقاء باالقتصاد ال

ة الدراسات رغم قلتها عن هذا النوع من المؤسسات في الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصف
ل ت الحالية، والتي تتمثل بشكخاصة إلى أنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات في ظل المستجدا

 (3رئيسي في بروز ظاهرة العولمة والتنامي واالنتشار السريع لتقنية المعلومات واالتصاالت.)

إن هذا الوضع يدفع إلى تسليط الضوء على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
 جزائرلتنمية االقتصادية باعتبار الوالتحديات التي تواجهها، وذلك بغرض تجاوز هذه التحديات وتحقيق ا

 تعول كثيرا على عمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتنمية االقتصاد خارج المحروقات. 

ت مؤسسا:  فيما تتمثل العراقيل التي تواجهها الإن هذا الوضع يدفعنا لطرح اإلشكالية التالية
 ؟زهاوما هي خيارات الجزائر لتجاو ، الصغيرة والمتوسطة في ظل المتغيرات االقتصادية الدولية

 يلي: ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقسم هذه الورقة البحثية إلى ما 

 .المحور األول: المتغيرات االقتصادية الدولية المؤثرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المحور الثاني: العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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 : ر األول: المتغيرات الدولية االقتصادية المؤثرة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمحو 

تأثرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من التحديات في ظل االنفتاح االقتصادي، ومن 
 يلي: أهمها ما

 أوال: الشراكة الجزائرية كمؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

ن اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي باألحرف األولى بعد سبعة عشر جولة موقعت الجزائر 
، وقد تضمن هذه 22/4/2002، وتم التوقيع الرسمي على االتفاقية بتاريخ 2001-1997المفاوضات بين 

علق الشراكة عدة نقاط أساسية، على رأسها حرية تنقل السلع والتفاوض حول التعريفة الجمركية فيما يت
راكة لمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والمحولة منها، وكذا تجارة الخدمات، حيث أن اتفاق الشبا

وفي  يوضح أن دول االتحاد األوروبي  يؤكدون التزامهم بمنح الجزائر معاملة الدولة األولى بالرعاية،
صادي شراكة التعاون االقتالمقابل فإن الجزائر تمنح لموردي الخدمات امتيازات خاصة، كما أرست هذه ال
 (.4الذي يشمل جميع القطاعات الصناعية والزراعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

ر ما أث إن اتفاق الشراكة معناه انفتاح االقتصاد الجزائري واندماجه  في االقتصاد العالمي، وهذا
على المنافسة مقارنة  على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلبا على إنتاجها، ونظرا لعدم قدرتها

 بالمؤسسات  األوروبية،  هذا زيادة على البطالة الناجمة عن غلق الكثير من المؤسسات التي أصبحت
مما  كلفة،غير قادرة على المنافسة، وهذا إثر دخول المنتجات األجنبية السوق الجزائرية بأحسن جودة وأقل ت

 (.5دفع إلى فقدان الثقة في المنتجات المحلية)

 تفاقيةد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األكثر تأثرا بإقامة منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتع
 ؤسساتالشراكة الجزائرية األوروبية، فعلى الرغم من االيجابيات التي تفرزها اتفاقية الشراكة على الم

ت لشركااا للمنافسة أمام الصغيرة والمتوسطة، إال أنها انجرت عنها سلبيات أعاقت نشاطها بما فيها تعرضه
 ت تتمتع بها كاناألوروبية المتميزة بالخبرة والكفاءة والتكنولوجيا والتسويق،  كما تفقد المؤسسات الجزائرية م

من حماية، مما يجعلها عرضة للخروج من السوق، أو التحول إلى أنشطة أخرى، كما يصعب على بعض 
 (.6لجديدة المقررة في االتفاق)المؤسسات التكيف مع نظم اإلنتاج والتسويق ا

كما أن برنامج التأهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ما هو مقرر وفق برامج التأهيل نجد 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص  تقدمت بطلبات التأهيل، وبالتالي ليس كل  685حوالي 

دمت بطلبات التأهيل لم تكتمل جميع مراحلها، المؤسسات تقدمت بطلبات التأهيل، وحتى المؤسسات التي تق
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سواء رفضت الدخول في مراحل التأهيل، أو انسحبت في مرحلة التشخيص األولي، وهذا راجع لعدم رغبة  
أصحاب المؤسسات في مواصلة عملية التأهيل، وال توجد محاور مالئمة في المؤسسات الصغيرة 

 (.7لى الصعوبات المالية التي تعاني منها المؤسسات)والمتوسطة لبدء عملية التأهيل، هذا إضافة إ

 ثانيا: أثر الخوصصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

عرفت  تعكس التطورات التي شهدها االقتصاد العالمي تفوق وتيرة االتجاه الليبرالي، وفي ظل ذلك 
ذ أن إدت إلى الدول النامية، وتيرة الخوصصة تسارعا لتحتل مكانة كبرى، وتتحول إلى ظاهرة عالمية، امت
 (.8غالبية هذه الدول كانت الخوصصة فيها ناتجة عن برامج التصحيح الهيكلي)

طة عرف صندوق النقد الدولي الخوصصة بأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية األنش
ق من االحتكارات واألصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها، وتقوم الخوصصة على تحرير السو 

العامة والخاصة، وفتح المجال للقطاع الخاص لمنافسة القطاع العام في كافة المجاالت، كما تقوم 
ا أجيرهالخوصصة على إدارة الممتلكات المملوكة للقطاع العام من قبل القطاع الخاص مع استمرار بيعها وت

 (.9اص)أخفق فيها، وتحويلها إلى القطاع الخإلى القطاع الخاص، وتجريد القطاع العام  من األنشطة التي 

لما تم تطبيق إجراءات الخوصصة على أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للدولة من 
 أجل تحسين تسييرها وزيادة فعاليتها، وحجمها يساعد ويالءم على إجراءات الخوصصة، خاصة وأنها ال

 نتاجالمؤسسات ليست كبيرة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة اإل تشغل عددا كبيرا من العمال، كما أن أصول هذه
فسة الوطني، وتحسين جودة المنتوج،  والتحكم في تكاليف اإلنتاج والتخزين والقدرة على مواجهة المنا

 (.10المحلية واألجنبية)

رغم هذا الطرح إال أن تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تبني الخوصصة، أدى إلى عدم 
 واجهةلقطاع الخاص للقيام بما هو منتظر منه، خاصة وأن المؤسسات في الدول النامية ال يمكنها مقدرة ا

 (.11الشركات المتعددة الجنسية، وتغيير موازين القوى في المحيط االقتصادي الدولي)

في الجزائر جعلها تنعكس سلبا  على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن  إن اعتماد الخوصصة
ضمن هذه العراقيل سوء اختيار المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة المرشحة لعملية الخوصصة،  ذلك أن 
اختيار المؤسسة يعد خطوة شديدة الصعوبة تحتاج إلى تعيين مؤهلين مختصين للقيام بالعملية،  كما أن 

بنكي ال يستجيب للشروط  والتحوالت االقتصادية التي تعرفها الجزائر،  فهي تعاني من مشاكل النظام ال
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السيولة، وعدم قدرتها على الوفاء باإللتزماتها، إلى جانب اقتصارها على الوظائف التقليدية كالقرض 
 (12والشيك)

ة إلى أسواق مالي كما أنه من بين العراقيل التي تواجه إعمال الخوصصة في الجزائر االفتقار
كن واسعة، مما يجعل من عرض األسهم على الجمهور يواجه عدة صعوبات باعتبار البنوك الجزائرية ال يم

يكلة ة الهاستعمالها كشبكات لتوزيع األسهم نظرا لعجزها المالي، هذا زيادة على ضعف التمويل الالزم إلعاد
ون عليها، كما أن نقص الكفاءة لدى منفذي الفنية والمالية لعدد من المؤسسات لتخفيف عبء الدي

 (13الخوصصة انعكس في نقص المعلومات  حول المؤسسات محل الخوصصة، وانعدامها أحيانا)

 كما أن رغبة القطاع الخاص في ملكية المشاريع العامة الجيدة، وترك المتعثرة ذات األعباء
عة من متوق زانية العامة،  وحرمانها من إيراداتاالقتصادية في يد الدولة، وهذا ما يزيد من ثقل أعباء المي

 (14تلك المشاريع الجيدة)

دول في ال إن القطاع الخاص في الدول النامية ال يتمتع  بالمالمح المتكاملة  التي يتمتع بها نظيره
 رتباطالمتقدمة صناعيا،  بحيث نجد أن أكثر المؤسسات الفردية الخاصة ذات صبغة عائلية،  وليس بينها ا
ية لمصرفاقتصادي مما يزيد من ارتفاع تكاليف التبادل،  وارتفاع حجم تبادل األدوات واألوعية المالية وا

 (15كأسواق البورصة والتأمين،  هذا ما يؤدي إلى تعثر انتاج السلع والخدمات أثناء عملية االنتقال)

 خوصصة، غياب رجالتعد من بين المشاكل الرئيسة  التي تواجه الدولة في السير نحو عملية ال
اضعة األعمال القادريين على تخفيف األعباء على الدولة،  وهذا لضعف االدخار  الستقبال المؤسسات الخ

 للخوصصة، إضافة إلى أن هناك من يرى أن فتح الباب  للقطاع الخاص وبقاء القطاع العام على ما هو
 (. 16عليه ال يعط النتائج المرجوة)

 ثالثا: المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  

ادي إن محاولة الجزائر االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة واالندماج في التكامل االقتص
 دة منالدولي، يؤثر على عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلبا،  فرغم أن هذا الطرح يدفع إلى االستفا

ثمار نولوجي الذي تعرفه الصناعة األجنبية، وتوفير السلع األجنبية، وترقية وزيادة االستالتطور التك
غيرة، ت الصاألجنبي، كما أن انفتاح الجزائر باالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يسمح بإنشاء المؤسسا

 (.17ويفتح المجال للمستثمر لالستثمار فيها)
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ام رية أمعنه   جملة من السلبيات بما فيها فتح األسواق الجزائ رغم هذا إال أن هذا االنضمام ينجر
أن  أعضاء المنظمة، وا غراق السوق بالسلع األجنبية، وهذا ما يؤدي إلى كساد الصناعة الجزائرية، كما
كس عقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة تلعب دورا هاما في اإلنتاج المحلي، وهذا 

 و في الدول النامية، بإضافة إلى ضعف تكاليف اإلنتاج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتماما ما ه
 (18بسبب غياب الخبرات الالزمة، مما يحتم على الجزائر اتخاذ إجراءات تطويرها.)

 رابعا: التكنولوجيا  وتأثيرها على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

ت  خاصة في العقديين األخيرين قوة دفع للعولمة أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
صر االقتصادية،  تعاظمت أهميتها في اقتصاديات الدول المتقدمة،  فأساس بناء قوة تكنولوجية تعد عن

 (.19فعال في عملية المنافسة الدولية  ومحاولة التفوق والتميز)

يت في لتي تستعمل شبكة االنترنلقد أثبتت دراسة أوروبية أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ا
ام معامالتها مع الهيئات الحكومية كإدارة الضرائب، أو مع زبائنها في مجاالت أخرى متنوعة ارتفع ع

با بالمئة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول األوروبية وهذا ما يؤثر سل 84إلى  2002
 (20على عمل المؤسسات في الدول النامية. )

ئد،  عي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الدول النامية  سيجعلها تحقق أكبر قدر من الفواإن س
دارة الموارد بشكل فعال، وزيادة اإلنتاجية،  وتحسي حاسبة ن المبما فيها زيادة كفاءات العمال الداخلية، وا 

يض ت وأهم نقطة  تخفوالميزانية،  ويقلل استعمال التكنولوجيا في هذه المؤسسات من تكاليف المعامال
 .تكاليف االتصاالت مع الموردين والعمالء في مختلف أنحاء العالم

 المحور الثاني: أهم العراقيل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: 

 :تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جملة من التحديات التي تعيق نشاطها ومن ضمنها ما يلي

 : معوقات تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أوال :

ي عرفت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات الت
بين  ها مايديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها طويلة األجل ،كما يتراوح عدد العاملين في

 (21عامال.) 50و 10
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تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر اعتمادا على تعريف االتحاد األوروبي لهذه 
المتضمن القانون التوجهي لترقية  12/12/2001المؤرخ في  /01/18المؤسسات، وهذا القانون رقم 

 يرةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو التعريف القانوني والرسمي للجزائر، حيث تعرف المؤسسة الصغ
 شخص أوال 250إلى  1والمتوسطة مهما كانت طبيعتها بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، وتشغل من 

ر، وأن مليون دينا 5دينار، ويتجاوز مجموع حصيلتها السنوية من  2يتجاوز رقم أعمالهما السنوية ملياري 
 (22تستو في معايير االستقاللية.)

لمختصين على صعوبة إيجاد تعريف موحد للمؤسسات رغم هذا التعريف إال أنه يجمع أغلب ا
 درجة الصغيرة والمتوسطة، وهذا مرده إلى عدة عوامل بما فيها العوامل االقتصادية المتمثلة في اختالف
يز ة تتمالنمو بين الدول خاصة وأن العالم ينقسم إلى مجموعات متباينة، فنجد أن الدول الصناعية المتقدم

ب، الية، وتطور اقتصادي كبير، أما الدول النامية فتتميز بنمو اقتصادي متذبذبدرجة نمو اقتصادية ع
فاختالف متوسط التطور التكنولوجي ودرجة النمو تؤدي إلى اختالف النظرة إلى هذا النوع من 

 (23المؤسسات.)

إن اختالف قطاعات نشاطها يدفع إلى اختالف تصنيفها، فالمؤسسات الصناعية يحتاج إلى رؤوس 
ذا ل ضخمة إلقامة الستثماراتها والتوسع فيها، وتحتاج إلى يد عاملة كثيرة ومؤهلة ومتخصصة، وهأموا

ر ا يفساألمر ال يطرح في المؤسسات التجارية والخدماتية التي ال تحتاج إلى مستوى تنظيمي معقد، وهذا م
حدود المؤسسات  تحديد تعريف موحد، كما يلعب العامل السياسي دورا مهما في تحدي تعريف وتبيان

ذه هالصغيرة والمتوسطة ، فاهتمام الدولة بهذا القطاع ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريق 
المؤسسات من اجل ترقيتها ودعمها فتحديد التعريف تتحكم فيه رؤية واضعي السياسات اإلستراتيجية 

 (24التنموية الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.)

 : المعوقات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ف الجزائر:ثانيا 

 إن أهم ما يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة من المشاكل هو عدم  التمويل الالزم
كون لشراء األصول الثابتة أو األصول المتداولة ، فهذه المؤسسات من وجهة نظر مصرفية ال ترقى ألن ت

لى إاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، إذا ليس باستطاعتها اللجوء مشروعا بنك، وتزداد ح
 (25البورصات واألسواق المالية خاصة في الدول النامية.)
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البنوك امتناعهم عن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن أصحاب هذه المؤسسات  زويبر 
عني عدم تيمية مية أكثر من التمويل، فقلة الخبرة التنظيفقرون إلى الخبرة التنظيمية واإلدارية، والتي لها أه

ازون القدرة على استخدام األموال استخداما رشيدا، ومعظم أصحاب المشاريع الجدد هم الشباب الذين يمت
فة، كما لمجاز بالطاقة وااللتزام والمعرفة يفتقدون إلى الخبرة اإلدارية ورأس المال، وليس من طبيعة البنوك ا

لى نوك امتناعهم عن التمويل لهذه المؤسسات بأن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إيبرر الب
ذه هالكفاءة في التعامل مع النظام المصرفي، وعجزها عن توفير الضمانات المصرفية المطلوبة، كما أن 

 يد حساباتهاالمؤسسات تعمل في قطاع غير رسمي وليس لها سجالت ضريبية، وال تهتم بتسجيل عمليتها ق
لى عفي دفاتر منتظمة يمكن الرجوع إليها مما يزيد من مراكز التعامل معها، لذا تعتمد هذه المؤسسات 

 (26التمويل الخاص غير الرسمي من األهل واألقارب.)

 كما تبرر البنوك امتناعها عن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة بسبب
بة مطلو  رفية المرتفعة نظرا للمبلغ الصغير للقرص إلى أن ثمة إجراءات إدارية أكثرتكاليف المعاملة المص

 (27في حالة تمويل المؤسسات الصغيرة.)

ية المال كما تتزايد حدة مشكل التمويل في الدول النامية باعتبار هذه األخيرة تفتقر إلى المؤسسات
ن وجدت فإنها تكون ذات قدرات مالية المتخصصة في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و  ا 

 (28محددة.)

هي  إن حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك واالستفادة من خدماتها المتنوعة
سات، حاجة حيوية وملحة تمليها متطلبات العمل الميداني، ومقتضيات المحيط الذي تتعامل فيه هذه المؤس

ل المتوسطة لألموال هي حاجة مستمرة وليست ظرفية، وحاجتها لألمواكما أن حاجة المؤسسات الصغيرة و 
ة متعلقهي واسعة تشمل األموال الموجهة لالستثمار، وتلك الموجهة للنشاط االستغاللي للمؤسسة أو تلك ال
ها تطاعتبالخزينة، وبهذا ال تستطيع أداء دورها دون مساهمة البنوك، خاصة في الدول النامية، إذ ليس باس

 (29لجوء إلى البورصات واألسواق المالية.)ال

لقد سجلت الدراسات التي تناولت مشاكل التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدم رغبة 
البنوك التجارية في تمويل هذا النوع من المؤسسات عند نشأتها أو خالل نشاطها االستغاللي، وهناك عدة 

فيها البنوك طلبات التمويل من طرف صغار أصحاب العمل، خاصة حاالت شائعة في الدول النامية تعمل 
وان نمط استخدام الموارد المالية لهذه البنوك متعلقة بالمشروعات الكبيرة األكثر ربحية ، وهذا الطرح يعود 
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لمشكلتين وهما: ضعف مقدرة معظم المؤسسات المتوسطة والصغيرة على  تقديم ضمانات المالية التي 
نك، وكذلك فإن أسعار الفائدة ال تعتبر مالئمة لظروف هذه المؤسسات، وتحتاج معاملة متميزة يتطلبها الب

 (30من طرف البنك حتى ال تواجه مصاعب تعيق قدرتها على السداد.)

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بما فيها التابعة للقطاع الخاص من مشاكل 
لى عوك صعبة تشعر بها البيروقراطية، والعديد من الصعوبات اإلدارية عديدة، خاصة وأن عالقتها بالبن

 (31الرغم من اإلصالحات التي عرفها القطاع البنكي.)

ومن أهم األسباب التي تعيق عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإضافة إلى تلك 
 ال أنؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إالمذكورة، فإنه رغم أن البورصة تعد من األدوات الناجحة لتطوير الم

مؤسسات عمومية سونطراك، صيدال، رياض سطيف،  4السوق المالية في الجزائر ال تزال ناشئة، وتعرف 
م فندق االوراسي، هذا بإضافة إلى محدودية صالحية الوكاالت البنكية في عملية منح القروض بسبب عد

رة الشفافية في تسيير عملية منح القروض، ونقص الخباالستقاللية والمركزية في تقديم القروض، وضعف 
في مجال دراسات الجدوى وتقييم المخاطر الناجمة عن منح القروض مما يجعل هذه الدراسات ال تعطي 
توضيحات مفيدة، بإضافة إلى نقص التمويل الطويل األجل بسبب التعقيدات المفروضة على القروض 

ين، وطول فترة دراسة ملفات منح القروض نتيجة اإلجراءات والضمانات التي تثقل كاهل المستثمر 
ة، عموميالبيروقراطية، كما أن معظم القروض التي تقدمها البنوك الوطنية وموجهة للمؤسسات االقتصادية ال

للقطاع  تابعةكما أن الهيئات المالية ترى أن المشاريع االستثمارية تواجه عراقيل ال تشجع البنوك الجديدة ال
ص على منح القروض بصورة معتبرة، مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية وحدها تواجه الحاجات الخا

 (32المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص.)

لكلفة ايمكن إرجاع معوقات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنوك التجارية إلى ارتفاع 
قروض المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة بالاإلدارية المرتبطة بتنفيذ القروض، وارتفاع 

 اد عنالعادية، ومحدودية الثقافة المصرفية لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يدفعهم لالبتع
 (33البنوك للتقديم القروض.)
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 ثالثا: المعوقات اإلدارية في التسيير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب االستجابة اإلدارية السريعة من حيث إذا كان نشاط  
عل ما يجالتنظيم والتنفيذ، فإن اإلدارة ال تزال بعيدة عن تقديم خدمات بأسرع ما يمكن وبكفاءة عالية، م

 (34معالجة الملفات واعتماد المشاريع يتم ببطء، مما يضيع على أصحابه فرص اقتصادية كبيرة.)

دارية ارة الجزائرية كغيرها من اإلدارات في الدول النامية تعاني من بطء اإلجراءات اإلإن اإلد
صاريف ة الموانخفاض كفاءة األجهزة اإلدارية، وغياب الشفافية في التعامل وانتشار المحاباة، وبالتالي تكلف

 (35اإلعدادية للمشاريع االستثمارية).

ن مليا من نقاط قوة بفضل إجراءات الدعم المبذولة على الرغم مما يظهره المحيط المؤسساتي حا
عد تطرف المؤسسات العمومية إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أن تعقيد اإلجراءات اإلدارية 
ا أن عراقيل لهذه المؤسسات، كما أن ارتفاع البيروقراطية يتسبب في تعطيل المشاريع االستثمارية ، كم

 نه فيب كثرة الوثائق المطلوبة، والتي تكون مزدوجة االستعمال غالبا، لهذا فإاإلجراءات جد معقدة بسب
دى معظم األحيان يعدل المستثمرون عن تنفيذ مشاريعهم، وهذا ما يتضح من خالل المشاريع الصرح بها ل

اقع، الو  يفالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، فإن عدد المشاريع المصرح بها يفوق عدد المشاريع الموجودة 
وهذا بدافع أن اإلدارة الجزائرية ما زالت ال تتكيف مع المستجدات االقتصادية ومتطلبات اقتصاد 

 (36السوق.)

تشكل المدة التي تستغرقها اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإنشاء مؤسسة حوالي سنتين حسب ما 
ع وعند تمام اإلجراءات يتب يصرح به المستثمرون، حيث يتطلب األمر قيد المؤسسة في المجلس التجاري 

 المستثمر مسارا إداريا طويال يتمثل في التصريح لدى المصالح الجبائية للحصول على تسجيل جبائي،
ومعاينة مقر المؤسسة من طرف تلك المصالح والمحضر قضائي، وما يجعل من اإلجراءات اإلدارية 

 (37المعقدة تقلل عزيمة المستثمرين .)

التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جملة من المعوقات اإلدارية تقف على رأس المشاكل 
والتي تضعف إمكانيتها للتحقيق النمو واالستقرار بل حتى البقاء في السوق، ومن بين أهم المعوقات التي 
تدخل في الجانب اإلداري هو تخلف المعرفة اإلدارية والفنية إذ يتعين على المدير المؤسسة الصغيرة 

لمتوسطة اإللمام بكل وظائف اإلدارة التي يقوم بها عدة أفراد في المؤسسة الكبيرة، فالمسؤول ال يكون وا
على علم بالمشاكل على كافة المستويات وغنما فقط ما تعلق بمشاكل اإلنتاج والتمويل فقط، إذ يالحظ أن 
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فإنها تستطيع استخدام الخبراء المؤسسات الكبيرة بإضافة إلى اإلداريين المدربين الذين يعملون فيها، 
الخارجين لتطوير سلعتها ومعداتها وطرق إنتاجها ولكن المؤسسات الصغيرة ال تستطيع ذلك، هذا زيادة 

 (38على محدودية القدرة على تنبؤ والتخطيط واستشراف إمكانية المستقبل ووضع الموازنات الالزمة.)

  رابعا: المعوقات الفنية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة معوقات فنية أهمها ما يلي:

ة تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صعوبة وارتفاع تكلفة الحصول على اآلالت والموارد األولي
 جدا، ية من الخارج وبالتالي تصبح مشكلة النقد األجنبي مشكلة معقدةحيث يتم استرادها في الدول النام

 وخاصة وانه يتم التميز في الواقع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  على الكثير في مسألة النقد
األجنبي، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة الحصول على النقد األجنبي لشراء ما تحتاجه من آالت 

 (39وأدوات.)

ة الشراء في المؤسسات الصغيرة يتم بكميات قليلة وبالتالي ال تستطيع الحصول على إن مسأل
 (40تاج.)خصومات الشراء الكبير التي يمنحها الموردون للمؤسسات الكبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة اإلن

 ها ، إالتحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعات إلى األرض الالزمة إلقامة مشروعات    
أنها تعاني من مشكالت عديدة في هذا الشأن منها تعلق بضعف التخطيط العمراني وعدم تخصيص 
المناطق الالزمة إلقامة الصناعات وقد تكون األرض بعيدة عن مناطق التسهيالت ، كما أن األرض 

 (41المتاحة قد ال تكون مجهزة بالمستلزمات الالزمة لتشغيل وعمل المؤسسة.)

 :لمعوقات القانونية والتنظيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةخامسا: ا

صبحت ، إذ أال تزال اإلدارة في كثير من البلدان النامية والعربية تؤثر بثقلها على الجهاز اإلنتاجي
تؤثر على عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا في ظل عدة مشاكل بما فيها تعدد مراكز اتخاذ 

بية، لمحسو زمنية الطويلة التي تستغرقها معالجة مشاكل المؤسسات، وتفشي ظاهرة الرشوة واالقرار، والمدة ال
ل، العم وعدم استقرار النصوص التشريعية،  وتعدد التأويالت المقدمة لها مما يعجزها ويحد من قدرتها على

 (.42د يوم)ومواكبة التغيرات السريعة في األسواق العالمية في ظل المنافسة المتزايدة يوما بع



 

 
 
 

 
 

 - 197 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

أهم العراقيل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل 

 املتغريات االقتصادية الدولية

 مداخلة حتت عنوان

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا من عدة تحديات أهمها صعوبة الحصول على 
ين  لعاملاالمهارات العلمية المطلوبة، نتيجة الجذب التي تحققه المشروعات الكبيرة لها، وانخفاض إنتاجية 

 (43وعدم القدرة على تدريبهم من قبل المشروعات الصغيرة لمحدودية إمكانياتها)

ى تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات تسويقية بسبب عدم ثبات اإلنتاج من موسم إل
آخر، مما يؤدي إلى حدوث مشكل فائض الطلب تارة، وفائض العرض تارة أخرى، وتشابه منتجات هذه 
المؤسسات من الناحية القطاعية،  وتمركزها في مجاالت معينة، وكذلك نقص الوعي التسويقي في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالكتفاء بالخبرة  والجهد الشخصي، وكذا مشكل صعوبة وصول 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى األسواق العالمية، حيث تعاني من صعوبات في محاولتها لتوسيع 

مة نشاطها،  خاصة في ظل وجود الشركات المتعددة الجنسية، أو الشركات المحلية الحائزة على عال
رات تجارية أجنبية، خاصة وأن المشروعات الصغيرة في معظم الدول النامية تواجه تحدي متمثل في التطو 

 (44االقتصادية والسياسية الدولية، وما ينتج عنها من تأثيرات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

 الصعوبات الجبائية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  سادسا: 

اقتطاع الرسوم والضرائب المطبقة على أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طورها إن 
االستغاللي وارتفاع الضغط الجبائي، والذي كان من نتائجه توقف عدة نشاطات إنتاجية، في حين أن 

 (45)الحوافز الضريبية تخدم الهيئات الكبيرة

 ت الصغيرة والمتوسطة:ثامنا: سوء استعمال براءة االختراع من قبل المؤسسا 

إن مسألة استعمال براءة االختراع يطرح مشكلة على المصنعين الصغار، وهذا على خالف 
استعمال المؤسسات الكبيرة من براءة االختراع، في حين المؤسسات الصغيرة يجدون صعوبة في تجسيد 

  (46االختراع)ابتكاراتهم ونقلها إلى اإلنتاج، ويجدون صعوبة في منع التعدي على براءة 
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 خاتمة:

الل منعطفا هاما  ونقطة محورية من خ في العالقات االقتصادية الدولية  الكبيرةالتحوالت  تشكل
الصغيرة  قطاع المؤسساتتستدعي ضرورة تطوير مما  تداعيتها على األوضاع االقتصادية المحلية 
تيجية ي إسترا، وال يمكن تحقيق ذلك إال بتبناالقتصاديةللتغيرات والمتوسطة، للتقليل من االنعكاسات السلبية 

                     للتخفيف من المشكالت الداخلية، ومنها :  هذا النوع من المؤسسات، ترتكز على تنمية واضحة
 وتطوير االرتباط واالندماج ،استيعاب المزيد من األيدي العاملة والتخفيض من حدة البطالةضرورة 
 سساتيلداخلي على المستوى الوطني بصورة تقلل من حدة التبعية وتساهم في تنامي النسيج المؤ التكاملي ا
ل في على تعظيم إيجابيات التعاون والشراكة واالندماج الفعا اإلستراتيجيةكما تساعد هذه ، االقتصادي

 .االقتصاد العالمي

في الظروف  ة والمتوسطةالتي تواجهها المؤسسات الصغير  من آثار التقلبات السعي للتقليل
ة، االقتصادية، وبعض األزمات الدورية المتعلقة بسياسات االنفتاح، على المؤسسات الصغيرة والمتوسط

ة متعلقلمحدودية حجم نشاطها، ومرونة جهاز إنتاجها، وسهولة التحكم في الكثير من المتغيرات المحلية ال
ى بية علانعكاساتها السل تقليلالخسائر و  احتواءة على ببيئتها االقتصادية، األمر الذي يجعلها أكثر قدر 

 ةوالمتمثل  الكثير من المشاكل والمعوقات، الصغيرة  والمتوسطةتواجه المؤسسات   .االقتصاد الوطني
 تطوير يعتبر مشكل التمويل من أكبر العوائق التي تقف أمام،  حيث أساسا في المشاكل المالية واإلدارية

يكمن في الدور السلبي التي تلعبه البنوك في مجال التمويل . باإلضافة إلى  المؤسسات ص والسبب
ذه هعمل تساهم بدرجات متفاوتة في إعاقة وعرقلة  لقة بالتسيير وتأثير التكنولوجيااكل فنية والمتعمش

 . المؤسسات

المعايير  تالفيرجع أساسا إلى اخ الصغيرة والمتوسطةإن عدم وجود تعريف موحد للمؤسسات       
مال عدد العمال ، رأس ال (حيث تحبذ الدول النامية استخدام المعايير الكمية  ،المعتمدة في تصنيفها

 .)خ االستقاللية ، حصة السوق ....إل (بينما تعتمد الدول المتقدمة على المعايير النوعية   (...إلخ

 أجل ضمان نجاحها واستمرارها حيثمؤسسة صغيرة يجب المرور بعدة مراحل من  إن مسألة إنشاء       
 ثم تحديد األهداف التي تتناسب مع حجم الوسائل المتوفرة  يجب تحديد اإلستراتجية المناسبة،

العمل على االهتمام بتكوين المستثمرين للرفع من مستوى الكفاءة في تسيير هذه وبالتالي  يلزم  
مؤسسات بضرورة ضبط أعمالهم االقتصادية وكذلك من أجل نشر الوعي لدى أصحاب هذه ال المؤسسات ،
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قناعهم بأهمية ذلك في توفير جو من الثقة لدى البنوك التجارية مما  وفق أسس مالية ومحاسبية سليمة وا 
 .التمويل عن طريق القروضيسهل عملية الحصول على 

الصغيرة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال دعم المؤسسات  ضرورة االستفادة
 .أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تسييرهافي تطوير  متوسطةوال

السعي قدما للقضاء على بعض الظواهر التي تحد من عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 السيما الرشوة والبيروقراطية وغيرها.
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 مقدمة:

ا تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخال هاما من مداخل النمو االقتصادي، كونها تؤدي دور 
منها  تقدمةهاما في ضمان تجسيد التنمية المحلية، لذا أصبح االتجاه السائد اليوم بين دول العالم سواء الم

اد لى إيجعالنامية هو تحسين المناخ التنموي لهذه المؤسسات والدفع بها في اتجاه تشجيع قيامها والعمل أو 
ولي د الدجميع األطر والمتطلبات لنجاحها واالرتقاء بها، األمر الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة على الصعي

  .عامة وعلى الصعيد المحلي خاصة

ة من ى تبني جملة من اإلصالحات والتشريعات القانونية ومجموعفي هذا السياق، بادرت الجزائر إل
مكنها يالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما  برامج الدعم والتمويل وذلك بهدف توفير المناخ المالئم لنشاط

من  من االستمرار والمحافظة على حصصها السوقية من جهة والنفاذ إلى األسواق الوطنية وحتى العالمية
اصة بعد التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المؤسسات بعد أزمة الثمانينات التي عرفها جهة أخرى، خ

 .االقتصاد الجزائري لالرتقاء أكثر بهذا القطاع

ثروة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن إحدى المرتكزات األساسية لخلق ال وباعتبار
ما لي: يسواء تأتي في هذا السياق صياغة اإلشكالية كما والمساهمة في التنمية المحلية والوطنية على حد 

 هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بالجزائر؟

وسطة من المكانة التي تحتلها المؤسسات الصغيرة والمت انطالقا تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة
ن حيث أحاليا في الجزائر، كما تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حال فاعال لتدعيم االقتصاد المحلي ب

اإلصالحات االقتصادية في الجزائر كان لها األثر االيجابي على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة 
سسات اولة لإلجابة عن هذه اإلشكالية، ارتأينا البحث بداية في دور هذه المؤ والمتوسطة، ولذلك وفي مح

ة ومن ثمة الحديث عن دور هذه المؤسسات في التنمية المحلي )المبحث األول(،في التنمية المحلية 
 )المبحث الثاني(.
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 المبحث األول: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة داخل نسيج االقتصاديات المعاصرة للدول لماتحتل 
1لها من أهمية جوهرية في تنشيط االقتصاد الوطني وتحقيق تطوير المجتمع المحلي

لذا فالمؤسسات .
ى به علالصغيرة والمتوسطة تعد أحد مفاتيح التنمية المحلية وتتمثل أهميتها في دورها التنموي الذي تلع

 .)المطلب الثاني(واالجتماعي )المطلب األول( المستوى االقتصادي 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال االقتصادي  :المطلب األول

 ولعل أهمها يتمثل في ما يلي:

  :توفير مناصب الشغل -أوال

تيح تالبطالة، حيث أنها المتوسطة بديال يساعد في القضاء على مشكلة و  تعتبر المؤسسات الصغيرة
بين العديد من فرص العمل وتستقطب عدد ال بأس به من طالبيه ممن لم يتقنوا التدريب والتكوين المناس
 القرى و وتمنع تدفق األفراد إلى المدن سعيا وراء فرص أفضل للعمل حيث أنها تقام في التجمعات السكانية 

 .والمدن الصغيرة التي يكثر فيها نسب البطالة

ن ما تسعى هذه المؤسسات لتوفير الوظائف الجديدة وذلك بتوفير العمل للعمال الذين ال يلبو ك
احتياجات المؤسسات الكبرى، وتدفع في العادة أجور أقل مما تدفعه المؤسسات الكبرى حيث تكون في 

هو  رى، كماالمتوسط مؤهالتهم العلمية أدنى من تلك التي يتحصل عليها الذين يعملون في المؤسسات الكب
الشأن في الواليات المتحدة األمريكية حيث يتزايد باستمرار عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة 

 .2والمتوسطة

 : توزيع الصناعات وتنويع الهيكل الصناعي-ثانيا

دن المتوسطة دورا أساسيا في توزيع الصناعات الجديدة على مختلف المو  تلعب المؤسسات الصغيرة
وهذا يعطينا فرصة أكبر الستخدام الموارد المحلية وتثمينها  3واألرياف والتجمعات السكانية النائية،الصغيرة 

حيث  وتلبية حاجيات األسواق المحدودة المتواجدة في هذه المناطق، أما في مجال تنويع الهيكل الصناعي
 .رةتقوم بإنتاج منتج أو مجموعة من المنتجات التي ال تنتجها المؤسسات الكبي
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 : توفير احتياجات المشروعات الكبيرة -ثالثا

تها تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور هام في نجاح المؤسسات الكبيرة حيث تمدها باحتياجا
بعض وتغذي خطوط التجمع فيها، وتقوم بدور الموزع والمورد لهذه المؤسسات الكبيرة عن طريق التعاقد ب

 لتفوق لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنه تقسم بدرجة عالية من الكفاءة واالعمليات المتخصصة والدقيقة ل
 .والتحكم في الجانب التكنولوجي

 : المحافظة على استمرارية المنافسة -رابعا

ظهر في عصر التطورات السريعة تعتبر المنافسة أداة للتغيير من خالل االبتكارات والتحسين، وت
لبية شروط االئتمان والخدمة في األساليب والهدف هو ت -نها : السعرالمنافسة الحديثة في عدة أشكال م

من  وتطوير مواقع القوة بما يمكنها طلبات المستهلكين وتحقيق األرباح والمحافظة على الحصة السوقية
  :وذلك عن طريق عدة مداخل منها 4تحسين موقعها التنافسي،

 الجديدة والحديثة لإلدارة الفعالة وأهمية التنمية البشرية الرؤية. 

 تشجيع االبتكار تطوير تكنولوجيا اإلنتاج. 

 5تسييراالستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها سواء في ميدان اإلنتاج أو اإلدارة وال. 

المؤسسات الموجودة في  خاصة فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقق درجات أعلى من المنافسة
 .مجال الصناعة أكثر حظا

 : دعم الناتج المحلي-خامسا

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أداة فاعلة في توسيع القاعدة اإلنتاجية عند تطبيق 
 لتوفير حاجة السوق من السلع االستهالكية IMPORT SUSTITUTIONاستراتيجيات إنتاج بدائل الواردات 

األمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم  6طية باإلضافة إلى قدرتها واعتمادها على الخامات المحلية،والسلع الوسي
لدول مما يساهم في عالج االختالالت الهيكلية لموازين المدفوعات وخاصة في ا الناتج المحلي اإلجمالي

 .النامية

  : القدرة على مقاومة االضطرابات االقتصادية -سادسا

المتوسطة أكثر قدرة على مقاومة فترات االضطرابات االقتصادية من و  صغيرةتعتبر المؤسسات ال
نفسها في  والسبب في ذلك يرجع الختيارها االستثمار في القطاعات الديناميكية وتضع ،المؤسسات الكبيرة
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 وفترات مالقطاعات ذات االستثمار المالي األقل تأثر باألزمات المالية، حيث أن هذه القطاعات تتالء
 .الركود االقتصادي الذي يتسم بقلة رؤوس األموال الالزمة إلقامة االستثمارات

 : تعبئة الموارد المالية -سابعا

ية المحل تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في تعبئة الموارد المالية الخاصة والكفاءات
خراجه من الدورة االقتصادوزيادة االدخار وتوجيهه نحو المجاالت االستثمارية بدال من تجم  ية فييده وا 

ة لعائلامثل :المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تكون مواردها المالية تتكون من مساهمات أفراد  ،شكل اكتناز
7أو األصدقاء معتمدين في تمويلها على مدخراتها الخاصة

. 

 المتوسطة في المجال االجتماعي و  المطلب الثاني: مساهمة المؤسسات الصغيرة

وار إلى جانب األهمية والدور االقتصادي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن لها أد
 : ال يستهان بها، ويمكن إجمالها في النقاط التالية في الجانب االجتماعي

  : مع المستهلكين في المجتمع تكوين عالقات وثيقة -أوال

لمستهلكين جاهدة للعمل على اكتشاف تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحكم قربها من ا
ع قات موان ربط العال احتياجاتهم مبكرا والتعرف على طلباتهم بشكل تام، وبالتالي تقديم السلع والخدمات
 .8المستهلكين وبين المنتج والمستهلك ويعطي درجة كبيرة من الوالء لهذه المؤسسات

 : المساهمة في التوزيع العادل للدخول -ثانيا

المتوسطة المتقاربة في الحجم والتي تعمل في و  جود عدد هائل من المؤسسات الصغيرةفي ظل و 
يؤدي ذلك إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخول  9،من العمال ظروف تنافسية واحدة يعمل بها أعداد هائلة

ف المتاحة وهذا النمط من التوزيع ال يوجد في ظل عدد قليل من المؤسسات الكبيرة التي تعمل في ظرو 
 .تنافسية

  : التخفيف من المشكالت االجتماعية -ثالثا

لغيره  ويتم من خالل ما توفره هذه المؤسسات من مناصب الشغل سواء لصاحب المؤسسة أو
وبذلك تساهم في حل مشكلة البطالة، وما تنتجه من سلع وخدمات موجهة إلى الفئات االجتماعية األكثر 

10حرمانا وفقرا
البطالة والتهميش  :فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقدر على احتواء مشكالت المجتمع مثل .
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 حتت عنوان مداخلة

مناصب عمل تؤمن لهم االستقرار  والفراغ وما يترتب عليهم من آفات اجتماعية خطيرة عن طريق منحهم
 .النفسي والمادي

 تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وتأهيلها :المبحث الثاني

 ن كبيرمتعّد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية في العديد من دول العالم، وذلك لما تؤّديه 
 البطالة، ومن أجل دعم وخلق فرص عمل يتم تبنيدور في تحقيق الناتج الداخلي الخام وتخفيض معّدل 

 سياسات وبرامج عّدة. والجزائر كغيرها من الدول تطبق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ذي يء الكخطوة لتنمية هذا القطاع باعتباره خيارا استراتيجيا قادرا على اإلسهام في تحقيق التنمية، الش

 11هتمام هذه الدراسة.يجعل من هذا الموضوع موضع ا 

 المطلب األول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

كن عرف اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثالثة مراحل أساسية منذ االستقالل ويم
 :تلخيصها فيما يلي

  :1982-1962الفرع األول: مرحلة تهميش القطاع الخاص 

 % من منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممولة للمستوطنين الفرنسيين 98كانت حوالي  لقد
تعود إلى الجزائريين محدودة على المستوى العددي وعلى المستوى  قبل االستقالل وكانت تلك التي

للهجرة وبعد االستقالل مباشرة ونتيجة  االقتصادي من حيث مساهمتها في العمالة والقيمة المضافة.
ولة الجماعية للفرنسيين أصبحت معظم تلك المؤسسات متوقفة عن الحركة االقتصادية األمر الذي جعل الد

، المتعلق بتسيير وحماية األمالك الشاغرة 1962سبتمبر  21الصادر في تاريخ  62/20تصدر األمر رقم 
عية لتسيير في المؤسسات الزرا المتعلق بلجان ا 1962أكتوبر  22الصادر في تاريخ  62/02والمرسوم رقم 

ت المتعلق بلجان التسيير في المؤسسا 1962نوفمبر  22الصادر بتاريخ  62/38الشاغرة، والمرسوم رقم 
 .الصناعية الشاغرة

وفي ظل تبني الخيار االشتراكي وا عطاء القطاع العام الدور األساسي على حساب القطاع الخاص 
ا يرتبط بها من مؤسسات كبرى مرافقة في القطاعات االقتصادية، واعتماد سياسات الصناعات المصنعة وم

فقد شهدت هذه المرحلة ضعفا كبيرا لمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام 



 

 
 
 

 
 

 - 208 -     جامعة تيزي وزو2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري :حول الوطين تقىاملل

واقع وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف ظل 

 التغريات االقتصادي العاملية الراهنة
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ومحدودية المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، وقد أصبحت ثغرات عدم تطورها واضحة من خالل هذه 
 .تطبيق السياسات االشتراكية في الجزائر الفترة التي شهدت محاوالت

 حيث بقي القطاع الخاص طيلة هذه الفترة مراقبا بصرامة خاصة بجباية تحد من أي تمويل ذاتي
 .وقوانين عمل قاسية تحرم المؤسسات الخاصة من التجارة الخارجية

 1988-1982الفرع الثاني: وضع إطار تشريعي وتنظيمي لالستثمار الوطني الخاص 

القانون المتعلق  1982أوت  21المؤرخ في  11-82جسد هذه المرحلة في صدور القانون رقم تت
والذي يهدف إلي تحديد األدوار المنوطة باالستثمارات  12باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني،

 .االقتصادية للقطاع الخاص الوطني وكذا إطار ممارسة النشاطات الناجمة عنها ومجالها وشروطها

من هذا القانون نجدها نصت على أنه يهدف إلى: المساهمة في توسيع  11أنه في المادة  حيث
اكي الشتر تحقيق التكامل مع القطاع او  القدرات اإلنتاجية الوطنية وفي إنشاء مناصب للعمل وتعبئة االدخار

في  ن والمشاركةمن خالل المساهمة في أنشطة المرحلة األخيرة من التحويل الصناعي والمقاولة من الباط
تحديد غير أن القيود التي ظلت تحكم سير ونمو القطاع الخاص ك .تحقيق سياسة التنمية الجوية المتوازنة

سقف االستثمار الخاص وتحديد مجال تدخله ظلت مانعا قويا يحول دون تحقيق مستويات نمو عالية أو 
 .على األقل متوسطة

لمتابعة االستثمار الخاص وكان تحت وصاية  (OSCIP)تم إنشاء ديوان للتوجيه  1983وفي عام 
طني التخطيط والتهيئة العمرانية في نفس الوقت وكان من مهامه األساسية: توجيه االستثمار الخاص الو 

ين نحو نشاطات مناطق يمكنها االستجابة الحتياجات التنمية وتأمين تكاملها مع القطاع العمومي وتأم
 .ي سيرورة التخطيطتكامل أحسن لالستثمار الخاص ف

  2000-1988الفرع الثالث: اإلصالحات االقتصادية 

في  1986تحوال جذريا نتيجة النخفاض أسعار البترول سنة  1988شهدت الجزائر بدءا من سنة 
 خيار ظل اعتماد االقتصاد الجزائري بنسبة كبيرة على قطاع المحروقات، ومع تفاقم األزمة تبنت الجزائر

 : ديل عن النهج االشتراكي المتبع وقد أصدرت جملة من القوانين أهمهااقتصاد السوق كب

المتعلق بالنقد  1990أفريل  14المؤرخ في تاريخ 10-90القرض )القانون رقم و  قانون النقد أوال:
جاء هذا القانون إلرساء مبدأ توحيد العملة بين المؤسسات الخاصة والعامة، بالنسبة إلمكانيات  :13والقرض
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الحصول على االئتمان وا عادة التمويل من البنك المركزي وأسعار الفائدة بينما أصبحت األوراق المالية بين 
وقد تمخض هذا القانون عن جملة من التغيرات التي ما فتئت  القطاعين تخضع لنفس معايير األهلية،
 .تحصل على المستوى الدولي والوطني

ية: المتضمن تحرير التجارة الخارج 1991فيفري  19المؤرخ في تاريخ  19-90القانون رقم  ثانيا:
الذي يضمن حرية التجارة الخارجية ويخضع القطاعين )العام والخاص( لنفس معايير وشروط التصدير 
ا واالستيراد هذا ولقد دعم مشروع اإلصالح االقتصادي بقانون آخر خاص باالستثمارات صودق عليه طبق

 .هو قانون االستثمارات الجديد 1993أكتوبر  13المؤرخ بتاريخ  93-12عي رقم للمرسوم التشري

: 199314أكتوبر  5المؤرخ بتاريخ  12-93المرسوم التشريعي رقم  1993قانون االستثمار  ثالثا:
قا ه آفايعتبر هذا القانون البنية األساسية في مجال االستثمار الوطني الخاص واألجنبي في الجزائر بفتح

ت قطاعاعة ومنحه امتيازات مالية وجبائية وتقديمه التسهيالت والحوافز والضمانات الضرورية في كل الواس
خاصة تلك التي تعمل ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إمكانية الحصول على التمويالت 

م تستثمار حيث الالزمة من طرف البنوك، وعلى إثره تم تأسيس وكالة وطنية تهدف إلى تسهيل عمليات اال
 .تجميع كل المصالح في شباك واحد سمي بوكالة ترقية االستثمارات

سا (: تكري1996من الدستور  37المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون المنافسة )المادة  رابعا:
والذي فسح  1996،15من الدستور الجزائري  37لمبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي نصت عليه المادة 

لى عالتزاحم من أجل االنتصار و  أمام الخواص لممارسة النشاط االقتصادي حيث نتج عنه التسابقالمجال 
 .الخدماتو  أدى ذلك إلى احتكار السوق وامتصاص مجمل الطلب على السلع المتنافسين،

عليا فلكن رغم كل هذه التحفيزات فقد كانت حصيلة االستثمار في معظمها نواياها لم يتم تجسيدها 
 لتعهداتافقد قدرت … بيروقراطية للمشاكل التي يتلقاها المستثمر من صعوبات مالية، عقارية، إدارية،نظرا 

، هذا 16مشروع 43.000مليار دوالر ألكثر من  42ب  2000إلى  1993باالستثمار المتراكمة منذ سنة 
 رة. فقد عرف القطاع الخاص بعض التوسع في معظم المجاالت خارج المحروقات في هذه الفت
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  : 2001تشجيع االستثمار الخاص وتطويره بعد خامسا: 

 : 201617 القانون الخاص بترقية االستثمار -1

مناخه وآلية  ويتمم 18المتعلق بتطوير االستثمار 03-01وهو األمر الذي جاء ليلغي األمر رقم 
أس عمله، وهذا بغرض الوصول إلى استحداث نشاطات جديدة وتوسيع القدرات اإلنتاجية أو إعادة هيكلة ر 

 المال للمؤسسات العمومية والمساهمة فيه.

نح كما أبقى القانون الجديد على مفهوم الخصخصة الكلية والجزئية واالستثمارات المدرجة في م
ومن بينها  ا القانون، وأكد هذا القانون على االمتيازات الممنوحة للمستثمرين،االمتيازات أو الرخصة في هذ

لغاء التمييز مابين القطاع العام والخ نشاء اص، و ما يلي : المساواة بين المستثمرين المحليين واألجانب وا  ا 
 العالقة تضم كل الهيئات ذات(،  (ANDIشباك موحد ال مركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير االستثمار

صدار التراخيص. باالستثمار،  وا 

تع كما فتحت لهم فروع عبر كامل واليات الوطن وتنوي فتح فروع أخرى في الخارج بحيث أنها تتم
ئيس ر وهو تحت سلطة  بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي باإلضافة إلنشاء المجلس الوطني لالستثمار

ت تطوراالستثمار ويقترح تدابير تحفيزية لالستثمار ومسايرة الالحكومة يكلف بإعداد إستراتيجية تطوير ا
 .الملحوظة

 القوانين التوجيهية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2

  200119ديسمبر سنة  12الصادر في  18-01القانون رقم: 

، المتخذة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو القانون الذي يعطي الشرعية لإلستراتيجية
حيث حددت أحكامه المفهوم الدقيق للمؤسسات وعلى أساسه يتم دعم هذه المؤسسات وترقيتها من قبل 

 عدة تدابير أهمها :  مختلف السلطات العمومية عن طريق اتخاذ
  بالقطاع.تحسين نوعية المعلومات الصناعية التجارية االقتصادية والمهنية المتعلقة 

   تسهيل الوصول إليها وتشجيع بروز مؤسسات جديدة والحث على تنافسيتها والمساعدة على
 تحسين آرائها بتوفير المناخ االستثماري المالئم.

 .20مساعدة المؤسسات بتكوين الموارد البشرية المالئمة، وتشجيع روح المقاولة واإلبداع فيها 
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لعالي بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التعليم اولتحقيق هذا تم إبرام بروتوكول تعاون 
المتوسطة على و  والبحث العلمي بغرض ربط المؤسسة بالبحث العلمي بتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة

ويق تسو  الخدمات المالية الالزمة الحتياجاتها عن طريق تحسين أداء البنوك في معالجة ملفات تمويلها،
 .ةلدوليلخدمات التي تنتهجها المؤسسات بترقية نوعية منتجاتها لتحسين معايير اإلنتاج اوتصدير السلع وا

  21الصغيرة والمتوسطة المتعلق بالمؤسسات 02-17القانون رقم:  

ن مصدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا 
ع إلى تشجي 2001المعدل لقانون و  ، ويهدف هذا النص المتمم2الرسمية رقم في الجريدة  طرف البرلمان

ماج خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة اإلد
  الوطني وترقية المناولة.

 ائها والبحثويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات السيما ما يتعلق بإنش
لتي اوسطة والتطوير واالبتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمت

 توجد في وضعية صعبة لكنها قادرة على مواصلة النشاط.

سات ستقوم الجماعات المحلية "باإلجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤس، تطبيقا لهذا القانون 
خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يالءم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق  والمتوسطةالصغيرة 

ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين  22النشاط والمناطق الصناعية".
ويجعل نص القانون من  23المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب شروط وطرق محددة بصفة قانونية.

جية نية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيالوكالة الوط
 24تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها لتحقيق مهامها.

وحسب القانون ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما 
ت بما فيها تحسين النوعية وترقية االبتكار وتعزيز المؤهالضمان ديمومتها و  يخص اإلنشاء والتطوير

جل ن أالمجلس الوطني للتشاور موالقدرات االدارية، ويتضمن النص أيضا إنشاء هيئة استشارية تسمى "
سات " والذي يضم المنظمات والجمعيات المختصة والممثلة للمؤستطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 25الصغيرة والمتوسطة.

ن جهة أخرى انشأ القانون الجديد صناديق لضمان القروض وصندوقا لإلطالق من أجل تشجيع م
المؤسسات المصغرة المختصة في االبتكار. ويوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج األولي 
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وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة  26)مصاريف البحث والتطوير والتصميم ومخطط األعمال....(،
 نقص التمويل خالل مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة والتي ال يغطيها رأس مال االستثمار.ب

شركات ويستثنى من هذا القانون البنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين والوكاالت العقارية و 
قانون بق كبر ملف تشريعي بعد ذلك المتعلأالذي يعتبر ثاني -االستيراد وتأتي صياغة هذا القانون الجديد 

سنة  أطلقتالصغيرة والمتوسطة التي  المؤسسات تأهيل إعادةبعد النتائج المتباينة لعملية  -االستثمار
 900ووفقا ألرقام وزارة الصناعة واالستثمار فقد تم إحصاء أكثر من  27والتي لن تحقق كل أهدافها. 2012

د " مقارنة بإمكانيات البالجد ضعيفألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر، وهو رقم يعد "
ن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة إوأهداف القطاع وفي هذا اإلطار ف

 .2019-2015ومتوسطة جديدة خالل الخماسي 

 المطلب الثاني: تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

عن مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة وسنبحث في هذه النقطة من خالل الحديث بداية 
 والمتوسطة، ومن ثم الحديث عن برامج تأهيل هذه األخيرة فيما يلي.

 الفرع األول: مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المتوسطة من اهتمام حالي، فقد تزايدت الخيارات و  نتيجة لما يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة
أجل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تعددت اآلليات التي وضعتها الدولة منالتمويلية المتاحة أمام 

 .دعمها وتنميتها

 :  (ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -أوال

المؤرخ في 14-04تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
تنسيقية  49خاص تتمثل في شبكة ال مركزية تضم  لة ذات طابع، وهي وكا28المعدل 2004جانفي  22

لى عافقة والئية، منها تنسيقيتين بالجزائر العاصمة موزعة عبر كافة أرجاء الوطن، وهي مدعمة بخاليا المر 
رض ن القمستوى الدوائر، حيث أن هذا الجهاز موجه إلى الفئات من المواطنين الذين ال يمكنهم االستفادة م

 .شرط السن أو التأهيل أو بسبب القدرة المالية الشخصية ر المؤسسات المصغرة وذلك بسبب:في إطا

وتتمثل المهام األساسية للوكالة في :تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع والقانون المعمول 
بهما، ودعم نصح ومرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار انجاز أنشطتهم باإلضافة لمنح سلف 
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بالغ المستفيدين ذوي المشاريعالمؤهلة للجهاز بمختلف المساعدات التي  ستمنح لهم، وضمان بدون فائدة وا 
متابعة األنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربط هؤالء 
المستفيدين من الوكالة باإلضافة إلى مساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ 

 .29مشاريعهم

  :(FGAR) المتوسطةو  ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة صندوق  ثانيا:

برأسمال ، 200430أفريل  19المؤرخ في  134-04نشئ الصندوق بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم أ
واتسم بانشاءه لصندوق جديد هو :صندوق ضمان مخاطر االستثمار في  مليار دينار، 30قدر ب 

 مليار دج. 3.5المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 

المتوسطة بفضل إرادة السلطات العليا ممثلة و  للمؤسسات الصغيرة أنشأ صندوق ضمان القروض
في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بهدف وضع آليات تسمح بتسهيل تمويل 

ام أو توسعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يندرج ضمن الفعالية االقتصادية واالستخد إنشاء
لعمومية وذلك بتحول دور الدولة من مانحة لألموال إلى ضامنة للقروض المقدمة األمثل للموارد ا

 31للمؤسسات.

المتوسطة التي تنجز و  ويتولى الصندوق التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة
ارد و تسيير الم توسيع المؤسسات، تجديد التجهيزات، استثمارات في المجاالت التالية : إنشاء المؤسسات،

قرار أهمية المشاريع والضمانات ال ة مطلوبالموضوعة تحت تصرفه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وا 
ن بالتكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها، ومتابعة المخاطر الناجمة عن منح ضما

ة، لمؤسسات الصغيرة والمتوسطالتي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة ا الصندوق وضمان متابعة البرامج
 .32االستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا الصندوق 

باإلضافة لترقية االتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات 
شهادات  عن ضمان الصندوق وتسليم ناجمةالصغيرة والمتوسطة وتطويرها، وضمان متابعة المخاطر ال

المستمر ألنظمة الضمان الموضوعة من قبل  والقيام بالتقسيم الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل،
وا عداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار  الصندوق،

لتدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على ا
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وتدعيمها في إطار ضمان االستثمارات حيث يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص 
 .ذلك

 ثالثا: البنوك

وهي مختلف صيغ التمويل المعروفة  2011بنكا حتى مارس  21يبلغ عدد البنوك التجارية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهي جد متحفظة في ذلك والسبب حسبها أن خطر  وبالنسبة لتعاملها مع

اطر منح االئتمان لهذا النوع من المؤسسات جد مرتفع نظرا لنقص الضمانات وانعدام تقنيات تسيير المخ
 33مخاطر تغيير معدالت الفائدة ..(. –عند هذه المؤسسات ) مخاطر الصرف 

بنوك قتصادي واالجتماعي فان الضمانات القانونية التي تطلبها الوحسب تقرير للمجلس الوطني اال
ري الجزائرية ال تعتبر كعناصر يمكن استخدامها في حاالت عدم الدفع كون هذه الضمانات ذات طابع عقا
ية وأن أغلب المؤسسات ال تملك العقارات المقامة عليها، وبالتالي هذه العقارات هي ضمانات غير كاف

صة بها ات خانوك اإلسالمية كبنك البركة فهي رغم النتائج االيجابية التي حققتها ال توجد تشريعوبالنسبة للب
 .في قانون النقد والقرض فهي تعمل في إطار عمل البنوك التقليدية وهي تسلك سلوكها

 :الفرع الثاني: برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مو ا الدولة بهدف تحسين أداء المؤسسة اإلنتاجية والنيقصد بها مجموعة اإلجراءات التي تتخذه
34وقدرتها التنافسية مما يسمح لها بالبقاء وبفعالية في المنافسة

ولتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .
ومنها المصغرة من مسايرة التطورات الحاصلة في الميدان االقتصادي، حيث أعدت وزارة المؤسسات 

 01مة ناعات التقليدية برنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيالصغيرة والمتوسطة والص
 . 2013مليار دينار سنويا يمتد لغاية 

وتتمثل أهم أهدافه األساسية فيما يلي : تحليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للواليات 
قرب على خصوصية كل والية  بحسب األولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تكون كفيلة بالتعرف عن

وكل فرع وسبل تثمين اإلمكانيات المحلية المتوفرة وقدراتها حسب الفروع، وبلوغ ترقية وتطوير جهوي 
للقطاع وتحسين القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج، باإلضافة إلى المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات 

طريق التكوين وتحسين المستوى في الجوانب التنظيمية  التأهيل والمتعلقة بترقية المؤهالت المهنية عن
تنمية  والحصول على قواعد الجودة العالمية )االيزو( ومخططات التسويق، وينظر من هذا البرنامج أنه
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اقتصادية مستدامة على المستوى المحلي والجهوي بواسطة نسيج من المؤسسات الصغيرة -سوسيو
 .ية في سوق مفتوحوالمتوسطة يحقق التنافسية والفعال

 برنامج ميدا (MEDA) لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: 

طة لقد بدأت مختلف برامج التعاون الدولي التي تستفيد منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوس 
المحاور على  وخاصة ما تعلق منها بالتعاون المتعدد األطراف ويرتكز هذا البرنامج تؤتي ثمارها،

دة تطوير التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم إنشاء وترقية الوسائل الجدي :األساسية
35لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين المحيط التنظيمي والمؤسساتي

وقد حدد هذا .
 دارة،اإل دة،نتاج، والصيانة، الجو اإل البرنامج مجاالت التعاون والمتمثلة في التطور االستراتيجي والتسويق،

 . التنظيم، المحاسبة والمالية ومراقبة التسيير والتموين والتصدير

 ي،ومن أشكال التعاون هناك : التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، التعاون مع البنك العالم
رة تسب خبالبلدان التي تكالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والتعاون الثنائي خاصة مع 
ائر، ، الجز الجزائر، ايطاليا واسعة في ميدان تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الجزائر، فرنسا،

 .تركيا، الجزائر، كندا
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 : الخاتمة

تستأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص من قبل جميع الدول سواء في الدول 
تمتع تتوسطة لنامية إدراكا منها للدور الذي تلعبه في التنمية، حيث أن المؤسسات الصغيرة والمأو ا المتقدمة

بخصوصيات تجعلها متميزة عن باقي المؤسسات االقتصادية الكبرى، بالنظر إلى مميزات كصغر حجمها 
رزها مشكل وتشجيع إقامتها وسهولة التأقلم في االقتصاد. وفي نفس الوقت تعاني من مشاكل عديدة أب

ل التمويل لذلك فمعظم الدول تسعى جاهدة إلزالة العقبات التي تعيق نموها وتساهم في تطورها بالشك
 . المفروض بتوجه استراتيجي تجعلها تضمن مكانتها وتنتهج هي األخرى استراتيجيات مخططة ومدروسة

 بأهمية بارزة بعد أما في الجزائر، فالمالحظ أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يحظ
نذ االستقالل في ظل التوجه االشتراكي من أجل لعب دور ملحوظ في إطار مساعي التنمية المنادى لها م

ة للدولة، تنموياالستقالل. أما حاليا فالمالحظ إيالء اهتمام كبير لهذه األخيرة اعترافا بدورها في السياسة ال
حمل لادهم فعال في االقتصاد الوطني وتشغيل فئة الشباب وا عد والبرامج التنموية المعلنة عنها لما لها دور

 .مشعل التنوع االقتصادي والخدماتي المتنوع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 الهوامش:

                                                           
مذذكرة  ،حالة مؤسسة سوونلغازفي الجزائر دراسة  تمويل المؤسسة االقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة فضيلة، زواوي  - 1

 .36، ص.2009ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، 

، ورقذذة مقدمذذة تمويوول المؤسسووات الصووغيرة والمتوسووطة بالصووي  المصوورفية اإلسووالمية، عواطذذف محسذذن سذذليمان ناصذذر، -2
 24-23صذذذذذغيرة والمتوسذذذذذطة بالصذذذذذيغ المصذذذذذرفية اإلسذذذذذالمية،، يذذذذذومي ضذذذذذمن الملتقذذذذذى الذذذذذدولي حذذذذذول تمويذذذذذل المؤسسذذذذذات ال

 .61، جامعة غرداية، ص.2011افريل
 .43فضيلة، المرجع السابق، ص. زواوي  -3
عيسذذى عيسذذى آيذذت، المؤسسذذات الصذذغيرة والمتوسذذطة فذذي الجزائذذر آفذذاق وقيذذود، مجلذذة اقتصذذاديات شذذمال إفريقيذذا ،جامعذذة  -4

 . 342، دسن، ص.6تيارت، العدد
، ورقذة مقدمذة ضذمن فعاليذات تنمية وتطووير المؤسسوات الصوغيرة والمتوسوطة فوي الجزائوركتوش عاشور، طرمشي محمذد، - 5

-17الملتقذذذى الذذذدولي حذذذول: متطلبذذذات تأهيذذذل المؤسسذذذات الصذذذغيرة والمتوسذذذطة فذذذي الذذذدول العربيذذذة  جامعذذذة الجزائذذذر، يذذذومي 
 .23، ص.2006أفريل18

 .76، ص.2009، الجزائر: منشورات الحياة الصحافة، المؤسسات المصغرة في الجزائرتنمية وترقية بورنان مصطفى،  -6
 .43كتوش عاشور، طرمشي محمد، المرجع السابق، ص - 7
دراسوة – 14000و9000معوقات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية علوى شوهادة االيوزو مرزوقي نوال،  - 8

، 2010مذذذكرة ماجسذذتير، كليذذة العلذذوم االقتصذذادية وعلذذوم التسذذيير، جامعذذة سذذطيف ،، ميدانيووة لووبعض المؤسسووات الصووناعية
 .112ص

دار مكتبذذة حامذذد للنشذذر  إدارة المشووروعات الصووغيرة موون األلووف إلووى اليووا ،المنصذذور كاسذذر ناصذذر، جذذواد نذذاجي شذذوقي،  -9
 .56، ص.2000والتوزيع، األردن، 

 .16ص.عواطف محسن، المرجع السابق،  سليمان ناصر، -10
دار وائذذذذذل للنشذذذذذر  إدارة إسوووووتراتيجية منظموووووات األعموووووال المتوسوووووطة والصوووووغيرة،منصذذذذذور،  محسذذذذذن طذذذذذاهر، الغذذذذذالبي -11

 .55، األردن، ص.2009والتوزيع،
يتعلذق باالسذتثمار االقتصذادي الخذاص  1982غشذت  21الموافذق ل  1402ذي القعذدة  2المؤرخ في  11-82قانون رقم  -12

 .34الوطني، ج.ر.ج.ج عدد
، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 1990أبريل  14، الموافق ل 1910رمضان  19المؤرخ في  10-90قانون رقم  - 13
 27، الصذذادر فذذي 52، يتعلذق النقذذد والقذذرض، ج.ر.ج.ج عذذدد 2003أوت  26مذذؤرخ فذذي  11-03، ملغذى بذذأمر أمذذر رقذذم 16

، 2009، يتضذذمن قذذانون الماليذذة التكميلذذي لسذذنة 2009جويليذذة  22مذذؤرخ فذذي  01-09، معذذدل ومذذتمم بذذأمر رقذذم 2003أوت 
، 50، ج.ر.ج.ج عذذدد 2010أوت  26مذذؤرخ فذذي  04-10، وبذذأمر رقذذم 2009جويليذذة  26، صذذادر فذذي 44ج.ر.ج.ج عذذدد 

، 2014، يتضذذمن قذذانون الماليذذة لسذذنة 2013ديسذذمبر  30مذذؤرخ فذذي  08-13، وبقذذانون رقذذم 2010سذذبتمبر  01الصذذادر فذذي 
 ...2013ديسمبر  31ر في ، الصاد68ج.ر.ج.ج عدد 

 10، صذادر فذي 64، يتعلذق بترقيذة االسذتثمار، ج. ر.ج.ج عذدد 1993أكتذوبر  05، مذؤرخ 12-93مرسوم تشريعي رقذم  -14
 ، )ملغى(.1993أكتوبر 
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، منشذور بموجذب 1996نذوفمبر  28تعديل دستور ،يتضمن2016مارس  06مؤرخ في  01-16من قانون رقم  43مادة ال -15

، معذذدل ومذذتمم 1996ديسذذمبر  8،الصذذادر فذذي  76، ج. ر عذذدد 1996ديسذذمبر  7، مذذؤرخ فذذي 438-96مرسذذوم رئاسذذي رقذذم 
ذذذ أفريذذل 04،الصذذادر فذذي  25،يتضذذمن تعذذديل الدسذذتور ،ج.ر عذذدد  2002أفريذذل  10، مذذؤرخ فذذي 02/03بموجذذب قذذانون رقذذم 

نذوفمبر  16، الصادر في 63،يتضمن تعديل الدستور ،ج.ر عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 08/19،و قانون رقم  2002
2008 . 

16 - L’industrie Algérienne : réalités et perspectives, Ministère de l’industrie et de la restructuration, 2000, p1, 

publié sur le site web du ministère. 
أوت  03، صذذذادر فذذذذي 46، يتعلذذذذق بترقيذذذة االسذذذتثمار، ج.ر.ج.ج عذذذدد 2016أوت  03مذذذؤرخ فذذذي  09-16قذذذانون رقذذذم  -17

2016. 
أوت  22،صذذذادر فذذذي  47، يتعلذذذق بتطذذذوير االسذذذتثمار، ج. ر.ج.ج عذذذدد 2001أوت  20، مذذذؤرخ فذذذي 03-01أمذذذر رقذذذم  -18

، وبقذانون رقذم 2006سنة  ، صادر47، ج.ر.ج.ج عدد 2006جويلية  15، مؤرخ في 08-06،معدل ومتمم بأمر رقم 2001
، صذذذادر فذذذي 44، ج.ر.ج.ج عذذذدد 2009، يتضذذذمن قذذذانون الماليذذذة التكميلذذذي لسذذذنة 2009جويليذذذة  22، مذذذؤرخ فذذذي 09-01

، 49، ج.ر.ج.ج عذذدد 2010، يتضذذمن قذذانون الماليذذة التكميلذذي لسذذنة 2010أوت  26، مذذؤرخ 01-10، وبقذذانون رقذذم 2009
، ج.ر.ج.ج عدد 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  28ي ، مؤرخ ف16-11، وبقانون رقم 2010صادر في 

، 2013، يتضذذذذذمن قذذذذذانون الماليذذذذذة لسذذذذذنة 2012ديسذذذذذمبر  26، مذذذذذؤرخ فذذذذذي 12-12، وبقذذذذذانون رقذذذذذم 2011، صذذذذذادر فذذذذذي 72
، يتضذذمن قذذانون الماليذذة لسذذنة 2013ديسذذمبر  30، مذذؤرخ فذذي 08-13، وبقذذانون رقذذم 2012، صذذادر فذذي 72ج.ر.ج.ج عذذدد 

، يتضمن قانون الماليذة 2014ديسمبر  30، مؤرخ في 10-14، وبقانون رقم 2013، صادر في 68ج.ر.ج.ج عدد  ،2014
، 72، ج.ر.ج.ج عذدد 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30، مؤرخ في 18-15، وبقانون رقم 2015لسنة 

 ، )ملغى(.2016جانفي  31، صادر في 05)استدراك في ج.ر.ج.ج عدد  2015ديسمبر  31صادر في 
، يتضذذذذمن القذذذذانون التذذذذوجيهي لترقيذذذذة المؤسسذذذذات الصذذذذغيرة والمتوسذذذذطة، 2001ديسذذذذمبر  12مذذذذؤرخ  18-01قذذذذانون رقذذذذم  -19

 .77ج.ر.ج.ج عدد 
 .79بورنان مصطفى، المرجع السابق، ص.  -20
، يتضمن القذانون التذوجيهي لتطذوير المؤسسذات الصذغيرة والمتوسذطة، 2017يناير سنة  10مؤرخ في  02-17قانون رقم  -21

 .2017جانفي  11، الصادر في 02ج.ر.ج.ج عدد
، يتضذمن القذانون التذوجيهي لتطذوير المؤسسذات الصذغيرة والمتوسذطة، السذابق 02-17حسب الباب الثاني من قذانون رقذم  -22

 الذكر.
 ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السابق الذكر.02-17من قانون رقم  25المادة  -23
 ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السابق الذكر.02-17من قانون رقم  17المادة  -24
 توجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السابق الذكر.، يتضمن القانون ال02-17من قانون رقم  24المادة  -25
 ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السابق الذكر.02-17من قانون رقم  21المادة  -26
 ق الذكر.يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الساب 02-17من قانون رقم  37المادة  -27
، يتضذذمن إنشذذاء الوكالذذة الوطنيذذة لتسذذيير القذذرض المصذذغر وتحديذذد 2004ينذذاير  22مذذؤرخ  14-04مرسذذوم تنفيذذذي رقذذم  -28

 .2004جانفي  22قانونها األساسي، ج.ر.ج.ج عدد، الصادر في 
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وكالووة القوورض الحسوون المصووغر لتمويوول األسوور المنتجووة دراسووة تقييميووة ألنشووطة الناصذذر سذذليمان، محسذذن عواطذذف،  -29

ورقذذذة مقدمذذذة ضذذذمن فعاليذذذات الملتقذذذى الذذذدولي الثذذذاني حذذذول : الماليذذذة  الجزائووور،ANGEMالمصوووغر الوطنيوووة لتسووويير القووورض
 .45، ص.2013جوان  29-27اإلسالمية، جامعة تونس،يومي 

المتضذمن هياكذل الصذندوق الذوطني لضذمان القذروض، قذانون رقذم  2004 أفريذل 19مؤرخ في  134- 04مرسوم رئاسي  -30
 . 2011، الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية  18صادر في  11-11

31  -Djebbar Boualem, “Présentation du FGAR”, Séminaire international sur : la promotion du financement de la 

PME, Ministère de la PMEA, Alger, 27-28 septembre 2005, p.10. 
32-LLE, LE FINANCEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE EN AFRIQUE,INSTITUT DU 

DEVELOPPEMENT MARSEI, L’HAMATTAN EDITION, PARIS, 1995, p.123. 
لتفعيوول دور المؤسسووات الصووغيرة والمتوسووطة وواقعهووا  اإلجرا اتالمتبعووةعبذذد الذذالوي مفيذذد، الجذذوزي جميلذذة وآخذذرون،  - 33

،ورقذذة مقدمذذة ضذذمن فعاليذذات الملتقذذى الذذوطني حذذول :واقذذع وآفذذاق النظذذام المحاسذذبي المذذالي فذذي المؤسسذذات الصذذغيرة بووالجزائر
 .23، ص.. 2013ماي  06-05والمتوسطة في الجزائر ،جامعة الوادي، يومي

34  -BOUKROU ALGIA ,ESSAI D’ANALYSE DES STRATEGIES DE PERNNITE DANS LES PME CAS 

: PME DANS LA WILAYA DE TIZI OUAZOU , DIPLOME DE MAGISTERE ,SCIENCES 

ECONOMIQUES , UNIVERSITE MOULOUD MAMERI ,TIZI OUAZOU, 2011. 
 ودورهوا فوي التنميوة، التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسوات الصوغيرة والمتوسوطةغياط شريف، بوقموم محمد،  -35

 .65، ص.2008  1 العدد  24دمشق : مجلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
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 مقدمة:

همة الدولة الجزائرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا، لدورها الفعال والمسا أولت
محلي اإليجابية التي تحددها الكثير من المؤشرات االقتصادية الهامة، كتوفير الشغل وزيادة الناتج ال

ر توجيهي لتطوي، المتضمن القانون ال02-17اإلجمالي وترقية الصادرات وتجسد ذلك بصدور القانون رقم 
 .(1)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دأ بغير أنه ومع الجهود المبذولة بشأن تطويرها وترقيتها من خالل الدعم الذي تحظى به، والذي 
يام ن القبتطبيق العديد من اإلجراءات التشجيعية والتحفيزية، ومع ما تتوفر به من الميزات التي تمكنها م

اكل تصاد الجزائري، فإنها ال تزال تشكل قطاعا هشا تعصف به جملة من المشبالدور المنوط بها في االق
ى والمعوقات والتي من شأنها أن تقلص أو تلغي فرص امتالكها الميزة التنافسية وذلك سيؤثر حتما عل

نجاحها في السوق. لذلك سارعت الجزائر إلى اتخاذ بعض التدابير من أجل محاولة التصدي لهذه 
 ي ستؤثر حتما سلبا على االقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة.الصعوبات الت

 ائر؟سياسة التصدي للمعوقات ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجز فتكمن دراستنا حول 

 و لتحليل هذه اإلشكالية البد من التطرق إلى نقطتين:

I-معوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

II-لتدابير من أجل التصدي لمعوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.عن بعض ا 
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I-:معوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ت مازال رغم الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الساحة االقتصادية إال أنها
إذ تختلف هذه المعوقات سواء من الناحية تواجه صعوبات تحول دون التقدم في السوق التنافسية، 

 التنظيمية واإلدارية )أوال( أو من الناحية التمويلية والتسويقية )ثانيا(.

  الصعوبات التنظيمية واإلدارية:-أوال

 تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جملة من الصعوبات التنظيمية واإلدارية تتمثل في: 

   العقار:-1

نه أليعتبر العقار من أهم العقبات التي تواجه تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
، وعوض أن يكون العقار في الجزائر أداة لدعم االستثمارات، (2)يواجهها خالل المراحل األولى من نشأتها

صغيرة والمتوسطة أصبح أكبر العناصر الكابحة لنشاطات المؤسسات الوطنية بشكل عام والمؤسسات ال
، يعد عقد الملكية أو عقد اإليجار أساسيا من أجل الحصول على التراخيص (3)على وجه الخصوص

المكملة األخرى، حيث أن العقار يخضع لعدة نصوص تشريعية وتنظيمية، وتشتت سلطة اتخاذ القرار 
 الحسم كالوكالة الوطنية لترقية االستثمار. تملكالمتعلقة بتوزيعه بين عدة هيئات ال 

 و يمكن حصر أهم هذه المشاكل في:

 طول منح األراضي -

 الرفض دون مبرر في الكثير من الحاالت لعدد من الطلبات. -

 (4)ارتفاع أسعار األراضي والمباني -

 :تتلخص هذه الصعوبات فيما يليصعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية:  -2

سيس التي يتعرض إليها المستثمرون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إجراءات إجراءات التأ -
انين إدارية معقدة وطويلة تصل أحيانا إلى انسحاب المستثمرين من تنفيذ المشروع بسبب بعض القو 

 واألنظمة التي تراعي ظروف المستثمر الصغير.

 اإلعفاءات الضريبية.انحياز قوانين االستثمارات المطبقة في موضوع االمتيازات و  -

الة ن وبكفنقص القدرات اإلدارية، إذ ال تزال إدارتنا بعيدة كل البعد عن تقديم خدمات بأسرع ما يمك -
 عالية، مما جعل معالجة الملفات واعتماد المشاريع يتمم ببطء كبير.
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 ثقل العبء الضريبي والجمركي: -3
وازية الصغيرة والمتوسطة التي تنامي األنشطة المتؤدي األعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات 

 (5)التي تصب في خانة التهرب الضريبي

 راقيل وبالرغم من سياسة اإلصالح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة األعباء والع
املين لمتعك أن االبيروقراطية إال أنه ال يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم االستقرار، كما يضاف إلى ذل

يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان االجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات 
 .(6)الصغيرة والمتوسطة

كما يشكل أيضا النظام الجمركي أحد العقبات التي تخلق مشاكل وصعوبات عديدة للمؤسسات 
 يسهل الن قبل إدارة الجمارك التي تسير وفق تشريع وذلك نتيجة اإلجراءات المتخذة م  الصغيرة والمتوسطة

 نشاط هذا القطاع، حيث أن قطاع الجمارك كثيرا ما يتميز بالبيروقراطية وتعدد قنوات الرشوة.

 يمكن حصر هذه الصعوبات فيما يلي:الصعوبات التمويلية والتسويقية: -ثانيا

  االئتمان:-1

والمتوسطة عن طريق مختلف المصادر المتاحة بما في اعتبرت مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة 
ذلك هيئات الدعم الحكومي  ثاني إشكالية بعد مشكلة العقار تصادف إنشاء وتوسع هذا النوع من 

، حيث تواجه صعوبات في الحصول على الموارد المالية الالزمة لقيام المشروع أو تسويق (7)المؤسسات
 : منتجاتها، ويرجع السبب في ذلك إلى

  الضمانات: -أ

يشترط البنك مقابل اإلقراض من أصحاب المشاريع ضمانات، حيث يكونون في الطور األول ال 
مشاريع ذه اليملكون ذلك، كما أن انعدام أغلبهم للتجربة والخبرة في هذا الميدان تجعل تقييم البنوك لتعثر ه

 .(8)أمر قائم

  ضعف تكييف المنظومة المالية الحالية:-ب

متطلبات المحيط والفضاء االقتصادي الجديد،   نجد الحديث عن إجراءات الدعم المالي مع 
وتشجيع وتحفيز االستثمارات والشراكة، لكن الواقع يسير خالف ذلك، حيث يعكس اصطدم كل هذه 

 التطورات بتعقيدات ذات طابع مالي منها:
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 غياب ونقص شديد في التمويل طويل األجل. -

 سيير عملية منح القروض.غياب الشفافية في ت -

  كثرة اإلجراءات وصيغ التمويل البديلة:-ج

اءات تعتبر البنوك التجارية العمومية الممول الرسمي في الجزائر، وكما هو معروف أنها تضع إجر 
 .(9)لضمان استرجاع القروض، غير أن المشاريع تعجز عن توفيرها

يه يرى األعوان االقتصاديين أصحاب أشهر، وعل 6كما تتخذ مدة زمنية طويلة ال تقل على 
التي و المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن البنوك المصدر األساسي للصعوبات، وذلك لتعدد مشاكل التمويل. 

 يمكن حصرها في النقاط التالية:

 غياب لدى البنوك التجارية طرق حديثة في تقييم وتقدير مخاطر القروض لمختلف المشاريع. -

 تهتم بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.غياب بنوك متخصصة  -

 (10)ارتفاع زمن الحصول على رد من البنوك بعد إيداع ملفات القروض -

  المشاكل التسويقية:-2

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مشكلة التسويق في ظل منافسة قوية بين هذه 
ذلك و ،(11)كبرى من ناحية أخرى المؤسسات مع بعضها البعض من ناحية، وبينها وبين المؤسسات ال

ها سيؤدي حتما إلى فشل المؤسسة الصغيرة في إيجاد سوق تتوجه إليها لتصريف منتجاتها، فإن هذا يعرض
و ي، وهال محالة الحتماالت التوقف المؤقت أو النهائي، باإلضافة إلى شدة المنافسة على المستوى الخارج

 للمنشأة كون المستهلك يفضل المنتجات األجنبية، أو ضعفاألمر الذي يؤثر على السياسة التسويقية 
 المنافسة مع المنتجات المستوردة، ويعود ذلك لعدة أسباب نذكر منها:

 (12)االفتقار إلى الوعي التسويقي ونقص الكفاءة والخبرة -

 ضعف الترابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة المحلية واألجنبية -

 الثقة باإلنتاج الوطني مقارنة مع المنتجات األجنبية المنافسة. ظاهرة عدم -

II-.عن بعض التدابير من أجل التصدي لمعوقات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

إن أهم التساؤالت التي تطرحها عملية االنتقال إلى اقتصاد السوق هو سبل تأهيل المؤسسات 
مكن من أداء دورها في التنمية االقتصادية، فاتخذت الجزائر الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها حتى تت
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العديد من اآلليات الهادفة إلى التصدي لمعوقات ترقية المؤسسات والمتوسطة سواء من الناحية التنظيمية 
من  15)أوال(، أو من الناحية االقتصادية )ثانيا(، أو من الناحية الفنية )ثالثا(، وهذا ما تؤكد عليه المادة 

 .(13)المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02 -17انون رقم ق

 جوانب الدعم التنظيمي:-أوال

وعة تصطدم كافة الجهود المتعلقة باالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بمجم
 من العوائق التنظيمية ومن أجل تفاديها يجب: 

 يعي: ترقية المحيط التشر -1

ذلك من خالل السعي إلى تبسيط وتسهيل تطبيق السياسات التشريعية التي تكفل المشروعات و
أو الجمركية، لجذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين،  (14)الصغيرة والمتوسطة سواء من الناحية الجبائية

 لذلك يجب العمل على:

 التخفيف من الضرائب المفروضة على هذا النوع من المؤسسات. -

 .(15)2016من دستور  43تقديم حوافز للمشاريع تشجيعا لالستثمار وهذا ما أكدته المادة  -

  ترقية المحيط اإلداري:-2

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  02—17سعى المشرع الجزائري بموجب قانون رقم 
 هيئة عمومية ذات طابع الصغيرة والمتوسطة، من أجل إنماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء

، التي تسعى (16)خاص تدعى ''الوكالة'' التي تتكفل بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نماء وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق تحسين النوعية والجودة  (17)إلى إنشاء وا 

صحي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن  والعمل على خلق برامج إدارية تهدف إلى إيجاد مناخ
 طريق تحسين  مجاالت اإلدارة بها وتقديم خدمات إرشادية تتعلق باإلدارة.

 جوانب الدعم االقتصادي:  -ثانيا

 يظهر االهتمام الكبير لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانب االقتصادي من خالل: 

  ترقية المحيط المالي:-1

نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمكانة اإلستراتيجية التي تحتلها 
في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية، تعد إشكالية تمويل هذه المؤسسات من أهم الصعوبات التي تواجهها، 
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ل صيغ جديدة للتمويل، فيعتبر جانب التمويل األكثر أهمية، األمر الذي سيدعي ضرورة العمل على إدخا
 فنجد من أهم هذه المصادر:

 اإلئتمان التجاري: ''التمويل باالستئجار: -أ

 الذي يعرف على أنه: اتفاق بمقتضاه يقوم مستخدم األصل أي مستأجره بدفع القيمة االيجارية
بدفع مبالغ أي أنه عبارة عن عقد يلتزم بموجبه المستأجر  (18)المتفق عليها لمالك ذلك األصل أي مؤجره

دة، ة محدمحددة باالتفاق مع المالك إجراء انتفاع المستأجر بمنافع وخدمات أصل معين يعود للمالك بعد فتر 
وعادة ما تتضمن عقود التمويل باالستئجار خيار يسمح للمقترضين بشراء األصل محل االستئجار في 

 نهاية مدة العقد بثمن محدد.

 مية: التمويل البنكي في البنوك اإلسال-ب

 لتعاون يعد نظام التمويل البنكي في البنوك اإلسالمية نظاما مستقرا ومرن يهدف إلى ترسيخ مبدأ ا
بذلك فوالحرية،  حيث تحكمه قيم وقواعد من الشريعة اإلسالمية، فهي تعود بالمنفعة على طرفي التبادل، 

لفائدة اسعار أليدية المبني تعاملها على تعتبر بمثابة البدائل بالنسبة لألساليب المعمول بها في البنوك التق
 التي تتنافى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 مؤسسات رأس المال المخاطر: -ج

 ا كبارهذه اآللية آلية مبتكرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعادة ما يكون مصدره تعتبر
أ المستثمرين أو الشركات الكبيرة التي تقدم األموال للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من بد

حل بر على مرانشاطها. يعتبر رأس المال المخاطر استثمار مرفق بدرجة عالية ومتغيرة من المخاطر، يعت
، فهو التمويل للمشاريع االستثمارية لكل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (19)االستثمار في المؤسسة

 مرحلة اإلنشاء، من خالل المساهمة برأس المال وتقديم الخبرة والمشورة لتسيير هذه المؤسسات.

  حاضنات األعمال: -د

ى، لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها األولتعمل حاضنات األعمال على استقبال ومرافقة ا
 وتقدم لها كل الدعم بهدف مساعدتها على تجاوز صعوبات االنطالق وتسريع تطورها.
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  مؤسسات تحويل الفاتورة:-ه

 عرف عقد تحويل الفاتورة أنه تحويل للحقوق التجارية من مالكها أو الوسيط الذي يحمل مهمة
فهو  (20)ي حالة اإلعسار المؤقت أو النهائي للمدين مقابل عمولة  هذا التدخلتحصيل أو الوفاء النهائي ف

 كحل لمشكلة تحصيل الحقوق التجارية التي تعثر وتحد من عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 فمن أجل ترقية هذا المحيط البد من: ترقية المحيط التشريعي:-2

 معارض دولية داخلية وخارجية من خالل هيئات حكومية خاصة لمنتجات هذه المؤسسات. إقامة -

 تشجيع التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

  جوانب الدعم الفني: -ثالثا

 يعتبر الجانب الفني من بين الجوانب التي تحظى اهتمام كبيرا وتتمثل هذه الجوانب في:

 نشر وترقية المعلومة: -1

، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير 02-17من قانون رقم  2مطة  15تنص المادة  كما
 '' تهدف تدابير مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنه: 

 والمتوسطة موضوع هذا القانون إلى:

هني والم صادي والمالينشر وترقية المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري والقانوني واالقت -
 (21)والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة....''

قطاع لذلك البد من إقامة نظام متخصص لتوفير المعلومات للرفع من الكفاءة والفعالية واألداء ل
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 بالمعلومات السليمة المتجددة فيتعد نظم المعلومات المصدر الحيوي الذي يزود هذا القطاع 
ة لصغير المكان والزمان المناسبين، ويفيد إقامة نظام للمعلومات بأخذ إجراءات لحماية منتوج المؤسسات ا

 والمتوسطة في ظل تدفق السلع األجنبية.
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 :(22)تعزيز ثقافة المقاولة-2

صصة فكلما زادت المدة المخمن أهم عوائق انتشار المقاولتية، تعقيد وثقل اإلجراءات اإلدارية 
 إلنشاء المشروع كلما قل انتشار فكر االستثمار والمقاولة.

ي وعموما يتأثر فكر المقاولتية بعدة عوامل من بينها ما يلي: عامل الحماسة وعامل الرغبة ف
 (23)المقاولة في تحقيق الذات  ويبرر هذا العامل أكثر لدى المسيرين واألشخاص ذوي التكوين الجيد
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  الخاتمة:

من خالل ما تم عرضه تبين لنا أنه رغم كل الصعوبات التي واجهت المؤسسات الصغيرة 
أنها تؤدي بلقول والمتوسطة سواء من الناحية اإلدارية أو التنظيمية أو التمويلية أو التسويقية، إال أنه يمكن ا

خاصة في القطاع الخاص وكذلك توفير مناصب  دورا أساسيا في االقتصاد، فهي تشهد تطورا  في عددها
الشغل بمعدالت معتبرة رغم نشأتها الفتية، لذلك تسعى الجزائر لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة كونها لب القطاع االقتصادي حيث أصبح االعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ة هامة.والمشروعات الكبيرة والربط بينهما ركيزة تنموي

يق لذلك عملت الجزائر على تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا للعراقيل التي تع
 عملها وفي مقدمتها مشكل التمويل، المشاكل اإلدارية والقانونية...إلخ.

 ارتأينا في آخر المطاف أن نبدي بعض التوجيهات:

داري وقانوني مناسب لقيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -  تحقيق محيط اقتصادي وا 

حول  االهتمام الفعلي بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إدراج أيام ثقافية وتحسيسية -
 المقاولة. 

 تشجيع إنشاء مؤسسات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

ليد الصغيرة والمتوسطة نحو النشاطات التي تمتاز بفرص أكبر للنجاح وكثقافة ا توجيه المؤسسات -
 العاملة فيها للحد من مشكلة البطالة، كقطاع الفالحة واألشغال العمومية.

 تهيئة بيئة االستثمار المحلية والعمل على رفع كل الحوافز أمام إنشاء هذه المؤسسات.  -
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 الهوامش:

                                                           
تضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر ي، 2017يناير  10، مؤرخ في 02-71قانون رقم  -1

 .2017يناير  11، صادر في 02عدد 
، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة االقتصاديةالعايب ياسين، إشكالية تمويل المؤسسات  -2

 قسنطينة، وعلوم التسيير، جامعة منتوري  االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةعلوم في العلوم مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 .208، ص2011

الراهنة، الملتقى  االقتصاديةبلخياط جمال، متطلبات تأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحوالت  -3
ال سطة في الدول العربية، إشراف مخبر العولمة واقتصاديات شمالدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتو 

 .636، ص2006أفريل  18و 17إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 
بوقموم محمد، غياط شريف، التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية،  -4

 .139-138، ص2008، العدد األول 24قتصادية والقانونية، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم اال
بوالبردعة نهلة، اإلطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في - 5

 .102، ص2012 القانون، كلية الحقوق، قسم القانون العام، فرع: التنظيم اإلقتصادي، جامعة منتوري، قسنطينة،
 .102المرجع نفسه، ص -6
 .210العايب ياسين، مرجع سابق، ص -7

 :أنظر كذلك
Benyahia taibi, l’évolution du rôle des PME privées dans le développement économique en 

Algérie, ‘’synthèse macroéconomique », sans références, P08.  
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، آفاق وقيود، مجلة شمال إفريقيا، العدد السادس، بدون  أيت عيسى عيسى، المؤسسات -8

 .276تاريخ، ص 

 .105بوالبردعة نهلة، مرجع سابق، ص -9
بونوة شعيب، سحنون سمير، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها في الجزائر، الملتقى الدولي حول  -10

جامعة  مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، إشرافصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، متطلبات تأهيل المؤسسات ال
 .426، ص2006أفريل  18و 17حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 

 .105بوالبردعة نهلة، مرجع سابق، ص -11
يدانية لوالية قسنطينة، مذكرة الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة، '' دراسة م المؤسساتقنيدرة سمية، دور  -12

 .78 ،77، ص 2009/2010لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، فرع تسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة 
، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع 02-17قانون رقم المن  15أنظر المادة  -13

 سابق.
'' العمل على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع التي تنص على :... 02-17قانون رقم المن  3مطة  15لمادة أنظر ا -14

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة...''.
صادر  14، ينص التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16قانون رقم المن  43أنظر المادة  -15
 .2016مارس  07في 
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، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع 02-17من قانون رقم  17المادة  أنظر -16

 سابق.
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  ،02-17من قانون رقم  18أنظر المادة  -17

 سابق.
 .355، ص1998، مصر، اإلسكندريةشأة المعارف، نمصادر التمويل، ممنير إبراهيم الهندي، الفكر الحديث في مجال  -18
براق محمد، بن زاوي محمد الشريف، الهياكل المرافقة والمساعدة في سوق رأس المال المخاطر بالجزائر، الملتقى  -19

 تجاريةقتصادية والالتنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم اال استراتجياتالوطني حول 
 .3، ص2012أفريل  18و 19وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي 

ودة إيناس، أهمية القرض السندي في تمويل المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة حالة القرض السندي لمؤسسة يص -20
، 2009-2008امعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، سوناطراك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، ج

 . 103ص
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع ، 02-17قانون رقم المن  2مطة  15المادة  -21

 سابق.
يرة والمتوسطة، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغ، 02-17رقم  من القانون  4مطة  15أنظر المادة  -22

 مرجع سابق.
23- LECERF M, les petites et les moyennes entreprises à la mondialisation, thèse de doctorat, 

université de Paris I-PANTHEON-SORBONNE, Paris, Janvier 2006, p68. 
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 مداخلة حتت عنوان

 : مقدمة

في  (1)فمنذ مطلع األلفية الجديدة أصبحت التنمية المستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصا
يال توزيع مكاسب التنمية والثروات بين األجيال الحالية لمختلف شعوب المعمورة دون المساس بحق األج

 المستقبلية من هذه المكاسب والثروات.

ضاء فومن األطر المؤسساتية التي عكفت الدول المتقدمة والنامية على حّد سواء على تأهيلها نجد 
ا تعّد من القطاعات التي تؤدي دورا رياديا في خدمة متطلبات كونه (2)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ن ميز به لما تتم ، االجتماعية والبيئية )اإليكولوجية( ، التنمية المستدامة بأبعادها الثالث االقتصادية
لما و واكتسابها لعناصر التسيير الراشد  ، خصائص مرونة اإلدارة والقدرة على التحكم في شروط اإلنتاج

 الدولي.و من فعالية وسرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الخارجي للمؤسسة سواء الوطني أتملكه 

 ، (3)12والذي يسمى بأجندة القرن و الصادر عن أجندة مؤتمر ريودي جانير  21اقتداًء ببرنامج القرن 
ريا ومحو  الذي يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المحورية التي تؤدي دورا رياديا

لى إفقد سعت الجزائر وعلى غرار بقية دول العالم  ، في التنمية المستدامة في االقتصاديات المعاصرة
ة وذلك بتبني استراتيجية متكامل ، النهوض بهذا النوع من المؤسسات كقطاع بديل عن قطاع المحروقات

ات انطالقا من اإلصالح ، تدامةتهدف من خاللها إلى توجيه مميزات هذه المؤسسات لخدمة التنمية المس
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير  2017يناير  10المؤرخ في  02-17التي جاء بها القانون رقم 

كسابها مجموعة  ، (4)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى دعم وترقية وموافقة هذه المؤسسات وا 
مية وتحفزها على تحقيق متطلبات التن ، وتعزز قدرتها التنافسية ، من المقومات التي تحسن من أدائها

 المستدامة.

ت مقومات مساهمة المؤسساعن تتمحور إشكالية المداخلة في البحث  ، انطالقا من هذه المعطيات
 جزائر؟ها الالصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل اإلصالحات االقتصادية التي تعيش

داف اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة كونه من األهتستوجب 
ساهمة مثم التطرق إلى أساليب  ، )المبحث األول(التي تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيقها 

 )المبحث الثاني(.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة ومجاالتها 
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 مفهوم التنمية المستدامة وتطوره –المبحث األول 

يحتل مكانة هامة بين مواضيع التنمية في الفكر  (5)لقد كان والزال موضوع التنمية المستدامة
 حركاتاالقتصادي والدراسات االجتماعية والسياسيات الحكومية وبرامج المنظمات الدولية واإلقليمية وال

تخلف ذلك أنها تمثل عملية ومنهجا يمكن من خالله االنتقال بالمجتمع من حالة ال ، الجمعوية والبيئية
تاحة اد المكما أنها أحسن مدخل لتحقيق العدالة في توزيع المو  ، النموو والركود إلى حالة التقدم والسير نح

 . (6)بين األجيال الحالية واألجيال المستقبلية

دمت موضوعا وليد الساعة فقد عرف هذا المفهوم تطورا وق لما كانت موضوع التنمية المستدامة ليس
أبعاد و التي عند تحليل مضمونها توضح أن للتنمية المستدامة أهداف  ، )المطلب األول(له عدة تعريفات 

بيئية االجتماعية وال ، تساهم بشكل فعال في تحقيق توازن حياة المجتمعات من جميع النواحي االقتصادية
 .)المطلب الثاني(

 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة  المطلب األول:

ي إّن التنمية المستدامة كمصطلح اقتصادي اجتماعي يقصد به تطوير وسائل اإلنتاج بطرق ال تؤد
 *شهد إلى استنزاف المواد الطبيعية خصوصا غير المتجددة منها لضمان استمرار اإلنتاج لألجيال القادمة

لفرع ة تعريفات )اكما أعطى له خبراء االقتصاد واالجتماع عد ، )الفرع األول(كمفهوم تطورا ومراحل 
 الثاني(.  

 ظهور فكرة التنمية المستدامة الفرع األول:

تدامة ظهرت فكرة التنمية المستدامة حول مسألة التوافق واالنسجام بين التنمية االقتصادية واالس
ر عتبااإليكولوجية بمعنى قدرة البيئة على تحمل مستوى معين من التنمية االقتصادية وذلك بأخذ بعين اال

ئة ه على البيتأثير و القيود المتعلقة بالمواد األولية والطاقة والنتائج المباشرة وغير المباشرة للنشاط االقتصادي 
 . (7)يكما أنها تقع على تحليل هذا النشاط بشكل إجمالي في حدود الموارد الطبيعية والتوازن األيكولوج

 .2002و 1970كان هذا المفهوم قد اتضح تدريجيا خالل الفترة ما بين 

 تاحة. االقتصادي بالنسبة لكمية الموارد الم وظهر في هذه السنوات أول تساؤل فيما يخص النم : 1970 -
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رد الذي شرح فيه فكرة محدودية الموا ، "حدود النمو"أصدر نادي روما تقرير تحت عنوان   : 1972 -
  ،ستقبلفإن الموارد الطبيعية لن تفي احتياجات الم ، الطبيعية وأنه إذا استمر تزايد معدالت االستهالك

 . وضرورة وضع إستراتيجية لتنمية اقتصادية لتنمية اقتصادية واجتماعية عادلة أكثر احتراما للبيئة

لبيئة لصدور تقرير مقدم أمام الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة من طرف اللجنة العالمية  : 1987 -
 ".GROHARLEM BRUNDTLANDالنرويج سابقا " والتنمية برئاسة وزير

يق ضرورة تحق وللتعبير عن السعي نح ، "Notre avenir à tous" "مستقبلنا للجميع" : تحت عنوان
 » : هالى أنالعدالة بين األجيال الحالية واألجيال المستقبلية حيث عرفت فيه التنمية المستدامة ألول مرة ع

بية ة على تلتقبليالتنمية التي تلبي حاجيات األجيال الحالية )الحاضرة( دون اإلضرار بقدرة األجيال المس
 .(8)«احتياجاتها الخاصة 

هذا  بالبرازيل حيث وضع ووبريودي جانير انعقد مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية  : 1992 -
ات تناولت فيه ما ينبغي االسترشاد به من طرف الحكوم ( فصال40المؤتمر وثيقة مفصلة تضمنت أربعين )

 في مجال التنمية االقتصادية.

ما يعرف بأجندة القرن و وه 21دولة وحكومة على خطة أعمال القرن  110و دولة 178لقد أمضت 
التي ركزت على ضرورة إيجاد شراكة دولية للتنمية المستدامة وضرورة استخدام الموارد المالية  ، (9)21

دأ الحيطة" "مب ، وخاصة "المبدأ الوقائي" 27مبادئه و  وويعتبر تقرير ريودي جانير  ، المتوافرة لدعم التنمية
 ، ة النص المرجعي لتنمية مستدامةوضرورة تغيير األنماط االستهالكية واإلنتاجي ، (10)ومبدأ الملوث الدافع"

ي الذي يعتبر عامال عالميا شامال وواسع النطاق موجه للمجتمع الدول 21وبرنامج جدول أعمال القرن 
لمساعدة الحكومات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا 

وارق من الف تنمية يقوم على الوقاية وحماية البيئة والتقليللوضع نمط من ال –محوريا في التنمية المستدامة 
Le 3 E االجتماعية حيث عرفت الركائز األساسية للتنمية المستدامة وهي 

(11) :  

 .L’Efficacité Economiqueالفعالية االقتصادية  -

 .La protection de l’environnementحماية البيئة  -

 .L’Equité Socialeالعدالة االجتماعية  -
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شريك فاعل يف حتقيق التنمية  املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 املستدامة

 مداخلة حتت عنوان

 ، ةالمتحد الدورة السادسة للجنة التنمية المستدامة من طرف الجمعية العامة لهيئة األمم انعقدت : 1997 -
" بهدف تطوير مجموعة من األدلة GRIبإصدار مبادرة التقارير الدولية " ، (12)حيث كرست دور المؤسسات

وذلك  ، مهما كان حجمها ونوعية نشاطهااإلرشادية الخاصة بمؤشرات االستدامة داخل مؤسسات العمال 
 رة.لمبادإلعداد تقارير التنمية المستدامة لجميع المنظمات والمجتمع المدني في عملية صنع القرار داخل ا

 ، "PNUEنشرت وثيقة وهي عبارة عن نص كامل من طرف برنامج هيئة األمم المتحدة للبيئة " : 1998 -
والذي ظهر كمستند لضبط ما يجب على المؤسسات أن تلتزم به من مسؤولية حيث نصت هذه الوثيقة 

  ،اديةعلى ضرورة إعداد استراتيجية للمؤسسات من أجل إدماج العناصر الثالثة للتنمية المستدامة االقتص
كذا و  ، خدمات... الخال ، المنتجات ، تصميم ، تسويق : في جميع مراحل النشاط ، االجتماعية والبيئية

ألفراد ا ، المؤسسات ، الدول ، إرساء شراكة فعالة في التنمية مع جميع الشركاء* منظمات المجتمع المدني
 .(13)لتطبيق االتفاقيات الدولية والمبادرات الدولية والمساهمة في صنع القرار ، والجماعات

 ، "10+وة بجوهانسبورغ وتسمى كذلك بـ"ريم المتحدة حول التنمية المستداممانعقدت قمة األ : 2002 -
قة ت سابحيث وضعت هذه القمة األسس التخاذ إجراءات عملية كفيلة لدول العالم لتنفيذ المبادئ واالتفاقيا

 مستدامةومراجعة حصيلة استجابة دول العالم لفكرة تحقيق التنمية ال ، خاصة مؤتمر ريودي جانيرو ، الذكر
عدالة حماية البيئة وال ، التي تأخذ بعين االعتبار وفي آن واحد األسس الثالثة "الفعالية االقتصادية

 االجتماعية".

ية كان أهم قرارات برنامج عمل جوهانسبورغ تعزيز دور المؤسسات المحوري في تحقيق أهداف التنم
ادي وذلك عن طريق االلتزام اإلر  ، وكيف يمكن لقطاع األعمال السعي لتحقيق هذه األهداف ، المستدامة

ء حول وتحليل ونشر المعلومات والحفاظ على االستشارات المنظمة مع الشركا ، "GRIبالمبادرات الدولية "
 .(14)األسئلة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة

يئة إلى فكرة الب 1972يستنتج أن التطور *من فكرة بيئة اإلنسان سنة  ، راحلعند تحليل هذه الم
إلنسان ذلك أّن العالقة بين ا ، ينطوي على تقدم ناضج 2002إلى فكرة التنمية المتواصلة  1992والتنمية 

ّنما العالقة تكمن في أّن البيئة ، والبيئة ال تقتصر على آثار حالة البيئة على صحة اإلنسان ان هي خز  وا 
من و  ، واتللموارد التي يحولها اإلنسان بجهده لما حصل عليه من المعارف العلمية والوسائل التقنية إلى ثر 

كما   ،ستقبالاالجتماعية والبيئية حاضرا وم ، االقتصادية : خاللها يحقق التنمية المستدامة بأبعادها الثالث
 جاء به مختلف التعاريف لهذا المفهوم.
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شريك فاعل يف حتقيق التنمية  املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 املستدامة

 مداخلة حتت عنوان

 تعريف التنمية المستدامة  الثاني:الفرع 

 : ومن بين أهم التعاريف نجد ، (15)تعريفا 60فثم ما يزيد عن  ، هناك عدة تعاريف للتنمية المستدامة

لمساومة تلك التنمية التي تلبي حاجيات األجيال الحاضرة دون ا » : تعريف "لجنة برنتالند" بأنها -
 . «على قدرة األجيال المقبلة في تلبية احتياجاتها 

التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن  »" بأنها  WEBSTERتعريف قاموس ويبستر " -
 . «كليا و تدميرها جزئيا أ وتسمح باستترافها* أ

التنمية  » : " مدير البيئة األمريكية على أنهاW. RUCKELSHAUSروركزهاوس" "تعريف "وليام  -
صادية وذلك على أساس أن التنمية االقت ، اقتصادي يتالئم مع قدرات البيئة والتي تقر بضرورة تحقيق نم

 . «والمحافظة على البيئة عمليات متكاملة وليس متناقضة 

عية النشاط الذي يؤدي إلى االرتقاء بالرفاهية االجتماذلك  » : بأنها "Edoir BARBIERتعريف " -
 ساءةأكبر قدر ممكن مع الحرص والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من األضرار واإل

 .  (16)«إلى البيئة 

بأنها عدم اإلضرار بالطاقة اإلنتاجية  » : "Robert SOLOUNتعريف االقتصاد السويدي " -
 . (17)«لألجيال المقبلة وتركها على الوضع الذي ورثها عليه الجيل الحالي 

يس يفهم من خالل هذه التعاريف أن التنمية المستدامة تسعى لتحقيق نوعية حياة اإلنسان ولكن ل
يات ة لحاجة واستغاللها بعقالنية تلبيوذلك باإلدارة المثلى الستخدام الموارد الطبيعي ، على حساب البيئة

لمستدامة انمية األجيال الحاضرة واألجيال المستقبلية وهي الفكرة التي تبناها المشرع الجزائري عند تعريفه للت
إذ  ، (18)ةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام 10-03( من القانون رقم 4في المادة الرابعة )

الستمرار لمفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة  » : التنمية المستدامة » : جاء فيها
جيال أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجيات األجيال الحاضرة واأل ، وحماية البيئة
 . «المستقبلية 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 238 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - القانون اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات:  حول الوطين تقىاملل

شريك فاعل يف حتقيق التنمية  املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 املستدامة

 مداخلة حتت عنوان

 أهداف التنمية المستدامة وأبعادها :المطلب الثاني

التنمية المستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واألنصاف في توزيع مكاسب التنمية أصبحت 
ي اد التنظرا لألهداف )الفرع األول( واألبع ، والثروات بين األجيال المختلفة لشعوب المعمورة المختلفة

 تحققها. 

 أهداف التنمية المستدامة :الفرع األول

  : المستدامة إلى تحقيقها هي هناك ثالث أهداف أساسية تسعى التنمية

  : االندماج والتكامل البيئي -أوال 

ة وهذا يعني اندماج اهتمامات المحافظة على المحيط الحيوي في جميع أعمال المجتمعات البيئي
 وحماية النظم الطبيعية عبر إجراءات حماية البيئة. 

  : تحسين العدالة االجتماعية -ثانيا 

شباع حاجات المجتمع البشرية الحاضرة والمستقبليةتحسين جودة الحياة  تاحة فرص الع ، وا  مل وا 
ة لتنميللجميع والخدمات االجتماعية من خالل مشاركتهم في إعداد وتنفيذ خطط الهيئات الرسمية في مجال ا

 . (19)وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرار ، المستدامة

  : تحسين الفعالية االقتصادية -ثالثا 

ل من خال وذلك بإشباع حاجات المجتمع ، ع اإلدارة المثلى والرشيدة للموارد البشرية والطبيعيةتشجي
ار ل إقر تحميل المسؤليات للمؤسسات والمستهلكين إزاء السلع والخدمات التي ينتجونها ويستخدمونها من خال

 وتحمل التكاليف البيئية واالجتماعية.   ، السياسات الحكومة المقبولة

 أبعاد التنمية المستدامة -الثاني  الفرع

  : انطالقا من التعاريف المقدمة لها األبعاد اآلتية ، تأخذ التنمية

  : البعد االقتصادي -أوال 

من خالل تنويع وتطوير اإلنتاج الوطني في ظل تقوية  اقتصادي وويقصد به تحقيق معدالت نم
مل التعا وكما يحسن القدرات التنافسية عند ، البنى التحتية وتعزيز الترابط بين قطاعي الزراعة والصناعة

 . (20)مع الخارج
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 املستدامة

 مداخلة حتت عنوان

  : البعد البيئي -ثانيا 

آثار  الطبيعية سينجم عنهوتنطلق من فكرة أساسها أن االستغالل واالستنزاف غير الرشيد للموارد 
 لذا فإنه ينبغي أن تتضمن السياسات التنموية على احترام ، ضارة على التنمية وعلى االقتصاد ككل

ون دمقومات البيئة التي يعيش فيها اإلنسان وأن تعمل على تلبية االحتياجات الضرورية للجيل الحالي 
 . (21)المساس بحق األجيال القادمة

 : جتماعيالبعد اال -ثالثا 

ا م ، شريةوأن التنمية الب ، تنظر التنمية المستدامة إلى البشر على أنهم الثروة الحقيقية للمجتمع
ن مهي إال عملية توسيع الخيارات لذا فمضمون التنمية المستقبلية تنصرف إلى تلبية الحاجات البشري 

 ** في ضوء  استراتيجية تنظر إلى ، .إلخ.المشاركة في اتخاذ القرارات. ، حق التعبير ، صحة ، تعليم

  : البعد السياسي –رابعا 

جل أهناك من أضاف البعد الرابع الذي يمثل اإلطار العام الذي تتداخل فيه األبعاد األخرى من 
دارة الحياة السي ووه ، تحقيق التنمية المستدامة دارة اسية وا  البعد السياسي من خالل تجسيد الحكم الراشد وا 

  :ثيةة والمشاركة في اتخاذ القرار الذي سيساهم في إرساء أبعاد التنمية المستدامة الثالتضمن الشفافي
ما سعت أغلب دول العالم إلى تجسيده عن طريق المؤسسات و . وه(22)االجتماعية والبيئية ، االقتصادية

 الصغيرة والمتوسطة التي أصبح يعتمد عليها كآلية من آليات تحقيق التنمية المستدامة.

ة أساليب مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدام :المبحث الثاني
 ومجاالتها

عامة تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد مجاالت االهتمام المتزايد في مختلف االقتصاديات ال
تكون  ا لئنالمؤسسات أهلته واالقتصاد الجزائري خاصة حيث أّن التركيبة المالية والهيكلية والتنظيمية لهذه

 21لقرن نامج اوهذا اقتداًء ببر  ، خيارا استراتيجيات والبديل األكبر عملية أمامها لتحقيق التنمية المستدامة
ي الذي يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية الت والصادر عن ريودي جانير 

 طني. و كهدف  الذي تبنته دول العالم المتقدمة والنامية منها ، ستدامةتؤدي دورا رائدا في تحقيق التنمية الم

كان البد  ، حتى تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة
تترجم بحق مدى مساهمة  ، )المطلب األول(أن تعتمد مجموعة من األساليب متعلقة بالتسيير والتخطيط 
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شريك فاعل يف حتقيق التنمية  املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 املستدامة

 مداخلة حتت عنوان

 ، في تحقيق التنمية المستدامة وانعكاس نتائج ذلك على مجاالتها الثالث االقتصادية هذه األخيرة
 )المطلب الثاني(. والبيئية  ، االجتماعية

 أساليب تحقيق التنمية المستدامة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطلب األول

يق سائرة في طر  ولدول متقدمة أإّن تحول نظرة دول العالم في اآلونة األخيرة سواء كانت هذه ا
على  لتقييمااالقتصادي واالجتماعي للقطاعات المختلفة إلى إجراء ذلك  من االهتمام بالتقييم التحييني والنم

تنوع صر الالفترات المستقبلية. ذلك أن اآلثار البيئية السلبية التي يعرفها العالم والتي انعكست على عنا
نمية من أهم العوامل التي أدت إلى ضرورة إدراج الت ، (23)البيولوجي وعلى الموارد االقتصادية والبشرية

ارة تطبيق نظام اإلد : المستدامة ضمن استراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تجسدت من خالل
ة نة المميز صية المرو استغالل خا ، )الفرع الثاني(االنتفاع بالطاقة اإلنتاجية المتاحة  ، )الفرع األول(البيئية 
اج تمر في انتهاعتماد التحسن المس ، لفرع الرابع()ااإلفصاح عن التنمية المستدامة  ، )الفرع الثالث(لها 

 )الفرع السادس(. وتحميلها المسؤولية االجتماعية  ، )الفرع الخامس( التنمية المستدامة

 تطبيق نظام اإلدارة البيئية :الفرع األول

جم كما أنه يعمل على زيادة ح ، يعمل تطبيق نظام اإلدارة البيئية على الحد من التلوث البيئي
 ، ياإلنتاج داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة انخفاض حجم المخلفات الناتجة عن التلوث البيئ

وكذا تدوير الجزء الذي ال يمكن التخلص منه عن طريق أساليب الحد من عناصر التلوث البيئي 
 . (24)المختلفة

ة ة بيئيعليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إعداد سياس ويقوم نظام اإلدارة البيئية الذي تعتمد
جم حتهدف إلى تعديل نظام التعامل مع الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى الحد من استخدامها من بتخفيض 

داف طا بأهاستبدال أنواع معينة من الموارد والطاقة بأنواع أخرى في تصنيع منتجات أكثر ارتباو الملوثات أ
 لمستدامة. التنمية ا

 االنتفاع بالطاقات اإلنتاجية المتاحة :الفرع الثاني

 يتم تخطيط الطاقات اإلنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لالحتياجات الخاصة بأسواق
يق ويؤدي تحقيق هذه المؤسسات بمعدالت اقتصادية من الطاقة اإلنتاجية إلى تحق ، الخدمةو المنتوج أ

 في أسواق العمل المختلفة وبالتالي الرفع من معدل التنمية المستدامة. استمرارية تواجدها 
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 استغالل خاصية المرونة المميزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الفرع الثالث

تعددة إذا كانت المبادرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة تركز أساسا على المؤسسات الكبيرة والم
أثير تتي لها وال ، وكذا الخبرة الفنية ، الالزمة من الموارد البشرية والماديةالجنسيات والتي تملك الوسائل 

لها  فهناك من يرى أن حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إيجابي في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة
إذ من بين خصائص هذه  ، بعض المزايا التي تسهل دمج مقتضيات التنمية المستدامة ضمن برامجها

 ، لمؤسسات صغر حجمها والذي ال يمثل في كل الحاالت عائق لما له جوانب إيجابية وتتعلق بالمرونةا
تيار ى االخومرونة استراتيجية تتحدد في القدرة عل ، بأقل تكاليفو  مرونة تنظيمية تمكنها من تغيير تنظيمها

بيئية إلى قضايا ذات األولوية في إذ من السهل عليها تحويل القضايا االجتماعية وال ، (25)وتعديل األهداف
 االهتمام. 

 اإلفصاح عن التنمية المستدامة ضمن برامجها :الفرع الرابع

لمالي اباإلفصاح عن التنمية المستدامة وعن أدائها  ، إذ تهتم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم
البيئة تعلق بي ، يضاف لتقاريرها المالية التقليدية أكثرو ويتم ذلك إما من خالل أعداد تقرير أ ، وغير المالي
 من خالل تقرير موحد عن التنمية المستدامة في كل شركة. و أ ، والمجتمع

ات يمنح اإلفصاح عن التنمية المستدامة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جملة من االمتياز 
لتي ويعتبروها من أحد الوسائل ا ، الفرصة بشرط أن يستغل أصحابها ، ويعزز دعم الدولة لها وترقيتها

 ولي. تسمح للمؤسسة بإعادة استراتيجيتها على المدى الطويل وتحسين تنافسيها على المستوى الوطني والد

 اعتماد مبدأ التحسين المستمر في انتهاج التنمية المستدامة :الفرع الخامس

 (26)ستمراألجل وترتكز على مبدأ التحسين المتعتمد التنمية المستدامة على اإلدارة الشاملة وطويلة 
ميل تح ، تحفيز العمل الجماعي ، تلبية احتياجات الزبائن ، من خالل تحديد الجهات العليا في اإلدارة

 واالهتمام بالتكوين المستمر لهم لرفع مستوى الكفاءات.  ، العمال جزء من المسؤولية

 تحميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسؤولية االجتماعية :الفرع السادس

 فاألول يعني دمج ، يعد مفهوم المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة مفهومان متقاربان
ية قتصادوالثاني يعني التوفيق بين الجوانب اال ، االهتمامات االجتماعية والبيئية في النشاطات التجارية

   :أنهابية. ولقد وردت عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية أهمها تعريف البنك الدولي واالجتماعية والبيئ
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التزام أصحاب النشاطات االقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع  »
كما  ، المجتمع ككل لهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم االقتصاد والتنمية في آن واحد

صادية التزام من طرف المؤسسة بالمساهمة في التنمية االقت » : ا منظمة التعاون االقتصادي بأنهاعرفته
ف مع الحفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالتهم والمجتمع المحلي ككل والمجتمع بشكل عام يهد

 . (27)«تحقيق جودة الحياة لجميع األطراف 

تساهم سبالمسؤولية االجتماعية هي القناة التي من خاللها  يستخلص من هذان التعريفان أن االلتزام
اف والتزامها بها بشكل طوعي يجعلها محل اعتر  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة

والذي سيكون له وقعه اإليجابي على  ، بدورها اإليجابي من طرف جميع الشركاء الذين نتعامل معهم
 المستدامة.  مجاالت تحقيق التنمية

 مجاالت تحقيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتنمية المستدامة :المطلب الثاني

مه يترجم مدى أسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل ما تقد
على و  ، اني(المستوى االجتماعي )الفرع الث ، من نتائج إيجابية على المستوى االقتصادي )الفرع األول(

 المستوى البيئي والتكنولوجي )الفرع الثالث(. 

 الجانب االقتصادي :الفرع األول

  : تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى االقتصادي دورا أساسيا يتجلى في

في  الصناعات الجديدة على مختلف المدن الصغيرة واألرياف والتجمعات السكانية النائية توزيع -
ودة المحد وهذا ما يعطيها فرصة أكبر الستخدام الموارد المحلية وتنميتها وتلبية حاجيات األسواق، الجزائر

 المتواجدة في هذه المناطق. 

نها فباإلضافة إلى كو  ، خدميها ومستحدثيهاتشكل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة لمست -
عطي فهي ت ، تعد مصدرا إضافيا للتنمية العائد المالي للدولة من خالل االقتطاعات والضرائب المختلفة

 وخاصة االقتصاديات ، فرصة االستفادة من تحول االقتصاد غير الرسمي في الجزائر إلى اقتصاد رسمي
 المحلية التي تقع ضمن الحدود.

 عّد هذه المؤسسات حلقة وصل في النسيج االقتصادي الجزائري من خالل مجمل العالقات التيت -
 تربطها بباقي المؤسسات المحيطة والمتفاعلة معها والتي تشترك في استخدام هذه المدخالت.
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تجنب هذا المؤسسات االقتصاد الوطني خسائر فادحة حيث تكون درجة المخاطرة محسوبة  -
 أّن طبيعة هذه المؤسسات تعطيها القدرة على مقاومة فترات االضطرابات االقتصادية كون  ، ومحدودة

طاعات ويرجع سبب ذلك الختيارها االستثمار في القطاعات الديناميكية والق ، أحسن من المؤسسات الكبيرة
تالئم تطاعات حيث أّن هذه الق ، وبذلك تكون أقل تأثرا باألزمات المالية ، ذات االستثمار المالي األقل

 وفترات الركود االقتصادي التي تتسم بقلة رؤوس األموال الالزمة إلقامة االستثمارات.

 الجانب االجتماعي –الفرع الثاني 

 : إذ تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا من الجانب االجتماعي من خالل

ات والتهميش والفراغ وما يترتب عليه من آفتحتوي هذه المؤسسات مشاكل المجتمع مثل البطالة  -
مما يؤمن ألفراد المجتمع االستقرار النفسي  ، وهذا من خالل استحداث فرص عمل جديدة ، اجتماعية
 باإلضافة إلى إعادة إدماج العمال المسرحين من مناصب عملهم جراء إفالس بعض المؤسسات ، والمادي

ة ما يدعم إمكانيو وه ، الخوصصة وها جراء إعادة الهيكلة أبفعل تقليص حجم العمالة في والعمومية أ
 تعويض بعض األنشطة المفقودة.

بمهام  تعمل على تدريب العاملين وتأهيلهم بوظائف أحسن مستقبال حيث أّنها تسمح للعمال بالقيام -
اتهم خبر  وتزداد متعددة وفي فترات زمنية قصيرة حتى تكبر وتتنوع المهام والمسؤوليات. وبذلك تتسع معارفهم

كما أنها تعطي الفرصة للمنظمين الجدد الدخول لألسواق  ، (28)حتى يكونوا في موقع اتخاذ القرارات الهامة
ية مما يساهم بشكل كبير في عمل ، والظهور وهذا ما يمنحهم فرصة أكبر لبروز أفكار وابتكارات جديدة

 التنمية المستدامة.

 إذ تمنح فرصة ألفراد ، مساعدا لالستقرار االجتماعي والسياسيتعتبر هذه المؤسسات عامال  -
 ، الفئات التي تعيش على هامش المجتمع لتصبح قوى فاعلة عبر إقامة وتأسيس المشاريع الصغيرة

رية على اإلداوبالتالي تمكين فئات عديدة تملك األفكار االستثمارية الجيدة ولكنها ال تملك القدرة المالية و 
 حيث تخلق مجتمعات إنتاجية جديدة في مناطق نائية. ، األفكار إلى مشاريع واقعيةتحويل هذه 

إّن ميزة إنشاء هذا النوع من المؤسسات في الجزائر يعطى فرصة للمجتمع لتعميق فكرة وثقافة العمل 
جابي وتشجع التطور المهني اإلي ، وتنمية القدرات والمواهب الفردية والجماعية ، واالعتماد على النفس

لهذا تعمل  (29)للحرف والمهن المهمة التي تعمل على تطويرها من خالل األداء األكثر خبرة وعلما وثقافة
 الجزائر على دعم وترقية هذه المؤسسات لتضمن إنمائها وديمومتها.
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 الجانب البيئي والتكنولوجي –الفرع الثالث 

 تحقيق متطلبات التنمية االقتصاديةبعدما كانت دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقتصر على 
دية أصبح وفي ظل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمتوازنة على خلق توليفة اقتصا ، واالجتماعية

ن ائري محيث نجد أنها تؤدي دورا محوريا في رفع الوعي البيئي للمجتمع الجز  ، اجتماعية بيئية تكنولوجية
سسات ذه المؤ لكون أّن الميزة التي تميز ه ، وتحميلهم المسؤولية البيئيةخالل احتواء برامج تدريبية للعمال 

حيث أّن بساطة تركيبها تجعل عملية جمع وتدوير  ، تجعل مهمتها في مصادقة البيئة أمر غير معقد
 النفايات والمخلفات أمر سهل مقارنة بالمؤسسات الكبيرة.

من حيث قدرتها الفائقة على تطوير ، وجيتعّد هذه المؤسسات من أهم آليات التطور التكنول -
قل أكلفة وتحديث عمليات اإلنتاج بما يخدم المتطلبات االقتصادية والبيئية في الوقت ذاته وبشكل أسرع وبت

 مقارنة بالمؤسسات الكبيرة والضخمة ذات االبتكار العالية.

ن دة استخدام الكثير موا عا ، تساهم في تنشيط استخدام الخامات المحلية بشكل رشيد وعقالني -
ى لبا علوهذا مما يعطي فرصة التقليل من معدالت النفايات والبقايا التي تؤثر س ، بواقي عمليات اإلنتاج

ي فمحلية كما تعمل على استخدام التكنولوجيا المحلية بالقدر الذي يكفل المحافظة على الهوية ال ، المحيط
 ة المرتبطة بالبيئة المحلية.تنشيط ودعم الصناعات والمؤسسات ذات الطبيع
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 : خاتمة

والذي يفرض أن تواكب المؤسسات ، بعد أن تبنت الجزائر واختارت نهج االنفتاح على العالم
فسها التي تنا وكغيرها من المؤسسات الموجودة خارج حدودها أ واالقتصادية الجزائرية ركب التطور والنم

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجبرة على اتباع مناهج إدارة حديثة وعلى التطبيق ، محليا
 ية.وااللتزام بالمعايير الدولية في جميع المجاالت خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية والبيئ

ة خ ثقافرسيوأن يكون لها دور في ت ، فهي اليوم مطالبة بالمساهمة في التنمية المستدامة لمجتمعاتها
وأنه من مصالحها المساهمة في المجهود  ، المواطنة كونها ال يمكنها أن تبقى بمعزل عن المجتمع

لتي مجموعة القيم ا » : وهذا في إطار ما يسمى بمواطنة المؤسسة التي تعني بأنها ، االجتماعي لألمة
ة رجم بأفعال وطنية واجتماعيتسعى المؤسسة إلى احترامها وتقاسمها مع المجتمع تتطور عن طريقه وتت

 ة.حيث تحسن من صورتها وهذا باحترام القيم السائدة بأغلبية المجتمع دون إهمال أهدافها االقتصادي

 بل على قدرتها على ، عليه لم يعد تقييم المؤسسات بمختلف أصنافها يعتمد على ربحيتها فحسب
 ، مفروض على المؤسسات الصغيرة والمتوسطةال ووه ، اإلسهام في عملية تنمية المجتمع الذي تنشط فيه

 وأن تضع التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها. ، التطلع إليه دائما

ق لكن بالرغم من النتائج اإليجابية التي تبّين مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقي
مؤسسات  هذه الإال أّنه ال يمكن نفس أنّ  ، البيئية والتكنولوجيا ، االجتماعية ، التنمية بأبعادها االقتصادية

حقيق تتنشط في محيط يضع أمامها الكثير من العراقيل التي تحّد من نشاطها وتقلل من نسبة اشتراكها في 
نها ملتقليص اوالتي رغم محاولة المشرع  ، كالعراقيل المالية واإلدارية وحتى القانونية ، التنمية المستدامة

سسات المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤ  02-17التي جاء بها في القانون رقم من خالل اإلصالحات 
 : ما يدفعنا لتقديم بعض التوصيات منهاو إال أّن النقائص ال تزال موجودة وه ، الصغيرة والمتوسطة

ي فالتشجيع على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المناطق لتحقيق مبدأ التوازن الجهوي  -
 التنمية مع مراعاة خصوصيات األنشطة االقتصادية التي تتميز بها كل منطقة.

وينية وهذا من خالل إقامة تربصات تك ، االهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك األساسي ألي نشاط -
 للمسيرين ولليد العاملة في هذه المؤسسات تشجيعا لروح المبادرة الفردية واالبتكارية للعمال.

 اإلقرار بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على األقل داخل نظامها الداخلي. -
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 الهوامش:

                                                           
أكثر من ذلك أصبحت حقا دستوريا إذ أشار إليها المؤسس الدستوري الجزائري في ديباجة التعديل الدستوري لسنة  - 1

ن أجل ميظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته  »( منه التي جاء فيها: 14وذلك في الفقرة الرابعة عشر ) ، 2016
في  تنافسيو ويعمل على بناء اقتصاد منتج  ، الحّد من الفوارق االجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي 

 »اء فيها: منه التي ج 58حق في البيئة المادة كذلك نصت على ال. «إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة 
 للمواطن الحق في بيئة سليمة.

 تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  .«يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة 

 .2016مارس  7صادرة بتاريخ ال ، 14ج ر عدد  ، يتضمن التعديل الدستوري  ، 2016
( من القانون رقم 5( من المادة الخامسة )1عّرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفقرة األولى ) - 2

ج ر  ، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 2017يناير  10المؤرخ في  17-02
 ، 2011ديسمبر  12المؤرخ في  18-01الذي ألغى القانون رقم  ، 2017يناير  11الصادرة بتاريخ  ، 2عدد 

ديسمبر  15الصادرة بتاريخ  77ج ر عدد  ، المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ( منه.4( من المادة الرابعة )1والذي بدوره عّرف هذه المؤسسات في الفقرة األولى ) ، 2011

 ، األردن –عمان  ، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة األولى ، إدارة المشروعات الصغيرة ، ماجدة عطية - 3
 .15ص  ، 2002

 ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 2017يناير  10مؤرخ في  02-17قانون رقم  - 4
 سالف الذكر.

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة  ، 2017يناير  10المؤرخ في  02-17رقم لم يشر القانون  - 5
ة إال إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة بصورة صريح ، سالف الذكر ، والمتوسطة

نها تي من بية التي يحددها هذا القانون والالتي بينت األهداف العام ، أنه يمكن فهمها ضمنيا من المادة الثانية منه
 =، متهابعث النمو االقتصادي وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيما المبتكرة منها والحفاظ على ديمو 

المتضمن قانون التوجيه لترقية المؤسسات الصغيرة  ، 2011ديسمبر  12المؤرخ في  18-01=بعكس القانون رقم 
ء ه التي جاالذي أشار إلى التنمية المحلية وذلك في الفقرة األولى من المادة الثالثة من ، الف الذكرس ، والمتوسطة

خاذ كل بات ، هايجب على الجماعات اإلقليمية في إطار التنمية المحلية أن تبادر طبقا لمهامها وصالحيات »فيها: 
 .«ة والمتوسطة التدابير الالزمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغير 

الدار  ، البعد البيئي ، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ، تقويم األثر البيئي ، أحمد كامل حجازي  - 6
 .414ص  ، 2009 ، األردن ، العربية للعلوم

 ، الدار الجامعية ، د.ط ، سياساتها( ، نظرياتها ، التنمية االقتصادية )مفهومها ، محمد علي الليثي ، محمد عبد العزيز - 7
 .25ص  ، 2003 ، اإلسكندرية

8 - « Le développement durable : est un développement qui permet de répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Voir : 
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ءة مة والكفامداخلة ألقيت ضمن الملتقى حول "التنمية المستدا ، "إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها" ، عمارعماري 
منظم ال ، سطيف ، جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، االستخدامية للموارد المتاحة"

 .05ص  ، 2008أفريل  8و 7يومي 
مداخلة ألقيت  ، "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة" ، وية عيسىنب ، بوشيخي عائشة - 9

ة كلية العلوم االقتصادي ، في ملتقى وطني حول "إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"
 .01ص  ، 2011 ، الوادي ، جامعة حمة لخضر ، والتجارية وعلوم التسيير

لهذه  ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03لقد أشار القانون رقم  - 10
ر عدد  ج ، واعتبرها من المبادئ التي يتأسس عليها هذا القانون  ، ( منه3المبادئ ومبادئ أخرى في المادة الثالثة )

ة = المسؤولية المدني ، حميداني أحمدمم. وانظر في هذا الصدد: معدل ومت ، 2003يوليو  20صادر بتاريخ  ، 43
 ، سكندريةاإل ، دار الجامعة الجديدة ، د.ط ، نحو مسؤولية بيئية وقائية ، =والبيئية في التشريع الجزائري المقارن 

 .190 – 141ص ص  ، 2017
11 - GELINTER Octave et autres, Développement durable pour un Entreprise compétitive et 

responsable, 3ème édition, DSF. Editeur, Cegos, Paris, 2005, p 22. Et voir aussi : COHENBACRIE 
Bruno, Communiquer efficacement sur le développement durable, les éditions Demos, Paris, 
2006, p 18. 

مذكرة تخرج لنيل درجة  ، ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعالقتها بالتنمية المستدامةإشكالية تطوير الم ، حجاوي أحمد - 12
 ، لتجاريةاكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم  ، تخصص تحليل اقتصادي ، ماجستير في العلوم االقتصادية

 .26ص  ، 2011 – 2010 ، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقايد
 ، برنامج المؤسسات األعمال للتنمية المستدامة ، المسؤولية االجتماعية لقطاع العمال ، الخليل السيدإبراهيم عبد  - 13

 .44 ص ، د.س ، جامعة الخليج العربي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوربا
مجلة العلوم  ، المتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر""إسهام المؤسسات المؤهلة الصغيرة و  ، دالي مريم - 14

 .07ص  ، 2014ديسمبر  ، الجزائر ، د.ك.د.ج ، 266العدد  ، االجتماعية
 ، د.ط ، أساليب تخطيطها وأدوات قياسها ، فلسفتها ، التنمية المستديمة ، عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط - 15

 .25ص  ، 2005 ، األردن ، عمان ، والتوزيعدار الصفاء للنشر 
16 - WAKERMAN Gabriel, Le développement durable, édition Ellipes, Paris, 2008, p 31. 

مداخلة  ، "االستثمار األجنبي المباشر كاستراتيجية للتنمية المستدامة في الجزائر" ، بن سديرة عمر ، بوزهرة محمد - 17
فريل أ 8و 7ي المنظم يوم ، ألقيت ضمن الملتقى الدولي حول "التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة"

 .13ص  ، مرجع سابق ، 2008
 سالف الذكر. ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، 2003يوليو  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  - 18
دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة )دراسة  ، عبد الناصر مشري  - 19

 لبات نيلمذكرة تخرج مقدمة ضمن متط ، االستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حال والية تبسة(
قتصادية كلية العلوم اال ، المؤسسة للتنمية المستدامة تخصص: استراتيجية ، درجة الماجستير في العلوم االقتصادية

 .18ص  ، 2011 – 2008 ، سطيف ، جامعة فرحات عباس ، وعلوم التسيير والعلوم التجارية
مرجع  ، التنمية المستدامة )فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها( ، ماجد أحمد أبو زنط ، عثمان محمد غنيم - 20

 .25ص  ، سابق
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دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة )دراسة  ، مشري عبد الناصر - 21

 .56ص  ، مرجع سابق ، حالة والية تبسة( ، االستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي  ، البترولية في الجزائر""التنمية الشاملة والكفاءة االستخدامية للثروة  ، صالحي صالح - 22

ص  ، بقمرجع سا ، 2008أفريل  8و 7حول "التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة" المنظم يومي 
حديات تالتحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل  ، العايب عبد الرحمن. وانظر كذلك: 6

ية تخصص: استراتيجية المؤسسة للتنم ، مذكرة لنيل درجة ماجستير في العلوم االقتصادية ، التنمية المستدامة
 – 2010 ، يفسط ، جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية ، المستدامة

 .29 – 27ص ص  ، 2011
 ، ماجستير في القانون العام ، دراسة مقارنة بين العراق ومصر ، الحماية القانونية للبيئة ، عماد محمد عبد المحمدي - 23

 .10 – 9ص ص  ، 2017 ، اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، جامعة اإلسكندرية ، كلية الحقوق 
دار وائل  ، الطبعة األولى ، إدارة واستراتيجية منظمة األعمال الصغيرة والمتوسطة ، لبيطاهر محسن منصور الغا - 24

 .26ص  ، 2009 ، األردن ، للنشر
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في  ، حوكمة المؤسسات كأداة لدفع أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، سعود وسيلة - 25

واقع  ، لحلف عثمان . وانظر كذلك:70ص  ، 2016 ، المسيلة ، جامعة محمد بوضياف ، كلية الحقوق  ، القانون 
راه دولة أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتو  ، دراسة حالة الجزائر ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها

 .59ص  ، 2004 ، جامعة الجزائر ، في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
فلسفة تسعى إلى تحسين كل العوامل المتعلقة بالعمليات واألنشطة التي  »على أّنه:  مبدأ التحسين المستمريعّرف  - 26

ى وتشتمل هذه العملية عل ، تحول المدخالت إلى مخرجات على أساس مستمر يطلق عليه التحسين المستمر
 ، دار الجامعيةال ، د.ط ، ة الجودة الكليةإدار  ، صونيا محمد البكري انظر: .»األفراد ، الخدمات ، الطرق  ، المعدات

 .233ص  ، 2002 ، اإلسكندرية
 .71ص  ، مرجع سابق ، إشكالية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعالقتها بالتنمية المستدامة ، حجاوي أحمد - 27

28 - CHELIL Abdelatif, AYAD Sidi Mohamed, "PME en Algérie : réalité et perspectives", Revue 

Economique et Management, "Les PME MAGHREBINES : Facteurs d’Intégration Régional", N° 09, 
Faculté des sciences Economiques et de Gestion, Université ABOUBEKR BELKAID, Tlemcen, 
Octobre 2009, pp 139 – 152. 

 ، مرجع سابق ، "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة" ، نبوية عيسى ، بوشيخي عائشة - 29
 .11ص 
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 مقدمة

يجي اتجهت الجزائر إلى التغيير التدر  الراهن الدولي والوضع ، الحالیة االقتصادیة للظروف نظرا
لك ونتج عن ذ ، مما زاد اإلهتمام بالمؤسسات الخاصة ، للسیاسة االقتصادیة باالعتماد على قوى السوق 

 تصادیةواالق والسیاسیة االجتماعیة الحیاة التي تلعب دورا مهما في ، بروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ،صادیةاالقت التنمیة في األساسیة الركيزة وتعتبر، وتطوره تقدمه على الرئیسي المؤشر فهي تعتبر .للوطن
 بين االقتصادي التكامل وتحقيق ، االقتصادیة القاعدة توسیع في تلعبه المؤسسات الذي الدور إلي إضافة

 توزيعوال األمثل االستخدام تحقيق التي تهدف إلى االستثمارية المشاريع خالل من وهذا القطاعات. مختلف
  لمتوسطةالصغيرة وا المؤسسات تساهم ولكي.المختلفة االستخدامات بين المتاحة االقتصادیة للموارد المناسب

بها  ویقصد المؤسسات لهذه مميزة تمويل أجهزة اءإنش من البد ، المضافة القیمة ورفع ، الخام الناتج زيادة في
خاصة  االقتصاديو النم لعملیة الرئیسي العتبارها المحرك ، خاصة التجارية والبنوك عامة المصرفيالجهاز 

ن عما يؤدي إلى البحث  ، أسعار النفط في ظل الوضع الراهن الذي یمر به االقتصاد الوطني مع انهیار
نعاش و  وبدائل النم  .الوطني وخلق تنمیة مستدامة االقتصادا 

المتوسطة في مختلف و  سنحاول من خالل هذه الورقة البحثیة دراسة واقع المؤسسات الصغيرة
المتغيرات االقتصادیة وتوضیح الدور الذي یمكن لهذه المؤسسات أن تلعبه من أجل إنعاش االقتصاد 

 . الجزائري 

 الرئیسي المحور باعتبارها والتنمیة وتحقيق النم في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور وفما ه
 الدولة؟ القتصاد

 وتطويرها؟ تنميتها تواجه التي والعوائق العراقيل وما هي

 : يةلـتاالتساؤالت تم اعتماد المحاور الـه ذجة هلـمعالـ
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  المتوسطةو  مكانة المؤسسات الصغيرة:  المحور األول

 ، والمتوسطة حجر الزاویة في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةتعتبر المؤسسات الصغيرة 
ص ویعود ذلك لمردودها االقتصادي اإليجابي على االقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فر 

دة وزيا ، وتحقيق زيادة متنامیة في حجم االستثمار وما تحققه من تعظیم للقیمة المضافة ، عمل جديدة
شطـة ن األنبجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المنشآت الكبيرة في تحقيق التكامل بي ، یعاتحجم المب
–80ویظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في أنها تمثل نحو) ، االقتصادیة

 . ي الصادراتولها مساهمات كبيرة ف ، %( من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم90

 تتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم جزء في النسيج الصناعي الجزائري خاصة بعد أن أولي 
)2014 -2010لها أهمیة بالغة في المخطط الخماسي )

نوع إضافة إلى أن التاريخ االقتصادي لهذا ال ، (1)
ال كبيرة كونها ال تحتاج إلى أمو  ، (2)من المؤسسات یقر بقدرتها العالیة على التأقلم مع مختلف المستجدات

 ت أكثروبالتالي كلما تعددت كلما كان ، ألن عملیة إنشائها تكون أبسط بكثير من إنشاء المؤسسات الكبرى 

.فاعلیة في حل بعض مشاكل االقتصاد الوطني
(3)  

یط المح إن ترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتطورها ألداء الدور المنوط بها ضمن
عود بما یحقق التنمیة النوعیة التي ت ، االقتصادي یكون من خالل إنشاء الثروات وتوفير مناصب العمل

 (4).على االقتصاد الوطني بالنفع 

 والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسة  تعريف -أوال

 وأ/و السلع إنتاج مؤسسة بأنها القانونیة طبیعتها كانت مهما، والمتوسطة الصغيرة المؤسسة تعّرف
  : الخدمات

 شخصا،   (250 ) مائتين وخمسين إلى (1) واحد  من  تشغل 

 ملیار السنویة حصيلتها مجموع يتجاوز أوال جزائري،  دينار ماليير  (4)أربعة السنوي  أعمالها رقم يتجاوز ال 

 جزائري،  دينار (1)

 أدناه 3 النقطة في  محدد هو  كما  االستقاللیة  معیار  تستوفي . 

 :   یأتي  بما القانون   هذا  مفهوم  في  یقصد
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العاملين  عدد بمعنى السنویة العمل وحدات لعدد الموافق األشخاص عدد: المستخدمون  األشخاص -1 
 العمل داتوح من أجزاء فیعتبران الموسمي العمل وأ المؤقت العمل أما ، واحدة سنة خالل دائمة بصفة األجراء

  .السنوي 

 نشاط بآخر المتعلقة تلك هي تنشط التي والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات بالنسبة عليها یعتمد التي السنة

 . مقفل محاسبي 

 اثني  دةم مقفل  نشاط  بآخر  المتعلقة تلك هي: الحصيلة مجموع وأ األعمال رقم لتحديد المعتبرة الحدود -2

 . شهرا (12)  عشر

 مجموعةو أ مؤسسة قبل من أكثر فما % 25 بمقدار رأسمالها ال یمتلك مؤسسة كل:  المستقلة المؤسسة -3

 ، ون القان  هذا أحكام من تستفيد )5 (والمتوسطة.  الصغيرة المؤسسات تعريف عليها ينطبق ال أخرى  مؤسسات

 نموذجه ددیح  تصريح  أساس  على الذكر السابقة الحدود تحترم  التي ، إنشاؤها  المزمع وأ  المنشأة المؤسسة

  )6(.والمتوسطة  الصغيرة بالمؤسسات المكلف الوزير من قرار بموجب

 متلكت التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ، القانون  هذا في عليها المنصوص الدعم تدابير من تستفيد

  )7(.االستثماري  الرأسمال شركات مجموعة وأ شركة قبل من 49%   حدود في االجتماعي رأسمالها

 250) مائتين وخمسين  إلى (50)  بين خمسين ما تشغل مؤسسة  بأنها  المتوسطة  المؤسسة  تعّرف
 ناردي ( ماليير(4أربعة إلى جزائري  دينار مليون   (400)أربعمائة بين ما السنوي  أعمالها  ورقم ، شخصا
 دينار )1 (ملیار إلى جزائري  دينار مليون  )200(بين مائتي ما السنویة حصيلتها  مجموع وأ ، جزائري 
 )8(.جزائري 

 ورقم ، شخصا (49) وأربعين تسعة إلى (10) عشرة بين ما تشغل مؤسسة بأنها الصغيرة المؤسسة تعّرف  

 مائتي يتجاوز ال السنویة حصيلتها مجموع وأ جزائري  دينار مليون  (400)أربعمائة يتجاوز ال السنوي  أعمالها

  )9(.جزائري  دينار مليون  )200 (

 ورقم أشخاص (9) تسعة إلى واحد (1شخص ) من تشغل مؤسسة بأنها جدا الصغيرة المؤسسة تعّرف

 (20) ينعشر  يتجاوز ال السنویة حصيلتها مجموع وأ جزائري  دينار مليون  (40) أربعين من أقل السنوي  أعمالها

  )10(.جزائري  دينار مليون 
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مجموع  وأ أعمالها لرقم طبقا أخرى  فئة وفي عمالها عدد وفق معينة فئة في مؤسسة صنفت إذا  
 لتصنیفها. الحصيلة مجموع وأ األعمال رقم لمعیار األولویة تعطى حصيلتها

  : المتوسطةو  خصائص المؤسسات الصغيرة -ثانيا

تتصف هذه المؤسسات بـمجموعة من الخصائص التي تجعلها قادرة على التأقلم مع األوضاع 
  : منها ، النامیة واالقتصادیة لمختلف الدول سواء المتقدمة أ

 ،11(عاملة؛ال ليدولـهذا فهي تعتمد نسبیا على ا استخدام تقنیة إنتاجیة أقل تعقيدا وأقل كثافة رأسـمالیة( 
 ة تشكيل روح المبادرة واالبتكار بإمكانها إنشاء العديد من الوحدات الصناعیة،  التي تقوم بإنتاج

 متنوعة من السلع خاصة االستهالكیة منها، 
  نتشار تأقلمها مع المحیط الخارجي وامتداد نشاطها إلى المناطق النائیة إضافة إلى قلة االقدرة

  )12(الجغرافي؛
 ،وقلة التدرج السلطوي؛ االنخفاض النسبي للتكاليف الرأسـمالیة في مرحلة اإلنشاء 
  مرونة التفاعل مع المـناخ االستثماري. 

   : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ثالثا

یه ذي تؤدتتفق البحوث والدراسات العلمیة والتجارب الميدانیة في مختلف البلدان على أهمیة الدور ال
تـها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدول من خالل مساهما

 ، وتنویع النسيج االقتصادي والتكنولوجي عن طريق تنمیة اإلنتاج المحلي ، في إنشاء مناصب عمل
ى اعتماد هذا التوجه أدى بالعديد من الدول في السنوات األخيرة إل .باإلضافة إلى تنمیة وتنویع الصادرات

لف تمن خالل اعتماد مخ ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
  : هذا إضافة إلى ، البرامج وضبط مجموعة من اإلجراءات والقوانين الكفيلة بالتطوير والترقیة

  المساهمة في تشغيل الشباب بتكلفة منخفضة نسبیا إذا ما قورنت بتكلفة مناصب العمل بالمؤسسات 

 )13(الكبرى؛
 شخاص؛ارتفاع مستوى االدخار واالستثمار من خالل تعبئة رؤوس األموال من األ 
 14(االعتماد على الموارد اإلنتاجیة المحلیة مـما یساهم فـي التقليل من االستيراد؛(  
 ة؛ارتفاع معدالت المردودیة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات االقتصادیة العمومی 
 العمل على توفير سلع وخدمات لالستهالك النهائي؛ 
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 هلك ل من تكاليف التخزين،  مما يؤدي إلى تسويق السلع للمستهولة توزيع منتجات هذه المؤسسات یقل
  )15(بأقل تكلفة ممكنة.

تشغل أكثر من سبعة ماليين شخص  ، متوسطةو  ألف مؤسسة صغيرة 700وتضم الجزائر حوالي 
%من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصنفة في فئة  95ما یقارب ، و 2012حسب إحصائیات لسنة 

لیة % في المناطق الساح 60بنسبة  ، وهي متمركزة في الشمال ، رة جدا وأغلبها عائلیةالمؤسسات الصغي
 .في الهضاب العلیا % 30و

ى ( أدى إل 2010 – 2003المتوسطة في الجزائر خالل الفترة )و  إن زيادة عدد المؤسسات الصغيرة
یع على تشج 2018الجزائر في تراهن ،  و %35تحقيق زيادة في القیمة المضافة بنسبة معتبرة قدرت بـــ 

 .االقتصادو  والمتوسطة سیما المبتكرة منها بغرض النهوض الفعلي بالصناعة  إنشاء المؤسسات الصغيرة

 )16( آليات تأهيل القطاع على ضوء اإلصالحات االقتصادية : المحور الثاني

ي موقع المؤسسات فتعتبر آلیات التأهيل مجموعة من اإلجراءات التي يتخذها القطاع قصد تحسين 
ب لذلك فإن هدف برنامج التأهيل ال يتعلق بجان ، خاصة في ظل العولمة االقتصادیة ، إطار المنافسة

ل التأهي ومن بين اآللیات المعتمدة في ، إنما یشمل المحیط العام لهذه المؤسسات ، اإلدارة والتسيير فقط
 : نجد

ة المتوسطة في بيئو  حيث تتطور المؤسسات الصغيرة:  ترقية محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
 ، سييرالت ، ال سیما من جانب التنظیم ، قائمة على المنافسة النزيهةو  تكون منفتحة على المحیط الخارجي

 التهيئة ؛و  التجهيز

 نأباعتبار  ،تسعى الجزائر إلى تعزيز الدعم وهذا على مستوى القطاع: تعزيز مؤسسات دعم القطاع -
 )17(ح أي برنامج للتأهيل مرتبط بمدى قدرة وفاعلیة هذه المؤسسات؛نجا
ع تعد نظم المعلومات المصدر الحيوي الذي يزود قطا: إقامة نظام معلوماتي فعال خاص بالقطاع -

دث بحيث تعكس التفاعل الداخلي والخارجي الذي یح، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات الحديثة
 في بيئة هذه المؤسسات؛

المتوسطة في ظل اقتصاد و  ال یمكن الحديث عن تأهيل المؤسسات الصغيرة : البشري  تأهيل العنصر  -
 ، ما یسمح للمؤسسات بالتحكم أكثر في التكنولوجیات الحديثةو وه ، المعرفة دون تأهيل العنصر البشري فيها

دارتهو  سعیا وراء تأهيل المؤسسات  .في ظل المنافسة وتحرير التجارة الخارجیة ، االستجابة للتغيير وا 
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الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتحسين قدراتها التنافسیة وتمكينها من مواكبة التطورات االقتصادیة 
أعدت الوزارة  ، لمیةوفي ظل هیمنة التجمعات االقتصادیة الكبرى في مختلف األسواق العا ، الحاصلة

الوصیة برنامجا وطنیا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقیمة ملیار دينار سنویا یمتد إلى غایة سنة 
 : )18(ويهدف هذا البرنامج إلى 2013
 تحليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للوالیات حسب األولویة عن طريق إعداد دراسات عامة 

قرب على خصوصیات كل والیة وكل فرع نشاط وسبل دعم المؤسسات الصغيرة كفيلة بالتعرف عن 
ي ور جهو والمتوسطة بواسطة تثمين اإلمكانیات المحلیة المتوفرة وقدراتها حسب الفروع وبلوغ ترقیة وتط

 للقطاع؛
  تأهيل الـمحیط الخارجي للمؤسسة عن طريق إنجاز عملیات تهدف إلى تنسيق ذكي وفعال بين

 حیطها القريب؛المؤسسة وم
 إعداد تشخیص استراتيجي عام للمؤسسة ومـخطط تأهيلها؛ 
  اسطة المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عملیات التأهيل خاصة فیما يتعلق بترقیة المؤهالت المهنیة بو

 العامة والحیازة على القواعد، التكوين وتحسين المستوى المتعلق بالجوانب التنظیمیة وأجهزة التسيير
 ة العالمیة )اإليزو( ومخططات التسويق؛للنوعی

 تحسين القدرات التقنیة ووسائل اإلنتاج.  
رامج بلتتكفل بمتابعة تنفيذ ، وبذلك أنشأت الوكالة الوطنیة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 باإلضافة إلى إعداد، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا احتضان بنك للمعطیات االقتصادیة
میة ينتظر من هذا البرنامج تن .دراسات اقتصادیة ومتابعة وتنسيق نشاطات الهيئات المرافقة للمؤسسات

اجتماعیة واقتصادیة مستدامة على المستوى المحلي والجهوي بواسطة نسيج من المؤسسات الصغيرة 
نشاء قیم مضافة جديدة ومناصب ش، والمتوسطة ذات تنافسیة وفعالیة في سوق مفتوحة  غل أكثر. وا 

 برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المحور الثالث

برامج  لهذا تبنت الجزائر جملة من ، تعتبر برامج التأهيل األداة الفعالة لرفع مستوى القطاع ككل
ة ن مسألأوباعتبار  ، أهمها برنامج "ميدا" لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ، التأهيل

 فقد اعتمدت مجموعة من التقنیات في مجال منح ، التمويل تمثل جوهر تنمیة هذا النوع من المؤسسات
  : االئتمان المصرفي أهمها

 القروض المستندیة كتقنیة لتمويل التجارة الخارجیة في عملیات التصدير واالستيراد؛ 
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  )بالسحب على المكشوف؛السماح بمنح قروض االستغالل )قصيرة األجل 
 قروض متوسطة األجل لتمويل االستثمارات. 

 17و 13المتعلق بترقیة االستثمار في المواد ، 2016أوت  06المؤرخ في  16/09نص القانون رقم 
 ، یاعلى أن االستثمارات التي تنجز في المناطق المحتاجة إلى تنمیة كمناطق الجنوب والهضاب العل 18و

افظة لهامة بالنسبة لالقتصاد الوطني والتي تستعمل تكنولوجیا خاصة من شأنها المحوكذا االستثمارات ا
ذه هتهدف  ، 09-16من القانون رقم 13و 12المزایا المذكورة في المادتين  على البيئة فإنها تستفيد من

سة إضافة إلى إمكانیة مناف ، اإلجراءات إلى إحداث مرونة وتسهيل التعامل بين البنوك والمؤسسات
على  زائريةولإلشارة فإن دخول اتفاقیة الشراكة مع االتحاد األوربي وانفتاح السوق الج ، األسواق الخارجیة

 الذي ، المنافسة الدولیة یعتبر محفزا إلنشاء الصندوق الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ة غيرة والمتوسطة الجزائرية عدهذا وقد عرفت مجمل المؤسسات الص ، 2006تضمنه قانون المالیة لسنة 

انوني والذي حّدد خالله اإلطار الق 12/12/2001تعدیالت بسبب صدور القانون التوجيهي لترقيتها بتاريخ 
 وهالقانون  إذ أن الهدف الرئیسي من وضع هذا ، والتنظیمي لنشاطها وكذا میكانيزمات ترقيتها ودعمها

 واألجنبي المباشر والمساهمة في تحرير المبادرات الخاصة.زيادة تحسين محیط االستثمار المحلي 

 وفي مقدمتها إشكالیة ، دفعت المشاكل التي تعاني منها منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ، تالتمويل بالوزارة الوصیة إلى اعتماد میكانيزمات تمويل تتالءم مع خصوصیة هذا النوع من المؤسسا

عالن عن إنشاء مؤسستين ماليتين للمساهمة في تسهيل الحصول على تم اإل 2004ومع بدایة سنة 
القروض البنكیة تمثلت في صندوق ضمان القروض االستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 

 ملیار دج. 5.3وصندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره  ، ملیار دج 30قدره 

قب إلى وانضمام الجزائر المرت ، ة مع االتحاد األوروبيمتوسطی –وإن توقیع اتفاقیة الشراكة األور 
 ، يةلجزائر اتعد من أهم األسباب المباشرة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ، المنظمة العالمیة للتجارة

ما يجعل التمويل الخارجي یعد من أهم مصادر تمويل برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة  وهذا
 )19(والمتوسطة.

 : ن هذه المصادر نجد على وجه الخصوصومن ضم 
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 من بينها : الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والعالمية *

یة سة المالوذلك من خالل برنامج " شمال إفريقیا لتنمیة المؤسسات" والذي تسيره المؤس : البنك العالمي -
 سنوات؛ 5ملیار دوالر لمدة  20خصص له مبلغ مالي یقدر ب  ، العالمیة

ول المتبناة  الد وهدفها الرئیسي مساعدة الدول النامیة أ )20( : منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية -
في الحصول على تمويل خارجي و أ ، نظام اقتصاد السوق في إيجاد شراكات صناعیة مع مؤسسات متطورة

غيرة لتأهيل المؤسسات الصعلى مساعدة فّنیة  2003وقد تم االتفاق سنة  ، وضع وتنفيذ برامج صناعیة وأ
 .والمتوسطة في فرع الصناعات الغذائیة

سب التي تكت یعتبر التعاون الثنائي بين الجزائر وبعض البلدان:  اتفاقيات التعاون الثنائي بين الدول *
 ، تركیا  ،إسبانیا ، إیطالیا ، خبرة كبيرة في ميدان تنمیة وترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل فرنسا

كر وفي هذا اإلطار یمكن أن نذ ، كندا وألمانیا من المصادر الخارجیة لتمويل عملیات برامج التأهيل
 ، لثةالثا برنامج التعاون الجزائري األلماني في مجال التكوين واالستشارة حيث انتقل البرنامج إلى مرحلته

عم ز الدضافة إلى توسیع شبكته لمراكحيث قام بتقدیم التكوين واالستشارة  للمؤسسات والجمعیات المهنیة إ
 المتواجدة في مختلف جهات الوطن.

بين و بتوقیع اتفاقیات بينها  -في إطار سیاسة ترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-قامت الجزائر 
  )21( : نذكر في هذا المجال ، أخرى متقدمة في إطار التعاون الدولي دول 

  : تضمن هذا التعاون  : التعاون الجزائري األلماني -

يرة حيث یستفيد قطاع المؤسسات الصغ ، ماليين أورو 3مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إجمالیة قدر ت بـ -
 عونا مرشدا؛ 250متخصصا و 50والمتوسطة بتكوين 

هدفه ترقیة الحركة ، مليون أورو 3.2مشروع دعم وترقیة المؤسسات الصغيرة بغالف مالي یقدر بـ  -
  .للمؤسسات الجمعویة

ص في تم االتفاق على تعاون كندي جزائري يتمثل في تنمیة القطاع الخا : التعاون الجزائري الكندي -
 نتين؛مليون دوالر لمدة س 4.7الجزائر لتحسين شروط تنافسیة القطاع اإلنتاجي بتكلفة إجمالیة تقدر بـ 
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ال األعمال من أجل إقامة عالقات بين رج 2002تم التوقیع علیه في أفريل  : التعاون الجزائري اإليطالي -
 ر بدعموكذا إنشاء مركز تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائ ، الجزائريين ونظرائهم اإلیطاليين

 من إیطالیا؛

المتوسطة و تم االتفاق على فتح خط تمويل للمؤسسات الصغيرة   )22(:التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية -
نیة م مساعدة فنیة متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتیة ولدراسة سبل تأهيل الصناعات الوطوكذا تقدی

 لمواكبة متطلبات العولمة والمنافسة ؛

طار إ ساوي فيتم االتفاق بين البنك الوطني الجزائري والبنك المركزي النم : التعاون الجزائري النمساوي  -
 )23(.بعد مفاوضات دامت سنة  ،مليون أورو 30االستفادة من قرض بقیمة 

 آليات التسيير المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية :المحور الرابع

ظل  تسعى أغلب البنوك الجزائرية لتطوير أسلوب التسيير المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
إن فوحسب تقرير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي  ، نظام مصرفي تقليدي مقارنة بالدول المتقدمة

 دفعدم الالضمانات القانونیة التي تطلبها البنوك الجزائرية ال تعتبر كعناصر یمكن استخدامها في حاالت ع

  : إضافة إلى أن هناك ، )24(مع غیاب سوق عقارية ناشطة ، نظرا لصعوبة تطبيق الرهن والعمل به

 طاع ككل حسب المستوى المطلوب؛عدم االهتمام بالق -

 الغیاب الكبير لعدة أنواع من األسواق المالیة التي تسمح بالمفاضلة بين بدائل التمويل؛ -

انعدام وجود المؤسسات المالیة والبنوك المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر  -
 كامل التراب الوطني؛

 وفق احتیاجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ منظمة للتمويلو  عدم وضع صیغ مفصلة -

تعلق تاعتماد قرار منح القروض البنكیة على معیار الضمانات القانونیة وا همال معايير أخرى موضوعیة  -
ستراتيجیة آلی،  و بـنشاط وفعالیة المؤسسة موضوع اإلقراض كأهمیة التدفقات المالیة المستقبلیة  عرضات الا 

 الخارجي للمؤسسة؛ الطلب في المحیطو 

 نقص تقنیات الحد من مخاطر منح االئتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -

 اعتماد البنوك الجزائرية على األساليب واألدوات الكالسیكیة في تقدير خطر منح االئتمان ؛ -
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 ة؛عدم تحديد سیاسة مالیة دينامیكیة مفّصلة لترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري -

 لقروض اانعدام وجود بنوك المعلومات التي تسمح للمؤسسات المالیة والبنوك بالمعالجة السريعة لملفات  -

 )25(.المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 یسمح نظام المعلومات المتطور بتحليل أفضل لمخاطر المؤسسات ومنه إمكانیة تغطیة المخاطر

ضعف  ، رالمستثمر أعباء كثيرة في مرحلة إنشاء المؤسسة سببها تعقد أنظمة التسييفقد يتحمل ، )26(المالیة
ى كثرة كما أن تنفيذ اإلجراءات یستغرق وقتا طویال من الزمن إضافة إل ، نقص المعلومات ، مرونة المحیط

جراءات التوثيق على عكس الوضع في بريطانیا مثال حيث نجدها أیسر في اإل  ، نشاءالوثائق المطلوبة وا 
ل لمقابوبا ، من خالل السماح بإنشاء مؤسسات مسبقا تكون جاهزة للتشغيل فورا بعد تقدیم المقاول لوثائقه

خر أما في فرنسا فقد قامت السلطات العمومیة منذ أوا ، تقدم له التوجيهات الالزمة إلنجاح المشروع
 قدمت ، عملیة إنشائها وتبعا لذلكالسبعينیات بالعمل على تحسين محیط المؤسسات تدرجیا قصد تحرير 

 ي من بينها عملیة القيد في السجل التجار  ، تهدف إلى تبسیط إجراءات اإلنشاء عدة تدابير 1997سنة 
 )27(.ساعة فقط 24خالل 

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال االستثمار المحليالمحور الخامس: 

ات ـــیة المـؤســســدعـم تـرقعــدة و بـاتـخاذ الـــتـدابــيـر الالزمة مـن أجل مـســاتـــبـــادر الجـمـاعــات المحلــيــة 
 ، ــشــاطــاتـهــائـم لـــنـلـى الــعـــقــار المالال ســـيــمــا من خالل تــــســهــيـل الحــصــول عـــ ، الــصـغـــيــرة والمــتــوســـطـة

 ق الـــنــشــاطات والمــنـــاطق الصناعیة.وتـخـــصــیص جـــزء من مــنــاطـ

 .عن طريق التنظیم ، عــنـد الحـاجـة ، تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه المـادة

 وتدعیم تنویع قصدتجاري و  عمومیة ذات طابع صناعي مؤسسات تنشئ أن اإلقلیمیة للجماعات یمكن

نجاز ما  حيث أوكلت لها ، مداخيلها مهمة رئیسیة وأساسیة في ظل عملیات االستثمار المحلي وهي تنفيذ وا 
إذ أن الهدف الرئیسي  ، تم تخطیطه من قبل الجماعات اإلقلیمیة وبدعم منها للنهوض باالقتصاد المحلي

وتحقيق أعظم نسبة استغالل  ، مطلوب إنتاجه لسد حاجیات المواطنين محلیا ويرتكز على إنتاج ما ه
فالجماعات اإلقلیمیة هي الضامنة محلیا الستمرار المؤسسة  ، نة للطاقات اإلنتاجیة المحلیة المتاحةممك

تاحة الفرص للشباب بصفة خاصة  ، وتصدير منتوجاتها إذ أمكن ، العمومیة المحلیة بممارسة نشاطها وا 
هذه المؤسسات وهي ملزمة  باتخاذ المبادرات وتمكينهم من تجاوز كافة العقبات التي قد تظهر أثناء إنشاء

 ومصادر اإلمداد والتموين...الخ. ، أیضا بأن تتكفل بإيجاد مصادر التمويل واختیار األسواق
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كرها ذففي ظل اقتصاد السوق حيث أن المؤسسة االقتصادیة يجب عليها التكفل بكافة المهام الوارد  
 العواملو فعليها أن تدرس السوق والظروف  ، بمعنى أن تقوم بالمهام التخطیطیة والمهام التنفيذیة ، أعاله

حاول وت ، وكذلك وضعها الداخلي واإلمكانیات المتاحة ، الخارجیة المحیطة بها بمساعدة الجهات المعنیة
ات والمعوقات والعقب ، أن تجد أفضل صیغة منسقة لهذه اإلمكانیات مع األهداف التي ترغب في تحقیقها

 والبيئة التي تعمل فيها.والعراقيل المتأتیة من السوق 

ينها لهذا فإن المؤسسة االقتصادیة المحلیة في اقتصاد السوق عليها أن تخطط كافة أنشطتها ومن ب
الجانب المالي وضمان التوازن المالي للمؤسسة وحسن استعمال األموال المتاحة حسب مصادرها وحسب 

 تركيبتها وذلك من أجل بقائها في السوق المحلي.

بحيث تحصل على مواد  ، ن عليها البحث عن مصادر التموين والعالقة مع الموردينكذلك يتعي
كما يجب التخطیط الستغالل الطاقات  ، أولیة ذات نوعیة جيدة وأسعار مناسبة وشروط تسديد مرنة

مكن إذ عن طريقها ی ، للوصول إلى توفير اإلنتاج بأسعار تنافسیة ، اإلنتاجیة المتاحة أقصى استغالل
للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة أن تحتل الصدارة في السوق المحلي الذي تسعى لها كافة المؤسسات 

ح ألرباتحقيق أقصى او االقتصادیة المحلیة والوطنیة في ظل اقتصاد السوق ونظام االستثمار الجديد أال وه
 وتحسين وتطوير مستوى اإلنتاج.

ت يرة والمتوسطة إعادة تنظیم المؤسسة بصورة تتالءم مع المستجداكما يتعين على المؤسسة الصغ
یكلة وذلك یعني إعادة ه ، في ميدان المنافسة االقتصادیة مع المؤسسات األجنبیة ، والتغيرات الجارية

كافة  بحيث يتوسع هیكلها التنظیمي لیشمل ، المؤسسة بما يتناسب مع مهامها الجديدة في مجال االستثمار
تصادي والوظائف الجديدة التي لم تكن تمارسها المؤسسة االقتصادیة العمومیة في ظل النظام االقالمهام 

ة األنشطة والوظائف التسویقیة والتنافسی ، ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر ، المخطط مركزيا
 لخ.رية...افاوضات التجاوالم ، واإلعالم التجاري واإلشهار ، بمعناها الواسع كالبحوث والدراسات التسویقیة

 وسطةكآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمت العام والخاص القطاعين بين المحور السادس: الشراكة

سیة یمثل تعزيز الشفافیة والتنافسیة في العالقات التعاقدیة مع القطاع الخاص أولویة أخرى رئی
 بالنسبة للحكومة.

الصفقات العمومیة وتبني إطار قانوني للشراكة بين الهدف المتوخى من وراء إصالح تنظیم  ووه 
التي ستساهم ال محال  ، إلى جانب نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة ، القطاعين العام والخاص
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في زيادة المنافسة وخلق عوائد أكبر بالنسبة لإلنفاق العمومي مع توفير فرص اقتصادیة جديدة للشركات 
من شأن تبني إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام  ، وبالمثل ات كبيرة.التي ال تتوفر على عالق

الخدمات العمومیة الرئیسیة في و من استثمارات وخبرات القطاع الخاص نح والخاص أن یستقطب المزيد
 تويتسق هذا اإلطار مع مبادئ الشفافیة والمنافسة لتنظیم الصفقا سیاق يتميز بمحدودیة المالیة العمومیة.

العمومیة التي تهدف إلى تشجیع الشراكات السلیمة بين القطاعين العام والخاص والتخفيف من مخاطر 
 االلتزامات المحتملة.

ويتوقع أن تؤدي هذه المقاربة إلى تشجیع تسيير أكثر تكامال واستدامة للمؤسسات الصغيرة 
 .بصرف النظر عن مصادر التمويل ، والمتوسطة

 كلب البلدي الشعبي لمجلساالمتعلق بالبلدیة "يبادر  10-11القانون رقم  من 111 المادة نص وفق

 ديةالبل طاقات مع تتماشى اقتصادية نشاطات تنمية وبعث التحفيز شأنه من إجراء كل يتخذو  عملية

 جيعتش نهاشأ من التي التدابير كافة البلدي الشعبي المجلس يتخذ الغرض لهذا .التنموي  ومخططها

 تدعیم صدق الخاصة الشركات وأ األفراد یقدمها التي الهبات قبول هذا مفهوم في ويدخل " وترقيته االستثمار

 من الشخصیة المبادرات كل ضمنها يدخل أیضا، و مباشرة العمومیة المحلیة المؤسسات تدعیم وأ االستثمار

 التأطير نص وينطبق  .المحلي االستثمار تدعیم مجال في بخبرات الخواص االستعانة أیضاو  الخواص
 تنمیة ودعق إبرام الشراكة أدوات من أن تهيئة اإلقلیم قانون  في المشرع صرح . كما)28(الوالیة على القانوني
 السیما لتهيئةا خطط تنفيذ قصد االقتصاديين والشركاء والمتعاملين اإلقلیمیة الجماعات وأ/و الدولة فيها تشترك

 .)29(ترقيتها الواجب المناطق في

 02-17من القــانــون رقم  23ففي إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص جاءت المـاّدة 
لـة عـلى " تـسـهـر الـدو : سطة كاآلتيالمتو و المتضمن الـــقـــانــون الــــتـوجـيهـي لــتــطـويـر المـــؤســـــســــات الــصـغـــيـرة 

ـــال ــيــــاز فـــي مــــجـوتعمل على توسیع مجال منح االمــــتــ  ، ـعـام والخـاصال تـطـويـر الـشـراكـة بين القطاعين 
 ".ةالخــــدمــــات الــــعــــمــــومــــيــــة لــــفــــائــــدة المؤسسات الصغيرة والمتوسط

 : منه األهداف العامة اآلتیة 2حيث یحدد هذا القانون في المادة 

 االقتصادي، بعث النمو  
 بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  تحسين  
 -   ،ى دیمومتها، والحفاظ عل ال سیما المبتكرة منها،  تشـجـیع إنشـاء المؤسـسـات الصـغيـرة والمـتوسـطة 
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  تنافسیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها في مجال التصدير،  تحسين 
   ،ترقیة ثقافة المقاولة 
 الوطني وترقیة المناولةمعدل االندماج  تحسين. 

ـع الـفـاعلين ـتــنــسـيــق مــــاور واللــتـشتـســتـنــد سـيـاســة تــطـويــر المـؤسـســات الــصـغــيــرة والمـتــوسـطــة عــلى ا
ـر وهیاكل ــدابــيـبــرامـج وت تب عـــلــیهممـــا تــتــر  ، وكذا الــدراســات المـالئــمــة ، والخـواص المـعـنـيـين الـعـمـومـــيـين
  )30(.تسّخر الدولة الوسائل الضرورية لذلك .دعم ومرافقة

ـخـصیص لـواحقـهـا عـلى تو ـلـدولـة ـنيـة لتـسهـر المـصـالح المـع ، بــعـــنـــوان إبــرام الـــصـــفــقـات الـعــمـــومـــيــة
لشروط والكـیفیات حـسب ا ، المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسطة جـزء من هـذه الصـفـقـات لـلـمـنـافسـة فـيـمـا بـين

 )31(.المحددة بموجب التنظیم المعمول به

اد ض باالقتصللنهو اج اإلنتاج الوطني واألداة الوطنية لإلنتالسابع: إدراج تدابير أكثر فعالية لترقية  المحور
 الوطني

ترقیة و للتوفيق بين مبدأ المساواة وحرية المنافسة ومبدأ حماية المنتوج الوطني ن المشرع سعيا م
ة وبالتالي خلق بعض التكافؤ في الفرص بين المؤسسات األجنبي ، المؤســسـات الـصـغـيـرة والمتوسطة

ل الجماعات على الصفقات الدولية المطروحة من قبل الوطنية الراغبة في الحصووالمؤسسات 
% لصالح المؤسسات 25ـنسبة هامش األفضلية ب 247-15المرسوم الرئاسي رقم منح  ، اإلقلیمیة

إال في حالة التجمع مع مؤسسات جزائرية  الوطنية على حساب المؤسسات األجنبية التي ال تستفيد منه
من المرسوم الرئاسي السالف الذكر" یمنح  83حسب المادة األخيرة في التجمع  هذهوبقدر نسبة حصص 
 للمؤسساتو أو  المنشأ الجزائري  ذات للمنتجات 25 % المائة في خمسة وعشرين هامش األفضلیة بنسبة

 قاتالصف أنواع جمیع فیما يخص ، مقیمون  جزائريون  رأسمالها أغلبیة یحوز التي ، الجزائري  للقانون  الخاضعة

 . أعاله 29 المادة في  المذكورة

خاضعة  مؤسسات من يتكون  تجمعا المتعهد إذا كان ما حالة في الهامش هذا من االستفادة وتخضع
حوزها ت التي الحصص تبرير إلى ، أجنبیة ومؤسسات ، السابقة الفقرة في محدد وه كما ، الجزائري  للقانون 

 إنجازها يتعين التي األعمال حيث من ، والمؤسسات األجنبیة ، الجزائري  للقانون  الخاضعة المؤسسات
 ومبالغها.
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 رنةومقا لتقيیم المتبعة والطريقة األفضلیة الممنوحة استشارة المؤسسات بوضوح ملف یحدد أن ويجب

  األفضلیة". هذه العروض لتطبيق

دعوة صيغة  في طرح مشاريعها فيالمصالح المتعاقدة أيضا إلزام ل وتمتد هذه األفضلية لتشم
 عليهصت ن اإلنتاج واألداة الوطنية قادرة على االستجابة لحاجياتها وهو ما نكاوطنية متى للمنافسة 
تفویضات المرفق و  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15الرئاسي رقم من المرسوم  85المادة 

تلبيتها  واجبال االستجابة للحاجات على قادرة اإلنتاج الوطني  أداةو أ اإلنتاج یكون  عندما ": العام على أنه 
الت حا مراعاة مع وطنیة دعوة للمنافسة تصدر أن المتعاقدة هذه المصلحة على فإن ، المتعاقدة للمصلحة
اسات ختيار مكاتب الدرإليس هذا فقط إنما في إطار المرسوم".  هذا أحكام في عليها المنصوص االستثناء

على المشاريع الكبرى واقتصارها لى مكاتب الدراسات األجنبية إوء دعت الحكومة للتقليص من اللج
ن ما أن األمر يستدعي مزيدكما  ، فيةكاالمعارف الوطنية بشأنها غير ل للمنشآت األساسية التي ال تزا

 .قتصادية واألفضلية الوطنية وأهميتها في عالم المنافسة المفتوحةإلالتفكير بشأن مضمون الحماية ا

 الصغيرة والمتوسطةصيص نسبة من الصفقات للمؤسسات المحور الثامن:  تخ

د تم إعدا، توج الوطنييــة المنوتــرقــ تــنــافــســـيــة المــؤســســات الــصــغــيـــرة والمــتــوســطــة في إطـار تحسين 
هـــــذه البرامج  ـــطـــــبـــــيقــــات تــــــيـتحـــــدد كـــــيـــــف ، وتـنـفيـذ بـرامج عصـرنـة لفـائدة المؤسـسات الصـغيـرة والمتوسـطة

 )32(عن طـــــريق التنظیم.

في نفس السیاق تم وضع سیاسات وتدابير المساعدة والدعم الخاصة بهذه المؤسسات التي يتعين 
ابير ل التدكوصالحیاتها باتخاذ على الجماعات اإلقلیمیة في إطار التنمیة اإلقلیمیة أن تبادر طبقا لمهامها 

یة قانونالمادیة والبشرية من أجل مساعدة ودعم ترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها ال
 الخدمات. وسواء تعلق األمر بمؤسسة إنتاج السلع أ

وتشكل تدابير المساعدة والدعم في إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركیة 
زيع لتطور والتكيف التكنولوجي وتشجیع بروز مؤسسات جديدة في ميدان االستثمارات المحلیة وترقیة تو ا

المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاعات هذه 
یة قتصادیة المحلوأن یكون ذلك في إطار تشريعي وتنظیمي مالئم لتكريس روح المنافسة اال ، المؤسسات

 .مع وضع خطة محلیة لتكوين وتسيير الموارد البشرية تفضل وتشجع اإلبداع والتجديد وثقافة التقاول
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لى عكما يتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة في النشاطات االقتصادیة المختلفة  
لشيء الذي يتعين على ا ، المستوى المحلي أن تساهم في خلق مناصب شغل وامتصاص البطالة

ذه جاح هالمصالح المتعاقدة بتدعیم ذلك بتقدیمها لكافة الحوافز المالیة من أجل إنو  الجماعات اإلقلیمیة
ة السیاسة كإعفائها من الضرائب المختلفة وتمكينها من االستفادة من القروض البنكیة في إطار سیاس

تحكم  الذي یحدد القواعد التي 1996يناير  10خ في المؤر  01-96تحفيزية شاملة بتطبيق أحكام األمر رقم 
 ة.قليدیالصناعة التقليدیة والحرف ومختلف االمتیازات التي تستفيد منها المؤسسات الحرفیة الصناعیة الت

إلى تخصيص نسب من هذا األخير القطاع الخاص الوطني لجأ بناء لحماية ون المشرع سعيا م
من  65لمادة ل ايتجلى ذلك من خال ، الصغيرة والمتوسطةالصفقات المطروحة لصالح المؤسسات 

ز تجيالتي  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15رقم المرسوم الرئاسي 
أن طلبات عروضها الموضوعة تحت وصايتها بمناسبة إعالن العمومیة للبلديات والواليات والمؤسسات 
بحيث تتمكن المؤسسات القريبة منها بالمساهمة وحدها دون غيرها في يكون هذا اإلعالن محليا فقط 

التي تخصص الصفقات  55هو المادة  2010في حين أن أهم ما ميز أحكام مرسوم  ، هذه العقود
 به في هذال ذات الطابع الحرفي لهذه الفئة وحدها دون غيرها حسب التشريع المعمول الخاصة باألشغا

التي تنص على أنه "  247-15رقم المرسوم الرئاسي من  87حكام المادة باإلضافة إلى أ ، لالمجا
هي معرفة في كما  ، المؤسسات المصغرةل عندما يمكن تلبية بعض الحاجات المصالح المتعاقدة من قب

المبررة  االستثنائیةإال في الحاالت  ، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة ، بهمال التشريع والتنظيم المعمو
من ذات المادة تنص على  3أن الفقرة كما  ، تخصيص هذه الخدمات لها حصريا..." ، نبغييكما 

في حدود عشرين  ، رة أعالهكوتخصيص نسبة من الطلبات العمومية " يمكن أن تكون الحاجات المذ
أو حصة من دفتر ل دفتر شروط منفصل مح ، من الطلب العام حسب الحالةكثر % على األ20بالمائة 

 حصص...".  الشروط م

يمكن أن ل ب 247-15رقم مفهوم الصفقات المحجوزة ال يعد حكرا على المرسوم الرئاسي إن 
إذ تعود أصوله إلى النظام القانوني الموروث عن  ، المفهوم ضمن أحكام التنظيمات السابقة نلمس هذا
عن ل اهمة ال تقالذي شدد على منح مسو 370-59أحكام المرسوم رقم والمنظم في ستعماري إلالنظام ا

لك بشأن المزايدة كذ ، )33(% من مجموع الصفقات الممنوحة من الدولة للمؤسسات العمومية الوطنية15
مثال حيث تعتبر جميع المزايدات وفقا لمفهوم هذه التنظيمات صفقات مخصصة للمؤسسات المستقرة في 

  .الجزائر دون غيرها
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 مع ة االلتزام باالستثمار في إطار شراك المحور التاسع:  إخضاع المتعهدون األجانب إلى
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اصا ختبنى توجها الجزائري فالمشرع   ، األجنبيةذب االستثمارات الصفقات العمومية آلية لجتعتبر 
مع كة األجنبية القائمة على فكرة الشرال االستثمارات يتناسب مع السياسة الجديدة للدولة في مجا

 من المرسوم الرئاسي 24وهذا ما جسدته المادة المتوسطة و  وهي المؤسسات الصغيرةالوطني ل المتعام
من  247-15رسوم الرئاسي رقم مالملغى بموجب الالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10رقم 
 حترام هذا الشرط.إوتقويته بإقرار عقوبات عن عدم االلتزام باالستثمار تكريس ل خال

  مجال تطبيقهو  االلتزام باالستثمار محتوى -أوال

ضمنة اقد المتالمتعل ختيار المتعامإء على القاعدة العامة في معايير ثناءستل االلتزام باالستثمار إيمث
  .في دفاتر الشروط

هو أن المصلحة العمومیة ذ أن المتعارف عليه والمنصوص عليه في النصوص السابقة للصفقات إ
 تضع تحت تصرف المترشحين دفتر شروط يتضمن العناصر التياعات اإلقلیمیة بما فيها الجمالمتعاقدة 

  .تسمح لهم بإعداد عروضهم

لزم نها تكوهذا المبدأ المتعارف عليه والذي يستجيب للمقاييس المهنية في لى ع 84تخرج المادة 
ثمار االستمتعهدين الدولية شرطا يلزم الللمنافسة ت دعواأن تضمن دفتر الشروط الالجماعات اإلقلیمیة 

 الوزيرو أ ةالعمومی الهيئة سلطة من مقرر بموجب قائمتها تحدد التي بالمشاريع األمر عندما يتعلق ، شراكةفي 

 . لها التابعة العمومیة لمشاريع المؤسسات وبالنسبة بالنسبة لمشاريعها ، المعني

 الشروط دفتر يتضمن أن يجب ، أدناه 133و 3)و 2 الفقرتان 130 ( المادتين أحكام عن النظر وبغض

 . للصفقة مالیة ضمانات

مجاالت بتحديد أن المشرع يقيد من حرية المستثمرين األجانب  ، المذكورةيتضح من نص المادة 
اد يجب أن يسبقها إعد الجماعات اإلقلیمیةعموما فإن الصفقات التي تبرمها  ، )34(االستثماروقطاعات 

 مالئمة إلعالم الراغبين في التعاقد بشروط العقد. لدفتر الشروط متضمنا بيانات 

  : هذا يعني أنه
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لتي طار السياسات العمومية للتنمية اإال في الصفقات التي تبرم في االلتزام باالستثمار إال يشترط  -
  .تحددها الحكومة

  .هة أعالبموجب مقرر من السلطة المختصة المبينلاللتزام باالستثمار قائمة المشاريع الخاضعة ت حدد -

تم ي ، ""يجبمن خالل استعمال مصطلح  ، العرضل لزاميا لقبواء إجرااللتزام باالستثمار إيعتبر 
 كما ، )35(2011مارس 28النموذج المبين بقرار وزير المالية المؤرخ فيل في شكااللتزام باالستثمار 

الضمانات المالية تلك ويقصد ب ، جنبيألال دفتر الشروط ضمانات مالية من المتعامضمن يجب أن يت
  المتعاقد لضمان تنفيذ الصفقة. لالمتعامقدمها الضمانات التي ي

ات الجماعالتي تبلغ االستثمار لة الوطنية لتطوير كاهي الواالستثمار الجهة المكلفة بمتابعة 
  وهذا بواسطة تقارير مرحلية.االستثمار والوصاية بتنفيذ أو عدم تنفيذ اإلقلیمیة 

 االلتزام باالستثمارحترام شرط إالعقوبات المترتبة عن عدم  -ثانيا

كد وبعد تأ ، عرضهعند تقديم األجنبي بالتزامه باالستثمار في شراكة المتعاقد ل خالإفي حالة   
 المذكورتينطبقا للرزنامة التعاقدية والمنهجية االستثمار جنبي لم يجسد ألأن المتعهد االجماعات اإلقلیمیة 

 المحددة الشروط حسب بإعذاره تقوم أن يجب فإنها ، األجنبي المتعاقد المتعامل من لخطأ ، الشروط دفتر في

 عقوبات تطبيق  طائلة تحت وذلك ، اإلعذار في یحدد أجل في ذلك  تدارك  بضرورة ، أدناه 149 في المادة
 قائمة في تسجيله وكذا ، أدناه 147 المادة من 2 الفقرة في عليها المنصوص الشروط حسب محددة مالیة

  المادة في  المحددة الشروط حسب ، العمومیة الصفقات في  المشاركة من المقصيين االقتصاديين المتعاملين

 . أعاله  75

 ، ذلك في ضرورة رأت إذا ، ذلك على زيادة ، المتعاقدة بما فيها الجماعات اإلقلیمیة المصلحة ویمكن

 وأ یةالعموم الهيئة  سلطة موافقة  بعد ، سواه دون  األجنبي المتعاقد المتعامل مسؤولیة تحت الصفقة فسخ
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  84المادة وفقا لما جاء في نص  .الحالة حسب ، المعني ريالوز 

 اإلجراءات التحفيزية لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   المحور العاشر:

 ، زائروالمتوسطة في تحقيق التنمیة االقتصـادیة واالجتماعیة بالجبالنظر لدور المؤسسات الصغيرة 
 نجد أن هذا القطاع ما زال ال یحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع

  .حيث تعترض هذه المؤسسات بعض العقبات والصعوبات ، عجلة التنمیة
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باتخاذ مجموعة من اإلجراءات بهدف ترقیة دور وفي اآلونة األخيرة قامت السلطات الجزائرية 
ات إيجاد المیكانيزم وغير أن المشكل المطروح ه ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني

كثر أولذلك يجب التركيز  ، الجانب التطبیقيو  فهناك فرق شاسع بين الجانب النظري  ، المناسبة للتطبيق
 .على تطبيق النصوص القانونیة واألهداف المسطرة ضمن مختلف التشريعات والهيئات التنظیمیة

ة أن تشييد المصانع الكبرى سیمكننا من تحقيق التنمیو ففي السبعينات كان االعتقاد السائد ه 
  ( les équipements collectifs)لجماعیةأن تطوير التجهيزات او أما حالیا فاالعتقاد السائد ه ، االقتصادیة

 ، یسيتحقق التنمیة ففي برنامج اإلنعاش االقتصادي األول تم التركيز على التجهيزات الجماعیة بشكل رئ
 . اديالقتصغير أن الواقع وتجارب الدول األخرى تؤكد أن التنمیة االقتصادیة ال تتأتى إال بتطوير النسيج ا

 الیة,المتوسطة, ويجب انتهاز فرصة توفر المبالغ المو  طوير المؤسسات الصغيرةولذلك يجب التركيز على ت
% من مخصصات برنامج اإلنعاش االقتصادي المقبل لتمويل 40% إلى 30لذلك يجب تخصیص من 

% من أجل تطوير اإلدارة وكذا تفعيل دور هیاكل 30المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب تخصیص 
 ، دراسات الجدوى و  والمتوسطة وخاصة مكاتب المتخصصة في تقدیم االستشارةدعم المؤسسات الصغيرة 

 . باإلضافة إلى عصرنة محیط المؤسسات االقتصادیة

بحيث  ، المتوسطةو  ويجب أن تلعب الجماعات المحلیة دورا هاما في ترقیة المؤسسات الصغيرة
الت الممنوحة لمختلف القطاعات رصد التمویو  يتعين عليها بالتنسيق مع الهيئات المركزية على جلب

 . سطةاالستثمارية في إطار التعاون بين الوالیات من أجل توسیع وترقیة نسيج المؤسسات الصغيرة والمتو 

لصغيرة افعلى المؤسسات  ، ونظرا للمنافسة الشديدة للمنتجات األجنبیة التي تتميز بالجودة العالیة
دخال التكنولوجیا الحديثة في العملیة  والمتوسطة الجزائرية االعتماد على التجديد جیة إلنتااواالبتكار وا 

 .الجودةو  والتحكم في السعر

د وحتى يتسنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا حيویا في االقتصاد الوطني يجب إعدا
 من أجل تمكينها من ممارسة نشاطها في أحسن ، إستراتيجیة واضحة مبنیة على أساس من الواقعیة

 الظروف. 

خطة برنامج لتنمیة وتطوير   (UNDP)وفي هذا المجال فقد أعدت منظمة األمم المتحدة لإلنماء
 :  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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يجب على الحكومة تسهيل عملیات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولیس تشديد الرقابة عليها بحجة  -1
 .التنظیم

 . يجب أن تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صیاغة السیاسات والقوانين التي تخصها -2

لى سیاو  تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفیة إلى البنى التحتیة المالئمة -3 سات ا 
 . حكومیة خاصة بها

 . شجعة على تحرير األسواقيجب أن تكون خدمات الدعم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة م -4

 .يجب أن تكون برامج التدريب الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملیة -5

خاص خدمات االستشارة والدعم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها من طرف القطاع ال -6
 . المحلي

صغيرة انات المالیة ضرورية للمؤسسات اللكن اإلعو  يجب أن تكون الخدمات المقدمة مقابل مبالغ مالیة -7
 . والمتوسطة

 . اإلعانات المالیة الموجهة للطلب على الخدمات تعتبر أكثر فعالیة من تلك الموجهة للعرض-8

 . مادامت الخدمات الحكومیة ضرورية يجب أن یكون لها طابع مستقل -9

 . نشر وتوفير المعلومات یساهم في تطوير األسواق -10

 يجب إعادة النظر في المهارات الفنیة الضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتالئم مع  -11

 . االستعمال الموسع للكمبيوتر والعولمة االقتصادیة

 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن تطوير نظام مالي وطني قوي وفعال مطلب أساسي لنم -12

 . التحضير األولي لبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيجب بذل مجهودات أكثر في مراحل  -13

 . يجب إقحام القطاع الخاص في تصمیم وتنفيذ السیاسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -14

يجب اعتماد التخطیط االستراتيجي في اختیار ما يجب دعمه خصوصا بالنظر إلى شح الدعم  -15
 .المالي
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 المتوسطة في إنعاش االقتصاد الوطنيو  مساهمة المؤسسات الصغيرة : المحور الحادي عشر

 : المتوسطة في توفير مناصب الشغلو  دور المؤسسات الصغيرة -أوال

اجسا إضافة إلى كونها ه ، نظرا الستفحال ظاهرة البطالة ووصول معدالتها إلى مستویات عالیة جدا
لنمط اام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها اقتصادیا واجتماعیا في مجال التشغيل استوجب االهتم

سي التصنیع وهذا ما تم العمل به في إطار المخطط الخما واألكثر فعالیة في تحريك القوى العاملة نح
والعمل على تخفیض  ، الذي یسعى إلى تحقيق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدولة ، 2010-2014

 2012إلى غایة جوان  2010حيث حققت سیاسة التشغيل بين سنة  ، تهانسبة البطالة إلى أدنى مستویا
 منصب شغل بالقطاعين االقتصادي 1. 250.000نظرا الستحداث أكثر من  ، %من أهدافها78حوالي 

 منصبا آخرا في إطار أجهزة اإلدماج المهني. 1. 094. 000في حين تم استحداث   ، الوظيف العموميو 
 فان الشبكة االجتماعیة المستحدثة في إطار التضامن ، طرة ضمن هذا المخططعالوة عن األهداف المس

كما تم في هذا  ، 1 033 535الوطني ساهـمت من جهتها بفتح ما يجاوز المليون منصب شغل أي 
والسداسي األول من سنة  2010مؤسسة مصغرة من قبل الشباب بين سنة  279. 000السیاق إنشاء 

 من بين الوطنیة لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.في إطار الوكالة  2012
 أهدف مخطط الحكومة "تشجیع الشراكة" بين القطاعين العام والخاص لمساعدة المؤسسات التابعة لهذا

دیا وتهدف هذه الشراكة إلى ترقیة المؤسسة اقتصا ، األخير والتي لم تثبت وجودها بالسوق االقتصادیة
 وذلك بتنشیط القطاعات المنشأة لمناصب الشغل مثل ، وثروة اقتصادیة وجیع المنافسة لتحقيق نموتش

تحريك لكما یعتمد المخطط على تشجیع التشغيل  ، الفالحة والسیاحة والبناء واألشغال العمومیة والخدمات
ات إضافة إلى إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المؤسس ، االقتصادي خارج المحروقات وآلة النم

 قصد التحفيز على االستثمار داخل الوطن بدل االستيراد الذي یشجع إنشاء مناصب شغل.

إن اإلجراءات التحفيزية التي أعلن عنها رئیس المجلس الوطني االستشاري للمؤسسات الصغيرة 
مؤسسة مصغرة معظمها من  50.000وسمحت بإنشاء نح 2011والمتوسطة والتي اتخذتها الدولة سنة 

متوسطة تعمل في و  مؤسسة صغيرة 30.000حلّ   2011ومن جهة أخرى شهدت سنة  ، طرف الشباب
تعود األسباب الرئیسیة لحل هذه المؤسسات للعامل  ، غير منتجة مثل التصدير واالستيرادو  قطاعات منتجة

ساء المؤسسات الحديثة النشأة في تحقيق أرباح خالل السنة حيث أن رغبة بعض رؤ  ، للمحیطو  البشري 
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 المؤسساتیة تؤدي ال محالة إلى زوال هذهو  األولى وعدم قدرتها على مواجهة صعوبات الحیاة االقتصادیة

 )36(الشركات.

والمؤسسات المصغرة تتوقف خصوصا على  ، إن استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
ة لذي يتطلب من السلطات العمومیة تحسينه من خالل اإلجراءات التحفيزية اإلضافیمحیطها المباشر وا

 2012وطّبق منذ يناير  2010یعتبر البرنامج الوطني للتأهيل الذي أعد سنة  .بعيدا عن كل بيروقراطیة
يزود  وخالفا للبرامج السابقة أول برنامج ، الكفيل بإحداث تغيير إيجابي لوضعیة المؤسسات في الجزائر

إضافة إلى اإلجراءات التي تهیأ مجمل جوانب المؤسسات  ، ملیار دينار 386بوسائل مالیة هامة أي 
ي المتوسطة مثل التسيير وسلسلة اإلنتاج وتكوين المستخدمين وهذا ما جعل نسبة البطالة فو  الصغيرة

ي ر صندوق النقد الدولوهي تقريبا نفس النسبة التي جاءت في تقري 2012%سنة  9الجزائر تبلغ حوالي 
 )37(.%7.9حول اآلفاق االقتصادیة واالجتماعیة بـمنطقة المغرب العربي والشرق األوسط أي 

د االتحاإن التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل وبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )الجزائر و 
 حيث يتضمن برنامج ، والعمومیة قد یسمح بشمل عدد كبير من المؤسسات الوطنیة الخاصة ، األوروبي(

انطالق دراسة معمقة حول  2012عمل المجلس الوطني االستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 
ي أن المناولة في الجزائر والمساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغ

ءات سسات الصغيرة والمتوسطة في البلد وتعيين اإلجرایكون مستقال وحیادیا لضمان متابعة وتقيیم المؤ 
 .اتخاذها لتحسين وضعيتها ومـحیطها الواجب

 :  المتوسطة في إنعاش الصادراتو  دور المؤسسات الصغيرة-ثانيا

د عملت لقو  األجنبیة العملة وتوفير للدول المدفوعات ميزان لضبط الهامة الوسائل أحد التصدير یعتبر
بخاصة صادرات المؤسسات و  السنوات األخيرة جاهدة على تشجیع صادرات القطاع الخاصالجزائر خالل 

ذلك للخروج من دائرة االعتماد على صادرات المحروقات كمصدر وحيد لتمويل ،  و المتوسطةو  الصغيرة
 :2012-2005والجدول الموالي يوضح عرض لتطور هیكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة  ، التنمیة

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 271 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

يف حتقيق التنمية  الصغرية و املتوسطةاملؤسسات  تفعيل دور

 اإلقتصادية واإلجتماعية

 مداخلة حتت عنوان

 

 مليون دينار  : ( الوحدة 2012-2005تطور هیكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة ) (: 4الجدول رقم)

 : المصدر

، 8 قمنشرية المعلومات اإلحصائیة ر  ، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدیة سابقا *
 2005-2009.للسنوات  ، 16، 14، 12، 10

قم ر نشرية المعلومات اإلحصائیة  ، ترقیة االستثمارو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةو  * وزارة الصناعة
 2010-2012.للسنوات  22، 20، 18

إذ  ، من معطیات الجدول يتضح أن الصادرات الجزائرية تتميز بسیطرة مطلقة لقطاع المحروقات
ا يثبت أن االقتصاد م ، %من إجمالي الصادرات طوال سنوات الدراسة 97یستحوذ على نسبة تفوق 

خارج  بينما تبقى مساهمة الصادرات ، الجزائري ال يزال یعتمد على الثروة البترولیة في تمويل التنمیة
المحروقات جد ضعیفة رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتنميتها خصوصا دعم القطاع الخاص 

 .الممثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المتوسطة أداة فاعلة في توسیع القاعدة اإلنتاجیة عند تطبيق و  الصغيرةتعتبر المشروعات 
لتوفير حاجة السوق من السلع  IMPORT SUBSTITUTION استراتيجیات إنتاج بدائل الواردات

 يؤدي األمر الذي ، السلع الوسیطیة باإلضافة إلى قدرتها واعتمادها على الخامات المحلیةو  االستهالكیة
 وعاتمما یساهم في عالج االختالالت الهیكلیة لموازين المدف  الناتج المحلي اإلجماليإلى زيادة حجم 

 .خاصة في الدول النامیةو 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 الصادرات خارج

 المحروقات
907 1184 1332 1937 1066 1526 2149 2187 

 71794 241 71 527 55 128 44 361 77 831 58 53429 094 45 صادرات المحروقات

 73981 390 73 053 57 194 45 298 79 163 60 613 54 001 46 إجمالي الصادرات
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 ، دفوعاتهام ميزان في ومتزايدا كبيرا ا عجز تعاني التي النامیة الدول معظم قضیة الصادرات تنمیة تعتبر

 ن كو  المؤسسات الكبيرة على طويل لوقت حكرا ظل التصدير لكون  نظرا ، التجاري  الميزان في خاصة وبصفة
 إلى فةإضا ، بالسوق العالمیة كبير بشكل مرتبطة كانت تجارية شركات إلنشاء كانت معدة التي االستثمارات

 المتوسطو  الصغير أن الحجم اثبت الواقع لكن ، الحجم كبيرة مؤسسات وجود إال عملیا حينها یسمح یكن لم أنه

 : بينها من التصدير على تساعد نوعیة مزایا یمتلك للمؤسسات

 مع لتأقلماعلى  والمتوسطة الصغيرة الصناعیة المؤسسات هیاكل قدرة أن حيث : والمرونة التأقلم على القدرة -

 أسمالر  قلة تتمثل في مرونة من به تتمتع لما نظرا ، الخارجیة األسواق احتیاجات لمواجهة إنتاجها برامج

 خارجیة للتصدير؛ أسواق واكتساب أسواقها احتیاجات تلبیة على القدرة ثم ومن ، المستثمر

 ةالمؤسسات الصغير  وانفتاح لنجاح األفضل المعیار یشكل واحد إنتاجي مجال في التخصص إن :التخصص -
 الدولیة؛ األسواق على والمتوسطة 

 رغبات ة فيالسريع والتغيرات المستجدات مع التأقلم في أساسا تتجّلى الصغيرة المؤسسات مرونة إن: التجديد -

 .السوق  في المنافسين وواقع وتوقعاتهم المستهلكين

 ظربالن مباشر غير وأ مباشر بشكل سواء التصدير في هاما دورا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تؤدي

 ةالصغير  الصناعات على كبير حد إلى تعتمد مثال سویسرا فدولة ، هذا المجال في الدول بعض تجارب إلى
 ألسواقبعض ا وغز  الصناعات هذه استطاعت وقد ، وغيرها األدویة ، الساعات ، االلكترونیة المعدات إلنتاج

 نم  50%حوالى صغيرة مؤسسات في تتم التي الجاهزة المالبس صناعة فتشكل كونغ هونغ في أما ، العالمیة
 من  %35 الصغيرة المؤسسات إنتاج من الصناعیة الصادرات نصيب يبلغ الجنوبیة كوريا وفي ، صادراتها

 البالد. صادرات إجمالي

 الصادرات تستهدف وتشجیع التمويل على حصولها وتسهيل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم إن 

 تحسين محیط إلى الرامیة الجهود إطار في وهذا مالیة صعوبات من تعاني التي المؤسسات خاص بشكل

قامت  التي المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات بمساهمتها ترافق أن الحكومة قررت الصدد هذا في .المؤسسة
 هذه وأن 2011 فیفري  الفاتح من ابتداء أي الوزراء مجلس قرارات صدور تاريخ منذ البنكیة جدولة ديونها بإعادة

 الرسوم مسح لفوائد وكذابا العامة الخزينة خاللها ستتكفل حيث سنوات 3 لمدة تأجيل فترة من ستستفيد المؤسسات

 بإعادة المتعلقة بتنفيذ التوصیات الحكومة تعهدت ذلك إلى إضافة 50% بنسبة تحصيلها يتم لم التي المصرفیة

 حسب سنتينو أ لسنة الدفع فترة لتأجيل منح خالل من المؤسسات هذه على المستحقة الجبائیة الديون  جدولة
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 إلغاء إلى باإلضافة سنوات 3 الجبائي إلى التكاليف تسديد فترة وتمديد المعنیة المالیة للمؤسسة الوضعیة

 .والتحصيل الوعاء على الغرامات

 مؤسسة مليوني هدف بلوغ أن المتوسطةو  الصغيرة للمؤسسات االستشاري  الوطني المجلس رئیس اعتبر

 استراتيجیة وضع شريطة یكون  ، 2012 سنة مؤسسة 650.000 مقابل 2025 سنة حدود في ومتوسطة صغيرة

 )38(.يالوطن االقتصاد یميز الذي االستيراد دوامة من الخروجو  حقیقیة صناعیة
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 الخـاتمة

تستأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص من قبل جمیع الدول سواء في الدول 
متوسطة حيث أن المؤسسات الصغيرة وال ، النامیة إدراكا منها للدور الذي تلعبه في التنمیة وأ المتقدمة

تتمتع بخصوصیات تجعلها متميزة عن باقي المؤسسات االقتصادیة الكبرى كونها لها مميزات كصغر 
شكل محجمها وتشجیع قیامها وسهولة التأقلم في االقتصاد وفي نفس الوقت تعاني من مشاكل عديدة أبرزها 

ل ة العقبات التي تعيق نموها وتساهم في تطورها بالشكالتمويل لذلك فمعظم الدول تسعى جاهدة إلزال
 .مدروسةو  المفروض بتوجه استراتيجي تجعلها تضمن مكانتها وتنتهج هي األخرى استراتيجیات مخططة

ة لهذه المتوسطة وكذلك وضع البرامج التأهيلیو  إنشاء المؤسسات الصغيرة ولقد كان توجه الجزائر نح
 ، ن المیكانيزمات التنظیمیة التي من شأنها دعم وترقیة هذه المؤسساتالمؤسسات سواء بوضع مجموعة م

 بهدف وضع عن طريق برامج التعاون الدوليو بهدف تحسين محیط االستثمار الداخلي واألجنبي المباشر أ
 والمساهمة الفعالة في رفع األداء ، مصادر متعددة للدخل وتوفير مناصب الشغل وزيادة معدل النمو

 .والقدرة التنافسیة لهذه المؤسساتاإلنتاجیة 

  : من خالل الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة

تها تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تطورا ملحوظا منذ صدور القانون التوجيهي لترقي -
ون دال تزال  إال أن مساهمتها ، قد انعكس ذلك على تطور مساهمتها في تحقيق أهداف التنمیةو  وتطويرها

%في  70باإلضافة إلى تركز نشاطها بأكثر من  ، بخاصة في تنمیة الصادراتو  المستوى المطلوب
درة القا تبقى بعيدة عن القطاعات المنتجةو  قطاعي البناء واألشغال العمومیة نظرا لسهولة االستثمار فيها

 تنمیة الصادرات؛ و  تحقيق القیمة المضافةو  على توفير مناصب الشغل

ال إ ، سطرت الجزائر العديد من السیاسات واإلجراءات لترقیة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
  ،تمويلفإنها ال تزال تعاني العديد من المشاكل خاصة مشاكل ال ، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة

من  كما أنه على الرغم من الخروج ، والعقار الصناعي باإلضافة إلى عدم توفر بنوك معلومات اقتصادیة
 مرحلة االقتصاد اإلداري ال تزال البيروقراطیة أهم ما یميز اإلدارة الجزائرية؛

إن االنفتاح االقتصادي الجديد الذي تعرفه الجزائر من خالل التوقیع على اتفاقیة الشراكة مع االتحاد   -
جراءات االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتج فرض عليها ضرورة تأهيل مؤسساتها الصغيرة  ، ارةاألوربي وا 

 الرفع من مستوى تنافسيتها حتى تكون قادرة على مواجهة المنافسة األجنبیة؛و  والمتوسطة
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تهدف إلى تطوير قدرتها  المتوسطةو  وضعت الجزائر مجموعة من البرامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة -
 لیة؛ة الدو لالنفتاح على االقتصاد العالمي وتزايد حدة المنافسالتنافسیة التي تتزايد حالیا في ظل التوجه 

هذه لتعتبر برامج التأهيل التي قامت السلطات بتنفيذها جد محفزة بالنظر للمبالغ المالیة المخصصة  -
ت ا قورنغير أن النتائج المتحصل عليها تبرز أن عملیة التأهيل لم تتقدم بشكل قوي سواء إذا م ، البرامج
ذا قورنت بدول مجاورة مثل تونس. حيث أن الواقع يوضح أن المؤسسات الصغيرةو اف المسطرة أباألهد  ا 

جهة أنها ال تزال غير مؤهلة بعد لمواو  المتوسطة الجزائرية ال تزال في تعیش في بيئة تنافسیة صعبةو 
 المنافسة الدولیة.

كن صغيرة والمتوسطة الجزائرية یموتطور المؤسسات الو تعتبر مسألة التمويل دائما جوهر إشكالیة نم -
حصر الصعوبات التمويلیة التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النظام المالي وغیاب 

 الفضاءات الوسیطیة ؛

 ، والذي يتمثل عادة في نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إن مسألة تمويل القطاع الخاص -
جزئیا بين مخاطر التمويل المصرفي و تتطلب تدخال من الدولة إلحداث نوع من التوازن والمقاصة ول

 للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مخاطر  ، غیاب تقنیات تغطیة مخاطر منح االئتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )مخاطر الصرف -
ي منح يؤدي بالتبعیة إلى التحفظ والحذر الكبير من طرف البنوك ف األمر الذي ، …(تقلب معدالت الفائدة

 االئتمان لهذه المؤسسات؛

د نه توجعلما أ ، اكتفاء البنوك الجزائرية باألساليب واألدوات الكالسیكیة في تقدير خطر منح االئتمان -
 ل المتقدمة؛أساليب وتقنیات حديثة وأنه تم تجاوز األساليب والتقنیات الكالسیكیة لدى الدو 

 غیاب سیاسة مالیة دينامیكیة لترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؛ -

 42ا )عهد بهتبين التجربة الجزائرية أن إرادة االستثمار موجودة من خالل العدد المرتفع من المشاريع المت -
 ريع؛تبطل تنفيذ المشا وأ غير أن هذه اإلرادة تصطدم دوما بعقبات عديدة تعطل ، ملیار دوالر أمريكي(

غیاب بنوك المعلومات التي تسمح للمؤسسات المالیة والبنوك بالمعالجة السريعة لملفات القروض  -
 حيث یسمح النظام المعلومات المتطور بتحليل أفضل ، المقدمة من طرق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .تغطیة المخاطر المالیةومنه إمكانیة  ، المتوسطة ولمخاطر المؤسسة الصغيرة و/أ
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من خالل النتائج المتوصل إليها یمكن تقدیم بعض التوصیات التي نراها مناسبة لتفعيل دور 
 : في إنعاش االقتصاد الوطني المتوسطة الجزائريةو  المؤسسات الصغيرة

 وعن رغبات وحاجیات ، ضرورة القیام ببحوث التسويق لتجمیع البیانات عن األسواق الخارجیة -

 واكتشاف الفرص التسویقیة المتاحة؛ ، المستهلكين المحليين والدوليين

  وتقدیم الترشيدات والتوجيهات؛ ، وبحوث التسويق ، إنشاء مراكز متخصصة في البحث والتطوير -

 ةمما یسمح باحتكاك المؤسسات الجزائري ، قیام المعارض الدولیة بصفة مستمرة ودائمة طوال السنة -
 جنبیة؛بالمؤسسات األ

 يلةكوس ، غير مباشرة مع أطراف أجنبیة في الخارج والقیام باستثمارات أجنبیة مباشرة أ والتوجه نح -

 للتوغل في األسواق الدولیة؛

خاصة فیما يتعلق بالضمانات  ، يجب مراعاة خصوصیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك -
 المطلوبة إذ یمكن استبدال الضمانات بطرق أخرى تضمن مال البنك؛

ت تشجیع المبادرات في شتى المجاالت التي لها عالقة باالقتصاد اإلسالمي وتقدیم جمیع التسهیال  -
 الالزمة لها خاصة من طرف البنك المركزي ؛

باعتبارها  ، ات واحتیاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةضرورة تأقلم سیاسات التمويل حسب متطلب -
 أحد المحاور الكبرى المعنیة بتحقيق التنمیة المستدامة؛

سة ج سیاتكييف النظام المصرفي الجزائري مع االحتیاجات الحالیة وتطوير أساليب وأدوات التمويل وانتها -
 دينامیكیة لترقیة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 عدد شركات التمويل لرأس مال المخاطر ومنحها امتیازات وتحفيزات جبائیة؛ضرورة ت -

 ؛اعتماد أسلوب الالمركزية في قرارات منح القروض المصرفیة مع احترام األسقف المحددة باإلجماع -

د أين تصبح حركیة موار  ، ضرورة التفكير في تطوير السوق المالي وتكريس ثقافة االستثمار المالي -
 .ل مرتفعةالتموي
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تشجیع كل مبادرة تهدف إلى  ، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي  ، إن على كل الهيئات المعنیة -
یة المال ومنها إقامة مؤسسات الوساطة ، تنویع األدوات التي تسمح بتجمیع الموارد وتنویع أساليب التمويل

 وتوسیع نطاق عمل البنوك القائمة. ، المتخصصة

جل ضمان نجاح مختلف صیغ التمويل والتي تعتبر أساس نجاح واستمرار ومن أ ،وفي األخير
 : يجب توفر مجموعة من الشروط، المؤسسات

 ، ينمن أجل صیانة الحقوق ما بين المتعامل ،وجهاز عدالة صارم، توفر منظومة قانونیة كاملة وواضحة -
 وضمان الوفاء بالعهود المبرمة بينهم؛

 اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا؛ ،مناخ استثماري مالئم من مختلف الجوانب توفر -

سط ل المتو وذلك بتطوير السوقين النقدیة )التمويل القصير األجل( والمالیة )التموي ، تطوير سوق التمويل -
وكذا ابتكار  ، وهذا بدوره یستدعي تنویع أدوات جمع المدخرات وأدوات تخصیصها ، والطويل األجل(

 أدوات جديدة وبصفة مستمرة؛

 تحرير النشاط المصرفي والمالي حتى یكتسب فعالیة أكبر ویساهم بدرجة أكبر في تمويل االستثمار -
 الحقیقي؛

 .اعتماد الشراكة مع المستثمر األجنبي بغرض جلب الخبرة والتقنیة واألموال في نفس الوقت -

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة إال أن الدولة وعلى ضوء المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الم
خاصة وأن العقبة الرئیسیة التي أصبحت تواجه  ، بذلت مجهودات كبيرة في إنعاش هذه المؤسسات

 ولتذليل هذا المشكل قامت السلطات المعنیة باستحداث آلیات ، مشكل التمويل والمؤسسات الصغيرة ه
كما تم إنشاء صناديق  ، ة للتمويل من غير البنوكجديدة تمكن تلك المؤسسات من إيجاد مصادر جديد
 .تضمن القروض المقدمة من طرف البنوك العمومیة
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 قائمة المراجع

ي في إستراتيجیة إعادة إنعاش النسيج الصناع : مداخلة بعنوان ، بوشرف جیاللي ، بوخبزة فوزية  -(1) 
 جامعة ، 2012أفريل  24-23يومي  ، ، الصناعیة الجديدة اإلستراتيجیة : ملتقى وطني حول ، الجزائر
 .مستغانم

لتقى م ، تشجیع اإلبداع ع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مداخلة بعنوان  ، روابح عبد الباقي -(2) 
جامعة سعد ، 2011ماي  19و 18اإلبداع والتغيير التنظیمي في المنظمات الحديثة يومي  : دولي حول

 . البليدةدحلب 

آثر غیاب اإلستراتيجیة المحاسبیة في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على  ، ظاهر القشي -(3)
، 2010اني العدد الث ، جامعة بني سويف ، كلیة التجارة ، مجلة الدراسات المالیة والتجارية ، كفاءة األداء

 .جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا

لمجلس بمناسبة عقد الجمعیة العامة ل ، وزير العمل والضمان االجتماعي ، ب لوحداخلة السيد الطيم -(4)
 2006جانفي  28الوطني االستشاري لترقیة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. 

قـانــون الـتــوجــيـهـي يـتـضمـن الـ ، 2017يــنـــايـــر ســـنــة 10مــؤرخ في  02-17من القانون رقم  5المادة  -(5)
 . 02العدد  ، 2017جانفي  11الجريدة الرسمیة الصادرة في  ، لـتــطويــر  المؤســسـات الـصـغـيـرة والمتوسطة

ـقـانــون الـتــوجــيـهـي يـتـضمـن ال ، 2017 يــنـــايـــر ســـنــة 10مــؤرخ في  02-17من القانون رقم  6المادة  -(6)
 السالف الذكر . ، لـتــطويــر المؤســسـات الـصـغـيـرة والمتوسطة

 ر .السالف الذك ، 2017 يــنـــايـــر ســـنــة 10مــؤرخ في  02-17من القانون رقم  7المادة   -(7)

 ر .السالف الذك ، 2017 يــنـــايـــر ســـنــة 10مــؤرخ في  02-17من القانون رقم  8المادة  -(8) 

 ر .السالف الذك ، 2017 يــنـــايـــر ســـنــة 10مــؤرخ في  02-17من القانون رقم  9المادة  -(9)

 كر .السالف الذ ، 2017 يــنـــايـــر ســـنــة 10مــؤرخ في  02-17من القانون رقم  10المادة  -(10)

ع مداخلة بعنوان المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر واق ، عیساوي ليلى ، زغيب شهرزاد -(11)
 9- 8يومي  ، األول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمیة 13الملتقى الوطني  ، وآفاق
 .جامعة عمار ثليجي األغواط، 2002أفريل 
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الصغيرة والمتوسطة في  مداخلة بعنوان دور المؤسسات ، مصطفى بن نوي  ، عبد المجيد تیماوي  -(12)
لمتوسطة متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة وا : الملتقى الدولي ، حالة الجزائر - دعم المناخ االستثماري 
 .الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي ، 2006أفريل  18و 17في الدول العربیة يومي

في  عات الصغيرة والمتوسطةدور الصنا ، أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم ، عبد العزيز جميل مخیمر -(13)
، 2005 ، ةمنشورات المنظمة العربیة لتنمیة اإلداري ، معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربیة

 .33ص 

دار إيتراك  ، مشكالت تمويلهاو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة ، رقیة حساني ، رابح خوني -(14)
 .53ص، 2008سنة  ، التوزيعو النشر و  لطباعة

ادیات دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتص ، بوروبة كاتیا ، بوقاعة زينب ، رقط فريدةل  -(15)
ي فتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها  : ملتقى دولي 17 ، النامیة ومعوقات تنميتها
 .120ص، 2003ماي  28 -25 ، جامعة سطيف ، االقتصادیات المغربیة

متطلبات  : مداخلة بعنوان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، يان عثمانبوز  -(16) 
ل متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدو  : الملتقى الدولي ، التكيف وآلیات التأهيل

ل إشراف مخبر العولمة واقتصادیات شما ، سعيدة-المركز الجامعي  ، 2006أفريل  18و 17يومي.العربیة
 .الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، افريقیا

ر تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائ : مذكرة ماجستير بعنوان ، غدير أحمد سلیمة -(17)
 ورقلة. –جامعة قاصدي مرباح ، 2007، "دراسة تقيیمیه لبرنامج ميدا"

متوسطة متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة وال: الملتقى الدولي  -یة للعقار الصناعيلوكالة الوطنا -(18)
عة إشراف مخبر العولمة واقتصادیات شمال افريقیا جام ، 2006أفريل  18و17يومي  ، في الدول العربیة

 .الجزائر-حسيبة بن بوعلي بالشلف

سیاسات التمويل وأثرها على الملتقى الدولي حول  ، محمد دهان ، عبد الحق بوعتروس -(19)
، 2006نوفمبر 22 /21بسكرة يومي  ، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة – ، االقتصادیات والمؤسسات

 .رةجامعة محمد خیضـر بسكـ ، "تمويل عملیات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " : عنوان المداخلة

 (20)-  www.unido.org/doc/2012 
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 اإلقتصادية واإلجتماعية

 مداخلة حتت عنوان

 ، دراسة ميدانیة ، سیاسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، يوسفقريشي  -(21)
 .73ص ، 2005 ، جامعة الجزائر ، غير منشورة ، أطروحة دكتوراه

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة :  بلغرسة عبد اللطيف الملتقى الدولي ، بريبش السعيد -(22)
اشكالیة تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة  ، 2006أفريل  18و 17يومي.والمتوسطة في الدول العربیة

 .والمتوسطة في الجزائر بين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول

 .حسب تصريحات مدير العالقات الخارجیة للبنك الجزائري   -(23)

"من أجل سیاسة لتطوير المؤسسات الصغيرة  ، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي -(24)
 75.ص  2002جوان  ، وسطة في الجزائري"والمت

 .معمول به النظام المصرفي األلماني وفي النظام المصرفي الیابانيو كما ه -(25)

 .%من المعلومات تتم بطريقة إلكترونیة 80في أوربا أكثر من   -(26)

 . 76ص ، مرجع سابق ، أطروحة دكتوراه ، قريشي يوسف -(27)

 ايرفبر  21 في المتعلق بالوالیة المؤرخ 07-12من القانون رقم  134، 133، 93، 83، 75: المواد - (28)

 .12العدد ، 2012 فبراير 29 بتاريخ الصادرة الرسمیة الجريدة ، 2012 سنة

یة الصادرة الجريدة الرسم ، المستدامة وتنميته اإلقلیم بتهيئة يتعلق ، 20-01من القانون رقم  59المادة  -(29)
 . 77العدد   2001دیسمبر  15في 

ـصـغـيـرة مؤســسـات اليـتـضمـن الـقـانــون الـتــوجــيـهـي لـتــطويــر ال ، 02-17من القانون رقم  3المادة  -(30)
 مصدر سابق. ، والمتوسطة

 رةلـصـغـيـلمؤســسـات ايـتـضمـن الـقـانــون الـتــوجــيـهـي لـتــطويــر ا ، 02-17من القانون رقم  25المادة  -(31)
 مصدر سابق. ، والمتوسطة

 لـصـغـيـرةلمؤســسـات ايـتـضمـن الـقـانــون الـتــوجــيـهـي لـتــطويــر ا ، 02-17من القانون رقم  26المادة  -(32)
 مصدر سابق. ، والمتوسطة
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يف حتقيق التنمية  الصغرية و املتوسطةاملؤسسات  تفعيل دور

 اإلقتصادية واإلجتماعية

 مداخلة حتت عنوان

- (33)   BENNADJI.Cherif, L'évolution de la réglementation des marchés publics en 

Algérie, Thèse pour le doctorat d’état université d’Alger, 1991, p  96.  
- (34)   ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangères a 

l’épreuve de la résurgence de l’état dirigiste en Algérie", RASJEP, N°2 , Alger, 

2011, P 13. 

   .2011ل أفري 20المؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  -(35)

 والمتوسطة. الصغيرة للمؤسسات االستشاري  الوطني المجلس  -(36)

 . الدولي النقد صندوق  تقرير  -(37)

   - (38) www.elhiwarnet.com/.02-11-2012 

 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان

 

 

 

تقييم مستجدات تنظيم املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة

 
 

 

 من إعداد: األستاذ بلعبدلي عبد اهلل

 بأستاذ حماضر 

  قسم احلقوق العلوم السياسيةو كلية احلقوق

 مولود معمر تيزي وزوجامعة 
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 مقدمة 

يعتبر اداء المؤسسات من بين المواضيع التي تجلب اهتمام الكثير من الباحثين ومتخذي القرار 
على حد سواء وقد قام العديد من الباحثين بدراسة العالقة الموجودة بين متغيرات كاالستراتيجية البيئة نظام 

المؤسسات اذن هذه الدراسة ركزت على الجانب التنظيمي الجزئي على اداء  والتسيير واثرها المشترك ا
والعملي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر وتشير احدى الدراسات الى ان الصناعات الصغيرة 

٪ من الصادرات العالمية للمواد المصنعة وتشير تقديرات منظمة 35٪ الى 25ووالمتوسطة قد تسهم بنح
الى ان معدل مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صادرات دور  التنمية والتعاون االقتصادي

٪ من اجمالي الصادرات وتحتل الصناعات الصغيرة والمتوسطة االيطالية المركز 26المنظمة يبلغ حوالي
٪ ففرنسا 30و٪ على التوالي ثم السويد بنح40و ٪46و٪ تليها الد نمارك وسويسرا بنح53واالول بنح

وبلغت  ٪31‚5يتجاوز مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بان فاناما في الي٪ ا 26وهولندا ب 
حيث ٬عالية جدا  بعض الدول االسيوية معدالت المتوسطة في الصادرات فيو  الصغيرة مساهمة الصناعات

من الدراسات السابقة المرتبطة  في كوريا الجنوبية٪40في التايوان و٪56و في الصين ٪60بلغت 
 الملكية عليها تأثيرمدى و  حول تقدير كفاءة المؤسسات الجزائرية 2009راسة بلورد سنة دبموضوعنا نورد 

جلب اهتمام  ووالدافع وراء اختيار هذا الموضوع هنمط  تغير دراسة عبد الرزاق خليل بعنوان اثر ٬ذلكوك
وعلى هذا االساس قسمنا  لالهتمام اكثر بهذا الجانبالملكية على االداء المالي للمؤسسات .القارء والباحث

والمتوسطة في  تطور المؤسسات الصغيرة في المحور االولخطة البحث الى محورين حيث تناولنا 
   .الجزائري ي االقتصاد ف والمتوسطة مكانة المؤسسات الصغيرة وتطرقنا في المحور الثاني الى الجزائر
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 المتوسطة في الجزائرو  تطور المؤسسات الصغيرة :ولمحور ال ال

 تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  -1

عمال لقد تم االعتماد في تعريف هذا النوع من المؤسسات في التشريع الجزائري على معيار عدد ال
 والجانب المالي حيث اشارت الجريدة الرسمية المادة الرابعة 

 االخدمات التي تشغل مو  يقصد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلك المؤسسات التي تقوم بانتاج السلع
 وية تتراوحالميزانية العامة السن وا جزائري  مليار د ينار02مالها السنوي ال يتجاوز عامل ورقم اع250الى 1

 : ويمكن توضيح هذا التعريف عن طريق الجدول التالي جزائري  مليون دينار500و 100بين 

 يحدد المعايير المعتمدة للتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 1جدول رقم 

 المؤسسةنوع  مصغرة صغيرة متوسطة

 عدد العمال 9-1 49-10 250-50

 رقم االعمال دج 10-مليون 20 200-20مليون  مليون 200 -مليار2

 الحصيلة السنوية دج 01-10ماليين 10-100مليون  100-500مليون 

 واالقتصادية والسياسية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية المصدر:

 همية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ -2

 اعادة ادماج المسرحين 
  استعادة حلقات االنتاج غير المربحة 
 توطين االنشطة في المناطق النائية 
 تنشيط الصناعات التقليدية 
  المساهمة في تحقيق التنمية ودعم االستثمار 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 285 -     جامعة تيزي وزو 2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري :حول الوطين تقىاملل
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  طرق تموييل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

قروض متوسطة االجل قروض ار تخص نشاطات االستثم التمويل عن طريق البنك وهي عادة
 اشكال تمويل المؤسسة المصغرة حسب التمويل الذاتي التمويل وا نشطات االستغاللاالجل  طويلة

ANSEJ قرض االيجار تمويل بصيغ اخرى مثل الثنائي ال 

 المعوقات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -4

 ل صعوبة في التموي 
 المال المقترض من البنك  ارتفاع كلفة راس 
  االجراءات الحكومية التي تقيد من حرية هذه المؤسسات 
 عدم نها ال تتمتع بحجم راس مال كبير الضرائب المرتفعة بما تعرقل استمرارية هذه المؤسسات ال

 يقمن تحقاالستقرار االقتصادي مثل التضخم ارتفاع اسعار المواد االولية مما يمنع هذه المؤسسات 
 .رباحاال
 المنافسة الداخلية والخارجية. 
 صعوبة تسويق المنتجات.  
 ضعف الدراسة الفنية للمشروع وانعدام الخبرة لدى اصحاب المشاريع 
  قيود تتعلق بصاحب المشروع نفسه كعدم اكتساب الخبرة 
  صعوبة تتعلق بالعقار 
 داري كالرشوةانتشار الفساد اال.  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  تقييم -5

نتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التطور السريع ال تشير االحصائيات في الجزائر الى
غرار الكثير من البلدان ويقابله في الوقت نفسه ارتفاع في معدالت التوظيف كونها مصدر اساسيا للشغل 

على مناصب الشغل  المحافظةاستمراريتها وتوسيعها يعني فاالهتمام بهذه المؤسسات والمحافظة على 
٪ من مجمل  90وعلى المستوى العالمي تبين االرقام ان المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تشكل اكثر من

%من االيدي العاملة في الدول المتطورة اما بالنسبة  50الى40وانها تشغل مابين  ٬الشركات في العالم
بيل المثال االردن التي تتقاسم نفس الخصائص االقتصادية مع الجزائر حيث بلغ للدول العربية فنجد على س

في الجزائر .عامال بينما 29665 وتشغل 115882 الى2007 عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بها سنة
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المتوسطة في و  الصغيرة ويمكن تلخيص تطور المؤسسات عامال1355399 وتشغل410959بلغ العدد 
 :خالل الجدول االتي.من 2009و 2006 بين الفترة ماالجزائر في 

 9200و2006تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية خالل الفترة : 02الجدول رقم 

عدد المؤسسات عام 
2009 

عدد المؤسسات عام 
2008 

عدد المؤسسات عام 
2007 

 عام عدد المؤسسات
2006  

طبيعة المؤسسة الصغيرة 
 المتوسطةو 

 المؤسسات الخاصة 269806 293946 309578 408155

 المؤسسات العمومية 739 666 637 598

 نشطات الصناعة التقليدية 106222 116347 121853 162085

 المجموع 376767 410959 432068 570838

 الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية المجلة  :مصدر المعلومة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ومن خالل قراءة احصائيات الجدول السابق يتبين مدى تطور نم
ح لصال الخاصة في الجزائر من سنة الى اخرى وهذا راجع الى تطبيق برامج التنمية التي شرعت فيها الدولة

 2010 غايةالف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى 600 هذا القطاع في اطار استراتيجية الوصول الى انشاء
 .ماليين عامال6وتشغيل 

 تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية -6

نتعرض من خالل هذه النقطة الى المحطات الكبرى في تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ز ووصولها الى الوضع الحالي الممي رت بشكل مباشر وواضح على تطورها وتاهيلهااالجزائرية والتي اث

 لشراكةاتعلق بتلك الداخلة في اطار اتفاق  والمشجع والذي يعكس درجة فعالية المجهودات البذولة سواء ما
 .الجزائرية.تلك المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف السلطات العمومية  من جهة او .االوربية 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والشريك االوربي  -7

المنتجات ذات االستهالك  واستراتيجي للجزائر فان الشراكة الموجهة نحو بفضل الموقع الجي
خارج المحروقات وفي هذا االطار فقد تم وضع عدة برامج  الخارجي من شانها زيادة حجم صادراتها

 وسطة الجزائرية والتي تخص جانبينالمؤسسات الصغيرة والمت لتأهيلي للتعاون الثنائي مع االتحاد االورب
 .لوالتمويالشراكة التقنية 
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 FINALEP شركة المالية الجزائرية االوربية -8

خضع للقانون الجزائري مختصة في تعد اول تجربة في هذا المجال وهي عبارة شركة مالية ت
شركة ذات اسهم بدا نشاطها الفعلي في الجزائر سنة على شكل 1991سمال المساهمة انشئت في عام أر 

انيا تحقق ميد ساهمت هذه الشراكة في عودة المستثمرين االروبيين الى الجزائر لالستثمار وهذا ما 1992
 .% 70من مجمل استثمارات انFINALEPتساهمية جزائريةتعد شركات اوروبية  بحيث

 AFD الوكالة الفرنسية للتنمية -9

ى التطور تمثل بالنسبة هي مؤسسة مالية مختصة في المساعدة علالوكالة الفرنسية للتنمية  
غرب وسطى و العمومية الفرنسية محور وقوام الشراكة والتعاون الثنائي تتدخل الوكالة في افريقيا الللسلطات 

جال تمويل وفي م اسيا المحيط الهندي وجزر الكريبافريقيا وشمالها وحوض المتوسط جنوب شرق 
عبي للقرض الشو اور  مليون  15سية للتنمية قرضا بقيمة منحت الوكالة الفرنوالمتوسطة المؤسسات الصغيرة 
 .2003الى 1999الجزائري يمتد من

  مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري  لمحور الثانيا

 غيلشمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الت -1

 فيو  ت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في امتصاص البطالة في الدول المتقدمةاالمؤسس تساهم

 .لمناصب العم وفي الجزائر أصبحت هذه المؤسسات تلعب دورا هاما في توفير ،الكثير من الدول النامية

  واقع التشغيل في الجزائر -2

حيث كان لهذه المؤسسات دور تشغل نسبة كبيرة من العمال ,  لقد كانت المؤسسات العمومية
 إجراء بالدرجة األولى , وبعد أن تم تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي استهدف اجتماعي وليس اقتصادي

ستفحال أدى إلى ا تغييرات جذرية لهيكل االقتصاد الجزائري فقد تم تسريح عدد كبير من العمال األمر الذي
 . ظاهرة البطالة

ذا اطلعنا على المعط أنها تكشف لنا ظاهرتين أساسيتين تمخضتا عن  يات اإلحصائية، نجدوا 
  :االقتصادية وهما أسلوب التعديل الهيكلي للمؤسسات

 شيوع حل المؤسسات العمومية من جهة 
 مؤسسة عمومية من جهة أخرى  انعدام خوصصة أي. 
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ظل  وتيرة الحل فيالمؤسسات العمومية فقد تسارعت  فمن حيث الظاهرة األولى المتعلقة بشيوع حل
أي تاريخ نهاية العمل بأسلوب  1998عملية الحل إلى غاية جوان  أسلوب التعديل الهيكلي واستمرت

  .التعديل الهيكلي 

 العمومية تأثر عالم الشغل, حيث ارتفع معدل البطالة وقد كان من نتائج ظاهرة حل المؤسسات
  .حلةنالمؤسسات العمومية المالعمال المسرحين من  بشكل متسارع نظرا الرتفاع عدد

% من العدد اإلجمالي لعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع 41العدد نسبة  ويشكل هذا
لذي ا قد تم التكفل بهذا العدد بواسطة عدة أجهزة أهمها الصندوق الوطني للتقاعد المسبقو  االقتصادي،

  .مسرح 47320 طالة الذي تكفل بـعامل والصندوق الوطني للتأمين على الب 17000تكفل بأكثر من 

يل الهيكلي( جمودا في عملية التشغ ومع ارتفاع وتيرة التسريح عرف سوق العمل )أسلوب التعديل
 :البطالة كما يلي ةبحيث ارتفعت نسب

 :1997إلى  1994تطور نسبة البطالة من 

 النسبة السنة
1994 37% 

1995 35% 
1996 28% 
1997 30% 

 العمل المصدر: وزارة

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة تطور -3

التصحيح الهيكلي التي مكنت الجزائر من استرجاع التوازنات االقتصادية  لقد نتج عن عملية
واء التي س الكلية , تدهور األوضاع الخاصة بالتشغيل , ويعود ذلك إلى غياب االستثمارات الجديدة والمالية

مال ترمي إلى استيعاب الع القطاع الخاص , وكذلك إلى فشل السياسات التي وتنتمي إلى القطاع العام أ
  . المسرحين

عاما(  30من البطالين تقل أعمارهم عن  %80الشباب )  وتنتشر البطالة بشكل كبير بين صفوف
ألول مرة أي أولئك الذين ال يتوفرون على أية خبرة مهنية , كما أن  معظمهم من المقبلين على العمل
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 المقام األول هم من غير المؤهلين , وان عدد حاملي الشهادات من التعليم العالي أصبح طالبي العمل في

استيعاب األعداد  ألف سنويا(. وفي ظل عدم قدرة القطاع العام على 100في تزايد مستمر )أكثر من 
الصغيرة والمتوسطة حيث تجمع  ونظرا لما تتميز به المؤسسات ،ن المتخرجين وطالبي العملالكبيرة م

بقدرتها على توفير فرص العمل في ظل  معظم الدراسات االقتصادية على أن هذه المؤسسات تتميز
قدرة على امتصاص العمالة النخفاض تكلفة خلق  انخفاض معدل االدخار بالدول النامية وتعتبر أكثر

األقل مهارة في ظل تغيير مفاهيم الشباب وخريجي الجامعات  رص العمل كما توفر فرص توظيف للعمالةف
ومالءمتها للملكية الفردية والعائلية وشركات األشخاص التي تتناسب مع أصحاب  ودفعهم إلى العمل الحر

 ؤسسات الصغيرةالصغيرة . وفي الواقع فإن تشجيع ودعم إقامة نسيج من الصناعات والم المدخرات

التخفيف  يساعد على ماو والمتوسطة يعد أسلوبا بالغ األهمية لرفع مستوى المعيشة وامتصاص البطالة، وه
  .من الضغوط االجتماعية وتثبيت االستقرار

 مالمح االهتمام الجدي بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة مع تطبيق برنامج قد برزت في الجزائرو 
ن ولكو  سلبية على مستوى التشغيل لما لهذا البرنامج من آثار 1998ـ 1994 االقتصادي للفترة اإلصالح

لعمل اوالداخلين الجدد لسوق  هذه اآلثار تمس بالخصوص الفئة الشابة والمشكلة لغالبية الطالبين للعمل
ثم  1995ـ1990خالل الفترة الممتدة من  األمر الذي دفع إلى استحداث برامج خاصة لتشغيل الشباب

عن طريق  1995مؤسسة" بدءا من العام  -الميكرو"وجا خاصا في إطار " المؤسسات المصغرة" أبرنام
 (. المالي , اإلعفاء من الضرائب ,...الخ تقديم العديد من التحفيزات ) الدعم

تحصل عليها المؤسسات المصغرة تهدف أساسا إلى  االمتيازات التيو  إن مختلف أشكال الدعم
التي محاولة لفتح مجاالت جديدة إلنتاج السلع وتقديم الخدمات و  ذه المؤسسات فيتشجيع وترقية إنشاء ه

 المساهمة في التخفيف من حدة البطالة من جهة وتحقيق مداخيل من جهة أخرى  بدورها تمكن من

  االبتكارو  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تجديد -4

االبداع واالبتكار لدرجة انها تتفوق على تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر 
من مجال االبتكارات في  % 20والمؤسسات الكبيرة من حيث عدد االبتكارات المحققة فهي تساهم بنح

حيث ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تميل بحكم طبيعتها الى االبتكار كما انها تطرح  ٬الواليات المتحدة
سنوات في  3سنة مقابل  2.2االسواق خالل مدة زمنية تصل الى  هذه االبتكارات على نطاق تجاري في
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يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البحث في هيكلها التنظيمي البسيط  ما والمؤسسات الكبيرة وه
 .الذي يمكنها من االستجابة للمتغيرات التي تحدث في االسواق والبيئة الخارجية 

  القاعدة االنتاجيةاداة فعالة في توسيع  تعد -4-1

السلع عند تطبيق استراتيجيات انتاج بدائل الواردات لتوفير حاجة السوق من السلع االستهالكية و 
تج النا مالذي يؤدي الى زيادة حج الوسيطية باالضافة الى قدرتها واعتمادها على الخد ما ت المحلية االمر

 .المحلي االجمالي 

  تتساهم في تنمية وتطوير المهرا -4-2

ن ان المشروعات الصغيرة تعطي فرصة ذهبية الصحاب المهارات واالبداعات من افراد الشعب الذي
 بتحقيق احالمهم في امتالك مشروع خاص حيث في كثير من يبدؤوامالية محدودة في ان  يمتلكون قدرات

 .صغيرة ثم نمت بشكل متواصل ومنتظم  العابرة للقارات قد بدات واالحيان فان المشروعات الكبيرة ا

  دمج المدخرات البسيطة في العملية االنتاجية -4-3

صغر حجم راس المال المطلوب لال ستثمار في المشروعات الصغيرة فان االفراد الذين  بسبب
يمتلكون المهرات ويملكون مدخرات بسيطة يستطيعون تشغيل مدخراتهم البسيطة والمتواضعة من خالل 
ية تاسيس مشروعات صغيرة خاصة هذه الميزة تعمل على جلب مدخرات الناس البسيطة الى العملية االنتاج

 .بدال من ان تظل جامدة وبدون استغالل 

  في تنمية صادرات خارج المحروقاتدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -5

جع الصادرات القتصاد بلد ما وير تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور كبير وفعال في تنمية 
 : لعدة عوامل جعلت منتجاتها وخدماتها تكتسب ميزة تنافسية ومن بينها سبب ذلك

 قى ان منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يظهر فيها فن ومهارات العمل اليدوي الذي يل
 .قبوال ورواجا في االسواق الخارجية 

 ة وسطة على فنون انتاجية كثيفة العمل مما يخفض من تكلفة الوحداعتماد المؤسسات الصغيرة والمت
 . المنتجة مما يجعلها تنافس المؤسسات الكبرى 

 آلخرومن سوق  تمتعها بقدر كبير من المرونة في التحول من نشاط الى اخر ومن خط انتاج الى اخر 
 .النخفاض انتاجها نسبيا على المدى القصير 
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 ويمكن لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان تجد طريقها السواق الصادرات من خالل ثالث
 : قنوات

  صادرات مباشرة. 
 صادرات غير مباشرة من خالل وسطاء.  
 ر.اج المادي بواسطة المصنعين الكبااالندم  

 :يلي على ماوعليها ان تتعرف  ؟سسات الصغيرة والمتوسطة عن السوق يجب ان تعرف المؤ  اماذ-6

  الحصول على الحصة السوقية. 

  التعامل مع العمالت االجنبية ومناقلتها. 
  استخدام قوائم الشحن. 
  انجاز المعامالت عن طريق البنوك. 
 المشتري المالية  وتقدير قدرة البائع ا. 
  التعامل مع مستويات االستقرار السياسي لبعض االقطار. 

  متطلبات الدخول في نشاط التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -7 

من  يبحث رجال االعمال المحنكون عن معلومات تفصيلية بشان نشاط التصدير واالستيراد ليتمكنوا
ترتيب وضعهم من حيث ممارسة نشاط تجاري خارجي وتحقيق ارباح اضافية وتعتبر االحاطة بخصائص 

في ما يلي ية جدا لضمان االداء العالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و النشاط الخارجي مسالة ضرور 
 :بات الدخول لنشاط التصديرلعض متطعرض لب

 التسهيالت المالية لمؤسسات التصدير. 

 التعرف على السوق العالمية. 
 اساليب اقامة العالقات التبادلية. 
 التسعير الغراض التصدير. 
 شروط الشحن والتسديد. 
 توزيع الصادرات منافذ. 
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 الخالصة

مية للنهوض بالتن تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة االساسية التي تعتمد عليها الدولة
ت اللمؤسسات ان تتطور في شتى المجاكما يمكن لهذا النوع من ا ٬وتحقيق االكتفاء الذاتي  االقتصادية

 ٬اعاالبد ٬تقني ال ٬اللوجيستيكي ٬التجاري  ٬المحاسبي ،المالي ٬التنظيمي واالداري  التكنلوجيالمتعلقة بالجانب 
ه بحيث تهدف هذ.الكمية والنوعية  حتى تستطيع ان ترفع من قدراتها االنتاجية .لك الجانب الفنيوكذ

 نامجفي بناء استراتيجيتها الخاصة ببر الصغيرة والمتوسطة  الدراسة الى تبيان مدى نجاعة المؤسسات
المتعلقة  ةالتشريعية والقانوني بالمنظومةصالحات الجديدة الخاصة والتسويق في ضل اال االنتاج ٬االستثمار 

ث بحي ،ة وكذلك الخوصصة واقتصاد السوق س والتسوية القضائياالفال ٬العقود٬شبه الجباية  ٬ة بالجباي
المتوسطة ان المشكلة الراهنة التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة و  .يوغرافيلاعتمدت دراستنا على البحث البيب

 . لكي يكون لها حصة مهمة في السوق العلمي وادماجها في االقتصاد العالمي المنشآتعولمة هذه  وه

في مجال التصدير واسقطاب  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ان تكون رائدة بامتياز تتمثل افاق
 وكذلك خلق ٬للمحروقات دنا ونقضي على التبعيةية العالية حتى ننوع من اقتصايع ذات المردودالمشار 

 .صغيرة ومتوسطةو ق مؤسسات مصغرة امناصب شغل دائمة لخرجي الجامعات ونجسد طموح الشباب لخل
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 الهوامش:

 2006 بيل جواد ادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدار الجزائرية للكتاب طبعة اولىن .1
 .الجزائر

طبعة  نيبال فيصل عطية هند محمد المظلوم ادارة المشروعات الصغيرة دار الثقافة للنشر والتوزيع .2
 .2016اولى عمان االردن 

ير في بلقلة ابراهيم اليات تنوييع الصادرات خارج المحروقات واثرها على النمواالقتصادي ماجيست .3
 .2009-2008امعة الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي ج العلوم االقتصادية

االقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات مجلة الباحث و وصاف سعيدي تنمية الصادرات والنم .4
 جامعة ورقلة

 نوري منير المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية  .5
 المجلة النقدية  موازي علي .6
االصالحات  محمد تحليل اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مجلة شياد فيصل قراش .7

 18/2014االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي المدرسة العليا للتجارة العدد 
8. Patric Joffre , L’ exportation dans la tu relance mondial , édition 

économica , France 1986 
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 تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة:

، كما تلعب الصادرات دورا هاما في التنمية االقتصادية، حيث تعتبر أّنها مصدرا للعملة الّصعبة
 نتجاتأّنها تلعب دورا في مجال اإلنتاج والتسويق لالقتصاد الوطني عن طريق فتح أسواق جديدة أمام الم

 .1ةق الّدوليّ ألسوانتاجّية والتسويقية في االمحلّية، إضافة إلى أّنها تعتبر مؤّشرا جوهريا على قدرة الّدولة اإل

ات وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المؤسسات التي تلعب دورا فّعاال في تنمية الصادر 
فعل كذا بو نظرا لتمّتع منتجاتها وخدماتها بميزة تنافسّية بفضل اعتمادها على فنون إنتاجية كثيفة العمل، 

من المرونة في التحّول من نشاط آلخر ومن سوق ألخرى النخفاض  تمّتع هذه المؤسسات بقدر كبير
لة في لفّعاإنتاجها نسبيا على المدى القصير، وقد أثبتت التجربة قدرة هذا الّنوع من المؤسسات ومساهمتها ا

 .2تنمية الصادرات

كثر ألى وتعّد الجزائر من الّدول التي تعاني من األحادية في التصدير، حيث يهيمن فيها النفط ع
 من الحجم اإلجمالي للصادرات مّما جعل اقتصادها رهينة لألسواق الخارجية وتقّلبات أسعار %95من 

تنويع  وكذا األزمة النفطية الحالية، لذا فيعتبر 1986النفط، وخير دليل على ذلك أزمة أسعار النفط في 
 .3المحروقاتالصادرات من التحّديات التي تواجه االقتصاد الجزائري للخروج من التبعّية لقطاع 

 ومن أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات، رّكزت السلطات العمومية جهودها على تطوير قطاع
 هدافالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل استراتيجي لتمويل البالد من العملة الّصعبة، حيث أّن من األ

سات تحسين تنافسية هذه المؤس التي جاء بها القانون الجديد المتعّلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
 .4وقدراتها في مجال التصدير

همة ّن مساإاّل أّن األرقام المتعّلقة بالتجارة الخارجّية والصادرة عن مصلحة الجمارك، تشير إلى أ
من الحجم اإلجمالي  %2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير ضعيفة، حيث أّنها ال تتجاوز 

 . 5لصادرات الجزائر

غيرة هنا يمكن التساؤل حول التدابير التي تبّنتها الحكومة الجزائرية لتحفيز المؤسسات الصمن 
 والمتوسطة على التصدير وما هي أسباب فشل هذه التدابير؟
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 المبحث األول: الّدعم المالي والمؤسساتي لترقية الصادرات في الجزائر:

 من شأنه أن يفّك التبعّية االقتصاديةحرصا على نجاح عملية تنويع االقتصاد الوطني، الذي 
قية ة لتر للخارج، وضعت السلطات العمومية الجزائرية حّيز التطبيق تدابير مختلفة في إطار السياسة الوطني

ها الصادرات خارج المحروقات، هذه السياسة التي تهدف إلى دعم ومرافقة المؤسسات المصّدرة في مسيرت
 تي تواجهها في هذا المجال.التصديرية وذلك برفع العوائق ال

ؤسسات قة الموتتجّسد التدابير التحفيزية التي تبّنتها السلطات العمومية الجزائرية من أجل دعم ومراف
ة من جهالمصّدرة من خالل إقامة أجهزة تتكّفل بمرافقة هذه المؤسسات في عملياتها التصديرية، من جهة، و 

 الجمركية والتحفيزات الجبائية والمالية.أخرى من خالل تبّني مجموعة من التسهيالت 

 المطلب األّول: المؤسسات المختّصة بمرافقة المؤسسات المصّدرة:

من أجل تنمية وتنويع الصادرات خارج المحروقات، أنشأت السلطات العمومية مجموعة من 
 طريق تمويل،أو األجهزة التي من شأنها بعث قطاع التصدير خارج المحروقات وذلك إّما عن المؤسسات 

 ضمان وتأمين الصادرات أو عن طريق المساعدة على التسويق.

 الفرع األّول: المؤسسات المختّصة في التمويل، التأمين والضمان:

 (FSPE)أّوال: الصندوق الخاص بترقية الصادرات:

حيث تخّصص موارده لتقديم الّدعم المالي للمصّدرين  19966بموجب قانون المالية لسنة تّم إنشاؤه 
ندوق في نشاطات ترقية وتسويق منتجاتهم في األسواق الخارجية، وتمنح إعانات الّدولة عن طريق هذا الص
ي لتجار الفائدة أّي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو خدمات، ولكّل تاجر مسّجل بصفة منتظمة في السجّل 

 تصدير.وينشط في مجال ال

 بما يلي: 2057-96من المرسوم التنفيذي رقم  3ويتكّفل الصندوق طبقا لنّص المادة 

 منتجاتالتكاليف الخاّصة بدراسة األسواق الخارجية وا عالم المصّدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية ال 
 والخدمات الموّجهة للتصدير،

 سواق والمعارض المقامة بالخارج.إعانات الّدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في األ 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

، 20169، وقانون المالية لسنة 20078وقد تّم تعديل هذه األحكام بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
ن م 2كما تّم تحديد نسب اإلعانات المقّدمة من طرف الصندوق الخاص لترقية الصادرات بموجب المادة 

 كما يلي:  201610ت غش 23القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 

 جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة األسواق الخارجية وا عالم المصّدرين ودراسة وتحسين نوعّية -1
 المنتجات والخدمات الموّجهة للتصدير، بالنسب التالية:

 50% ت من التكاليف المرتبطة بدراسة األسواق الخارجية الموّجهة للبحث عن منافذ للمنتجا
 الجزائرية،

 25 % ،مكانيات التصدير  من التكاليف المرتبطة بإعالم المصّدرين حول فرص وا 

 50% ات من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموّجهة لتحسين نوعّية وتكييف المنتجات والخدم
 الموّجهة للتصدير.

من مصاريف مشاركة المصّدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخّصصة بالخارج وكذا  جزء-2
 بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنّية الّدولّية، بالنسب التالية:

 50% ،من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات االقتصادية بالخارج بصفة فردّية 

 80% زائر ة للمشاركة المدرجة في البرنامج السنوي الّرسمي لمشاركة الجمن التكاليف المدفوع
 في التظاهرات االقتصادية في الخارج،

 100% ى التكاليف المدفوعة للمشاركة في تظاهرات تكتسي طابعا استثنائيا أو تقتصر فقط عل
 وضع شّباك وحيد.

نشاء خ التكّفل الجزئي الموّجه -3 اليا للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وا 
 تصدير داخلّية، بالنسب التالية:

 50% ،من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير 

 50 % .من تكاليف إنشاء خاليا تصدير داخلّية 

صة مخّص اإلعانة ال التكّفل بجزء من تكلفة البحث عن األسواق الخارجّية التي يتحّملها المصّدرون وكذا-4
 لإلنشاء األّولي للوحدات التجارية في األسواق الخارجّية، بالنسب التالية:

 50% ،من التكاليف التي يتحّملها المصّدرون والمتعّلقة باستكشاف األسواق الخارجية 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 10% ،من تكاليف اإلنشاء األّولي للممثليات التجارية بصفة فردّية 

 25% ة.ي  للممثليات التجارية بصفة جماعّية في األسواق الخارجيّ من تكاليف اإلنشاء األول 

عالم ثة لإلطبع وتوزيع الّدعائم الترقوية للمنتجات والخدمات الموّجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحدي-5
 واالّتصال، بالنسب التالية:

 50% لتصدير،من تكاليف طبع وتوزيع الّدعائم الترقوّية للمنتجات والخدمات الموّجهة ل 

 50% .من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال 

اإلعانة المخّصصة إلنشاء العالمات التجارية وكذا التكّفل بمصاريف حماية المنتجات الموّجهة -6
لى عللتصدير في الخارج وكذا تمويل الميداليات واألوسمة الممنوحة للمصّدرين ذوي النجاعة وكمكافأة 

 األبحاث الجامعّية المتعّلقة بالصادرات خارج المحروقات، بالنسب التالية:

 50% ،من تكاليف إنشاء العالمات 

 10% ،من تكاليف حماية المنتجات بالخارج الموّجهة للتصدير 

 100% ،من تكاليف منح الميداليات واألوسمة للمصّدرين األوائل 

 100%  الجامعّية التي تساهم في ترقية الصادرات من تكاليف منح المكافآت على األبحاث
 خارج المحروقات.

 الية:جزء من مصاريف النقل عند تصدير المنتجات القابلة للتلف أو ذات الوجهات البعيدة، بالنسب الت-7

 50% ،من تكاليف النقل الّدولي للمنتجات الفالحّية سريعة الّتلف والموّجهة للتصدير 

 25% .من تكاليف النقل الّدولي للمنتجات غير الفالحّية 

من  %80اإلعانة المخّصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعّلقة بالتصدير، وذلك بنسبة  -8
 تكاليف وضع هذه البرامج حّيز التنفيذ.

لى ة عالمنّظم من التكاليف المترّتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات االقتصادّية الخاّصة 80% -9
 المستوى الوطني والمخّصصة لترقية المنتجات الجزائرية الموّجهة للتصدير.
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 (CAGEX) الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات:  ثانيا:

وير من أجل التسهيل على المصّدرين الجزائريين في معامالتهم التجارية الّدولّية، ومن أجل تط
ال وهي دير أالصادرات الوطنّية المتنّوعة والّدائمة، تّم استحداث آلية لتأمين وضمان القروض الموّجهة للتص

  0611-96تأمين القرض عند التصدير وذلك بموجب األمر رقم 

مين ه إنشاء شركة متخّصصة في تأمين القروض عند التصدير وهي "الشركة الجزائرية لتأوالّذي انبثق عن
وذلك طبقا ما  1995ديسمبر  3وضمان الصادرات" وهي شركة مساهمة أنشئت بموجب عقد موّثق بتاريخ 

 .23512-96من المرسوم التنفيذي رقم  1/ 2نّصت عليه المادة 

م تجارية لحسابها الخاص وتحت رقابة الّدولة، كما تقو وتكّلف هذه الشركة بتأمين األخطار ال
 .لحساب الّدولة وتحت رقابتها كذلك بتأمين األخطار السياسية، أخطار عدم التحويل وأخطار الكوارث

 وتعمل هذه الشركة على تحفيز المؤسسات على اقتحام األسواق الخارجية من خالل الضمان الذي
سات المؤسسات من قبل البنوك، كما أّنها تعّد همزة وصل بين المؤس تقّدمه على التمويل الممنوح لهذه

 المصّدرة الجزائرية و المؤسسات األجنبية. 

 الفرع الثاني: المؤسسات المختّصة في المساعدة على التسويق:

ة عملت السلطات العمومية الجزائري إضافة إلى إقامة أجهزة ومؤسسات لتمويل وضمان الصادرات،
سات أخرى تهدف إلى مساعدة المؤسسات المصّدرة على تسويق منتجاتها في الخارج وذلك على وضع مؤس

، من خالل دراسة األسواق الخارجية وتزويد المؤسسات المصّدرة بالمعلومات المتعّلقة بهذه األسواق
 مؤسساتالوتتمّثل هذه  باإلضافة إلى التدّخل كوسيط بين المتعاملين بطلب منهم للقيام بعمليات التصدير.

 فيما يلي: 

 (ALGEX) أّوال: الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية:

ل هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمّتع بالشخصية المعنوّية واالستقالل المالي وهي تعم
وذلك من أجل تعويض 17413-04تحت وصاية وزارة التجارة، تّم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

والذي كانت مهامه تقتصر على اإلعالم التجاري 199614ترقية الصادرات الذي تّم إنشاؤه في ديوان 
 واالستشارة وكذا تقديم الّدعم للمؤسسات خالل كّل مراحل عملياتها الّدولّية.

 تالّية:هام الوتتكّفل الوكالة الوطنّية لترقية التجارة الخارجية في إطار دعم المؤسسات المصّدرة بالم
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 ،تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصّدرة 

  متابعة المتعاملين االقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات االقتصادية
 والمعارض والعروض والصالونات المختّصة المنّظمة بالخارج،

  منتوجاتاالّتصال واإلعالم والترقية المتعّلقة بالمساعدة المتعاملين االقتصاديين على تطوير أعمال 
 .15والخدمات الموّجهة للتصدير

ط بين الوسي وتعتمد الوكالة سياسة توسيع المبادالت التجارية واالندماج الّدولي، كما أّنها تلعب دور
خارج مؤسسات الّدولة والمصّدرين الجزائريين، وهي أداة عمومّية مفّضلة لترقية وتنمية الصادرات 

المحروقات من أجل دعم المجهودات المبذولة من طرف الشركات وذلك بوضع السياسات واالستراتيجيات 
 .16العمومية من أجل ترقية وتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات

، وهو فضاء 2008وقد تّم إنشاء شّباك على مستوى الوكالة يدعى"دار المصّدر" وذلك في سنة 
 .17نصح والتوجيه وكذا لالّتصال بين مختلف المتدّخلين في العملّية التصديريةلإلعالم التجاري، ال

 ثانيا: الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة:

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 
لة لها، القيام بكّل عمل يرمي إلى ترقية ، من بين المهام الموكو 18تعمل تحت وصاية الوزير المكّلف بالتجارة

مختلف قطاعات االقتصاد الوطني وتنميتها وتوّسعها، السيما في مجال األسواق الخارجية، وفي هذا 
 اإلطار تكّلف على الخصوص بما يلي:

  تقديم آرائها للسلطات بخصوص الوضعّية االقتصادية للبالد فيما يتعّلق بوسائل تنمية النشاط
 الوطني وترقيته، االقتصادي

  ها إصدار الوثاق واالستمارات والشهادات لألعوان االقتصاديين الستعمالها خارج البالد مع تأشير
 والمصادقة عليها،

 دالت تنظيم والمشاركة في التظاهرات االقتصادية داخل الجزار وارجها التي يكون غرضها ترقية المبا
 التجارية مع الخارج،

 راسات التي تساعد على ترقية المنتجات والخدمات الوطنية في األسواق إنجاز كّل األعمال والد
 الخارجية،

 ،اقتراح التدابير الرامية إلى تسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية وترقيتها 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 ،برام اتفاقات مع الهيئات األجنبية المماثلة  تقييم عالقات التعاون والتبادل وا 

 فس نلّدولّية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق االنضمام إلى الهيئات الجهوية أو ا
  .19األهداف

 ثالثا: الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير:

هي مؤسسة عمومية نتجت عن تغيير موضوع وتسمية الديوان الوطني للمعارض والتصدير  الذي 
الخارجية مع الديوان الوطني تّم إدماج المركز الوطني للتجارة  1987، وفي سنة 197120أنشئ في 

مّما أّدى إلى ميالد الديوان الوطني للمعارض  198721مارس  3للمعارض وذلك بموجب مرسوم مؤّرخ في 
والتصدير الذي احتفظ بنفس التسمية وأصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يعمل تحت 

شراف وزارة التجارة.  وصاية وا 

ظامها األساسي، تغّير اسم المؤسسة من الديوان الوطني ، وبعد تغيير ن1990في ديسمبر 
وبقرار من مجلس  2010للمعارض والتصدير، إلى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، وفي سنة 

ة مساهمات الدولة، حّولت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير إلى شركة ذات أسهم غير تابعة لوصاي
 . 22وزارة التجارة

سطة ية بوالشركة بمهام إعانة المتعاملين االقتصاديين في ميادين ترقية التجارة الخارجوتكّلف هذه ا
كاء اإلعالم في ميدان القوانين والتنظيمات التجارية وخلق فرص التعامل االقتصادي والتجاري مع الشر 

تقيات م ملمع تنظي األجانب، باإلضافة إلى تحقيق التقارب بين المتعاملين االقتصاديين الجزائريين واألجانب
 .  23مهنّية، ندوات ومحاضرات متخّصصة

 رابعا: الجمعّية الوطنية للمصّدرين الجزائريين:

كإطار مفتوح لمصّدري القطاع العام والخاص، وذلك بهدف  2001جوان  10تّم تأسيسها في 
لتجارية في الّدفاع عن مصالح المصّدرين ورسم سياسة لتطوير الصادرات والمشاركة في التظاهرات ا
 130، 2010الخارج، إلى جانب تبادل الخبرات بين المصّدرين، وقد ضّمت هذه الجمعّية إلى غاية سنة 

 . 24مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصّدرة 500مؤسسة من أصل 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 المطلب الثاني: الّدعم المالي للمؤسسات المصّدرة:

 إضافة إلى وضع المؤسسات واألجهزة الكفيلة بدعم المؤسسات المصّدرة في عملياتها الموّجهة
ن لتي مللخارج، وضعت السلطات العمومية الجزائرية مجموعة من التسهيالت المالية، الجبائية والجمركية ا

 اء منافة إلى اإلعف، إضتشأنها ترقية الصادرات وتنميتها بفضل تبسيط اإلجراءات  ومنح  بعض االمتيازا
 بعض األعباء وااللتزامات.

 الفرع األّول: االمتيازات المالّية:

ام ط إلتمتلعب البنوك والمؤسسات المالية دورا هاما في عمليات التصدير باعتبار أّنها تتدّخل كوسي
ءات عفاواإل تهذه العمليات وبالسرعة التي تتطّلبها العمليات التجارية بصفة عاّمة، كما تعتبر االمتيازا

 الضريبية من بين الحوافز بالغة األهمية بالنسبة للمؤسسات التي تتجه نحو التصدير.

 أّوال: التوطين المصرفي لعمليات التصدير:

تخضع عمليات تصدير المنتجات والخدمات إلى إلزامية التوطين لدى بنك وسيط معتمد ومؤسس 
ة لزاميصفقة التجارية من خالل رقم تسجيلها. ويعفى من إبالجزائر، وتسمح هذه العملّية بالتعّرف على ال

 التوطين المصرفي:

 ا أقلّ التصدير دون دفع للعّينات والسلع الواردة والهبات كجزء من ضمان والصادرات التي تكون قيمته 
 .(FOB)د ج في حالة تسليم البضاعة على ظهر السفينة  100.000من 

 ت لتي ينجم عنها تسديد أداء الخدمات عن طريق ترحيل العمالالصادرات المؤقتة إاّل في الحاالت ا
 األجنبية،

  25دج والذي تّم بوساطة بريد الجزائر 100.000التصدير مقابل مبلغ أقّل أو يساوي. 

رة في ويمكن أن يتّم التوطين المصرفي للصادرات من المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/أو الخطي
-07من النظام رقم  60اريخ اإلرسال والتصريح لدى الجمارك )المادة أيام عمل التي تلي ت 5غضون 

01.) 

ل ال أّما فيما يتعّلق بإعادة عائدات البيع، فيجب على المصّدر استعادة عائدات التصدير في أج
جل فال يوما بدءا من تاريخ إرسال البضائع أو تاريخ إنجاز الخدمات وفي حالة تجاوز هذا األ 180يتعّدى 
 .26القيام بالتصدير إاّل بعد الحصول على الترخيص من قبل المصالح المختّصة لدى بنك الجزائريمكن 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 وتقّسم عائدات التصدير على النحو التالي:

 50 % ،بالدينار الجزائري يوضع في حساب المصّدر بالدينار الجزائري 
 50 % :بالعملة الّصعبة منها 

 40 % توضع في حساب المصّدر بالعملة الّصعبة ويمكنه استعمالها بحّرية وفقا لتقديراته 
 وتحت مسؤوليته في إطار ترقية الصادرات،

 60%  .بالعملة الّصعبة في حساب المصّدر بالعملة الّصعبة 

 ذات الطابع الجبائي:  تثانيا: اإلعفاءا

 :(TPA)اإلعفاء من الضريبة على النشاط المهني -1

لبيع اال تدخل في رقم األعمال التي تفرض بناء عليه الضريبة على النشاط المهني، عائدات عملية 
 .27وتكاليف النقل والوساطة المتعلقة ببضائع أو سلع موّجهة للتصدير مباشرة

 :(IBS)اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات   -2

خدمات ة السيما عمليات البيع وتأدية التستفيد من إعفاء دائم، العمليات المدّرة للعملة الّصعب
ادة الستفاالموّجهة للتصدير، ويمنح هذا اإلعفاء حسب نسبة رقم األعمال المحقق بالعملة الّصعبة، وتتوّقف 

ى بنك ات لدمن أحكام هذه الفقرة على تقديم المعني للمصالح الجبائية المختّصة وثيقة تثبت دفع هذه اإليراد
ليات ي وعمستثنى من االستفادة من هذا اإلعفاء، عمليات النقل البّري والبحري والجوّ متوّطن بالجزائر ، وت
 .28إعادة التأمين والبنوك

 اإلعفاء من الضريبة على رقم األعمال: -3
 :الرسم على القيمة المضافة المتعّلق بعمليات البيع عند التصدير 

ّدر تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المتعّلقة بالبضائع المصّدرة والبضائع من مص
 .29وطني والمسّلمة إلى المحاّلت الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونا

 :عمليات الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

ّدر والمخّصصة إّما للتصدير أو إلعادة التصدير على البضائع المستوردة والمحققة من قبل مص
حالها أو إلدخالها في صنع السلع المعّدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها وكذلك الخدمات المتعّلقة 

 مباشرة بعملّية التصدير.
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 نظام نمويمكن استرجاع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لكاّفة البضائع والخدمات التي تستفيد 
 .30الترخيص بالشراء مع اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة

 التسهيالت الجمركية:الفرع الثاني: 

من تخزين وتحويل  31هي مختلف األنظمة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الجزائري 
م ا يساهالخارجية وهو مواستخدام ونقل البضائع دون تطبيق أّي حق أو رسم ودون القيام بإجراءات التجارة 

ؤقتا في تقليل عبء خزينة المؤسسة وينعكس إيجابا على سعر المنتج الموّجه للتصدير، كما أّنها تسمح م
، وتتمّثل هذه األنظمة 32باستيراد مستلزمات اإلنتاج التي تدخل في صنع منتجات محلّية موّجهة للتصدير

 فيما يلي:

 أّوال: نظام التصدير المؤقت:

ية لتصدير المؤقت، الّنظام الجمركي الذي يمّكن من التصدير المؤقت للبضائع ذات حرّ يقصد با 
ح، ثّم إلصالاالتنّقل عبر اإلقليم الجمركي قصد أداء خدمة أو استعمالها أو تناولها بالتحويل أو التصنيع أو 

لنظام هذا ا ويمكن أن يمنحاستيرادها ثانية باإلعفاء الكّلي  أو الجزئي من الحقوق والرسوم عند االستيراد، 
 .33الجمركي لبضائع معّدة لالستيراد بعد عرضها في معارض أو تظاهرات مماثلة في الخارج

 ثانيا: نظام القبول المؤقت:

 ل مّدةهو النظام الذي يسمح بقبول في اإلقليم الجمركي، البضائع المستوردة المعّدة للتصدير خال 
 لتهاعلى حا تطبيق المحظورات ذات الطابع االقتصادي وذلك بقبولها معّينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون 

وهذا ما يسّمى بتحسين الصنع اإليجابي والذي يقابله تحسين الصنع  34أو تصنيع، أو إخضاعها لتحويل
 ياجاتالسلبي الذي بموجبه تقوم المؤسسات بتصنيع أو تحويل أو تصنيع إضافي لمنتجاتها وهذا تلبية الحت

 يرادهالتصدير، وفي حالة عدم تصدير المنتج الذي تّم الحصول عليه من الخارج، يخضع المنتج المعاد است
 .35للضريبة على القيمة المضافة للمنتج والتي نتجت عن تحسين الصنع السلبيفقط 

 ثالثا: أنظمة التخزين: 

رف بموجبها يتّم تخزين البضائع في مستودعات تحت الرقابة الجمركية وفي المقّرات المعتمدة من ط
 السلطات الجمركية وهي تمنح المزايا التالية:

 ،تخزين البضائع الموّجهة للتصدير لالستفادة من استرداد الرسوم والضرائب 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 .تخزين البضائع المستوردة والضرورية لتلبية احتياجات المؤسسة واإلعفاء من الرسوم والضرائب 

 رابعا: الرواق األخضر:

 تصدير لتسهيل وتسريع 2006نظام ممنوح للصادرات الزراعية، تّم اعتماده ابتداء من أكتوبر  
ن معديد المنتجات الزراعية ومنها التمور، والتي تشمل إجراءات النقل، المراقبة الصّحية للمنتجات في ال

 .36المطارات والنقاط الحدودية البّرية

إضافة إلى ذلك، تستفيد من الرواق األخضر بضائع أخرى غير الفواكه والخضر والمواد سريعة 
ساعة كأقصى حّد لفحص البضائع وتنسيقها مع مختلف عمليات  48التلف، وذلك من خالل تحديد مّدة 

 .37الرقابة وكذا تأجيل معالجة النزاعات إلى ما بعد عملّية التصدير

 تالعراقيل التي تضعف دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرا :المبحث الثاني

رج جل ترقية وتنمية الصادرات خارغم توفير السلطات العمومية للّدعم المؤسساتي والمالي من أ
 ية لمالمحروقات، إاّل أّن حجمها بقي ضعيفا، ففي تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم

، 38بالمائة من حجم الصادرات العالمية 0,36، 2009تتعّدى نسبة مساهمة الصادرات الجزائرية في سنة 
ذه اجه هقي ضعيفا في هذا المجال وذلك نظرا للعراقيل التي تو كما أّن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب

 المؤسسات في اتجاهها نحو التصدير والتي تكون إّما قبل العملية التصديرية أو أثناءها.

 المطلب األّول: العراقيل التي تواجه المؤسسة قبل عملية التصدير

بها، تلك األسباب التي تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تساهم في تنمية  والمقصود
 ب حجمالصادرات أو ال تقوم بالتصدير إطالقا إّما لعدم توافر المواصفات الضرورية في منتجاتها أو بسب

 المؤسسة أو قطاع النشاط الذي تمارسه.

 تصدير:الفرع األّول: ضعف الميزة التنافسية للسلع الموّجهة لل

افسية ايا تنيكاد يجمع الخبراء الجزائريون على أّن االقتصاد الجزائري خارج المحروقات ال يتمّتع بمز 
ات كّما، أي من حيث فائض الجهاز اإلنتاجي و ال كيفا أي من حيث الجودة ومراعاة المقاييس والمواصف

 .39ةّدوليّ ة هي مقتضيات التنافسّية الالّدولّية وهي شروط العمل في األسواق الّدولّية، فالسعر والّنوعيّ 

ويعتبر مؤّشر الميزة التنافسية من أهّم المؤشرات التي يتّم على أساسها تقييم مدى تنافسية السلع 
أكبر من الواحد كان للسلع المصّدرة قدرة  (RCA)المصّدرة في األسواق الّدولّية، فكّلما كانت قيمة المؤشر 
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ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

مكانية المحافظة والّرفع من الحّصة السوقية وبالتالي الرفع من قيمة تنافسّية أكبر في األسواق ال ّدولّية وا 
وحجم الصادرات، أّما إذا كانت نتائج المؤشر أقّل من الواحد، فهذا يدّل على ضعف القدرة التنافسية للسلع 

 .40المصّدرة

مزايا تستفيد من الوقد أثبتت بعض الدراسات أّن منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 
بذوره ، كالتمور والخروب و 2015و 2011بالمائة خالل الفترة بين  14,28النسبية لالقتصاد الوطني بنسبة 

د الجلو و والكسكس والجمبري، وهناك منتجات لديها مزايا نسبية محتملة، كالمشروبات الغازية وزيت الكاكاو 
واق األس لنسبية الساكنة إلى مزايا نسبية ديناميكية فيالمدبوغة والملح، ويمكن أن تتحّول هذه المزايا ا

ع في إلبدا الخارجية إذا تّمت معالجتها بالطريقة الصحيحة، كتعبئتها وتغليفها ووسمها والتركيز على جانب ا
 .41المنتج

ومن األسباب التي تحّد من القدرة التنافسية لسلع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضعف 
ابل ّيد قة والتكنولوجية والبشرية التي تسمح برفع مستوى اإلنتاج والحصول على منتج جاإلمكانيات الماليّ 

بي ألورو للمنافسة في الخارج، فمثال، بالنسبة لتصدير التمور الجزائرية، يعود رفض المستهلك والمستورد ا
وهذا  نها،لى اسوداد لو اقتناء التمور الجزائرية إلى الطريقة غير الصحيحة لتبريدها وتجميدها التي تؤّدي إ

ة يعود إلى ضعف مستوى مؤسسات تغليف وتعبئة التمور، مّما يضعف من قدرتها وميزتها التنافسية، خاّص 
 تعّلق بسلسلةوأّن األسواق العالمية اليوم  أصبحت تضع شروطا صارمة لقبول المنتجات، كتلك التي ت

 .42ةومخابر المراقب )La certification(ادة آلالت المستعملة في اإلنتاج، الشهاإلنتاج، المظهر، ا

 حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة النشاط الممارس من قبلها: الفرع الثاني:

إّن حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ال يعكس الحجم الحقيقي لهذا الّنوع من 
، وقد وصل عدد 43لغل في األسواق الّدوليةالمؤسسات، كما أّنها تفتقر إلى تسيير معاصر وكذا لقدرة التغ

مؤسسة، غير أّن عدد المؤسسات  1060289إلى  2017هذه المؤسسات في السداسي األّول من سنة 
 .44 %97المصّغرة يمّثل أكبر نسبة منها حيث أّنها قّدرت ب 

متوسطة من جهة أخرى، ونتيجة للّدعم المالي والتحفيزات الجبائية لقطاع المؤسسات الصغيرة وال
في الجزائر، عرف هذا األخير تطّورا من حيث الكّم، حيث ازداد عدد المؤسسات المنشأة، لكن عند تحليل 
تركيبة توزيع هذه المؤسسات على القطاعات االقتصادية، نجد بأّن غالبية هذه المؤسسات مرّكزة في قطاع 

ال يمكن االعتماد عليها لترقية  الخدمات واألشغال العمومية وهي قطاعات ذات قدرات تصديرية ضعيفة



 

 
 
 

 
 

 - 307 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

ضعف دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تنمية 

 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

الصادرات، في حين يحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة من حيث نسبة النمّو ، في حين أّنه القطاع الذي 
يجب التركيز عليه ومنحه األولوية في التمويل إلنشاء مؤسسات ذات توّجه تصديري، حيث تساهم 

من الّدول النامية، وتبقى زيادة هذا النوع من  الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات في العديد
الصادرات ضرورية لتعزيز الّدخل الوطني ألّن دخل البترول لن يستمّر طويال ، زيادة على ما تفرضه 
الّدول المستوردة للبترول كاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية من ضريبة على وارداتها من 

 .45البترول

ية، إضافة إلى ذلك، هناك ضعف كبير في قطاع الزراعة الذي يشّكل عبئا كبيرا للواردات الجزائر 
ارج خحيث ال يجب إغفال التكلفة الكبيرة لهذه الواردات، فتكلفة الغذاء لوحدها تشّكل ضعفي الصادرات 

 .46المحروقات

 المطلب الثاني: العراقيل التي تواجه المؤسسة أثناء عملية التصدير

 نتجت هذه العراقيل أساسا عن عدم مالءمة اإلطار المؤسساتي وعجز السياسات العاّمة عن زرع
لبضائع نقل اسلوك مقاوالتي متفّتح على الصعيد الّدولي، باإلضافة إلى قّلة الوسائل اللوجيستية المتعّلقة ب

 إلى الخارج.

 المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي والتشريعي: الفرع األّول:

 التشابك والتداخل بين المهام الموكولة للهيئات والهياكل المدّعمة لترقية الصادرات خارج
لي بالتاو المحروقات، مّما أّدى إلى غياب التنسيق والتضارب في األرقام المقّدمة وصعوبة تقييم الوضعّية 

اص الية للصندوق الخصعوبة تحقيق األهداف المسّطرة، باإلضافة إلى سوء استخدام وتوجيه الموارد الم
 47بترقية الصادرات

ا ويدخل في هذا اإلطار كذلك ثقل اإلجراءات اإلدارية على جميع مستويات عملية التصدير، ممّ 
جهها يعّبر عن ضعف الطابع التحفيزي لإلطار الموضوع لدعم الصادرات، باإلضافة إلى العراقيل التي توا

عه مهذه المؤسسات لترقية الصادرات، األمر الذي يتطّلب األجهزة والمؤسسات التي يفترض فيها مرافقة 
تعزيز اإلطار الموضوع لدعم الصادرات ببرامج من شأنها مرافقة المؤسسات المصّدرة في كّل مراحل 

 . 48التفكير والتدّخل على المستوى الّدولي
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 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

جمارك بطء اإلجراءات على مستوى مصالح الجمارك، حيث تستغرق عملية تخليص البضائع من ال
 وقتا طويال مّما يوّلد تكاليف إضافية وبالتالي تدهور التنافسية الّدولّية للمؤسسة،

ر تعقيد التأطير المالي والبنكي لعمليات التصدير وبالتحديد خالل مرحلة تمويل التصدير وتسيير خط
 خطّ  صّدرة وغيابالعملة، باإلضافة إلى انعدام النصح أو دعم منتجات مالية محّفزة لصالح المؤسسات الم

 .49تمويل خاص بالتصدير بشروط تفضيلية

لى ومن بين األسباب التي أوجدت إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إحجام البنوك ع
، تمويلتمويلها لضعف المالءة المالية ألصحابها وعدم قدرتهم على تقديم الضمانات الكافية مقابل ذلك ال

ن ملنوع الجزائري أن يجبر البنوك على تخصيص نسبة معّينة من تمويالتها لهذا ا لذا، يمكن للبنك المركزي 
 المؤسسات خاّصة في ظّل توّفر صناديق القروض والتي تحمي تلك البنوك من مخاطر عدم السداد، فعلى

ائة المب 12سبيل المثال، فإّن بنك السودان المركزي، يلزم البنوك العاملة في السودان على تخصيص نسبة 
 . 50من تمويالتها سنويا لتمويل المشاريع المصّغرة مع رقابة التقّيد بها

 الفرع الثاني: قّلة الوسائل اللوجيستية:

اية في مجال النقل واللوجيستية، هناك العديد من العراقيل التي تكبح عمليات التصدير كعدم كف
كذلك  إيجار السفينة بالنسبة المصّدر، وسائل النقل خاصة البحرية منها مّما ينجّر عنه مضاعفة تكاليف

ي والت بالنسبة للنقل الجّوي، هناك نقص في العرض مّما جعل الخطوط الجوية الجزائرية تحتكر هذا المجال
ع ر بسلتؤدي تأخيراتها المتكّررة إلى تحميل المؤسسات المصّدرة خسائر معتبرة، خاصة عندما يتعّلق األم

 كنسريعة التلف، يضاف إليها أما

 ات أوغير مالئمة للتخزين، نقص في سلسلة التبريد بسبب نقص الوسائل الاّلزمة للمحافظة عليها كالحاوي
 .51الشاحنات المزّودة بنظام تبريد
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 الصادرات
 مداخلة حتت عنوان

 خاتمة:

يا في األخير، يمكن القول بأّن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد عرف نمّوا وتطّورا كمّ 
ية وّفرته السلطات العمومية، إاّل أّن مساهمة هذه المؤسسات في مجال تنمبفضل الّدعم المالي الذي 

ة الصادرات تبقى ضعيفة جّدا رغم كّل التحفيزات التي جاءت بها مختلف النصوص القانونية والتنظيمي
ذه المعّدة في هذا اإلطار، حيث تبقى هذه األخيرة غير كافية وفي غير مستوى التطّلعات الفعلّية له

اءت بها تي جال تسات، باإلضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي تعيق االستفادة الفعلّية من االمتيازاالمؤس
 هذه الّنصوص.

 يضاف إلى ذلك، غياب ثقافة االتجاه التلقائي نحو األسواق الخارجية لدى المؤسسات الصغيرة
سات حيث أّنهم غير ملّمين والمتوسطة، باإلضافة إلى نقص الوعي التصديري لدى أصحاب هذه المؤس

 بالمواصفات والتعديالت المطلوبة في المنتجات لتسويقها في الخارج.

 يمكن اقتراح بعض الحلول والتوصيات التالية: او

 بجودة بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنافسية السلع الوطنية في األسواق الخارجية عن طريق االهتمام 
 .المنتج والتغليف الخارجي

 ية تعزيز جهود البحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد مواجهة منافسة السلع األجنب
 .في األسواق والّدولّية

 جراء دراسات السوق الستكش اف تكثيف مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الّدولية وا 
 .أسواق جديد

 والمتوسطة تشجيع االبتكار واإلبداع في المؤسسات الصغيرة. 

 جابية اعتماد سياسة التحفيز بالنتائج عن طريق تقديم دعم مالي إضافي للمؤسسات التي حققت نتائج إي
 .في مجال التصدير

 ما إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات التي لها قدرات عالية على التصدير ب توجيه
ى كيز علفيها الصناعات التحويلية للخروج من النمطية التي يعاني منها هذا القطاع الذي يتمّيز بالتر 

 .مجال الخدمات واألشغال العمومية

 تقارب الجغرافي والثقافي.التوّجه نحو األسواق العربية واإلفريقية بحكم ال 
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 الهوامش

                                                           
: بوسالم أبو بكر، بن طيرش عطاء ّللّا، " دور انهيار أسعار النفط في تبّني إستراتيجية تنويع الصادرات الجزائرية خارج  1

 .296، ص 2017، جوان 12قطاع المحروقات، مجّلة االقتصاد الصناعي، عدد 

 04و   %60المؤسسات في صادرات بعض الّدول األسيوية معّدالت عالية جّدا تتراوح بين   :  حيث بلغت مساهمة  هذه 2
تاج في بن سمينة دالل، بن سمينة عزيزة،" دور تحفيز اإلنالعلواني عديلة، كالصين وتايوان وكوريا الجنوبية. أنظر:  %

 ر"، ملتقى وطني حول: "إشكالية استدامةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات غبر النفطية في الجزائ
امعة ج، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2017ديسمبر  07و 06المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " يومي 

 .8و1الوادي، ص  -حمه لخضر-الشهيد 

جراءات ترقيتها"، مجّلة أبعاد 3 ، 2017، 1، عدد 7اقتصادية، مجّلد  : زواوي فضيلة، " الصادرات خارج قطاع المحروقات وا 
 .376ص 

 
، يتضّمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات 2017يناير  10المؤّرخ في  02-17من القانون رقم  2/4: أنظر المادة  4

 .2017يناير  11، صادر في 2الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 
5 : BEZTOUH Djaber, ACHOUCHE Mohammed, “Analyse de la politique de soutien aux 

exportations des PME dans la wilaya de Béjaia”, Journal of Economic and Financial Research, 

Volume 4, Issue 2, December 2017, p 928. 

 
 31، صادر في 82، ج ر عدد 1996ّية لسنة ، يتضّمن قانون المال1995ديسمبر  30مؤّرخ في  27-95أمر رقم :  6

 .1995ديسمبر

 302-084، يحّدد كيفيا تسيير حساب التخصيص الخاّص رقم 1996يونيو  5مؤّرخ في  205-96: مرسوم تنفيذي رقم  7
 .1996يونيو  9، صادر في 35الذي عنوانه "الصندوق الخاص بترقية الصادرات"، ج ر عدد 

، ج ر 0720، يتضّمن قانون المالّية التكميلي لسنة 2007يوليو  24المؤّرخ في  03-07ر رقم من األم 11: أنظر المادة  8
 .2007يوليو  25، صادر في 47عدد 

 31، صادر في 72، ج ر عدد 2016، يتضّمن قانون المالّية لسنة 2015ديسمبر  30مؤّرخ في  18-15: قانون رقم  9
 .2015ديسمبر 

-084، يحّدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 2016غشت  23وزاري مشترك مؤّرخ في  : قرار 10
 .2016سبتمبر  28، صادر في 57الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، ج ر عدد  302

يناير  14، صادر في 3يتعّلق بتأمين القرض عند التصدير، ج ر عدد  1996يناير  10مؤّرخ في  06-96: أمر رقم  11
1996. 

، يحّدد شروط تسيير األخطار المغّطاة بتأمين القرض عند 1996يوليو  2مؤّرخ في  235-96: مرسوم تنفيذي رقم  12
 .1996يوليو  3، صادر في 41التصدير وكيفياته، ج ر عدد  

ة لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها ، يتضّمن إنشاء الوكالة الوطنيّ 2004جوان  12مؤّرخ في  174-04: مرسوم تنفيذي  13
 .2004جوان  16صادر في  39وسيرها، ج ر عدد 

ج  ، يتضّمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية،1996أكتوبر  01مؤّرخ في  327-96مرسوم تنفيذي رقم  : 14
 )ملغى(. 1996أكتوبر  6صادر في  58ر عدد 
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 ، مرجع سابق.174-04تنفيذي من المرسوم ال 6: أنظر المادة  15

16: http://www.algex.dz/index.php/ar/من-نحن/حول-الوكالة-ألجكس 
17 : ARROUCHE Nacera, “Accompagnement des enterprises Algériennes à l’export: portées et 

limites”, 50، ص 2017، 12أداء المؤسسات الجزائرية، عدد  مجلة.  
، يتضّمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة 1996مارس  3المؤرخ في  94-96من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  : أنظر 18

 21مؤّرخ في  319-10، معّدل ومتّمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1996مارس  6صادر في  16والصناعة، ج ر عدد 
 . 2010ديسمبر  22، صادر في 77، ج ر عدد 2010ديسمبر 

 المعّدل والمتّمم، مرجع سابق. 94-96من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة :  19

 67يتضّمن إحداث المكتب الوطني لألسواق الدولية والمعارض، ج ر عدد  1971أوت  5مؤرخ في  61-71أمر رقم  : 20
 ،1971أوت  17صادر في 

يتضّمن حّل المكتب الجزائري للنشاط التجاري ونقل اختصاصاته  1971ديسمبر  29مؤّرخ في  83-71رقم  أمر -
 ،1971ديسمبر  30، صادر في 107ومكاسبه إلى المكتب الوطني لألسواق والمعارض، ج ر عدد 

ي يتضّمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطن 1971أوت  05مؤّرخ في  205-71مرسوم رقم  -
 .1971أوت  17صادر في  67لألسواق الّدولّية والمعارض، ج ر عدد 

يتضّمن تغيير اسم المكتب الوطني لألسواق الدولّية والتصدير ويعّدل  1987مارس  3مؤّرخ في  63-87مرسوم رقم  : 21
 ،1987مارس  4صادر في  10قانونه األساسي، ج ر عدد 

كل ل إلى الديوان الوطني لألسواق الّدولّية والتصدير، الهيايحوّ  1987مارس  3مؤّرخ في  64-87مرسوم رقم  -
 10 ر عدد جوالوسائل واألمالك واألعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسّيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية، 

 .1987مارس  4صادر في 
22:http://www.safex.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=474&la

ng=ar 
23 : http://www.dcworan.dz/index.php/ar/2016-02-09-08-06-10/2016-02-09-08-21-02/safex. 

مكانيات تطّوره  24 : مغاري عبد الرحمان، صابة مختار، منصور ناصر الرجى، " واقع فرع إنتاج وتصدير التمور بالجزائر وا 
، http://dlibrary.univ    boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/5033/1/article6.pdf-المستقبلي"

 .16ص 

، يتعّلق بالقواعد المطّبقة على المعامالت 2007فبراير  3المؤّرخ في  01-07من النظام رقم  58و 33: أنظر المادتين،  25
 .2007مايو  13صادر في  ،31الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الّصعبة، ج ر عدد 

، يتعّلق بالقواعد المطّبقة على المعامالت الجارية 2007فبراير  3المؤّرخ في  01-07من الّنظام رقم  61: أنظر المادة  26
، 8 ، ج ر عدد2011أكتوبر  19مؤّرخ في  06-11مع الخارج والحسابات بالعملة الّصعبة، معّدلة ومتّممة بالنظام رقم 

 .2012اير فبر  15صادر في 
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 220/3: أنظر المادة  27

، ج ر عدد 2006، يتضّمن قانون المالّية لسنة 2005ديسمبر  31المؤّرخ في  16-05من القانون رقم  6: أنظر المادة  28
 اشرة والرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المب 138، تعّدل وتتّمم المادة 2005ديسمبر  31، صادر في 85

 من قانون الرسوم على رقم األعمال. 13: أنظر المادة  29

 من قانون الرسوم على رقم األعمال. 50و المادة   42/2: أنظر المادة  30
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جويلية  24صادر في  30، يتضّمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جويلية  21مؤّرخ في  07-79: قانون رقم  31

فبراير  19صادر في  11، ج ر عدد 2017فبراير  16المؤّرخ في  04-17بموجب القانون رقم  ، معّدل ومتّمم1979
2017. 

: عشاري أسماء، النظام القانوني للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وآثارها على التجارة الخارجية، مذّكرة  32
 .136، ص 2015-2014، 1ائرجامعة الجز  -بن عكنون -ماجستير في قانون األعمال، كلّية الحقوق 

 ، مرجع سابق..07-79من القانون رقم  193التي عّدلت وتمّمت المادة  04-17من القانون رقم  87: أنظر المادة  33
  ، مرجع سابق.المعّدل والمتّمم 07-79من القانون رقم  174: أنظر المادة  34

35 : http://www.algex.dz/images.اإلجراءات_الجمركية_التعليقية_عند_التصدير/pdf. 
 .11: مغاري عبد الرحمان، صابة مختار، منصور ناصر الرجى، مرجع سابق، ص  36

: ترقية الصادرات خارج المحروقات: السلطات العمومية عازمة على مرافقة المؤسسات المصّدرة، أخبار الجمارك، عدد  37
 .2، ص 2016، 2

مازن، " نجاعة التسويق التصديري في ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات )مقاربة تحليلية قندوز طارق أبو :  38
  (،2010-2000للفترة 

 /tasweek.doc/174923https://www.kantakji.com/media.2ص،   

 
 .8: قندوز طارق أبو مازن، مرجع سابق، ص  39

: جاري فاتح، شالل زهير، بن طالبي فريد، "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل اقتصادي لترقية الصادرات خارج  40
مّو عم النالمحروقات"، الملتقى الوطني حول" آليات دعم النمّو االقتصادي في الجزائر: اإلمكانيات والفرص، أّي بدائل لد

 .11أدرار، ص  -أحمد دراية-، جامعة 2018أفريل  25و 24االقتصادي؟" يومي 

ارج المحروقات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، خ: بن طيرش عطاء ّللّا، تعزيز الميزة التنافسية للصادرات  41
عة أبي ر، جامأطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، تخّصص تجارة دولّية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي

 .290، ص 2017-2016تلمسان، بلقايد،  بكر

 .25و 24: مغاري عبد الرحمان، صابة مختار، منصور ناصر الرجى، مرجع سابق، ص  42
43 : CHIHA Khemici, TIGHARSI El Houari, “ Essai d’analyse de la problématique de 

diversification des exportations hors hydrocarbure:cas de l’Algérie”, Revue Algérienne de la 

mondialisation et des politiques écnomiques”, N° 5, 2014, p 22. 
 .2: جاري فاتح، شالل زهير، بن طالبي فريد، مرجع سابق، ص  44

سطة في تنمية بن سمينة دالل، بن سمينة عزيزة،" دور تحفيز اإلنتاج في المؤسسات الصغيرة والمتو : العلواني عديلة،  45
 07و 06الصادرات غبر النفطية في الجزائر"، ملتقى وطني حول: "إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " يومي 

 .17الوادي، ص  -حمه لخضر-، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد 2017ديسمبر 

 .290 : بن طيرش عطاء ّللّا، مرجع سابق، ص 46

جراءات ترقيتها"، مرجع سابق ، ص  47  .382: زواوي فضيلة، " الصادرات خارج قطاع المحروقات وا 
48 : BEZTOUH Djaber, ACHOUCHE Mohammed, OP.CIT, p 950. 

49 : ARROUCHE Nacera, op.cit p 53. 
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج  : سليمان ناصر، عواطف محسن، " 50

المحروقات"، الملتقى الدولي حول: "تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH9djtsMbgAhUJExoKHQ54A1YQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Fmedia%2F174923%2Ftasweek.doc&usg=AOvVaw01MbUkfq_7XgUFrO5Ajh2V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH9djtsMbgAhUJExoKHQ54A1YQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Fmedia%2F174923%2Ftasweek.doc&usg=AOvVaw01MbUkfq_7XgUFrO5Ajh2V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH9djtsMbgAhUJExoKHQ54A1YQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Fmedia%2F174923%2Ftasweek.doc&usg=AOvVaw01MbUkfq_7XgUFrO5Ajh2V
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االقتصادية والتجارية وعلوم  ، كلية العلوم2014أكتوبر  29و 28للمحروقات في آفاق األلفية الثالثة  بالجزائر" يومي 
 .20التسيير، جامعة المسيلة، ص 

51 :  ARROUCHE Nacera, op.cit p 53. 
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 مقدمة:

 تسعى الحكومة الجزائرية إلى النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره السبيل لتحقيق
ليد عاب االتنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك لقدرتها على المساهمة في زيادة الطاقات اإلنتاجية واستي

 العاملة كما تعتبر فضاء لالبداع واالبتكار.

بصفة و ور اإليجابي لهذا النوع من المؤسسات في التنمية بشقيها لقد أثبتت التجارب التاريخية الد
نمو خاصة في دعم النمة والتغلب على عقبات التنمية المختلفة. فمن منظور الدعم الرامي إلى تحقيق ال
ة لتنمياتعول السياسات االقتصادية على هذا النوع من االستثمارات باعتباره أقصر الطرق وأفضلها إلحداث 

 ، وامتصاص البطالة.الشاملة

سة تعد تنمية هذه المؤسسات أحد األهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها لالنعكاسات السلبية للسا
ي ر الذاالقتصادية المنتهجة في المرحلة السابقة لإلصالحات االقتصادية وتأثيرها على عالم الشغل، األم

تثمار في صيغة المؤسسات الصغيرة جدا يفسر تعدد أليات وبرامج دعم التشغيل الموجهة لتشجيع االس
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 عملية يعتبر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إحدى اآلليات األساسية التي أقحمتها الدولة في
التنمية وفي ضبط سوق العمل، حيث حورت مهمته فأسندت له مهمة دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة 

شاريع سنة، الحاملين ألفكار م 55و 30لعاطلين عن العمل البالغين من العمر ما بين والمتوسطة للشباب ا
هذا الصندوق في دعم وتمويل المؤسسات تمكنهم من خلق مؤسسات. لهذا يكون التساؤل عن مساهمة 

 ، ودعم التشغيل؟الصغيرة والمتوسطة

ل الصندوق الوطني للتأمين عن هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في مداخلتنا هذه من خالل التطرق لتدخ
له ة تدخثم فاعلي )أوال(البطالة في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها عبر مختلف المراحل

 )ثانيا(.في هذا الدعم إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم كآلية لخلق مناصب الشغل

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 316 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

فعالية صندوق التأمني على البطالة يف متويل املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة ودعم التشغيل

 مداخلة حتت عنوان

 وسطةفي دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمت البطالةتدخل الصندوق الوطني للتأمين عن  -أوال

 لمتوسطةكآلية لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة واالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة استحداث  -1

 06 في المؤرخ 94-188 رقم التنفيذي بموجب البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  استحداثتم 
المادتين األولى والثانية من هذا المرسوم يتمتع هذا الجهاز بالشخصية ، ووفقا ألحكام (1) 1994 جويلية

 المعنوية واالستقالل المالي ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان االجتماعي.

 حددت المادة الرابعة من هذا المرسوم المهام األساسية لهذا الجهاز والتي تتمثل:

 ن تحصيل االشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التأمينالصندوق باستمرار بطاقية للمنخرطين ويضم 
 عن البطالة ورقابة ذلك.

  تسيير األداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه 
 لحياة مساعدة ودعم إعادة انخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في ا

 المهنية، 
  يع المعمول به في مجال التأمين عن البطالة.تنظيم الرقابة التي ينص عليها التشر 
 تشغيل التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة باألشكال غير النموذجية للعمل واألجور وتشخيص مجاالت ال

 ومكامنه،
 ل بهم يتكف نيالتكفل بالدراسات التقنية االقتصادية لمشاريع احداث األعمال الجديدة لفائدة البطالين الذ

 صال مع المصالح العمومية للتشغيل.ويكون ذلك باالت
  تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل

 حسب األشكال والصيغ المقررة بموجب االتقاقية.

على أن المهمة األساسية للصندوق كانت في مجال دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .2004من سنة  ابتداء االجتماعية ال سيما في عالم الشغل وذلكوذات األبعاد 

وجه عمل الصندوق في بدايته في اتجاه محدد يتلخص في تعويض العمال المسرحين ألسباب  لقد
عن  لتأمينلتعويضهم عن البطالة، إال أنه في المرحلة الثانية وجه لتحقيق غاية أكثر أهمية وهي ا اقتصادية

 ة.مبادرتها األولى بتسطير مشروع تعديل المرسوم التشريعي الخاص بالتأمين عن البطالالشغل، فكانت 
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سبين قبل تحقيق هذه المشروع بدأ صندوق التأمين عن البطالة في تنفيذ سياسة إليجاد مناصب للمنت
 ببرنامج لتكوين البطالين، فارتكزت البرمجة بصفة 1998إليه، فكانت خطوته األولى لذلك في مارس 

 أن البحث عن» خاصة على جعل المنتفعين كزبائن في سوق العمل يبحثون عن العمل، وفقا لمبدأ مفاده 
لى غاية إبالنتيجة تقرر تكوين في هذا المجال يمتد «.  العمل هو عمل المؤمن في نظام تأمين البطالة
ين عن البطالة ، حيث يضع فيه صندوق التأمC.R.Eثالثة أسابيع بواسطة مراكز البحث عن العمل 

 من 2000أجهزته لخدمة المتكونين مجانا، في شكل حلقات دراسية.  تمكن هذا الصندوق إلى غاية سنة 
منهم من إيجاد  594شخص وتمكن  2853دورة على مستوى التراب الوطني، شارك فيها  249تنظيم 

 .(2)شغل بسبب هذه الدورات، فكانت بذلك أولى النتائج المشجعة

، C.A.T.Iبعدها جاء برنامج المساعدة على إيجاد عمل مستقل، عن طريق مراكز دعم العمل الحر 
 وهي من اآلليات التي استحدثها الصندوق بغرض تشجيع العمل الحر.

سوق  فيعد مركز دعم العمل الحر آلية تهدف إلى إعداد برامج للبطالين الذين يرغبون االندماج في
 .(3)مؤسساتهم المصغرة الخاصةالعمل من خالل إنشاء 

، وساعد في تمويلها C.A.T.Iمشروع سيرت كلها من طرف  1239، تم إنشاء 2000حتى سنة 
 .L’A.N.S.E.Jنظام القرض المصغر والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 

المعدل للقانون األساسي (4) 1999فيفري  10المؤرخ في  99/37بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
تأمين اسة الالتأمين عن البطالة، أصبح نظام التأمين عن البطالة يتوفر على الغطاء القانوني لتنفيذ سي لصندوق 

 على الشغل من خالل توسيع صالحيته بإضافة اختصاصين هامين له، هما:

  المساهمة في تمويل األعمال التي تدخل في إطار القرض المصغر، السيما عبر المساهمات
 ان األخطار الناجمة من القروض المصغرة.المالية لصندوق ضم

  إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات من طرف المترشحين لالستفادة من التأمين عن
ما بمساهمة في  البطالة، إما بحصص من قروض تكميلية للمستفيدين من القروض المصغرة وا 

لمترشحين لالستفادة من تركيب قروض خاصة مع المؤسسات المالية والموجهة إلى البطالين ا
 .(5)التأمين عن البطالة

توسع  (6)إضافة إلى ما سبق، بعد تعديل القانون األساسي للصندوق الوطني لتأمين عن البطالة
مجال تدخله حيث لم يعد يتكفل فقط بالعمال المسرحين ألسباب اقتصادية بل أصبح أداة في متناول جميع 
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سنة بالرغم من عدم انتسابهم للصندوق، وذلك من خالل جهاز دعم  30البطالين الذين تفوق أعمارهم 
مشاريع إحداث النشاطات الذي يسمح بالحفاظ على مناصب الشغل مع التكفل بالجانب االجتماعي 

. وهو الدور الذي يساهم به (7)للبطالين، وكذا بخلق المؤسسات المصغرة وفقا لمقتضيات اقتصاد السوق 
 ض مكافحة البطالة ودعم سياسة التشغيل المتبناة من طرف الدولة.الصندوق بقوة حاليا لغر 

 متوسطةفي دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة وال مراحل تدخل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة-2

تعتبر عملية إحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية معقدة فهي تستوجب المرور عبر عدة 
الراغب في إنشاء مشروع استثماري أن يتوصل إليها أو يحققها بمفرده، مما ؛يصعب على الشاب (8)محطات 

ب ة الشايكشف عن حاجته للمرافقة  كتلك التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يقوم بمرافق
نذ البطال الراغب في إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر مختلف مراحل المشروع ضمن منهج متتابع يبدأ م

 مرحلة اإلنشاء إلى غاية مرحلة توسع وتنويع القدرات اإلنتاجية ألصحاب تلك األفكار.

 دعم الصندوق في مرحلة إنشاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة -أ-2

 يساهم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في مساعدة الشباب الجزائري البطال أصحاب أفكار
ي ات صغيرة ومتوسطة لالستفادة من تمويل مشاريعهم االستثمارية فالمشاريع الراغبين في إنشاء مؤسس

ففي  يساهم في التأسيس القانوني للمؤسسة ، كما يساهم في االنطالق واالستغالل. مختلف القطاعات، فهو
يتكون داري فاألول إداري والثاني تقني، بالنسبة للملف اإلمرحلة التأسيس القانوني يتم ابتداء تحضير ملفين 

رقم  ن وثائق تتمثل في نسختين من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة اإلقامة، مستخرج من شهادة الميالدم
هادة ،وثيقة تثبت تسجيله لدى الوكالة الوطنية للتشغيل بالنسبة للمستفيدين من تعويضات البطالة، ش12

 يثبت صفته كبطال وفق ذات الصلة بالنشاط المراد إنشائه، تصريح شرفي تثبت مستوى التأهيل المهني
 نموذج الصندوق.

ي تتمثل ف اقتصادية للمشروع فيتكون من وثائق تسمح للوكالة القيامة بدراسة تيقنو أما الملف التقني 
 لمحليفاتورة أولية شكلية للتجهيزات والمعدات. ويتم إيداع الملفين من طرف صاحب المشروع لدى الفرع ا

ق لوثائذي يقوم بالتحقق من اجتماع الشروط القانونية واستكمال جميع اللصندوق الواقع في محل إقامته ال
األساسية، ليسلم له وصل استالم. مع العلم أن الملف يقدم في ثالث نسخ، نسخة تبقى على مستوى 

خة النس مصلحة األداءات بالوكالة الوالئية للصندوق وتريل نسخة ثانية إلى المديرية الجهوية بينما ترسل
 .(9)إلى مركز دعم العمل الحر الثالثة
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 وسة تيقناألول يتمثل في إعداد درا بعدها تبدأ عملية المتابعة ومعالجة الملفات من خالل إجرائيين،
ا اقتصادية للمشروع وهي دراسة لمختلف جوانب المشروع كطبيعته، موقعه، المدة الزمنية التي يتطلبه

ناصب ها، تأثير المشروع من الناحية االقتصادية وعدد مالنطالقه، طبيعة المساعدات المراد الحصول علي
لتي االشغل التي سيوفرها. والثاني يتجلى في دراسة الملف من طرف لجنة االنتقاء واالعتماد والتمويل 

خير ذا األتتولى الدراسة المشروع وتبدي رأيها في جدواه ونجاعته وتمويله. وعند قبول اللجنة للملف يكون ه
 .   (10)ادة قابلية التمويل تسلمها للمعني باألمرمحل إعداد شه

لمعين لبنك اابعدها يقوم المستشار المنشط لدى الوكالة الوالئية للصندوق بإيداع الملفات المقبولة لدى 
، وذلك مقابل وصل إيداع، ليتولى متابعته على مستوى البنك الذي يلتزم (11)من طرف لجنة االنتقاء 

 ية لدراسة الملف وهي ال تتعدى شهرين من تاريخ إيداع الملف.باحترام اآلجال القانون

بمجرد الحصول على الموافقة البنكية لتمويل المشروع، يتوجه صاحب المشروع إلى مصالح 
الصندوق قصد الحصول على القرض بدون فائدة بعد تسديده لمساهمته الشخصية. تقوم هذه المصالح 

 .(12)ية السلف غير المكافأة باعداد دفتر األعباء كما يبرم اتفاق

 هرش 12ل جتبدأ مرحلة االستغالل باقتناء التجهيزات من طرق المورد وينبغي إنجاز المشروع في أ
 ة دورية.نمن خالل معاي باشر بعدها الصندوق والبنك إجراء المتابعة يتال

الخاصة، ويكون ذلك بموجب  كما يجب على الشاب المستثمر طلب االستفادة من االمتيازات الجبائية 
 .(13)يوما من تاريخ إيداع طلب االستفادة 15مقرر يبلغ به في أجل 

من  وبعد نهاية فترة اإلعفاءات، يستفيد الشاب المستثمر خالل السنوات األولى لإلخضاع الضريبي من تخفيض
 .الضريبة على الدخل وعلى أرباح الشركة وعلى الرسم على النشاط المهني

 دعم الصندوق في مرحلة توسيع االستثمار - 2-ب

ة في ي للتأمين عن البطالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأنال يقتصر دعم وتمويل الصندوق الوط
ة نتاجيإطارها على مرحلة االنشاء بل يمتد لمرحلة توسيع المشروع االستثماري وهذا لغرض تحسين القدرات اإل

ن كل انية مثوبعد استنفاذ سنوات اإلعفاء الضريبي، من خالل تمكينه من االستفادة مرة  لها بعد السنة الثالثة،
 االمتيازات التي استفادة منها إلنشاء مؤسسته.
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يشترط في الشاب المستثمر لالستفادة من استثمار التوسيع في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن 
 البطالة ما يلي: 

  القرض البنكي. % من70تسديد نسبة ال تقل عن 
  35إلى  30أصبح السن من  58-19سنة من العمر. وبموجب المرسوم  50-30بلوغ سن ما بين 

 .(14)سنة
  من القرض البنكي %70تسديد ما ال يقل عن 
 .تسديد كلي للقرض عن األصلي في حالة تغيير البنك 
 .االستفادة من امتيازات مرحلة استغالل النشاط 
 سنوات على األقل. 3 استغالل النشاط طيلة 
 ني للتأمينات االجتماعيةتعيين اشتراكات الصندوق االجتماعي للعمال غير األجراء والصندوق الوط. 
 .استيفاء االلتزامات الجنائية إزاء مصالح الضرائب 
 .االلتزام بإحداث مناصب الشغل 
 ب. تقدما مصالح الضرائ بتقديمه للوكالة شهادات بذلك، كما يتوجب عليه أن يقدم شهادة تثبت الوجود 

بعد توفر هذه الشروط يقدم صاحب المشروع طلب التوسع إلى مصالح الصندوق التي تأخذ بعين 
 االعتبار أثره على إنشاء مناصب الشغل، خلق الثروة، طبيعة النشاط وموقعه.

اريع المش أوجد المشرع الجزائري كذلك آلية المرافقة والتكوين بهدف تحقيق االستمرارية وضمان النمو ونجاح
رة التي تنشأ في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث تمكن هذه المرافقة المؤسسات الصغي

، المادية والبشرية الالزمةوالمتوسطة من اكتساب العديد من المهارات والحصول على مختلف الموارد 
 إضافة إلى تطوير الكفاءات إلنجاح المؤسسات. 

 عن فاعلية تدخل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة –ثانيا 

من   تتحدد هذه الفاعلية من خالل االمتيازات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
 ج التي حققها في مجال دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة( وكذا النتائ1خالل االمتيازات التي يمنحها)

 (.2والمتوسطة)
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 المتيازات الممنوحة من الصندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:ا -1

 من منطلق الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة االقتصادية والوطنية وكذا ألبعادها
 إنشائها ولعل أبرزها الصندوق الوطني للتأمين عناالجتماعية، أوجدت الدولة آليات عديدة لتشجيع 

البطالة، وذلك من خالل الصور المختلفة لتدخله وبصفة خاصة من خالل تقديمه المتيازات موجهة 
لتشجيع الشباب البطال على أحداث النشاطات ومن ثم المساهمة في خلق هذه المؤسسات ذات الطابع 

ه متيازات المالية من خالله مساهمته المالية في إنشاء هذالتنموي، وتتجلى هذه االمتيازات في اال
 المؤسسات الداعمة للتشغيل )أ( ثم طريق مرافقة المشاريع االستثمارية )ب(.

  تقديم اإلعانات المالية: –أ 

تتمثل المساهمة األساسية للصندوق الوطني في منح إعانات مالية في شكل قروض بدون فائدة، 
في الفقرة الثانية التي جاء فيها  (15)514 – 03دة السابعة من المرسوم الرئاسي رقم وذلك وفق ألحكام الما

م قبوله" يستفيد البطالون ذوو المشاريع، من فروض غير مكافأة لتكملة مستوى األموال الخاصة المطلوبة ل
 لالستفادة من القروض البنكية التي يمنحها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".

ذه القروض من طرف الصندوق عند انطالق المشروع المراد إنجازه من طرف البطال كما تمنح ه
على تمكين االستفادة أيضا من قروضه حتى في  (16) 02 – 04من المرسوم التنفيذي رقم  7تؤكده المادة 

السيما بالنسبة للمشاريع التي تحتاج  (17)104 – 11مرحلة التوسع وذلك بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
حكام إلى تحويل مكثف، كذلك يساهم الصندوق بالتمويل أثناء مرحلة االستغالل في السنة األولى وفقا أل

من هذا  التي تؤكد على شرط تقديم فاتورة  أولية لالستفادة 104 – 11من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة 
 التمويل.

منوحة من طرف الصندوق بحسب المبلغ اإلجمالي لالستثمار المنشئ تختلف نسبة القرض الم
 للمؤسسات والذي حدد بعش ماليين كحد أقصى وذلك على النحو التالي:

ندما من الكلفة اإلجمالية لالستثمار ع % 29تقدير قيمة القرض بدون فائدة بـ  المستوى األول:
 ( ماليين دينار أو يساويها.05يقل عن خمسة )

ر عندما من الكلفة االجمالية لالستثما % 28تقدر قيمة القرض بدون فائدة بنسبة  ى الثاني:المستو 
 .(18)( ماليين دينار أو يساويها 10( ماليين دينار جزائري، ويقل عن عشرة )05يفوق االستثمار خمسة )
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ض القر  قد سمح برفع قيمة 514 – 03من المرسوم الرئاسي رقم  7ويالحظ أن هذا التعديل للمادة 
من  % 1والتخفيف من قيمة مساهمة صاحب المشروع أو المؤسسة المزمع انشائها حيث أصبحت تقدر بـ 

 % 2( خمسة ماليين دينار و 5عندما يكون المشروع يساوي أو أقل من ) % 5تكلفة االستثمار بدال من 
 .(19)ماليين دينار 01( ماليين وأقل أو يساوي 05من تكلفة االستثمار ما يزيد عن ) % 10بدال من 

كذلك، وعند الضرورة، يمنح الصندوق قرض أضافي غير مكافئ للبطالين ذوي المشاريع حاملي 
دج( القتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات، 500.000شهادات التكوين المهني، مبلغه خمسمائة ألف )

ن كانيك السيارات على أالترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات ومي
االستفادة من هذا القرض مرهونة بشرط لجوء البطال ذو المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث 

 النشاط.

الي، كذلك يستفيد من مثل هذا القرض اإلضافي البطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التعليم الع
ة، ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين، لتتكفل بإيجار المحل المخصص إلحداث مكاتب جماعية طبي

ال األشغو ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة للقطاعات البناء 
 ( دينار.1.000.000العمومية والري، على أنه ال يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض غير المكافأ مليون )

 مشاريع الموجهة إلنشاء المؤسسات من قرض إضافي بدون فائدةيستفيد كذلك البطالين أصحاب ال
للتكفل لكراء المحاالت الموجهة إلنشاء النشاط اإلنتاجي والخدمات بقرض إضافي بدون فائدة يقدر 

( دينار على أال تستفيد من هذا القرض النشاط المتعلقة بأصحاب شهادات التعليم 50000بخمسمائة )
. وكذلك ال يجوز الجمع بين القرض المخصصة القتناء عربة ورشة (20)لمختلفةالعالي، وكذا النشاطات ا

 سالف الذكر. 104 – 11من المرسوم التنفيذي رقم  5مع القرض المخصصة لإليجار طبقا للمادة 

تكشف مجمل هذه النصوص السيما تلك الخاصة بالقروض اإلضافية عن الدعم الخاص والمتميز 
ة ي للتأمين عن البطالة، لدعم انشاء المؤسسات الصغيرة، وهي منح تحفيزيالذي يمنحه الصندوق الوطن

سالف الذكر، وليس لها مثيل في اآلليات األخرى  104 – 10خاصة استحدثها المرسوم التنفيذي رقم 
 للدعم.

 مرافقة المشاريع الموجهة إلنشاء المؤسسات: –ب 

أساسية أخرى تتجلى في موافقة الشاب البطال يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مهمة 
أو البطالين ذوي المشاريع االستثمارية، في مختلف مراحل المشروع أي من مرحلة االعداد إلى مرحلة 
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االنشاء وكذا مرحلة التوسع. فال ينحصر دور الصندوق في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة 
نما يمتد لمرافقة المشاريع االستث والمتوسطة، مارية. ولهذا الغرض تم تكوين مستشارين في مجال اإلدارة وا 

 والتسيير ورفع نسبة نجاحه عمليا مع ضمان استمراره.

 تشمل المرافقة جميع مراحل وجود المشروع، من مرحلة اإلعداد، االنشاء والتوسع.

ادة تترجم المرافقة في هذه المرحلة من خالل استف المرافقة في مرحلة إعداد المشروع: -1-ب
م الشاب البطال من دروس نظرية وتطبيقية، وذلك باستخدام أجهزة سمعية وبصرية، الهدف تنظيم قدراته
كذا واستعداداتهم للكشف عن نقاط القوة والضعف مع ربط أفكارهم ومؤهالتهم مع المحيط المتواجد فيه و 

 (21)اإلمكانيات المتوفرة للدخول إلى عالم الشغل.

لشاب : تتجلى خدمة المرافقة في هذه المرحلة من تقديم ملف ااإلنشاء المرافقة في مرحلة -2-ب
 ابليةالبطال إلى البنك للحصول على نسبة التمويل البنكي لغرض التوسع وهذا بعد الحصول على شهادة الق

لغ والتمويل من طرف الصندوق في مرحلة دعم اإلنشاء. على أنه في حالة ما إذا كان المشروع ناقصا يب
 بالنقائص المسجلة في مشروعه ليتداركها وليقدم المشروع من جديد. الشاب

: ضمانا لديمومة واستمرارية المؤسسة يتم تكليف مستشار المرافقة في مرحلة التوسع -1-ب
د لموار لمتابعة نشاطها لمدة ثالث سنوات عن طريق تقديم االستشارة في مجال الضرائب والمحاسبة وتسيير ا

ن المرافقة من خالل فرص التكوين التي يعرضها الصندوق ليستقيد منها صاحب البشرية. كذلك تكو 
. وتمتد المرافقة لتقديم النصائح واالرشادات من خالل (22) المشروع ليتلقى المبادئ األساسية في التسيير

 الزيارات الميدانية الدورية. 

 تقييم دور الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة –2

شغل،  د له قانونا وتجسيدا للسياسة العامة المقررة من طرف الحكومة لترقية النالمستضمن الدور 
 قام الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة بانجازات هامة ، فخلق عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة ،

ه في طاتنشا ذات أثر على عالم الشغل وعدد المناصب المستحدثة على النحو المبين أدناه، ابتداء بحصيلة
ة ثم من خالل حصيلتها الممتد )أ( 2017والتي سجلت ارتفاعا في سنة   2016-2004الفترة الممتدة من 

 )ب(. والتي تبرز عدد المشاريع التي أنشأها وعدد المناصب التي حققها 2019لسنة 
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 : تطور عدد المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة -أ

بعد  2004الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نشاطه الفعلي في مساعدة المؤسسات سنة  لقد بدأ
( تطور عدد 01الحمالت التحسيسية التي أجارها لتوضيح أهدافه وطريقة عمله ويبين الجدول رقم )

 .2016إلى غاية 2000المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق خالل الفترة الممتدة من 

 ةتطور عدد المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق الوطني للتأمين عن البطال   /1الجدول رقم 

 عدد مناصب الشغل عدد المؤسسات السنوات
2004 13 34 
2005 1901 5159 
2006 2236 6078 
2007 2574 6949 
2008 2429 5781 
2009 4221 9574 
2010 7465 15804 
2011 18490 35953 
2012 34801 59125 
2013 21412 41786 
2014 18823 42707 
2015 15449 37921 
2016 8902 21850 
 288721 138716 المجموع

الصغيرة  02، 00، 00، 02، 02المعطيات االقتصادية، وزارة المؤسسات ، نشرية المصدر: عن
عداد ، وزارة الصناعة والمناجم، األ22، 22، 20، 00والمتوسطة والصناعات التقليدية، األعداد رقم:  .

 .30، 28، 26، 24رقم: 
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ن ترة الممتدة ميتضح من خالل هذا الجدول أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة خالل الف
مؤسسة  138716، من إعانة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، قد وصل إلى 2004-2016

مليون د.ج ، كما بلغ عدد  مناصب الشغل المستحدثة من طرف هذه  449796.6بقيمةمالية تقدر ب 
 منصب.  288721المؤسسات 

مناصب الشغل خالل هذه الفترة يعرف يالحظ أيضا من األرقام أن تطور عدد المؤسسات وعدد       
وتيرة زيادة بطيئة وصل  2009-2004تذبذب سنوي مستمرين، فقد شهدت السنوات األولى الممتدة من 

 122بمعدل تطور وصل إلى  2005في سنة  1901مؤسسة بعد أن كانت  4221فيها عدد المؤسسات 
دد تطورا إيجابيا سريعا بلغت فيه ع 2012إلى  2010بين  هاتين السنتين ، فيما شهدت الفترة من    %

منصب، ليسجل بعدها انخفاضا في سنة  59125مؤسسة ومناصب شغل  34801المؤسسات إلى 
ويرجع ذلك ألسباب سياسية واقتصادية أثرت على الدعم الحكومي لهذا الصندوق  2016إلى سنة  2013

ت. وتواصل تمويل هذه المؤسسات من فلقد سجل تراجع في هذا الدعم مس مختلف آليات تمويل المؤسسا
 .(23) طرف هذا الصندوق وفق الوتيرة المبينة أدناه بما سمح من ارتفاع محتشم في عدد مناصب الشغل

ى لقد استمر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في خلق عدد هام من المشاريع وصل عددها إل      
مشروع خاص بالذكور    126494منها  2017-2004مشروع وذلك خالل الفترة الممتدة من  140397
 مشروع خاص باإلناث. 13903

لوحظ بأن  فحسب االحصائيات الواردة عن الصندوق فقد وأما من حيث عدد مناصب الشغل المستحدثة
 2017-2004خاصة في الفترة الممتدة من  د مناصب الشغل المستحدثةر في عدالجهاز له عدد معتب اذه

 257661منصب منها  292942حيث وصل عددها إلى حدود  من مناصب الشغلبخلق عدد معتبر 
 من الممولة المشاريع عدد يفمنصب خاص باإلناث. غير أنه بسبب االنخفاض  35281خاص بالذكور و

حيث تراجع عدد المناصب  التشغيل قطاع على سلبي وقع لذلك كان فقد 2012 من ابتداء الصندوق  طرف
 منصب شغل. 182000المستحدثة بأكثر من 
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 عدد المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة - 2

 - 31/06/2019لفترة ممتدة إلى غاية  -

 دعم الصندوق  أن المؤسسات المستفيدة من 2019 /31/06يتضح خالل الفترة الممتدة إلى غاية         
حو الوطني للتأمين عن البطالة متنوعة وتختلف باختالف قطاع النشاط كما تشمل العديد منها وعلى الن

 المبين في الجدول أدناه:

 حصيلة لعدد المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق  الوطني للتأمين عن البطالة  -2الجدول رقم 

 31/06/2019إلى غاية 

 قطاع النشاط
عدد المشاريع الممولة 
 من   طرف الصندوق 

 حصة النشاط
األثر على 

 الشغل
مجموع التمويل 

 بمليون دج
 88886.39 52536 %11.28 21858 الفالحة

 44341.83 36893 22.59 13721 الصناعة التقليدية
البناء واألشغال 

 العمومية
8433 2.42 27003 34031.76 

 2402.34 1159 4.99 341 الري 
 52779.95 33510 21.82 11524 الصناعة
 2608.74 2112 2.82 873 الصيانة
 3267.15 1704 0.42 475 الصيد

 4635.65 2435 47.02 1123 المهن الحرة
 110990.61 65850 17.19 31090 الخدمات

 118383.90 69666 1.25 45848 نقل البضائع
 28910.45 18530 1.23 12214 نقل األشخاص

 491238.78 310398 10.23 147500 عــــــمو ـــــــــالمــــــــــــــــــجـــــــ

عن النشريةاإلحصائية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معطيات السداسي األول المصدر: 
  26، ص 2019، نوفمبر  35، وزارة الصناعة والمناجم، رقم 2019
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وفي عرض للحصيلة الرئيسية لنشاط الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والمحددة   لغاية 
 ترجم نشاط هذاالصندوق وفق األرقام التالية:   31/06/2019

 31/06/2019لغاية  2019سنة  الحصيلة الرئيسية

 400 343 7385 عدد  الملفات المودعة

 266 272 5226 عدد شهادات القابلية والتمويل المسلمة

 168 702 3319 عدد الملفات المقبولة من البنوك

 8681 41 عدد الملفات المرفوضة من البنوك

 147 500 1970 عدد المشاريع الممولة

 310 398 4780 األثر على الشغل

 اإلحصائية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معطيات السداسي األول عن النشريةالمصدر: 
 26، ص 2019، نوفمبر  35، وزارة الصناعة والمناجم، رقم 2019

 ميالحظ من خالل اإلحصائيات المذكورة أعاله، أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قد ساه
اعات ولكن بنسب متفاوتة، بسبب توجهات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القط

ر تفسي يمكنو  الشباب البطال الذي يغلب عليه االستثمار في قطاع النقل للبضائع والفالحة والخدمات.
ة اهتمام الشباب المستثمر بقطاع الخدمات وبالخصوص قطاع النقل من باقي القطاعات األخرى إلى سهول

لى عدم تطلبها مستوى تأهيلي عالي، كما أنها قطاعات مربحة وال ب تتطل إنشاء هذا النوع من المشاريع، وا 
 مجهود كبير.

صيد والصناعة والصيانة والمهن الحرة والأما القطاعات األخرى على غرار قطاع الحرف التقليدية 
شاط نوالري فإنها لم تحض باهتمام الشباب المستثمر إال بنسب قليلة وهو الوضع ذاته السائد في حصيلة 
عمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وقد يرجع ذلك إلى نقص التوعية من قبل كل هذه الهياكل الدا 

 .صاديةمار في تلك المجاالت مما يؤثؤ سلبا على مقومات التنمية االقتللروح المقاوالتية ألهمية االستث
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 خاتمة:

ية يمكن التأكيد من خالل هذه الدراسة على أن اإلطار المؤسساتي والتشريعي الخاص بدعم التنم
نذ ماالقتصادية وبصفة خاصة ترقية المؤسسات الصغيرة جدا أو الصغيرة والمتوسطة قد عرف تطورا عميقا 

ص الدولة في اإلصالحات االقتصادية ولو أن الدولة مازال مهيمنا إال أنه تنامى فعال فيما يخدخول 
نشاء المؤسسات، حيث أصبح رهانا أساسيا  سياسات تشجيع وتسهيل ودعم االستثمار وعملية خلق وا 

 لصناع القرار ويتجلى ذلك من مختلف اآلليات الموضوعة ألصل تحقيق هذه الغاية.

عاب على السياسة الجزائرية في مجال خلق المؤسسات السيما في هذا الصنف، على أنه ما ي
وائم غياب الشمولية حيث ركزت على تحفيزها انشاءها من خالل إعانات مالية وامتيازات جنائية وبعض الق

 التي تهدف إلى منح نسبة من النشاط االقتصادي في الجزائر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مه
ا م وكذل جوانب عديدة ذات أهمية خاصة كالجوانب الثقافية من خالل التعليم والتكوين ووسائل االعالإهما

وجيا الجوانب االقتصادية كفتح األسواق وتوفير نوع من الحماية للمنتجات المحلية وتسهيل نقل التكنول
نشاء المؤسسات الصغيرة سياسة تقل ال يمكن و ولية يدية تفتقد إلى الشمواالبتكار لذا فسياسة دعم المقاوالنية وا 

 أن تحقق النتائج المنتظرة منها.

لبنك ا، وما ترتيب الجزائر عالميا وفق للترتيب  GEM وهو  ما أكده نموذج المرصد العالمي للمقاوالنية
لذا  2015سنة  154إلى المرتبة  2007سنة  116الدولي أكبر دليل على ذلك هي تراجعت من المرتبة 

انة يقتضي األمر ليس فقط بوضع آليات متنوعة لدعم انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحاطتها بترس
نما لضرورة ا عاة بمرا  لحرص على توفير استمراريتها من خالل تنمية الثقافة المقاوالتيةقانونية متنوعة وا 

اء متطلبات السوق ونظام للتكوين والتعليم وتنمية مناخ األعمال وتحقيق اإلجراءات اإلدارية في إنش
  المؤسسات وتفعيل الحوكمة والرقابة ومحاربة الفساد اإلداري.
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 الهوامش

                                                           
، يتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن 1994جويلية  06مؤرخ في  94-188المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 ، المعدل والمتمم.1994لسنة  44د البطالة، ج ر ج ج عد
الملتقى الدولي في "أنظمة الضمان االجتماعي المتخصصة بالتأمين عن البطالة"، مداخلة قدمت في مزغراني بومدين، - 2

لتوزيع، نشر واالقانون االجتماعي بعنوان "التشريعات االجتماعية"، مسألة التشغيل، كلية الحقوق، جامعة وهران، ابن خلدون لل
 .57، ص 2001الجزائر، 

األعمال، كلية النظام القانوني للتأمين عن البطالة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون موزاوي علي،  - 3
 .56.، ص 56، ص ،2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

المتضمن القانون ، 94-188، يعدل ويتمم المرسوم التفيذي 1999فيفري  10مؤرخ في  37-99المرسوم التنفيذي رقم - 4
 .1999لسنة  07ج ر ج ج  األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

 .58بومدين، مرجع سابق، ص  مزغراني - 5
، المتضمن القانون 188-94، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2004جانفي  03مؤرخ في  01-04مرسوم تنفيذي رقم  - 6

 ، معدل ومتمم.2004جانفي  11،صادر بتاريخ 03األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ج.ر ج جعدد 
 .94 – 93 موزاوي علي، مرجع سابق، صص - 7
نادية طايبي، آليات مكافحة البطالة وترقية الشغل في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه طور ثالث )ل.م.د( في  - 8

ص ص،  2019القانون تخصص: القانون االجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
197-198 . 

القانوني لدعم التشغيل في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون االجتماعي، كلية عبد هللا قادية، االطار  - 9
 .94 –93ص ص ،2011-2010الحقوق، جامعة وهران، 

، يحدد شروط 2004جانفي  03مؤرخ في  02 – 04مرسوم تنفيذي رقم من  20و 19أنظر في ذلك المادتين  - 10
عدد  ر( سنة ومستوياتها ج 50( و خمسين )30لمشاريع البالغين من بين ثالثين )اإلعانات الممنوحة للبطالة ذوي ا

 . ، المعدل والمتمم2004لسنة  03
يحدد تنظيم وسير لجنة االنتقاء واالعتماد والتمويل للوكالة ،2011في جان 15من القرار المؤرخ في 18أنظر المادة  - 11

 مشاريع،الوالئية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع البطالين ذوي ال
 . 2011لسنة  20ج ر ج ج عدد 

 . 321طيبي نادية، مرجع سابق، ص - 12
 . 322المرجع نفسه، ص  - 13
ديسمبر  30، مؤرخ في 514-03، يعدل المرسوم التنفيذي 2019فيفري  02مؤرخ في  58 – 19تنفيذي رقم  مرسوم- 14

ين ( و خمس30، والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرق البطالين ذوي المشاريع البالغين من بين ثالثين )2003
 . 2019لسنة  10( سنة، ج ر عدد 50)

، يتعلق بدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف 2003ديسمبر  30في  مؤرخ 514 – 03مرسوم رئاسي رقم - 15
صادر بتاريخ  84( سنة، ج ر ج ح عدد 50( و خمسين )30البطالين ذوي المشاريع البالغين من بين ثالثين )

 المعدل والمتمم. 31/12/2002
 ، مرجع سابق.02 – 04مرسوم تنفيذي رقم - 16



 

 
 
 

 
 

 - 330 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

فعالية صندوق التأمني على البطالة يف متويل املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة ودعم التشغيل

 مداخلة حتت عنوان

                                                                                                                                                                                        
المؤرخ في  02- 04، يعدل ويتمم والمرسوم التنفيذي رقم 2011مارس  06مؤرخ في  104 – 11مرسوم تنفيذي رقم - 17
 .2011لسنة  14، ج ر ج ج عدد رقم 2004جانفي  03
 ، سالف الذكر.104 – 11من المرسوم التنفيذي رقم  4راجع المادة - 18
 من المرسوم التنفيذي نفسه. 03راجع المادة - 19
 ، سالف الذكر.104 -11من المرسوم التنفيذي رقم  5لمادة ا- 20
 . 273قادية عبد هللا، االطار القانوني لدعم التشغيل في الجزائر، مرجع سابق، ص - 21
 .337طيبي نادية، مرجع سابق، ص - 22
زائر، دراسة حالة تلي سيف الدين، " تقييم دور هياكل التمويل والدعم في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالج- 23
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طبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ضوء لا

 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة:

تلعب المؤسسات بنوعيها الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في مختلف دول العالم، ومن بينها الجزائر، 
نشاء هذه  لذا نجد أن السلطات العمومية تعمل جاهدة على سّن وتنظيم أحكاما خاصة من أجل تشجيع وا 

، الذي يعّد بمثابة أول تجسيد وتكريس (1)18-01رقم المؤسسات. ويتجّسد ذلك من خالل صدور القانون 
 تشريعي في مجال إنشاء وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

غير أنه، جدير بنا اإلشارة إلى أّنه، وبالرغم من جميع اآلليات التي أتى بها هذا القانون، وبالرغم من 
، وأمام الوضع الراهن الذي تمّر به الدولة الجزائرية الصدور المختلف للمراسيم التنفيذية التطبيقية المتعلقة به

ورغبتها في تحقيق نمو اقتصادي بعيد عن التبعية النفطية، فإّنه كان من الضرورة مراجعة القانون السابق 
، وا عادة إنهاض المؤسسات المتعثرة وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة التي 18-01الذكر، أي قانون 

 فالس نتيجة عدة عراقيل.تعاني من حالة فشل وا  

، والذي 02-17عليه، فأمام كل األسباب السالفة الذكر، تّم إصدار قانون جديد يتمثل في القانون رقم 
 .(2)يتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

: فيَم يكمن جديد اإلجراءات واآلليات التي أتى بها القانون الجديد رقم عليه، يتم طرح اإلشكال اآلتي
 من أجل إعادة تكييف تلك المؤسسات؟ 17-01

 وتتم اإلجابة على اإلشكال من خالل محورين هما:

 ،)المراجعة الجذرية للتشكيلة المؤسساتية )المبحث األول 
 .)وكذا، خصائص وأهداف إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )المبحث الثاني 
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طبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ضوء لا

 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

 :المؤسساتيةالمراجعة الجذرية للتشكيلة  –المبحث األول 

 2001وضعت الدول الجزائرية عقب إصالحها للمنظومة التشريعية على إلغاء القانون الصادر في 
 من أجل إعادة إنعاش االقتصاد الوطني، وكذا خدمة التنمية. 2017واستبداله بقانون جديد صادر في 

سات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك، فإّن هذا القانون الجديد قد أعاد النظر في األحكام الضابطة للمؤس
وكذا في اآلليات المقررة لتطوير المؤسسات صغيرة كانت أو متوسطة، حيث تّم مراجعة تعريف وتصنيف 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بوضع تعريف لها )المطلب األول(، وتصنيف جديد أيضا، )المطلب 

 سات.الثاني(، وكّل ذلك إلعادة االعتبار والمكانة لهذه المؤس

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –المطلب األول 

تنفرد كّل دولة بتعريف خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بشكل يتماشى مع حجم نموها 
االقتصادي والمعايير المعتمدة من قبل خبرائها، ولكل دولة المؤسسة التي تريدها، وتعكس مستوى انخفاض 

 .(3)والبشرية أو ارتفاع مواردها االقتصادية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنها مؤسسة  02-17ويعّرف المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 
 إنتاج السلع و/أو الخدمات مهما كانت طبيعتها القانونية:

 ( شخصا، 250( إلى مائتين وخمسين )01تشغل من واحد ) 
 ( ماليير 04ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ) دينارا جزائريا، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها

 ( مليار دينارا جزائريا،01السنوية )
 (4)تستوفي معيار االستقاللية كما هو محدد في النقطة الثالثة أعاله. 

،فإّنه يتضح لنا، أّنه تّم (5)18-01عليه، فإذا قمنا بالمقارنة مع التعريف الوارد في القانون السابق رقم 
 قم األعمال السنوي ومجموع الحصيلة السنوية، وذلك بالزيادة عّما كان في السابق.تغيير معيار ر 

وهو ما يرجع في نظرنا إلى ضرورة تحيين القيم المالية من جهة وتدهور قيمة الدينار في السوق 
 الوطنية والدولية من جهة أخرى.

 تعريف أعاله، كما يلي:، بتحديد المقصود بما ورد في ال02-17ولقد جاء القانون الجديد رقم 
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طبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ضوء لا

 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

  األشخاص المستخدمون، وهم عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين
بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أّما العمل المؤقت أو الموسمي، فيعتبران أجزاء من وحدات العملي 

 السنوي.
 12لة، هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة الحدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أو مجموع الحصي 

 شهرا.
 من رأسمالها على األكثر مملوك للمؤسسة، وهي كل 25، التي نعني بها أّن (6)المؤسسة المستقلة %

% فما أكثر، من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، ال 25مؤسسة ال يمتلك رأس مالها بمقدار 
 .(7)والمتوسطةينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة 

السابق الذكر، قد نصت على  02-17من القانون الجديد رقم  13وتجدر اإلشارة هنا، إلى أّن المادة 
إمكانية مراجعة الحدود المتعلقة برقم األعمال ومجموع الحصيلة السنوية عند الحاجة عن طريق التنظيم، وهو 

 ه مع هذا النوع من المؤسسات.ما يبّين المرونة التي أدخلها المشرع الجزائري في تعامل

وبالنسبة لتعريف المؤسسات صغيرة كانت أو متوسطة، فإّنه يمكن األخذ والعمل بعدة عناصر من 
أجل تصنيف هذه المؤسسات وذلك باألخذ بمعايير مختلفة، كمعيار الحجم، رقم األعمال، حجم الميزانية، 

 دد العمال، الحصة في السوق، وعدد الزبائن... الخ.األصول الثابتة، األموال الخاصة، تجهيزات اإلنتاج، ع

 غير أّن التصنيف األكثر شيوعا، وفق ذات المعيار هو المعيار الثالثي األبعاد:

 ،عدد العمال 
 ،رقم األعمال ومجموع الميزانية 
 .ودرجة االستقاللية التي تحظى بها المؤسسة 

قيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى العموم، فيمكن االستخالص أنه ال يوجد أي تعريف د
فالمؤسسات التي تعتبر في الدول المتقدمة صغرى، تعتبرها الدول النامية كبرى، كما يوجد لها أكثر من 

 تعريف في الدولة الواحدة.

ولقد تبنت الدول معايير مختلفة لتعريفها، ومن أهم المعايير الشائعة، نجد معيار رأس المال ومعيار 
ة، ومعيار اإلنتاج، مع اإلبقاء انه من أكثر المعايير شيوعا هو عدد العاملين بها، وهو معيار الحصة السوقي

يعرف بدوره إشكاالت، حيث يوجد اختالف حول الحد األعلى واألدنى لعدد العاملين، فمثال في ألمانيا ال يزيد 
 .(8)عامال في اليابان 300عامال و 200عامال، وفي إنجلترا  49العدد عن 
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طبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ضوء لا

 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

ولعّل أن أسباب اختالف التعاريف المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرجع أساسا إلى اختالف 
درجة النمو االقتصادي، فمؤسسة صغيرة في الواليات المتحدة أو في اليابان أو في بلد مصنّ ع يمكن اعتبارها 

 .(9)ة والنقدية واالجتماعيةمؤسسة كبيرة في دولة نامية مثل الجزائر، وحسب اختالف وضعيتها االقتصادي

 :المتوسطةو  تصنيفات المؤسسات الصغيرة –المطلب الثاني

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدة معايير، منها ما يتعلق  02-17لقد صّنف القانون رقم 
الذكر، يمكن بعدد العمال، ومنها ما يتعلق برقم األعمال أو الحصيلة السنوية، وانطالقا من المعايير السابقة 

 :(10)تصنيف هذه المؤسسات كما يلي

( إلى مائتين وخمسين 50المؤسسة المتوسطة، وهي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين خمسين ) -
( ماليين دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية 04( شخصا، ورقم أعمالها السنوي ما بين أربعة )250)

 ( مليار دينار جزائري.01ئري إلى واحد )( مليون دينار جزا200ما بين مائتين )

( شخصا، 49( إلى تسعة وأربعين )10المؤسسة الصغيرة، هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين ) -
( مليون دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 400ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز أربعمائة )

 ( مليون دينار جزائري.200مائتي )

( 09( إلى تسعة )01المؤسسة الصغيرة جدا: وهي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين واحد شخص ) -
( مليون دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 400أشخاص، ورقم أعمالها السنوي أقل من )

 ( مليون دينار جزائري.20عشرين )

 ار القانوني كما يلي:ويمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المعي

مؤسسات فردية، وهي مؤسسات يمتلكها شخص واحد، يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال  -
لعوامل اإلنتاج األخرى ويقدم هذا الشخص رأس المال المكون األساسي لهذه المؤسسة باإلضافة إلى عمل 

 .(11)فعااإلدارة والتنظيم أحيانا، وغالبا ما ال يكون عدد العاملين فيها مرت

 544والشركات، وسواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال، والتي تم تنظيمها في المواد من  -
 .(12)من القانون التجاري الجزائري  841إلى 
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طبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ضوء لا

 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

 :خصائص وأهداف إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –المبحث الثاني 

تجعلها أكثر مالئمة في دفع عملية تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصائص كثيرة ومتعددة، 
 التنمية االقتصادية )المطلب األول(، وهي بذلك تسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة ومتنوعة )المطلب الثاني(.

 :خصائص ومميزات إنشاء المؤسسات –المطلب األول 

 إّن أهم هذه المميزات ُتلخص في كل من:

  سهولة التأسيس: –أوال 

ة كانت أو متوسطة إلى رؤوس أموال صغيرة، لتأسيسها وتشغيلها، لما حيث تحتاج المؤسسات صغير 
 .(13)تتميز به من أصول وممتلكات عادة ما تكون بسيطة، مقارنة مع المؤسسات الكبيرة

  مرونة اإلدارة والتنظيم: –ثانيا 

مؤسسة حيث يعتبر الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقل بيروقراطية عند مقارنتها بال
الكبيرة، ففي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون القرار الرئيسي متخذا من طرف المالك للمؤسسة، وبالتالي 
يتم هناك سرعة كبيرة في اتخاذ القرار، على عكس المؤسسات الكبرى، حيث يكون هناك مجموعة كبيرة من 

 .(14)المشاركين يستشارون قبل اتخاذ القرار النهائي وتطبيقه

  المعرفة التفصيلية بالعمالء والسوق: –ثالثا 

فسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدد نسبيا، والمعرفة الشخصية للعمالء تجعل من الممكن 
التعرف على شخصياتهم واحتياجاتهم التفصيلية وتحليلها ودراسة توجهها، وبالتالي سرعة االستجابة ألي 

 .(15)تغيير

 شار الواسع بين المناطق واألقاليم: القدرة على االنت –رابعا 

وهذا االنتشار مرّده قدرة هذه المؤسسات على االستجابة للخصوصيات المحلية والجهوية تبعا لدرجة 
 .(16)وفرة عناصر اإلنتاج ومستوى القاعدة الهيكلية

 القدرة على جذب المدخرات أو التمويل:  –خامسا 

صعوبة كبيرة نسبيا في توفير األموال الالزمة للمشروع، ال تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .(17)سواء من القطاع المصرفي أو من المؤسسين، وذلك نظرا إلى صغر حجم رأس المال المطلوب
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طبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ضوء لا

 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

 سرعة اإلعالم وانتشار المعلومات:  –سادسا 

ضاع إّن االنتشار للمعلومات في المؤسسة يكون سريعا مما يمّكنها من التكيف بسرعة مع األو 
 .(18)االقتصادية واالجتماعية

 اإلدارة تكون للمالك الرسمي للمؤسسة:  –سابعا 

إّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يديرها صاحبها، فطبيعة الملكية في هذه المؤسسات تجعل اإلدارة 
هي ال تستند إلى مالك المؤسسة في أغلب األحيان، وذلك لبساطة العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات، ف

 .(19)تتطلب مهارات عالية إلدارتها

 ارتفاع معدل دوران المخزونات:  –ثامنا 

فتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بارتفاع سرعة دوران المخزونات الموجهة للبيع، هذا ما يرفع 
 .(20)من درجة نشاط دوراتها االستغاللية

 :والمتوسطةأهداف إنشاء المؤسسات الصغيرة  –المطلب الثاني 

ترجع أهمية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ما تلعبه هذه المؤسسات من أدوار اقتصادية 
واجتماعية، أهّمها المساهمة في توفير مناصب الشغل وتحقيق التطور االقتصادي، وقدرتها على مقاومة 

 االضطرابات االقتصادية والتي نوّضحها فيما يلي:

صغيرة والمتوسطة عامال هاما في برامج مقاومة البطالة، نتيجة اإلدخال السريع ٌتعّد المؤسسات ال -
 ،(21)لآللية في قطاعات معينة من االقتصاد القومي

 االعتماد على الموارد المحلية، وبالتالي تقلل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من االستيراد، -

لصغيرة والمتوسطة بالمقارنة بالعمل الوظيفي ارتفاع معدالت اإلنتاجية في المشروعات والمؤسسات ا -
 الحكومي والعام،

التجديد، وما ينجر عنه من حداثة أكبر واالبتكار لألفكار الجديدة واالختراعات، حيث تكون المؤسسة  -
الصغيرة والمتوسطة التي يديرها أصحابها معرضة للتجديد أكثر من المؤسسات العامة، ألن األشخاص 

يعملون على خلق أفكار جديدة ستؤثر على أرباحهم، ويجدون في ذلك حوافز تدفعهم بشكل البارعين الذين 
 مباشر للعمل،
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 02-17القانون رقم 

 مداخلة حتت عنوان

تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية، حيث تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة في  -
إنتاجية جديدة في الوطن والتنقل بين مختلف المناطق واألقاليم، األمر الذي ُيساهم في خلق مجتمعات 

 ،(22)المناطق النائية والريفية، وا عادة التوزيع السكاني، والحّد من الهجرة إلى المدن الكبرى 

االرتقاء بمستوى االدخار واالستثمار من خالل تعبئة رؤوس األموال من األفراد والجمعيات والهيئات  -
يعني استقطاب مواد مالية كانت موجهة إلى غير الحكومية، وغيرها من مصادر التمويل الذاتي، األمر الذي 

 ،(23)االستهالك الفردي غير المنتج

انخفاض تكلفة فرصة العمل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، حيث  -
أشارت إحدى الدراسات أّن تكلفة فرصة العمل الواحدة في مؤسسة كبيرة، يمكن أن توفر ثالث فرص في 

 .(24)صغيرةالمؤسسة ال
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 خاتمة:

إّن انتقال الجزائر من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وانفتاح السوق الجزائري على االستثمارات 
األجنبية، دفع المشرع الجزائري إلى إحداث تغييرات كثيرة تمّس بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية عموما 

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص.

وبذلك، ساهم المشرع في إحداث تغييرات جذرية وعديدة وعلى مختلف المستويات وبدًءا بالتشكيلة التي 
 هي أهم نقاط ومحاور هذه الدراسة.

عليه، فالبّد أن تدرك مختلف هذه المؤسسات الصغيرة المتوسطة ضرورة وأهمية تحسينها ألداء أعمالها، 
ونها عامال فعاال في االقتصاد الجزائري، ناهيك عن مساهمتها وذلك باعتمادها على أدوات تسيير حديثة، ك

 الممتازة في المجال االجتماعي كونها تعمل على توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة.

عليه، ومن أجل تطوير قدرات هذه المؤسسات ومن أجل رفع كفاءة األفراد وتحسين أداء المؤسسة 
التوصيات، والتي يؤدي تطبيقها إلى الرفع من مكانة وشأن هذه  ككل، فجدير بنا اقتراح مجموعة من

المؤسسات وارتقائها إلى أعلى المراتب، لتصل إلى منافسة تلك المؤسسات المتواجدة في الخارج، والتي يمكن 
 تلخيصها في:

 ترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، – 1

البّد من التأكيد على ضرورة اهتمام المؤسسة بتطبيق كل اإلجراءات واآلليات المكرسة لسيرها،  – 2
 حتى تبقى قائمة ومستمرة ومنافسة للمؤسسات األخرى،

 ضرورة توعية األفراد بأهمية هذه المؤسسات، وبأهدافها اإلستراتيجية، – 3

 والمتوسطة، برمجة دورات تكوينية ترافق أصحاب المشاريع الصغيرة – 4

 تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها، – 5

 إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي. – 6
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  :الهوامش

والمتوسطة، جريدة ، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 2001ديسمبر  12مؤرخ في  18-01قانون رقم  - 1
 ، )ملغى(.2001نوفمبر  15، صادر بتاريخ 77رسمية عدد 

، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة 2017مؤرخ في  جانفي  02-17قانون رقم  - 2
 .2017جانفي  11، صادر بتاريخ 02رسمية عدد 

 .21، ص 2010الراية للنشر والتوزيع، األردن،  محمد عبد أبو سمرة، إدارة المشروعات، دار - 3
 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  05مثلما جاء في المادة  - 4
 ، مرجع سابق.18-01من القانون رقم  04وبالضبط في المادة  - 5
ة دكتوراه، جامعة لخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، دراسة حالة الجزائر، أطروح - 6

 .24 – 23، ص ص 2004الجزائر، 
قايد حفيظة، "اإلطار القانوني لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري"، مجلة جيل األبحاث  - 7

 .127، ص 2011، 17القانونية المعمقة، عدد 
مع اإلشارة  –حميدي عبد الرزاق، عونيان عبد القادر، "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحّد من أزمة البطالة"  - 8

لبعض التجارب العالمية، مداخلة مقدمة في ملتقى دولي حول: استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق 
 .02، ص 2012التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، 

فرحاتي حبيبة، دور الدعم المالية في تحسين أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماستر في العلوم  - 9
 .04، ص 2011االقتصادية، جامعة بسكرة، 

 ، مرجع سابق.02-17من القانون رقم  10و 09و 08عمال بالمواد  - 10
سسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماجستير، تخصص مالية دولية، برجي شهرزاد، إشكالية استغالل مصادر تمويل المؤ  - 11

 .38، ص 2012كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، 
 29، صادر بتاريخ 101، يتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  57-75أمر رقم  - 12

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 
قنيدرة سمية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحّد من ظاهرة البطالة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  - 13

 .60، ص 2009جامعة قسنطينة، 
بن نذير نصر الدين، دراسة استراتيجية لإلبداع التكنولوجي في تكوين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  - 14

 .25، ص 2011لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر،  أطروحة
 .60قنيدرة سمية، مرجع سابق، ص  - 15
الضب حّدة، مدى تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل االنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة  - 16

 .10، ص 2011ماستر، جامعة الجزائر، 
 .60ص  قنيدرة سمية، مرجع سابق، - 17
 .04حميدي عبد الرزاق وعونيان عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 18
 .16فرحاتي حبيبة، مرجع سابق، ص  - 19
 .61قنيدرة سمية، مرجع سابق، ص  - 20
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فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد، الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المحلية، مؤسسة شباب الجامعة،  - 21

 .88، ص 2005اإلسكندرية، 
 .66فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد، مرجع سابق، ص  - 22
 .62قنيدرة سمية، مرجع سابق، ص  - 23
 .62المرجع نفسه، ص  - 24



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

املتعلق  02/17من القانون رقم  05قراءة يف نص املادة 

 بالقانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 

 

 

 ط. ملني عبد احلميد أ. حساين سامية، من إعداد:

 طالب دكتوراه، -أ–حماضرة  أستاذة

 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 بومرداس -احممد بوقرة جامعة 
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 مداخلة حتت عنوان

 مقّدمة: 

ت برز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفاعل رئيسي معول عليه في الجزائر أثناء اإلصالحا
افة في التنمية، إضخاصة في ظل عجز المؤسسات الكبيرة عن تحقيق األهداف المتوخاة منها  االقتصادية،

إلى الدور الذي أصبحت تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف اقتصاديات الدول، كونها 
وهو  كبرى،نظرا للمرونة التي تميزها عن المشاريع ال أضحت من أهم روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية،

، 17/02، وهو ما يتجلى في قانون رقم صاديةما حتم على الدولة مواكبة هذه التطورات والتوجهات االقت
تعلق ، الم01/18المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقبله القانون رقم 

 بذات المؤسسات.

 إن هذه المؤسسات وبحكم طبيعتها الحجمية التي يبينها اللفظ في حد ذاته، يستدعي إحاطتها       
م والمساعدة، وهو ما يحتم ضرورة وضع تعريف لها، كونه يختلف من دولة ألخرى بمختلف آليات الدع

 ومن مرحلة ألخرى، كما أن ضبط تعريف لها يعد بمثابة تحديد ألهم شروط االستفادة من آليات الدعم
من حيث األشخاص،  17/02والمساعدة المخصصة لها، وكذا تحديدا لنطاق تطبيق أحكام القانون رقم 

م وجود إجماع قانوني أو اقتصادي على تعريف موحد وشامل لهذه المؤسسات، خاصة في ظل نظرا لعد
لكمي اعتماد مختلف التشريعات في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معايير اقتصادية بشقيها ا

ة، موضوعيوالنوعي، وكذا معيار النشاط، وهو الشيء الذي تبناه التشريع الجزائري، باعتماده لمعايير 
ي ففي نطاقه هذه المؤسسات نشاطاتها،  إضافة إلى معيار الشكل من خالل اإلطار القانوني الذي تمارس

 ظل عدم منحها الشخصية القانونية.    

 الموضوع بالنظر لمكانة ودور هذه المؤسسات وتأثيرها في االقتصاد ما ادى هذاتستمد أهمية 
ي فقتصادي اعتباره محور فاعل في االقتصاد من خالل إسهاماته بالدول عموما الى تبني هذا الشكل اال

ل ظة في التنمية، وعلى اعتبار انه مفهوما حديثا في الدراسات القانونية استدعي منا البحث والنقاش، خاص
، والذي لم يمنح لها من خالله 17/02اعتماد المشرع  الجزائري للمؤسسات على ضوء قانون رقم 

يث مات حالتي تجعل منها بنيانا ونظاما قانونيا صالحا الكتساب الحقوق وتحمل االلتزا الشخصية القانونية
قع بقيت ضوابط هذا المفهوم متداولة بين الحاجة الى التأطير القانون وبين المفهوم الذي فرضه الوا

 االقتصادي.
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 التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 مداخلة حتت عنوان

ة ظل هذا التمايز واالختالف بين الرؤية االقتصادية والقانونية لمفهوم المؤسسات الصغير  في
نون كيف ضبط المشرع الجزائري مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق أحكام القا والمتوسطة،

 ، في ظل عدم توحيد طبيعتها القانونية؟17/02رقم

تناول الورقة البحثية إلى محورين، المحور األول نألجل اإلجابة عن اإلشكالية سوف نقوم بتقسيم 
ور المح فيه المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبقيها كمفهوم اقتصادي، أما
ار اإلط الثاني فتطرق فيه إلى األشكال القانونية التي يمكن أن تأخذها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي

 ستمد منه شخصيتها القانونية.القانوني الذي ت
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 مداخلة حتت عنوان

 المحور األول: المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويتعدد حسب األمكنة، األزمنة، واألنظمة  يختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ومتجددا  مفهوما متغيرامما يجعل منه  االقتصادية، وهو ما أجمعت عليه مختلف الدراسات واآلراء،

 .1باستمرار، لذلك لم يوضع لها تعريف جامع مانع

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من دولة ألخرى حسب درجة النمو االقتصادي)النامية، إن تعريف
تي دي الالمتقدمة( وفي الدولة الواحدة بحسب القطاعات االقتصادية التي تعمل فيها ومرحلة النمو االقتصا

رة تعريفا للمؤسسات الصغي 55، فتشير إحدى الدراسات إلى وجود أكثر من 2ر بها اقتصاد تلك الدولةيم
، غير أنكل محاوالت وضع تعريف لها يشمل حزمة من المعايير تتمثل أهمها 3دولة 75والمتوسطة في 

 :4في

 حجم رأس المال. معيار 
 عدد العمال المستخدمين. معيار 
  والمسؤولية.معيار طبيعة الملكية 
 .معيار المستوى التقني للمستخدم 
 حجم اإلنتاج والقيمة المضافة. معيار 
 رقم األعمال. معيار 

تي إن معظم الدراسات تتفق على أهم المعايير المعتمدة في تعريف هذه المؤسسات، وهي نفسها ال
ون من القان 05المادة اعتمد عليها المشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نص 

، المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة 11/01/2017، المؤرخ في 17/02رقم 
(، كما نجده اعتمد كذلك في نفس المادة على معيار آخر في تعريف المؤسسات 1-1) 5والمتوسطة

و شاطات إنتاج السلع و/أالصغيرة والمتوسطة، وهو معيار النشاط الممارس، أين اشترط فيها ممارسة ن
غيرة الخدمات، إضافة إلى الصناعات التقليدية والحرف التي تعتبر األرضية الخصبة لنشاط المؤسسات الص

 (.2-1والمتوسطة، لتوافقها مع خصائصها ومميزاتها )

 المعايير االقتصادية المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -1-1

تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصطدم بالكم الهائل والمتنوع من  إن كل محاولة إليجاد
 خاص تنفرد بتعريف دولة فكل، والتي سبق اإلشارة إليها المعايير المعتمد عليها في هذه التعريفات،
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 قبل من المعتمدة والمعايير االقتصادي نموها حجم مع يتماشى بشكل والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات
 االقتصاديـة مواردها ارتفاع أو انخفاض مستوى  وتعكس تريدها، التي المؤسسة دولة فلكل خبرائها،
من القانون المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  05، والمالحظ حسب نص المادة 6والبشرية

، رقم األعمال والحصيلة (1-1-1)العمالة الصغيرة والمتوسطة، فإنها اعتمدت على ثالث معايير:
 ، سوف نتطرق إليها تبعا.(3-1-1)، االستقاللية(2-1-1)السنوية

 معيار العمالة:  -1-1-1

ؤسسات ويعتبر من أهم المعايير واألكثر شيوعا في التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والم
العاملين الكبيرة، بمعنى انه يتم إدراج المؤسسة ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد 

شغل ، على أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ت17/02من القانون رقم  05أين جاء في أحكام المادة  فيها،
((، وهو عامال... 250إلى  1... تشغل من عامل كحد أقصى، )) 250من عامل واحد كحد أدنى إلى 

لة مواص لمتوسطة، مما يدل علىنفس المعيار الذي تبنته اللجنة األوربية في تعريفها للمؤسسات الصغيرة وا
م تأثر المشرع الجزائري بالتشريعات األوربية )كمصدر تاريخي للتشريع الجزائري، أو في إطار انسجا

 التشريع الجزائري مع نظيره األوربي، نظرا التفاق الشراكة الذي يجمعهما(.

فه، تالفات التي تكتنإن ما يؤكد عدم ثبات تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانا، هو االخ
 50أقل من  فعلى مستوى المنظمات االقتصادية الدولية تم تعريفها على أنها هي المؤسسات التي تشغل

 عامل، أما في الواليات المتحدة 250عامال، أما في فرنسا فتعتبر كذلك إذا كان عمالها ال يتعدى 
وجد عامل، وبالتالي ال ي 500ال يتجاوز  األمريكية فتعتبر مؤسسة صغيرة ومتوسطة متى كان عدد عمالها

اتفاق عام حول العدد في وضع حدود فاصلة بين مختلف المؤسسات، فهو متغير مكانا وزمانا، وحسب 
 .7دمجال النشاط، فيرتفع في الدول المتقدمة كأمريكا واليابان، وينقص في الدول النامية كمصر والهن

ماله في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل وما يالحظ على هذا المعيار هو كثرة استع
دول العالم مهما كانت درجة تقدمها ونموها، نظرا للخصائص التي تميزه من بساطة في التطبيق، سهولة 

، المتعلق بالقانون 17/02، كما ورد في أحكام قانون رقم 8في المقارنة، الثبات النسبي، وتوفر البيانات عنه
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انه في حالة وجد اختالفات في الحدود بين معيار العمالة التوجيهي لتطوير ا

ومعياري رقم األعمال أو الحصيلة السنوية، فانه يعتد بمعياري رقم األعمال أو الحصيلة السنوية ويهمل 
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ل للتشويه أو ، فالمشرع منح الثقة في معيار المال دون معيار العمال، كونه غير قاب9معيار عدد العمال
 التحريف، بما انه مبني على وثائق ثبوتية أكيدة )فواتير، طلبيات شراء، وثائق محاسبية...الخ(. 

  معيار رقم األعمال: -1-1-2

يعتمد على تحديد حد أقصى من العمال، وقد اعتمده المشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات 
ال عدت غير ذلك، وهو الصغيرة والمتوسطة، أي قام بتحديد حد أقصى ال  مليار  04يمكن تجاوزه وا 

 01وية مليار دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السن 04... ال يتجاوز رقم عمالها السنوي دج))
 ((.مليار دينار.

 وهو معيار له دور كبير في تحديد حجم المؤسسة، تعتمده الكثير من الدول، غير انه ال يعكس
، كونه تشوبه بعض النقائص وال يعبر عن حسن أداء المؤسسة بصفة 10نشاطها حقيقة بصورة صادقة

، مؤسسةحقيقية، ألنه في حالة االرتفاع المتواصل ألسعار منتجاتها، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع رقم أعمال ال
 .11ويسود االعتقاد بان ذلك ناتج عن تطور أدائها، وفي الواقع ناتج عن ارتفاع األسعار فقط

نا ال يعكس بصورة جلية فكرة عدم ثبات تعريف المؤسسات الصغير والمتوسطة زما إن هذا المعيار
ي ، المتعلق بالقانون التوجيه12/12/2001، المؤرخ في 01/18في البلد الواحد، ففي ظل القانون رقم 
مكن مليار دج، ال ي 02، كان رقم األعمال محدد بحد أقصى يبلغ 12لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ال عدت غير ذلك ، خاصة إذا استمر هذا التجاوز للحدود الفاصلة بينها وبين 13للمؤسسة تجاوزه وا 
 .  14المؤسسات الكبيرة لمدة سنتين متتاليتين فأكثر

إن هذه الزيادة في رقم األعمال والحصيلة السنوية في وضع الحدود الفاصلة بين المؤسسات 
لى عيدل على أحد المظهرين: تسجيل درجة من النمو االقتصادي الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، 

ني أما المظهر الثا مستوى مؤشرات االقتصادي الكلي، وهو ما لم نالحظه خاصة في السنتين األخيرتين،
، هو تدهور وانخفاض قيمة الدينار، وهو ما نالحظه وأقرت به جهات رسمية مختصة )محافظ بنك الجزائر

 والنقد(. مؤشرات مجلس القرض

ما أن المشرع الجزائري بهذه الزيادة، أراد مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوعاء 
الضريبي )إيرادات الميزانية( مساهمة حقيقية حسب قوتها المالية، كونه أخرجها من النظام الضريبي 

حسب تصنيفات المشرع  الجزافي، إلى النظام الضريبي الحقيقي، خاصة المؤسسة التي يعتبرها متوسطة،
 .17/02من القانون رقم  10، و09، 08لهذه المؤسسات فيما بينها، بحسب المواد 
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  معيار االستقاللية: -1-1-3

 تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة...ما يلي: )) 05جاء في نص المادة 

 .((.أدناه.. 3تستوفي معيار االستقاللية كما هو محدد في النقطة  -

المؤسسة المستقلة: كل مؤسسة ال يمتلك من نفس المادة ما يلي: )) 03في النقطة  وجاء
عريف % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، ال ينطبق عليها ت25رأسمالها بمقدار 

 ((.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

، المال ، هي استقاللية رأسمن خالل نص المادة السالفة الذكر، يتبين أن االستقاللية المقصود بها
سة ل مؤسككونه توجد استقالليات أخرى ) استقاللية التسيير، استقاللية الذمة المالية...الخ (، فيجب على 

سبة لكي ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن يكون رأسمالها مملوك لها بصفة كلية بن
من رأسمالها الكلي من قبل مؤسسة أخرى، وهو شرط  %25%، أو بصفة جزئية ال تصل إلى نسبة 100

 أخر إلى جانب الشرطين السابقين، وهو شرط عام في رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.     

من نفس القانون، يجد انه يوجد استثناء عن شرط  07غير أن المتفحص في نص المادة 
ن تمتلك شركة أو مجموعة شركات الرأسمال %، فأجاز أ25االستقاللية في رأس المال، المحدد بـــ 

%، وتبقى يشملها تعريف 49االستثماري جزء من رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة يصل إلى حدود 
، 01/18من قانون رقم  04المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو االستثناء الذي لم تنص عليه المادة 

سب توجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو بح، المتعلق بالقانون ال12/12/2001المؤرخ في 
فق و اري، رأينا تشجيع لهذا النوع من المؤسسات باالعتماد على التمويل المالي من شركات الرأسمال االستثم

 النظام القانوني الذي يحكم التعامل مع هذه الشركات.

ين رأس مال هذا النوع من غير أن هذا المعيار غير مضبوط بالطريقة التي تكفل كيفية تكو 
% أو 25المؤسسات، كون المشرع حدد نسبة عدم حصول أي مؤسسة أخرى أو مجموع مؤسسات أخرى لـــــــ

أكثر، من رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتجاهل لحاالت أخرى مثل حصول عدة مؤسسات 
المؤسسات )مثل حصول ثالث % من رأس مال هذا النوع من 25أخرى، بطريقة مستقلة لنسب اقل من 

%، وعندما نجمع مساهمات الثالث 25مؤسسات أخرى مستقلة كل واحدة على حدا لنسب اقل من 
% من رأس مالها الكلي(، أو حالة 50مؤسسات مجتمعة في رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نجده 
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االستفادة من آليات الدعم مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رأس مال مؤسسات أخرى )ألجل 
 باسم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة(.

، حدد معنى االستقاللية في رأس المال، دون 03، النقطة 05كما أن المشرع في نص المادة 
 توسيعه إلى حقوق التصويت في حالة نشاط المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في شكل شركات األموال، التي

 لتداول. يكون رأس مالها أسهم قابلة ل

  معيار النشاط المعتمد في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -1-2

، المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات 17/02، من قانون رقم 05جاء في نص المادة 
 و/أو تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة...بأنها مؤسسة إنتاج السلعالصغيرة والمتوسطة ما يلي: ))

 ((.الخدمات...

فنجد أن المشرع اشترط في أحكام هذه المادة على المؤسسات لكي يشملها نطاق المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، أن تمارس نشاطا إنتاجيا، أي تقوم بعمليات إنتاجية تتولد عنها سلعا أو خدمات، أي 

ادية )مال، مواد وحدات إنتاجية بالمفهوم االقتصادي، وهي العملية التي تكون بتظافر وتكاثف موارد م
أولية(، وموارد بشرية )جهد فكري و/أو بدني(، وبتنظيم هذه الموارد تنتج السلع أو الخدمات، وهو موضوع 

-2-1أو غرض المؤسسة، لذلك سوف نتطرق إلى المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كقائمة بعملية اإلنتاج )
 (.2-2-1مؤسسات الصغيرة والمتوسطة )(، والنتيجة المتولدة عن عمليات اإلنتاج التي تقوم بها ال1

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحدات إنتاجية: -1-2-1

 ني أحديمثل اإلنتاج في المفهوم االقتصادي احد أهم آليات خلق الثروة، ويمثل في المفهوم القانو 
 مستويات النشاط االقتصادي، إلى جانب نشاط التوزيع ونشاط العرض لالستهالك النهائي.

التعريف التشريعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنها من المنتجين، كونه نص على ما  حسب
د ورد . وبالتالي نعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتج، وق15((... بأنها مؤسسة إنتاج...يلي: ))

على ، 16، المتضمن قانون تسميات المنشأ16/07/1976، المؤرخ في 76/65تعريف المنتج في أمر رقم 
 ((. ) كل مستغل لمنتجات طبيعية وكل زارع أم صانع ماهر أو صناعيانه: )

كما عرف المشرع الجزائري نشاطات اإلنتاج الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
، المؤرخ في 09/03، من قانون رقم 09فقرة  03باعتبارها عونا اقتصاديا، من خالل المادة 
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لعمليات التي تتمثل في ، على أنها: )) ا17ون حماية المستهلك وقمع الغش، المتعلق بقان25/02/2009
تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب 

 ((.وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه األول

في  لمالحظحويل المواد األولية إلى مواد وسلع نهائية جاهزة للبيع النهائي، وافاإلنتاج هو عملية ت
ات نص المادة السالفة الذكر أنها اعتبرت األنشطة الصناعية واألنشطة الفالحية بصفة عاما، هي عملي

إنتاجية، وأهملت نشاط الخدمات من مجاالت اإلنتاج، بالرغم انه من القطاعات المهمة في األنشطة 
 ..الخ.القتصادية التي أصبحت موردا هاما للثروة مثل الخدمات السياحية، والنقل بكل أنواعه، الوساطة.ا

، 18، المتعلق بقانون المنافسة19/07/2003، المؤرخ في 03/03من أمر رقم  03أما المادة 
 نتاجكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصفة دائمة نشاطات ال فجاء فيها على أن المؤسسة هي: )) 

 ؤسسة.((، وهو ما يؤكد أن أنشطة اإلنتاج من مهام وأغراض المأو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد

فالمنتج هو كل شخص طبيعي )فرد ادمي( أو شخص معنوي )المؤسسة الصغيرة والمتوسطة( يقوم 
بإنتاج منتجات طبيعية أو زراعية أو حيوانية أو صناعية، كلية أو ألجزاء من منتوج نهائي، ألجل 

 االستهالك، على سبيل االحتراف، فتكون في شكل مشروع إنتاجي. 

سات ثيقا بالية تحقيقه وهي المؤسسة، التي تدخل في ضمنها المؤسفنشاط اإلنتاج مرتبط ارتبطا و 
ر لعناصالصغيرة والمتوسطة، كوحدة اقتصادية إنتاجية، والتي تعد منظومة إنتاج يقوم على ملكية معنوية ل

 .19المكونة  لها والمتمثلة في العناصر البشرية والمادية والمعنوية

 العناصر البشرية: -أ

ي جميع المستويات داخل المؤسسة، وتكون قادرة على اإلنتاج الجيد والمتميز وتمثل قوى العمل ف
ألي سلعة أو خدمة، ويأتي في رأس هرم هذه الموارد صاحب المؤسسة أو مالكها، كونه هو من يخصص 
دارته  إمكانياته المادية واالقتصادية، وهو من يعطي الصورة االيجابية عن مشروعه، من خالل إستراتجيته وا 

لجيدة، إضافة إلى المدير أو مسير المؤسسة وهو المسؤول عن أداء المجموعة وصاحب السلطة الرسمية ا
في المؤسسة، يستعملها لممارسة القيادة والتأثير على سلوك المرؤوسين لتحقيق غرضها، من خالل 

ن أوامر المؤسسة أو التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، كما تشمل أيضا العمال والخبراء، وهم من يتلقو 
المشروع من المدير بصفته ممثله القانوني، عن طريق آليات االتصال لتحقيق أغراض وأهداف المشروع، 

 .20وتربطهم بالمؤسسة عالقة عمل )تبعية(
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  العناصر المادية: -ب

طلب وتشمل جميع القيم التي يكون للمالك حق القصر عليها، وتتمثل في العناصر المادية التي تت
ق االستقرار والثبات، من عقار أو تجهيزات، كدور السينما، أو اآلالت والمعدات، سواء كمالك، أو ح

شخصي كمستأجر لها، كون حق اإليجار عنصر أساسي في مجموع العناصر التي تؤلف المؤسسة، أو 
 ، وهيالمتغيرةفي حالة حق وقتي مثل حقوق االمتياز، والى جانب العناصر الثابتة توجد العناصر المادية 

ى فة إلالعناصر التي تتغير باستمرار خالل العمليات االستثمارية، مثل المواد األولية، رأس المال، إضا
 .21البضائع

كون كما تجدر اإلشارة إلى انه ال يمكن القول بتوافر تلك العناصر أو سيطرة المؤسسة عليها، ن
 العناصر بطريقة مبشرة أو غير مباشرة من قبلأمام مؤسسة إنتاجية، بل ال بد من وجود تنظيم لتلك 

 .22المؤسسة تنظيما ذاتيا

  العناصر المعنوية: -ج

وهي أهم عناصر المؤسسة أو المشروع في العصر الحديث، خاصة العمليات التجارية التي تعتبر 
فيما  همهاتمثل أ األهم فيها، وهي األموال المنقولة المعنوية التي يتم استغاللها في النشاط االقتصادي، وي

 :22يلي

 .االتصال بالزبائن 
 .الشهرة 
 .العالمة 
 .الحق في اإليجار 
 .حقوق الملكية الفكرية 

 مينوجود هذه العناصر مجتمعة مع أسلوب التنظيم واإلدارة نكون أمام مؤسسة أو مشروع  بالمفهو 
 صغيرةالقانوني واالقتصادي، تقوم بعمليات إنتاجية، متى توافرت فيها شروط ومعايير تعريف المؤسسات ال

 والمتوسطة نكون أمام مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالمفهوم القانوني.
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  أنواع منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -1-2-2

فان منتجاتها محصورة في السلع  ، السالف الذكر17/02، من قانون رقم 05حسب نص المادة 
في  ((. وهو النص الذي يتوافق مع ما وردبأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات...والخدمات، ))

عة كل سل، المتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع الغش، في تعريفه المنتوج: )) 09/03أحكام قانون رقم 
 .23(( مجاناأو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو 

حسب نص المادتين السالفتين الذكر: األولى تشترط في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسة 
نشاط إنتاج السلع والخدمات، أما الثانية فتحصر مختلف منتوجات األعوان االقتصاديين المعروضة 

فمنتجات المؤسسات  لالستهالك في السلع والخدمات، إنتاجا أو توزيعا أو عرضا لالستهالك، وبالتالي
، أو منتوجات معنوية في شكل (1-2-2-1)الصغيرة والمتوسطة تتمثل في منتوجات مادية في شكل سلع

-1)، كما تشمل أيضا الصناعات التقليدية والحرف، بحكم الخصائص التي تميزها (2-2-2-1)خدمات
2-2-3). 

  السلع: -1-2-2-1

م مادي سلعا، غير أن هذا الوصف ال ينطبق في عليمكن اعتبار األشياء الموجودة في العالم ال
 القانون، وبالتالي ال يمكن اعتبار كل األشياء سلعا.

ية، إنتاج تتقاطع مختلف التعاريف الفقهية المتعلقة بالسلعة على أنها منقوالت مادية، نتيجة عمليات
لقانون ايعات الجزائرية فنجد ، أما من الناحية القانونية في التشر 24مهما كان مصدرها طبيعيا أو صناعيا

كل من يتولى حراسة (، الذي استعمل لفظ الشيء بمعنى السلعة )) 2005المدني )قبل تعديل 
ا نص ، فورد لفظ الشيء بصفة عامة بمعنى السلعة في إطار تقرير مسؤولية المنتج، ويقابله25((الشيء...

 .  26، من القانون المدني الفرنسي1384/01المادة 

، تبنى المشرع تعريفا للمنتوج بمعنى السلعة 27 2005أما بعد تعديل القانون المدني الجزائري سنة 
يعتبر منتوجا كل منقول ولو كان متصال بعقار ، التي جاء فيها ما يلي: ))02مكرر فقرة  140في المادة 

ائية والصيد البري، والبحري ال سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذ
((، فنجد أن المشرع أخرج العقار من نطاق السلع، ويتماشى ذلك مع أحكام القانون والطاقة الكهربائية

التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي منعت على هذه المؤسسات ممارسة النشاطات 
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ع المشرع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسة المتعلقة بالعقار في شكل الوكاالت العقارية، كما من
 .28نشاطات االستيراد 

 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وردت في أحكامه تعريف السلعة بنص09/03قانون رقم 
لمرسوم ((، وكذا اكل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا، على أنها: ))18فقرة  03المادة 

، تعرض لتعريف 29، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش30/02/1990، المؤرخ في 90/39 التنفيذي رقم
ة، ويمكن كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحد، على أنها: ))03فقرة  02السلعة بنص المادة 

 ، من المرسوم02((، وهو نفس التعريف الوارد في أحكام المادة أن يكون موضوع معامالت تجارية
، التي عرفت السلعة على أنها كل ما 30، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات90/266التنفيذي رقم 

 يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة، ونعني بالسلعة المنتوج المادي الذي يقتنيه اإلنسان.

سلعة ، المتضمن قانون العالمات، فقد عرف ال19/07/2003، المؤرخ في 03/06أما األمر رقم 
 . 31على أنها كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا

 ، أنهاوما نالحظه في أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش، والمراسيم التنظيمية المتعلقة به
 أخرجت العقار من نطاق السلع وحصرت السلعة في المنقول فقط.

السلع  للسلعة في مختلف التشريعات الجزائرية، أما بخصوص أنواعهذا ما يتعلق بالتعريف القانوني 
 140، في نص المادة 2005فقد وردت بعض منها في أحكام القانون المدني، بعد تعديله في سنة 

 :33، وتتمثل فيما يلي32مكرر

 وهي منقوالت من مصدر زراعي، مثل الخضر، الحبوب، والفواكه. المنتوجات الزراعية: -أ

حوي وهي منقوالت تكون محال لإلنتاج الصناعي، وأهم ما يميزها أنها قد ت توجات الصناعية:المن -ب
 خطورة على مستعمليها أو سوء استعمالها، مثل األجهزة الكهربائية والمبيدات والمنظفات. 

ات، ائيلماوهي الحيوانات التي تصلح لالستهالك، مثل األبقار واألغنام، والدواجن،  تربية الحيوانات: -ج
 إضافة إلى مستخلصات هذه الحيوانات الصالحة لالستهالك، كاللحوم والبيض والجلود والزيت.

والتي تعرف على أنها كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا موجهة للتغذية اإلنسانية  الصناعات الغذائية: -د
تصنيع األغذية وتحضيرها  أو الحيوانية، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ وكل المواد المستعملة في
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ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة في شكل األدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ، وهو ما ورد في 
 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.09/03، من قانون رقم 03فقرة  03نص المادة 

نظمة لتي تعيش في البر ويكون وفق األوالتي تشمل منتوج الصيد البري للحيوانات ا منتوجات الصيد: -ه
حار والتشريعات المعمول بها )تراخيص الصيد(، وكذا منتوج الصيد البحري للحيوانات التي تعيش في الب

 الدنا.   بة في والمياه، وبيوضها، دون الثدييات منها مثل الفقمة والحيتان، نظرا الفتقادها في األوساط المائي

 140 لمادةقد اعتبرها المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني منتوجا، بنص او  الطاقة الكهربائية: -و
رغم مكرر، مسايرا لنظيره الفرنسي، في اعتبار الطاقة الكهربائية ضمن المنتوجات التي تعتبر سلعا، ب

 طابعها غير المادي. 

  الخـــدمات: -1-2-2-2

ديث في القانون المدني، ورائج إن مفهوم الخدمة يحيطه شيء من الغموض، كونه لفظ ح
لخ(، ة...ااالستعمال في القوانين االقتصادية )المنافسة، المستهلك، االستثمار، مدونة النشاطات االقتصادي

ليشمل مختلف االداءات التي يمكن تقييمها بالنقود، وهو لفظ اقتصادي ينتمي إلى مختلف القوانين 
 قانون المنافسة، وقانون العالمات...الخ، ويشمل خدماتاالقتصادية، على غرار قانون االستهالك، و 

 . 34التنظيف والتصليح والترميم والنقل، والحراسة، والخدمات السياحية، والمهن الحرة

 ، المتعلق30/02/1990، المؤرخ في 90/39ورد تعريف الخدمة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 لتسليمامجهود يقدم ما عدا تسليم المنتوج ولو كان هذا كل  برقابة الجودة وقمع الغش، على أنها: ))

 ((.ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

، 09/03، من قانون رقم 10فقرة  03كما تم اعتبار الخدمة على أنها منتوجا، في نص المادة 
خدمة كل سلعة أو المتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع الغش، أين نصت على أن المنتوج بأنه: )) 

 ((.يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

كبر اتعتبر الخدمة منتوجا، أي منقول معنوي وهو توسيع في المفاهيم المتعلقة بالمنتوج، ليضمن 
) )، على أنها: 17فقرة  03حماية للمستهلكين، كما ورد تعريف الخدمة في ذات القانون في نص المادة 

(، وهو ( مةة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا او مدعما للخدمة المقدكل عمل مقدم غير تسليم السلع
 ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش.90/39نفس التعريف الذي تبناه المرسوم التنفيذي رقم 
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ح كإصال تعد الخــــــدمة حسب هذه النصوص هي مجهــــــودات لقاء مقابل خدمة، قد تكــون ذات طابع مادي
ونية ارات القانالستشهزة واآلالت، أو ذات طابع ذهني وفكـــــري كالعـــــالج، وتحرير العقــــــــود وااعطاب األج

لية اعتبار عم قانون والتقنية، وبالتالي فان الخدمة هي مجمــــــــوع النشاطات المقـــدمة للجمهور، كما استثنى ال
يم هو تابعا للخدمة أو مدعما لها، كون هذا التسلتسليم السلعة من الخدمات، حتى ولو كان هذا التسليم 

 .35التزام يقع على البائع

  الصناعات التقليدية والحرف: -1-2-2-3

م كما تدخل أيضا ضمن نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات التقليدية والحرف، وقد ت
قواعد التي تحكم الصناعة ، المحدد لل10/01/1996، المؤرخ في 96/01تعريفها في أحكام أمر رقم 

و أحويل الصناعة التقليدية والحرف هي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تالتقليدية والحرف، كما يلي: ))
 36((.ترميم...أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي وتمارس بصفة رئيسية ودائمة..

ات التقليدية والحرف، يمارس بالتالي فالحرفة يقوم بها شخص طبيعي مسجل في سجل الصناع
دارة وتسيير وتحمل مسؤولية مؤسس تشمل ته، و نشاطا تقليديا مؤهال فيه، ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وا 

أو  النشاطات التقليدية والحرف كل نشاط تقليدي يتعلق بإنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم أو صيانة
، فتمارس في إطار مؤسسة فردية كشخص طبيعي، أو 37ليدوي تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل ا

في إطار تعاونية حرفية أو مقاولة الصناعة التقليدية والحرف، كشخص معنوي، يشرف على إدارتها 
 .38وتسييرها حرفي أو يشارك في ذلك على األقل، كون موضوعها ال يخرج عن هذا النوع من االنتاج

 يرة والمتوسطة في ميدان الصناعات التقليدية والحرف، إلىكما تتعدد نشاطات المؤسسات الصغ
 39ثالثة أقسام، بحسب النشاط الرئيسي الممارس  كمايلي:

  الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية: -أ

وهي كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي، يمارسه الحرفي بنفسه أو يستعين بآالت بسيطة لصنع 
زيينية ذات طابع حرفي يسمح بنقل مهارات فنية، إلنتاج سلع فنية ذات طابع تزيني، أشياء نفعية و/ أو ت

تتميز باألصالة والطابع االنفرادي واإلبداع، نظرا للمواهب التي تتكفل بإنتاجها، خالل فترات طويلة ومواد 
ات طابع استعمالي أولية رفيعة، وتمتاز بارتفاع أثمانها في األسواق، ذات وظيفة تزيينية، أو سلع فنية ذ

)وظيفي(، ما يميزها عن األولى أنها ال تتطلب خبرة ومهارة فنية عالية، تعتمد على العمل المتسلسل 
 والتكراري، تتمثل وظيفتها تتمثل في تلبية حاجيات الحياة اليومية.      
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  الصناعة التقليدية الحرفية لنتاج المواد: -ب

ة، ال كما تسمى الصناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثة، وهي كل صنع لمواد استهالكية عادي
كس تكتسي طابعا فنيا خاصا وتوجه للعائالت والصناعة والفالحة، تتميز بدرجة اكبر من التخصص، ال تع

 غيرة. ثقافة أو هوية شعب معين كونها تنتشر في كل دول العالم، وهي تعرف بالصناعات الص

  الصناعة التقليدية الحرفية لنتاج الخدمات: -ج

وتشمل مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي، يقدم من خاللها خدمة خاصة، كالتصليح أو 
 الترميم الفني.  

كما أن اكتساب صفة حرفي يكون بعد فترة تكوينية والحصول على شهادة تثبت التأهيل، من 
 مؤسسة معتمدة من طرف الدولة، أو شهادة ممارسة نشاط حرفي تمنح من قبلمؤسسة عمومية للتكوين أو 

 . 40إحدى غرف الصناعة التقليدية والحرف، بعد إثبات الممارسة الفعلية للحرفة

، المتضمن قائمة النشاطات 31/10/2007، المؤرخ في 07/339حسب المرسوم التنفيذي رقم 
عة قطاع نشاط، مرتبة ومرقمة وموز  24التقسيمات السابقة  الصناعة التقليدية والحرف، فإنها تضم حسب

 . 41إلى ثالثة ميادين، كل ميدان يتضمن عدة نشاطات

شمل إن مجاالت نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج وتقديم الخدمات كثيرة ومتنوعة، فت
واإليداع واألحواض خدمات النقل البري والبحري والجوي للسلع أو المسافرين، وخدمات المخازن 

ي والمستودعات والحراسة، ومرائب السيارات...الخ، كما تشمل أيضا خدمات الفنادق والمطاعم والمقاه
، 24والمسارح ودور السينما ومؤسسات األلعاب والتسلية، والخدمات السياحية، ومؤسسات التخييم...الخ

 .ء والتقنيين ومحافظي الحسابات...الخذات الطبيعة المدنية كاألطبا إضافة إلى خدمات المهن الحرة

ال كما منع القانون على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممارسة الخدمات المالية والتأمينات، ف
، وهي األنشطة التي تتطلب رأسمال مرتفع 43يمكن لها أن تكون شركة تأمين أو بنك أو مؤسسة مالية

 لممارسة نشاطها مثل شركات المساهمة.وغالبا ما تختار المشاريع الكبرى كإطار قانوني 

 المحور الثاني: األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

، المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة 17/02، من قانون رقم 05جاء في نص المادة 
(. أين نص على (تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية...والمتوسطة: ))
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أن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يتأثر بالطبيعة القانونية للمؤسسة، وهو اإلطار الذي تمارس 
من  03فيه النشاط وينقلها من الواقع االقتصادي إلى الوجود القانوني. وهو ما يتطابق مع نص المادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي ؤسسة: ))، المتضمن قانون المنافسة، في تعريفه للم03/03األمر رقم 
 ((.يمارس بصفة دائمة نشاطات النتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد

سبق القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عبارة عن وحدات اقتصادية إلنتاج السلع 
ن خالل الشكل والخدمات ذات طبيعة مدنية أو تجارية، وتكون صالحة الكتساب الحقوق وااللتزامات م

 قانون القانوني الذي تمارس في إطاره هذه األنشطة، وهو ما يجعلها خاضعة ألحكام القانون المدني أو ال
 ة.التجاري، وبالتالي فان تصنيفها يكون وفق المقاييس القانونية لتصنيف مختلف المؤسسات االقتصادي

حدة صفتها و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بإن اإلطار القانوني هو األداة الفنية القانونية التي تنقل 
ات لتزامإنتاج، من الواقع االقتصادي إلى الوجود القانوني، مما يجعلها صالحة الكتساب الحقوق وتحمل اال

ية، وفق موضوع نشاطها. وبالتالي فان تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باالعتماد على معيار الملك
اصة، أو معيار نوع الملكية مؤسسات مملوكة لشخص واحد أو عدة يكون مؤسسات عمومية ومؤسسات خ

عد . وبالتالي فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطارها القانوني، هي أشخاص مخاطبة بقوا 44أشخاص
ق،  السو  قانون المنافسة، بوصفهم أعوان اقتصاديين، كونها تمارس نشاطات اقتصادية وتتزاحم فيما بينها في

 يح األشكال القانونية التي تمارس في إطارها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاتها.وألجل توض

إن المشرع الجزائري خص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقانون خاص، من خالل قانون رقم 
، 17/02، المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )الملغى(، وقانون رقم 01/18

عترف يلقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )الساري المفعول(، غير انه لم المتعلق با
شخص كلها بالشخصية بالقانونية، وأبقاها في إطار المفهوم االقتصادي، وشملها مفهوم العون االقتصادي 

دها ن، بحكم فوائمن أشخاص قانون المنافسة، مما يدل على عدم تجاهلها قانونيا من خالل هاته القواني
سهاماتها في التنمية  .45وا 

، مما يدل على محاولة ))...مهما كانت طبيعتها...((كما أن المشرع لم يحدد طبيعتها القانونية 
منه لكي يتسع المفهوم ويشمل اكبر عدد من المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات، لكي تستفيد من آليات 

نها الخاص، أخضعها لعدة قواعد من القانون الخاص: لتشمل قواعد الدعم والمساعدة، فنجد أن أحكام قانو 
القانون المدني بصفته الشريعة العامة، وكذا قواعد القانون التجاري، إضافة إلى قواعد أخرى تحددها طبيعة 
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النشاط/ مثل الصناعات التقليدية والحرف، والمهن الحرة. وبذلك يتبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 ات إنتاجية، يجب على القانون أن يتدخل لتنظيم عملها مهما كانت طبيعة نشاطها.وحد

(، أوالسوف نعتمد على ثالث أنواع من التصنيفات، حسب ملكية رأس المال عمومي أو خاص )
 (.ثانياحسب نوع المؤسسة فردية كشخص طبيعي أو مشتركة كشخص معنوي)

  األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معيار الملكية: -2-1

وعها، نحن نعلم أن معيار الملكية ينقسم إلى قسمين: هناك ملكية عمومية تابعة للدولة أو احد فر 
أي األشخاص المعنوية العامة، وملكية خاصة تابعة للقطاع الخاص لشخص طبيعي أو لشخص معنوي 

 خاص.

تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق هذا المعيار إلى نوعين: مؤسسات صغيرة  أين يمكن
 (.2-1-2(، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص )1-1-2ومتوسطة تابعة للقطاع العام )

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات عمومية: -2-1-1

ها عمومي، وتحت وصاية الدولة أو أحد وهي المؤسسات التابعة للقطاع العام ويكون رأسمال
ار )معي فروعها، وتقوم بإنتاج السلع و/ أو الخدمات، إضافة إلى اكتسابها للمعايير المعتمدة في تعريفها

 العمالة، معيار رقم األعمال والحصيلة السنوية، ومعيار االستقاللية(.

ام، ال يمكن لها أن تكون وبالتالي فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار القطاع الع
 مؤسسات وطنية، تحت وصاية األجهزة المركزية مباشرة )الوزارات(، على غرار مؤسسات النقل )الجوي،
ير البحري، السكك الحديدية(، التي تبقى تطبعها صفة المؤسسات الوطنية، ألنه ال تتوفر فيها المعاي

ة لى كبريات الشركات الوطنية، على غرار شركالمحددة لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إ
فيمكن  سوناطراك، أو كوسيدار...الخ، وهي النظرة التي كانت عليها إبان اعتماد مبادئ االقتصاد الموجه،

قرير لها أن تكون احد فروع المؤسسات الوطنية، وهو التعريف الذي تبنته وزارة الصناعة والطاقة، في ت
 .46(1974-1977خاص بمخطط تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة )المخطط الرباعي الثاني، ال

تبقى المؤسسات االقتصادية العمومية ذات رأس المال تابعة للجماعات المحلية ) الوالية، البلدية(، 
يمكن لها أن تكون ضمن نطاق تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أي تابعة للوالية أو البلدية أو 

سسات االقتصادية العمومية وتمنحها استقاللية تامة، أو المؤسسات المسيرة ذاتيا )إبان تنشئها أحد المؤ 
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االعتماد على مبادئ االقتصاد الموجه(، فهي التي يمكن اعتبارها مؤسسات صغيرة ومتوسطة عمومية، 
مثل مؤسسات النقل الحضري، أو مؤسسات النقل شبه الحضري، التي تقدم خدمات النقل )محليا( 

، أين أسند مهمة تحقيق 1963سافرين على مستوى الواليات. وهو ما أقره بداية قانون االستثمارات لسنة للم
التنمية االقتصادية للدولة والهيئات التابعة لها، فإنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون 

زية، ونظرا لقلتها وضعفها لم للجماعات المحلية، أما المشاريع الكبرى فتبقى من اهتمامات السلطة المرك
 . 47تتمكن من تحقيق أهدافها آنذاك

وبالتالي فنجد أن الصور التي تأخذها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، تكون كفروع 
مستقلة للمؤسسات االقتصادية الكبرى أو تظهر عند تجزئة المؤسسات الوطنية، وهذين النمطين غير 

اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها الدولة، خاصة التي طالت المؤسسة موجودان حاليا في ظل 
 يكون  العمومية االقتصادية، ويبقى النمط الوحيد الذي تظهر فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

مة، ات العمحليا، أي تكون مؤسسات محلية تابعة للوالية أو البلدية، تنشط في قطاع النقل، البناء، والخدما
 منها ما يكون مسير مباشرة من طرف الوصاية المحلية التابعة لها، وتخضع محاسبتها لقوانين خاصة،

يراداتها تسجل ضمن ميزانية التجمعات العمومية التابعة لها، ومنها ما يكون ذو طابع  جاري تنفقاتها وا 
را لتغير في اآلونة األخيرة، نظ ، وقد تراجع هذا النمط  من المؤسسات48بحت، في الشكل والتسيير والرقابة

 .49البنية الهيكلية للقطاع العمومي من خالل الخوصصة بكل أنواعها

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات خاصة: -2-1-2

د وهي مؤسسات اقتصادية تعود ملكيتها للقطاع الخاص، وقد ظهرت بوادر هذا القطاع في االقتصا
ق اعتناو القتصادية، عند فشل القطاع االقتصادي العام في تحقيق أهدافه، الجزائري منذ بداية اإلصالحات ا

 ، التي تقوم على1996الدولة لمبادئ اقتصاد السوق، خاصة في ظل دسترة المبادرة الخاصة في دستور 
رية بدأ حمبدأ حرية التجارة والصناعة، مبدأ الملكية الخاصة، مبدأ حرية التعاقد، مبدأ تحرير األسعار، م

ل ، وهو ما شجع الخواص على إنشاء المؤسسات االقتصادية في شتى المجاالت وفق كل األشكا50لمنافسةا
 القانونية التي تؤطر وتنظم األنشطة االقتصادية.

تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، في شكل مشروعات فردية، يكون 
والتسيير واالستغالل والرقابة، وقد يستعين بأفراد من عائلته أو  مالكها هو المسيطر عليها في جانب اإلدارة

ببعض األجراء أحيانا، ويمتاز هذا النوع من المؤسسات بالبساطة في اإلنشاء والتسيير، إضافة إلى 
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نما  المشروعات المشتركة التي تكون في شكل تعاونيات وجمعيات ال تهدف إلى تحقيق الربح المادي، وا 
ألعضائها والمنتسبين إليها أو الفائدة آلخرين في إطار تأدية غرضها القانوني كمختلف لجلب الفائدة 

 الخدمات التي تقدمها الجمعيات، أو الشركات بنوعيها المدنية والتجارية. 

 يظهر اندماج القطاع الخاص في االقتصاد الوطني تحت راية اإلصالحات االقتصادية التي قطعت
ية لعمومشواطا، وبرامج إعادة الهيكلة االقتصادية خاصة ما شمل منها المؤسسات امنها الدولة الجزائرية أ

االقتصادية )خاصة برامج الخوصصة(، في إطار تعزيز دوره في النسيج االقتصادي وبرامج التنمية، 
ع إضافة إلى استحداث أجهزة تساعد المستثمرين الصغار في انجاز مشاريعهم االستثمارية في إطار قطا

ذا ؤسسات الصغيرة والمتوسطة )أونساج، كناك، أونجام، وكالة التنمية االجتماعية(، كل ذلك جعل هالم
رة النوع من المؤسسات التابعة للقطاع العمومي في تراجع، وهو الشيء جعلنا نتحدث عن المؤسسة الصغي

ة لصغير فة بالمؤسسات اوالمتوسطة الخاصة دون العمومية، وهو ما تؤكده المنشورات الرسمية للوزارة المكل
 .  51والمتوسطة

 : األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نمط الملكية -2-2

، على أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي 17/02من قانون رقم  05لقد جاء في نص المادة 
 دمات.ج للسلع و/أو الخ( مهما كان نظامه القانوني )الطبيعة القانونية(، المنتالمؤسسةتلك المشروع )

ه اعتبار بإن المشروع هو مصطلح اقتصادي لم يعرفه القانون إال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
ه وحدة إنتاج للثروة، عن طريق ممارسة مختلف األنشطة االقتصادية، وبالتالي فالمشروع يختلف مفهوم

واعد ، أما في ق52د األشخاص المخاطبين بقواعدهباختالف وظيفته وتنظيمه، ففي قانون المنافسة يعتبر أح
الشكل  ، أما في القانون التجاري فهو53القانون المدني  فهو المخاطب بالقواعد التي تضبط عقد المقاولة

 .54الذي يمارس فيه العمل التجاري 

 كما يشمل أيضا عقد الشركة باعتبارها مؤسسة تخضع ألحكام القانون المدني والقانون التجاري 
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو : )) 55)حسب طبيعة موضوعها أو شكلها(

((، فعن طريق هذا العقد ينبثق المشروع مشترك بتقديم حصة من عمل... نشاطأكثر على المساهمة في 
((، وهو الرأي الذي يؤيد ...المساهمة في نشاط...في شكله القانوني )الشركة(، والذي عبر عنه اللفظ بــــ))

أن الطبيعة القانونية للشركة هي عقد، دون أن نهمل الرأي األخر الذي يؤكد أن الطبيعة القانونية للشركة 
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هي نظام قانوني، من خالل إخضاعها لقواعد قانونية آمرة، وهو ما يبدو بصورة جلية في الشركات التي 
 متطرفين، ال يمكن ألحدهما قدرته على جمع كل الشركات. تقوم على االعتبار المالي، غير أنهما رأيين 

وع فاختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع له أهمية كبيرة، يتوقف اختياره على صاحب المشر 
عباء حسب رغبته في فصل ذمته المالية الشخصية عن الذمة المالية للمشروع، وكذا مستقبل المشروع، واأل

ع ، لذلك يتبين أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تأخذ شكل مشرو 56ى كل شكلوااللتزامات القانونية عل
 ، وهذا األهداف المتوخاة من المشروع أو طبيعة(2-2-2)، أو قد تأخذ مشروع مشترك (1-2-2)فردي 

 النشاط الذي يفرض شكل محدد، أو رغبة صاحب المشروع.  

 :المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كمشروع فردي -2-2-1

األخرى،  اإلنتاج وعوامل المال رأس مالك أو العمل رب يعتبر واحد شخص يمتلكها مؤسسات وهي
 وغالبا ،أحيانا والتنظيم اإلدارة عمل إلى باإلضافة المؤسسة لهذه األساسي المكون  المال رأس يقدم من فهو
 .57مرتفعا فيها العاملين عدد يكون  ال

ويتوقف اختيار صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لنشاط مؤسسته ضمن المؤسسة الفردية، من 
بائية، ية وجخالل اختياره لاللتزامات القانونية التي تقع على هذا النمط، وكيفية التعامل معها )أعباء ضريب

 .58أعباء اجتماعية لصالح مصالح الضمان االجتماعي(

وأصحاب المشاريع االستثمارية في إطار المؤسسات الصغيرة  إن اختيار صغار المستثمرين
والمتوسطة، للمؤسسة الفردية كإطار لممارسة نشاطاتها، نظرا للخصائص التي تميزها، من بساطة في 

و من ،  كونه ه59التركيبة عند اإلنشاء واالستغالل، والرقابة، فهو المسؤول على مؤسسته إداريا وماليا
ين وحده وال ينازعه فيها أي شخص، فهو يديرها ويرسم سياستها بمفرده أو قد يستعيمارس هذه المهام ل

ظرا ببعض اإلجراء أو أفراد من عائلته، كما يتخذ كل قراراته بمفرده بصفته مالكا ومسيرا ومستغال، ن
 ، كما نراها في المشروعات60لحجمها الصغير، فال وجود لجمعيات عامة أو تأسيسية أو هيئات إدارية

 المشتركة. 

كما أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كمشروع فردي، ال يحتاج إلى تعقيدات كثيرة عند اإلنشاء، 
من  22فمتى كان غرضها ممارسة عمال تجاريا فيكفي القيد في السجل التجاري، طبقا ألحكام المادة 

في سجل الصناعات التقليدية القانون التجاري الجزائري، إما إذا كانت تمارس نشاطا حرفيا فيكفي قيدها 
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، المتضمن القانون 10/01/1996، المؤرخ في 96/01من األمر رقم  26و 02والحرف طبقا للمادتين 
 . 61المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف

 والشيء المهم في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كمشروع فردي، هي المسؤولية الشخصية لمالكها
ا التي مالكهلألنها ليس لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها، فذمتها المالية تتداخل مع الذمة المالية الشخصية 

مالكها الشخصي،  تضمن ديون المؤسسة في إطار نشاطها، فيجوز لدائني المؤسسة الحجز على أموال
ذه في ه وفق القواعد العامة في القانون المدني، كونه هو المدين وبصفته مالكا، ال بصفته مسيرا )المسير

 ضامنة ))أموال المدين جميعهاالحالة أجير لدى المالك(، وبالتالي فأمواله كلها ضامنة لديون مؤسسته، 
شخص ، ونحن نعلم أن الذمة المالية لل62لجزائري كما ورد في أحكام القانون المدني ا لوفاء ديونه((،

الطبيعي واحدة ال يمكن لها أن تتجزأ، إال في حالة تأسيس مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية 
 المحدودة التي تعد نوعا من الشركات التجارية.

د كما نعلم أن من خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سهولة اإلنشاء واالنتشار، واالعتما
كلية على شخصية المالك الذي يحتفظ بصفة مطلقة في تسيير مشروعه، مما يجعل من هذا اإلطار 
ي القانوني أكثر مالءمة لهذا النوع من المؤسسات خاصة ذات النمط العائلي وقليلة رؤوس األموال، أ

  يين.مرين والحرفالمشروعات الصغيرة والحرفية، فيكون هذا البنيان القانوني أكثر جاذبية لصغار المستث

بالرغم من أن هذا الشكل هو األكثر انتشارا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة 
الكها، إال ، نظرا لقيمة رأس المال المحدود لالستثمار فيهما والسيطرة المطلقة لم63الصغيرة والمصغرة منها

 سبابألها أو تقاعده أو توقفه عن النشاط أن أهم عيب فيها هو عدم القدرة على االستمرار بعد وفاة مالك
 مختلفة، في مقابل عدم تمكن احد أفراد عائلته من استالم المؤسسة، فحياة هذه المؤسسة متوقف على

 صحة وحياة المالك.  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمشروع مشترك: -2-2-2

ت...الخ(، فتكون ملكيتها وهي مؤسسات تكون في شكل تجمع قانوني )شركات، تعاونيات، جمعيا
مشتركة بين عدة أشخاص )طبيعيين أو معنويين(، وتشمل الوحدات االقتصادية، التي يكون غرضها غير 

 .   (2-2-2-2)، وكذا الشركات التجارية ذات الغرض الربحي(1-2-2-2)ربحي
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  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الملكية المشتركة والغرض المدني: -2-2-2-1

وهي مشروعات مشتركة بين أشخاص القانون الخاص )طبيعية، معنوية(، تقوم بإنتاج سلع أو 
 خدمات، ذات غرض مدني، أي تمارس في إطارها كل األعمال غير التجارية وتشمل ما يلي:

  الجمعيات: -أ

 ى، المتعلق بالجمعيات، عل04/12/1990، المؤرخ في 90/31والتي جاء تعريفها في القانون رقم 
ى ون علأنها اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها، يجتمع في إطار هذه االتفاقية أشخاص طبيعيون أو معني

ة ، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة زمنية، ألجل ترقيولغرض غير مربحأساس تعاقدي 
 . 46صوالرياضي على الخصو  األنشطة ذات الطابع المهني واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي

ن أوهو ما يبين أن الجمعية يمكن لها ممارسة نشاطات اقتصادية لخدمة أهدافها وأغراضها، دون 
ب الكس تهدف إلى الربح بالمفهوم المادي ) كسب نقدي أو مادي يزيد في الذمة المالية للشركاء(، لكن هذا

 عنويا مستقال عنالمادي أو النقدي يمكن أن تحققه الجمعية في إطار ممارسة نشاطها بصفتها شخصا م
حكام األعضاء المؤسسين لها، لكن ال يمكن لها أن تقوم بتقسيمه بين الشركاء، وهو الشيء الذي تؤكده أ

، من خالل إلزام مؤسسي الجمعية عند قيامهم بحلها، بتحويل 90/31من قانون الجمعيات  37المادة 
يهم اقتسام مجوداتها والتي يمكن موجودات الجمعية إلى جمعية أخرى تمارس نفس النشاط، أي حضر عل

من ذات القانون، التي أوجبت على المؤسسين عند حصولهم على  27أن تكون ربحا، وكذلك المادة 
ي الت 26، وكذا نص المادة 65عائدات مرتبطة بنشاطها إعادة استثمارها في الغرض الذي من اجله أسست

 ((رتبطة بأنشطتها...يمكن أن تكون للجمعيات عائدات منصت على ما يلي: )) 

ى كل ذلك يبين أن الجمعية يمكن لها أن تمارس نشاطا اقتصاديا، خاصة في ظل تراجع الدولة عل
الدعم المالي للجمعيات نظرا للظروف االقتصادية الصعبة الحالية، وعدم كفاية محصالت اشتراكات 

ل سلعا وخدمات، ألجل تحقيق أعضائها، وهو ما يحتم عليها ممارسات نشاطات إنتاجية قد تكون في شك
أغراضها واستمراريتها، وهو مجال نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنه نخلص إلى أن الشكل 

 ا.  القانوني للجمعية، يمكن أن يكون إطارا قانونيا تمارس فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاته
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  التعاونيات: -ب

األشخاص الذين يقومون بتكوينها، والطريقة المتبعة في  ويمكن تصنيفها باالعتماد على نوع
 :66تشكيلها، أو الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه، فيمكن أن تكون 

 :خاص ويتمثل هدفها في تقديم خدمات أو إنتاج سلع إلى مجموعة من األش التعاونيات االستهالكية
 باعتبارهم مستهلكين، مثل تعاونيات اإلسكان.

 ويتمثل غرضها في تقديم خدمات أو إنتاج سلع إلى مجموعة من األشخاص  :التعاونيات المهنية
 تجمعهم مهنة واحدة، كجمعيات المكفوفين التي تقوم بإنتاج بعض أدوات وأغراض النظافة.

  :وترتكز في وجوده على السعي إلى تحقيق أهداف اقتصادية لمجموعة من التعاونيات النتاجية
 قطاع نشاط اقتصادي، مثل التعاونيات الفالحية.األشخاص، بوصفهم منتمين إلى 

 لصغيرةمن خالل ما تم التطرق إليه يمكن أن تكون التعاونية إطارا قانونيا تمارس فيه المؤسسات ا
تميز توالمتوسطة نشاطاتها اإلنتاجية للسلع والخدمات، متى رغب فيه المؤسسين لها، نظرا للخصائص التي 

 االلتزامات القانونية. بها إضافة إلى نقص األعباء و 

  الشركات المدنية: -ج

ضافة عرف الفقه الشركات المدنية بأنها عقد يجب أن توافر فيه األركان العامة كسائر العقود، إ
إلى األركان الخاصة التي يختص بها هذا العقد، من صدوره من شخصين فأكثر، بتقديم الحصص، 

، وهو التعريف 67غرضها المدني )موضوعها عمل مدني(واقتسام األرباح وتحمل الخسائر، إضافة إلى 
انه، الذي نستنتج منه شرطان أساسيان لنكون أمام شركة مدنية، فيجب أن نكون أمام عقد شركة بكامل أرك

وان يكون غرضها مدنيا، إضافة إلى عدم تأسيسها في شكل من أشكال الشركات التجاري، بحسب ما ورد 
 لجزائري، فال يمكن لها تتأسس في شكل شركات تضامن أو شركات التوصيةفي أحكام القانون التجاري ا

، وهي األشكال التي تصبغ عليها الطابع 68أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شركات المساهمة
 التجاري مهما كان موضوعها مدنيا. 

انون يليها من الق وما 416الشركات ألحكام القانون المدني، وفق ما تنص عليه المادة  تخضع هذه
 نظرا المدني الجزائري، وتجتمع مع أحكام الشركات التجارية إال ما خصه التشريع التجاري لهذه األخيرة

 لطبيعتها غرضها التجاري.
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 للشركات المدنية دور فعال في الميدان االقتصادي من خالل تنفيذ المشاريع اإلنتاجية، ذات
ويل أو التم فرد ممارستها أو االستمرار في ممارستها لمدة طويلة، بحكمالطبيعة المدنية، والتي ال يستطيع ال

كة تهديد الموت الذي يضع حد لنشاط لمشروعه الفردي بعد وفاته، فهي إطار القانوني للمشاريع المشتر 
لى لألعمال التي ال تمتع بالصفة التجاري، خاصة المهن الحرة والصناعات التقليدية والحرف، إضافة إ

وكذا عدد  بنظام خاص في التسيير واإلدارة يخضع إلرادة الشركاء، وعدم تقييد رأسمالها بمبلغ معين، تميزها
توسطة .وهو الشيء الذي يجعل منها شكال قانونيا جيدا تمارس في إطاره المؤسسات الصغيرة والم69الشركاء

تقدم خدمات للجمهور، نشاطها خاصة مؤسسات الصناعات التقليدية والحرف، وكذا المهن الحرة التي 
وتخضع ألحكام الشركات المدنية، إضافة إلى األحكام القانونية التي تضبط المهنة التي تمثل غرض 

 المؤسسة.  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الملكية المشتركة والغرض التجاري: -2-2-2-2

 التجارية، لكن تعرف ككلوتشمل الشركات التجارية، التي لم يقدم لها المشرع تعريف بصفتها 
الشركات على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم 
ق حصة من المال أو العمل، على أن يقتسموا ما قد ينشأ على هذا المشروع من ربح أو خسارة، أو تحقي

لقانون عريف القانوني للشركة والتي اعتبرها ا. وهو الت70اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة
ة لشخصيلعقدا بصريحة العبارة، والشيء المتباين في الشركات التجارية عن الشركات المدنية، هو اكتسابها 

لذي ، فالقيد في السجل التجاري هو ا71المعنوية يكون بعد قيدها في السجل التجاري وليس بعد تكوينها
 يمنحها الوجود القانوني.

-2-2)يمكن تقسيم الشركات التجارية كمؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى قسمين، شركات أشخاص
 :72(2-2-2-2-3)إلى جانب أخرى لها مزايا الصنفين(، 2-2-2-2-2)، وشركات أموال(2-2-1

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشركات أشخاص: -2-2-2-2-1

التي تقوم في تكوينها على شخصية  وهي المؤسسات التي تمارس نشاطها في إطار الشركات
هي فشركائها، فشخصية الشريك محل اعتبار نظرا للتعارف القائم بينهم والثقة التي تربط بعضهم ببعض، 
 شركات تقوم على االعتبار الشخصي، وقد تتخذ فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األشكال التالية:
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  شركة التضامن: -أ

الشخصي، ولها خصائص تجعلها أكثر مناسبة للمؤسسات الصغيرة تقوم على االعتبار 
اله، والمتوسطة، خاصة العائلية منها، تكون مسؤولية الشريك تضامنية مطلقة عن ديون الشركة في كل أمو 

ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر وال يجوز التنازل فيها عن الحصص أو التداول إال بموافقة جميع 
. 37شريكأن تتمثل حصة الشريك في سندات قابلة للتداول، تتأثر الشركة بحالة أهلية الالشركاء، وال يجوز 

 وهي شركات في أغلبها عائلية أو تجمع بين األصدقاء.

إن هذا النوع من الشركات يجمع في خصائصه على تحقيق أهداف ومميزات المؤسسات الصغيرة 
تها، مارس فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاوالمتوسطة، مما يجعلها تصلح لتكون إطارا قانونيا ت

خاصة من جانب االعتبار الشخصي الذي يعزز تكافل جهود الشركاء الذين تربطهم عالقات فيما بينهم 
ات كما أن معظم الدراس ألجل الحفاظ على المؤسسة والمساهمة في تنميتها ألجل الديمومة واالستمرار.

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الشركات ذات المسؤولية  ألمثلاإلطار القانوني ا تؤكد على أن
 المحدودة، غير أن شركة التضامن تعد منافسا لها في احتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل

 .74خصائصها

  شركة التوصية البسيطة: -ب

الشركاء، تقوم على االعتبار الشخصي كذلك، ال تختلف عن شركة التضامن إال من حيث نوع 
 كونها تضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين يسالون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية مطلقة في
أموالهم الخاصة، وشركاء موصون ال يسألون عن ديون الشركة إال في حدود  حصصهم، ال يمكن تقديم 

ركاء المتضامنين، حصصهم في عمل أو يمارسون اإلدارة أو يظهر اسمهم في عنوان الشركة مثل الش
 .75يمكن تداول أسهمهم بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين

وهو إطار قانوني مناسب لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كون هذه المؤسسات تقوم على 
ون االعتبار الشخصي، غير أن االعتبار المالي له دور مهم في حياة المؤسسة، وهو دور الشركاء الموص

ين، ل وتنمية رأس مال المؤسسة دون تدخل في اإلدارة والتسيير التي توكل للشركاء المتضامنفي التموي
 وبالتالي فهي تحافظ على التسيير السري والفعال من جهة والتمويل الجيد والسهل من جهة أخرى.
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 فاالعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات يجعل منها إطارا مناسبا للمؤسسات الصغيرة
مثل  المتوسطة وداعما لها، خاصة في ظل ازدواجية المالكين، هذا اإلطار ينقلها إلى الوجود القانونيو 

 شركات التضامن.

  شركة المحاصة: -ج

لتحقيق  تعتمد في إنشائها على اتفاق بين الشركاء للقيام بنشاط اقتصادي خالل فترة زمنية محدودة،
 اجله ب اتفاقهم مع نهاية النشاط االقتصادي، الذي أقيمت منربح معين يتم تقاسمه فيما بين الشركاء حس

ثم تنتهي هذه الشركة، وهي شركة مستترة ليس لها حقوق وال التزامات كونها ال تتمتع بالشخصية 
 ات.، تهتم أكثر بالنشاطات الموسمية مثل المحاصيل الزراعية، أو صناعة األفالم والمسرحي76المعنوية

سسات لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية ال يمكن لها أن تكون إطارا قانونيا تمارس فيه المؤ  نظرا
، توسطةالصغيرة والمتوسطة نشاطاتها، وبالتالي ال تستطيع منح الشخصية القانونية للمؤسسة الصغيرة والم

 هذه األخيرة التي لم يمنح لها القانون الشخصية القانونية.

  لصغيرة والمتوسطة كشركات أموال:المؤسسات ا-2-2-2-2-2

م وهي شركات تجارية تقوم في تكوينها على االعتبار المالي، بمعنى أن قوامها يتمثل في تقدي
الحصص المكونة لرأس المال، بصرف النظر عن شخصية الشركاء، وال تتأثر الشركة بأهلية الشريك 

اتها فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاط )وفاة، إفالس، إعسار(، والتي ال تصلح كشكل قانوني تمارس
 إال األولى منها، نظرا لطبيعة تكوين رأسمالها، وتشمل الشركات التالية:

  شركة التوصية باألسهم: -أ

تشبه شركة التوصية البسيطة، إال أن حصص الشركاء الموصون تكون في شكل أسهم صغيرة 
منين لمتضاعنها بدون موافقة بقية الشركاء، أما الشركاء ا القيمة ومتساوية العدد، يمكن تداولها والتنازل

ثة ، فهي شركة تتكون على األقل من ثال77مسؤولون عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة في أموالهم الخاصة
 شركاء. 

هذا النوع من الشركات له مميزات يجعله إطار قانوني مناسب لنشاط المؤسسات الصغيرة 
ة منها التي تطمح للنمو وتحقيق قفزة للوصول إلى مصاف المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة، خاصة المتوسط

كون هذه الشركات ال ينعدم فيها االعتبار الشخصي من خالل الشركاء المتضامنين، الذين يكتسبون الصفة 
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التجارية، غير أن االعتبار المالي له دور مهم في حياة المؤسسة، وهو دور الشركاء الموصون )ال 
بون الصفة التجارية( في التمويل وتنمية رأس مال المؤسسة دون تدخل في اإلدارة والتسيير، وهو دور يكتس

الشركاء المتضامنين، وبالتالي فهي تحافظ على التسيير السري والفعال من جهة، والتمويل الجيد والسهل 
 من جهة أخرى، مثل شركة التوصية البسيطة.

  شركة المساهمة: -ب

ة، وال بامتياز، تهدف إلى تجميع األموال قصد القيام بمشروعات صناعية واستثماريهي شركات أم
ن ، ينقسم رأسمالها إلى حصص، ال يقل عدد شركائها ع78وهي أداة للتطور االقتصادي في العصر الحديث

07 79 . 

يتم تأسيس هذا من الشركات بطريقتين، األولى من دون اللجوء لالدخار العلني، أي من طرف 
ر الدخاالمؤسسين فقط، وفي هذه الحالة ال يقل رأسمالها التأسيسي عن واحد مليون دج، وفي حالة اللجوء ل
عى تستد العلني، يجب حماية الجمهور وفق قواعد قانونية منظمة، تبدأ بعقد التأسيس، وبعد إغالق االكتتاب

 .80مليون دج 05قل عن الجمعية العامة، أما رأسمالها التأسيسي في هذه الحالة ال يجب أن ي

شكل هذه الشركات ال يناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وال يصلح لها كإطار قانوني 
دور لنشاطها، نظرا النعدام االعتبار الشخصي فيها وهو قوام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، من خالل ال

ا بوجود ر فيهد إجراءات اإلنشاء والتسييالكبير لمالكها في اإلنشاء والتسيير والديمومة، إضافة إلى ثقل وتعق
جمعيات عامة ومجالس اإلدارة والمديرين، كل ذلك يجعلها ال تتناسب مع خصائص المؤسسات الصغيرة 

 التي تتميز بالبساطة والسهولة في اإلنشاء والتسيير واالستغالل. والمتوسطة،

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشركات مختلطة: -2-2-2-2-3

ليست قسم جديد من الشركات ولكنها تمتاز بخصائص شركات األشخاص، زيادة على  وهي
 دخراتمميزات شركات األموال، وهو ما يجعلها قبلة للنشاطات االستثمارية التي يحبذها األشخاص ذوو الم

 البسيطة، وتكون فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في شكل نوعين من الشركات:

  سؤولية المحدودة:الشركة ذات الم -أ

، هي شركة تجمع ما بين خصائص شركة 19ظهرت في البداية بألمانيا في النصف الثاني للقرن 
األشخاص وشركة األموال، نظمها المشرع التجاري الجزائري، طرأت على أحكامها عدة تعديالت أخرها سنة 
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لحد األدنى لرأسمالها، شريك، وعدم تحديد ا 50، بزيادة عدد الشركاء بحد أقصى في حدود 2015
، 81مسؤولياتهم في حدود حصصهم، ال يكتسبون صفة التاجر،  تتأسس بعقد تأسيسي من قبل الشركاء

وهي الخصائص التي تجعل منها ذات طابع هجين، وهو نوع مناسب كإطار قانوني لنشاط المؤسسات 
اعد القانونية التي تنظم تسييرها الصغيرة والمتوسطة، كون الشركاء فيها يعرفون بعضهم، إضافة إلى القو 

دارتها بشكل منضبط، يجعلها تستهوي المستثمرين الذين يجهلون علوم اإلدارة والتنظيم، ويقدمون على  وا 
 وضع مدير على رأسها تم ضبط التزاماته قانونيا.   

  المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: -ب

، 1996كذلك ألول مرة في القانون األلماني، نظمها المشرع التجاري الجزائري في سنة  ظهرت
م إلى شخصا ...إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة...ال تض، ))82بمناسبة تعديله للقانون التجاري 

 .83((واحدا >>كشريك وحيد<< تسمى هذه الشركة مؤسسة الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

تتميز هذه الشركة بنفس خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى خصائص مثل 
ه تأسيسها يكون من قبل شخص واحد وتكون لها ذمة مالية مستقلة عنه، يتحمل الخسائر في حدود ما قدم
 من رأس مال الشركة  من حصص فقط دون أن تمتد المسؤولية إلى ذمته المالية الشخصية، يمكن

 فردة،للشخص الطبيعي أن ينشئ شركة واحدة من هذا النوع، يقوم المالك بتأسيس هذه الشركة بإرادته المن
، يديرها بنفسه فيحقق نجاحات أفضل من خالل معرفته 84بتخصيص جزء من أمواله لتكوين هذه الشركة

 .85الشخصية لمختلف أوضاعه

سطة ارس في إطاره المؤسسات الصغيرة والمتو إن هذا اإلطار يعد الشكل القانوني األمثل الذي تم
ت نشاطاتها، نظرا للخصائص التي تميزها وتتطابق تماما مع الخصائص المميزة لهذا النوع من المؤسسا

سات . كما أنها أكثر مالءمة للمؤس86من بساطة في اإلنشاء والتنظيم والتسيير وديناميكية في اإلنتاج
 ها الار القانوني األصلح واألنجع لها في المؤسسات التشاركية، كونالصغيرة والمتوسطة إن لم نقل اإلط

 اشرة،تحتاج إلى رؤوس أموال كبير لإلنشاء ويبقى المالك مدير ومسير لمؤسسته بطريقة مباشرة أو غير مب
الها بما أن المشرع تدخل في أخر تعديل للقانون التجاري وألغى القواعد التي تحدد الحد األقصى لرأسم

 . 87غ الحصة فيها، كما يمكن إن تكون فيها حصة الشريك حصة بعمل في الشركةومبل

في هذا المحور نخلص إلى أن األنشطة االقتصادية أيا كانت طبيعتها، يتم عن طريق المشروع أو 
المؤسسة، مهما كانت طبيعة ملكيته، فرديا كمؤسسة فردية، تكون شخصية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 
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القانونية لمالكها، أو جماعيا كمؤسسة مشتركة، تكون شخصية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  في الشخصية
في الشخصية القانونية للشركة أو التجمع القانوني، وكالهما لهما ذمة مالية مستقلة، انعكاسا لشخصيته 

هي التجسيد  القانونية التي تمارس في إطارها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نشاطاتها، وهذه الشخصية
القانوني للمؤسسة كوحدة إنتاج، لكي تحيا حياة قانونية، تكتسب من خالله الحقوق وتتحمل من خالله كذلك 

 الحقوق.

عن  وبالتالي نجد أن فكرة المشروع أو المؤسسة القت تطورا بعد عجز حلول القانونية التقليدية
، المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وحدة إنتاجمالحقة التطورات االقتصادية، التي جعلت من المؤسسة مثل 

طارا للتنسيق بين أكثر من بنيان قانوني إلرساء الوحدة االقتصادية وعمليات اإلنتاج. ال اج ن إنتأداة وا 
ت المشروع ال يأتي فقط من تجميع رأس المال، بل ال بد من إضافة الجهد البشري وتنظيم تلك العمليا

أصبحت فكرة المؤسسة أو المشروع تطلق على كل تنظيم يكون  وتفاعل رأس المال والعمل، وبذلك
 .88موضوعه اإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 371 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائرياملؤسسات :  حول الوطين تقىاملل

املتعلق بالقانون  02/17من القانون رقم  05قراءة يف نص املادة 
 التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 مداخلة حتت عنوان

 .خاتمة

إن إيجاد مفهوم شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صالح لكل زمان ومكان، يعتبر من أصعب 
 05المادة األمور إن لم يكن من المستحيالت بحسب نتائج هذا البحث، غير أن المشرع الجزائري في نص 

، حاول وضع مفهوما لها في إطار خصوصية وحاجة االقتصاد الجزائري، إضافة 17/02من القانون رقم 
 إلى األهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

عمال فنجده اعتمد كغيره من التشريعات الدولية على عدة معايير منها االقتصادية كمعيار عدد ال
 عامل(، بالرغم من خصوصية اقتصاد الجزائر، الذي لم تتضح 250الذي تأثر فيه بالتشريع األوروبي )

وبا مؤسسة معالمه جيدا في ظل األزمات التي تالحقه، فال يمكن اعتبار المؤسسة المتوسطة في أور 
ة لمرهقمتوسطة في الجزائر كذلك، نظرا لتفاوت نسبة النمو االقتصادي بينهما، وهو ما يؤكد االلتزامات ا
ي فنوني للطرف الجزائري في إطار االتفاقية األوروجزائرية، التي فرضت عليها ضرورة توفير االنسجام القا

ة ادية(، أما معيار رقم األعمال والحصيلتشريعاتها الوطنية وفق التشريعات األوربية )خاصة االقتص
مليار دج في ظل قانونها السابق  02مليار دج، بعدما كانت  04السنوية، التي تم رفعها إلى حدود 

(، وهو ما يبين أن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعال متغير زمانا ومكانا بحسب 01/18)
 دا من التمويل للنفقات العمومية في إطار السياسةالظروف، وهذه الزيادة تعكس بحث الدولة عن مزي

 الضريبية، بإخراج هذه المؤسسات من النظام الضريبي الجزافي، إلى النظام الضريبي الحقيقي، خاصة
 المتوسطة منها.

% من نسبة رأس مال 25أما بخصوص االستقاللية فنجد أن المشرع الجزائري، وضع حد أقل من 
% من 25طة، فال يمكن ألي مؤسسة أو مجموع مؤسسات أخرى، امتالك نسبة المؤسسة الصغيرة والمتوس

ي نسبة رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، غير انه تجاهل وضعية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الت
% من نسبة رأسمالها لكل مؤسسة، أو ما يعرف بالمؤسسة 25تشترك فيها عدة مؤسسات بنسب اقل من 

في التشريع األوروبي أو امتالك مؤسسات صغيرة ومتوسطة لرأسمال مؤسسات أخرى،  المصب التي وردت
 ألجل االستفادة من موارد الدعم تحت غطاء هذا النوع من المؤسسات، وتجاهله لنسبة امتالك مؤسسات
أخرى لحقوق أصوات داخل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مثل نظيره األوروبي )كمصدر تاريخي للتشريع 

 ائري في هذا القطاع(.الجز 
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 إضافة إلى معيار نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحدد بإنتاج السلع والخدمات، أي حصر    
نشاطاتها في عمليات اإلنتاج ألجل خلق الثروة كون دورها اقتصادي واجتماعي بحت، وهو ما يستبعد 

 ع ألن، وفي هذه النقطة حسن ما فعل المشر عنها النشاط التجاري بالمفهوم الضيق )تبادل وتداول الثروة(
دولة الدوري االقتصادي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة هو خلق الثروة وليس تداولها، وهو ما يحتم على ال

 إمدادها بمختلف اآلليات لمساعدتها في تحقيق هذا أهدافها االقتصادية واالجتماعية.

ي والمتوسطة التي امتنع المشرع الجزائري فأما بخصوص الطبيعة القانونية للمؤسسات الصغيرة 
ل تحديدها، وتركها عرضة للتجاذب بين مختلف الدراسات القانونية، مما يجعل هذه المؤسسات التي تمث
ء الواقع االقتصادي تبحث عن وجودها القانوني، في ظل عدم كفاية قواعد القانون التقليدي عن احتوا

لصغيرة والمتوسطة، عن طريق فكرة المشروع االقتصادي التي ومسايرة الواقع االقتصادي للمؤسسة ا
ذه هاعتمدها كبنيان قانوني صالحا الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، تنشط في إطاره هذه المؤسسات، 
لكها الفكرة تتوزع ما بين المؤسسة الفردية التي تستمد شخصيتها القانونية من الشخصية القانونية لما

، والمؤسسة المشتركة كشخصية معنوية تستمد منها شخصيتها القانونية ووجودهما )الشخص الطبيعي(
ر القانوني، وهو الخيار الذي يبقى ألصحاب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أو مالكها من اختياره كإطا

 ةضريبقانوني لمشاريعهم ونشاطاتهم االقتصادية، وهي االختيارات التي تتحكم فيها عدة عوامل أهمها: ال
سؤولية ا الموالمسؤولية الجبائية كونها تتفاوت بين كال الشكلين )المؤسسة الفردية، المؤسسة المشتركة(، وكذ
لى إضافة المالية وتأثيراتها في حالة التعثر واإلفالس، وامتدادها إلى الذمة المالية الشخصية للمالك، إ

 دارة والتسيير والتملك.أهداف العمل واإلستراتيجية، ودرجة السيطرة والتفرد في اإل

وفي األخير ومن أجل ضبط تعريف مناسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يناسب الواقع االقتصادي 
يات الجزائري وبما يخدم أهداف التنمية، ويبين حقيقة المؤسسات المعنية باليات الدعم ، نلتمس التوص

 التالية:

 مصغرة أو التي سماها التشريع األوروبي ضرورة إعادة النظر في معيار عدد العمال، خاصة ال
غم أن المتناهية الصغر التي ال تشغل أي عامل، فيما عدا المالك وهل يمكن اعتباره عامل أجير، بالر 

 شخصيته القانونية هي التي تمنحها الوجود القانوني.
  لألعباء  عامل، نظرا 150إلى  100إعادة النظر في الحد األقصى لعدد العمال بتنزيله إلى حدود

 القانونية التي تنجم عن ذلك )المسؤولية االجتماعية(.
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  ضرورة ضبط مفهوم االستقاللية كمعيار معتمد في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة
 المؤسسات المترابطة فيما بينها بالشراكة في رأس المال.

 ما  لتي تأخذ طابع الشركات، مثلضرورة ادارج حقوق التصويت في معيار االستقاللية هذه المؤسسات ا
 . 2003جاء في التشريع األوروبي المتعلق بتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديد  لسنة 

 واع ضرورة ضبط طبيعتها القانونية بوضع اإلطار القانوني الذي تعتمده لممارسة نشاطها، وتحديد أن
سات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المؤسسة كبنيان قانوني للمؤس  الشركات التي يمكن لها أن تصلح

حسب  الفردية التي تستمد شخصيتها القانونية من الشخصية القانونية لمالكها الشخص الطبيعي، وتكون 
صفة طبيعة نشاطها )مدني، تجاري(، وهذا بإعادة النظر للطابع التجاري لبعض األعمال التي تمارس ب

 منفردة.
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Introduction  

         L’entreprise, sa structure et sa gestion, les pratiques managériales et l’environnement dans 

lequel elle s’inscrit, se transforment, les changements économiques, technologiques et sociaux et 

l’avènement d’un environnement mondialisé, concurrentiel et en mutation continue ne cessent de 

faire transformer les entreprises. 

          L'Algérie a connu une mutation économique très importante en raison du passage de 

l'économie administrée à l'économie de marché à partir de la fin des années 80. 

          Dans ce cadre les entreprises algériennes se retrouvent en concurrence les unes avec les 

autres non seulement à l’échelle nationale mais aussi à l’échelle international, depuis que les 

autorités ont précipité l’intégration de l’Algérie dans l’économie mondiale par la signature d’un 

accord d’association et de libre échange avec l’Union Européenne  et par l’adhésion de l’Algérie à 

l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en faisant abstraction d’un environnement socio-

économique de plus en plus complexe. 

          L’obligation pour les entreprises Algériennes de s’ouvrir sur l’extérieur lui impose non 

seulement d’être à l’écoute de ce marché mais également de disposer d’une stratégie de lui 

permettant de créer une valeur ajoutée, apprécié le degré de leur compétitivité, être toujours en 

contact avec les autres acteurs qui composent cet environnement et à saisir les opportunités qui 

peuvent provenir de l’extérieur et à mesurer les menaces qui peuvent venir. 

            A cet égard, l’objectif de cette étude est d’essayer de connaître les contraintes empêchant 

les PME algériennes de s’évoluer en analysant les problèmes du point du vue de ces dernières. A 

cet effet, un diagnostic d’une PME à été réalisé au niveau de Tizi-Ouzou.  La société d’injection 

plastique et articles scolaires (SISCOPLAST) est une entreprise qui sise dans la zone industrielle 

de Draa El Mizan sur la route nationale n230 sur la direction de Boghni. C’est une filiale de 

groupe E.N.P.C (entreprise nationale de plastique et caoutchouc)  et se considère comme l’une de 

ces entreprises Algériennes qui essaie de trouver la voie la plus courte et la plus efficace pour se 

développer et atteindre son objectif. 

           C’est dans cette optique que nous abordons ce modeste travail qui est un essai de 

diagnostic et de redressement d’une PME Algérienne, le cas de la « SISCOPLAST » (société 

d’injection plastique et articles scolaires). Une analyse pour identifiés les points forts et les 

points d’efforts de la politique de l’entreprise, de sa stratégie, de tous les processus critère de 

son organisation et/ou de son développement ainsi ses faiblesses et déceler. 

        Il est nécessaire aussi de diagnostiquer son environnement car sa connaissance permettre de 

déceler les opportunités à saisir,  les menaces ainsi que  les contraintes financières et juridiques 

auxquels l’entreprise doit y faire face.   

          A cet effet, dans cette étude on va présenter des recommandations ainsi que des solutions 

aux problèmes rencontrés au niveau de l’entreprise. 
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          La méthodologie suivie pour mener  cette enquête c’est d’effectuer un diagnostic en 

interne et un entretien qui à été réalisé avec les responsables de l’entreprise  pour comprendre  

les faiblesses et les contraintes  de la PME algérienne. Les axes développés lors de ces 

entretiens sont: 

- Connaître les faiblesses de la PME publique en Algérie ; 

- Les contraintes liées au financement et les contraintes juridiques. 

          Les données recueillies au moyen des entrevues ont été transcrites et traitées à l’aide 

d’une analyse de contenu. 

        Avant de passer à la présentation des résultats de notre enquête, il est jugé utile de donner 

une définition de PME et son rôle dans l’évolution économique des pays. 
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1- La définition de PME et son rôle dans l’économie  

 1-1   Définition de PME 

              La définition adoptée par l’OCDE1 est basée sur trois critères (les effectifs, le chiffre 

d'affaires et l'indépendance de l'entreprise): « la moyenne entreprise est définie comme une 

entreprise employant de 50 à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 

millions et 2 milliards de Dinars et dont le total du bilan est compris entre 100 et 500 millions 

de Dinars. La petite entreprise est définie comme une entreprise employant de 10 à 49 

personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 200 millions de Dinars et dont le 

total du bilan n'excède pas 100 millions de Dinars. La très petite entreprise (TPE) ou micro 

entreprise, y est définie comme une entreprise employant de 1 à 9 employés et réalisant un 

chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 Millions et dont le total du bilan n'excède pas 10 

millions de Dinars ». 

             Selon B. PARANQUE, «Une PME est une organisation engagée dans une logique de 

conviction dont le résultat est chaque fois remis en cause alors que la grande entreprise est une 

organisation inscrite dans une logique de production de connaissances partagées, c’est à dire la 

production d’informations standardisées susceptibles de permettre des arbitrages sur la base de 

règles communes»2 

          La loi n°17-02 du 10 janvier 2017 à définie la PME comme suit3 : quel que soit son 

statut juridique, comme étant une entreprise de production de biens et/ou de services :  

- employant une (1) à deux cent cinquante (250) personnes ;  

- dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas quatre (4) milliards de dinars algériens ou 

dont le total du bilan annuel n’excède pas un (1) milliard de dinars algériens 

        Cependant, il en résulte que la définition claire et précise de la PME parait difficile, et 

que la notion de PME est nécessairement relative au contexte socio-économique dans lequel 

elle vit et il semble plus souhaitable de rechercher une dénomination commune en déterminant 

un certain nombre de caractéristique globales des PME. 

2-2   L'apport des PME au développement économique de pays  

              Le PME est devenue un moyen essentiel de survie et de l’évolution économique, elle  

répond à l'attente de population en matière de création de l'emploi et participe au PIB par le  

paiement des impôts et différentes taxes de l'Etat. Sa création et son implantation ne font pas 

appel à des gros moyens d'investissement, mais avec des moyens locaux appropries et moins 

couteux. 

           La plupart des pays industrialisés ont atteint aujourd'hui un niveau économique et social 

très attrayant par les biais des PME. 

          L'une des caractéristiques d'une bonne économie d'un pays c'est d'avoir une bonne 

production, consommation suffisant et une augmentation des exportations des biens et services, 

sans oublier une bonne répartition du revenu national. Tout cela entrainerait des conséquences 

positives sur la fiscalité. 
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          L'économie algérienne ne correspond plus à ce que nous venons de décrire ci haut. Les 

PME peuvent donc aider à remédier à la situation dans les domaines de : la production, la 

consommation et les exportations,  La fiscalité et  la lutte contre l'inflation 

2- Les résultats de la pré-enquête 

2-1- Contraintes liées au financement  

        Selon les responsables de SISCOPLAST, le premier obstacle pour le développement de 

leur entreprise c’est le problème d’accès au financement, notamment à moyen et à long terme  

surtout que  l’entreprise ne dispose pas de garantis suffisantes. L’entreprise rencontre plusieurs 

difficultés financières, à savoir : 

 Les procédures d’octroi de crédit sont lourdes et non convenables aux nouvelles 

exigences de transformation  économiques et au changement du marché libre ; 

 Le coût de crédit est élevé et les processus de traitement des demandes de  par les 

institutions financières sont trop longs ; 

 Les banques ne prennent pas en considération la nouvelle notion du risque partagée. 

2-2   Les contraintes administratives et judiciaires 

              Les responsables de SISCOPLAST déclarent que l’un des obstacles les plus rencontrés 

par l’entreprise  au cours de chaque étape du processus de son développement (investissement, 

expansion…) est bien celui de la complexité des démarches administratives. L’administration 

publique algérienne est devenue un problème  majeur à l’émergence d’une économie de 

marché, basée sur la libre concurrence et la promotion de l’investissement. Une situation qui 

découle du manque de transparence dans le traitement des dossiers, de la lourdeur des 

procédures administratives, du non engagement des institutions concernées, du manque de 

coordination et de connexion entre les divers organismes impliquées, de l’absence de structures 

d’accueil et d’encadrement.  

           A cet égard, des milliers de projets d’investissements qui ont été retenus par les agences 

nationales de promotion d’investissement (ANSEJ, ANDI, CALPI…) tardent à se réaliser, 

faute des résistances bureaucratiques cela constitue un vrai  frein pour le développement des 

PME et de l’économie en Algérie.  

            Concernant le cadre juridictionnel algérien, ce dernier est composé de jurisprudence 

pénale, civile, commerciale et administrative. Toutefois, la question de leur application sur le 

terrain reste lente et compliquée. Il revient  donc à la justice et aux juges de faire valoir leur 

fonctions afin que l’institution dont ils sont garants assume au mieux son rôle, et participerai 

ainsi avec les autres autorités au renforcement de l’Etat de droit, qui constitue l’essence de 

toute démocratie et le socle de toute économie moderne. Selon les responsables de l’entreprise, 

les pratiques bureaucratiques, la corruption caractérisent encore l’administration publique. Ses 

lacunes  sont dues particulièrement au fait qu’elle n’a jamais était l’objet d’une mise à niveau, 

tant de ses moyens que de ses méthodes de travail. Il est important  pour la réussite et le 

développement de la PME algérienne et du l’économie, de commencer une réelle mise à niveau 
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de l’ensemble des établissements intervenant dans l’environnement macroéconomique des 

affaires, privées ou publiques. 

          Ajoutons à cet égard, les législations et les politiques économiques sont dans la plupart 

du temps favorables à la grande entreprise, il faut tenir compte du fait que les petites et 

moyennes entreprises PME sont moins bien organisées que les grandes, pour présenter aux 

pouvoirs publics leurs requêtes essentielles et qu’elles ne disposent pas de moyens aussi 

efficaces pour assurer la défense de leurs intérêts auprès des institutions bureaucratiques que la 

plupart des pays ont mis en place pour encourager le développement socio- économique. 

3-  Le diagnostic des forces et les faiblesses de SISCOPLAST 

3-1- Les forces  

 Un personnel de production qualifié et une grande capacité de production. 

 Le climat de travail est empreint de confiance et de respect. 

 Faciliter  les taches entre les services.  

 la siscoplast a établi et mis à jour une procédure « réclamations clients » dont l’objectif 

d’amélioration de produits. 

 Mise en place le système de management de la qualité selon la norme ISO 9001/2008, 

l’environnement selon 14001/2004 et la santé et sécurité au travail (SST). 

 Les matières de fabrication obéissent aux paramètres rigoureux de fiabilité technique et 

de compétitivité de leurs produits et services. 

   Les réclamations des clients sont rares. 

3-2-  Les faiblesses  

 Absence de points de vente propre a l’entreprise. 

 Manque de distribution pour assurer la livraison des produits. 

 Les concurrent de l’entreprise sont repartis à l’est, ouest, centre, et au sud. 

 L’entreprise ne dispose pas de la comptabilité analytique pour mieux gérer ses charges 

et sa politique des prix. 

 L’arrivé des nouveaux importateurs et fabriquant qui utilise des procédures de vente 

déloyales (vente sans facture). 

 La fonction marketing est très faible.  

3-3- Les opportunités 

 Le niveau de leur qualité a été approuvé par la clientèle. 

  Acquisition de nouveaux investissements productifs de d’une valeur de 42 milliards en 

2014.   
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3-4- Les menaces 

 L’apparition de nouveaux concurrents avec un budget marketing important. 

 L’émergence des produits d’importation et l’absence d’organisme de contrôle sur le 

terrain. 

 Le changement technologique rapide. 

4- Les difficultés de la siscoplast  

 La concentration de chiffre d’affaire sur un gros client. 

 Absence des réseaux de distribution. 

 Gamme de produits insuffisante. 

 La fonction marketing n’est pas bien structurer car elle est récente. 

 Une force de vente inadaptée. 

 Absence des méthodes d’analyse mathématiques opérationnelles. 

 Des difficultés au niveau de l’atelier (absence de climatisation). 

 L’absence de la technologie ce qui concerne le matériel, les équipements…… 

 L’absence de la  motivation. 

 L’absence de l’innovation. 

5- Les recommandations  

 Elargir la gamme de produits. 

 Assurer la proximité par l’ouverture des points de ventes sur tout le territoire national. 

 Proposer plusieurs classes de prix de produits. 

 Utiliser l’espace vide de la siscoplast pour élargir les ateliers de production. 

 Améliorer la qualité de production suivant les normes de production. 

 Acquisition de nouvelle technologie. 

 Renforcement de la formation du personnel. 

  Améliorer le processus interne et externe. 

 Favoriser et accélérer la capacité à prendre de meilleures décisions. 

 Développer la capacité d’innovation. 

 Développer le travail collaboratif ou en réseau. 

 Développer les compétences, le savoir et la capacité d’apprentissage. 

 Permettre des échanges d’expériences. 
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Conclusion  

          Il est parfaitement acquit que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle 

fondamental dans le processus de développement économique et social d'un pays. A travers le 

monde, par la flexibilité de leurs structures, leur capacité à s'adapter aux pressions multiformes de 

l'environnement économique, leur aptitude à assurer une intégration économique et le 

développement des régions, les PME sont au centre des politiques industrielles et des 

préoccupations politiques des Etats soucieux de préserver et de développer l'emploi. 

         En fait plus d’une réforme des institutions de régulation économique (à l’instar  des 

systèmes bancaires, commercial et fiscal), d’un soutien financier, c’est d’une évaluation et 

d’appui au développement  industriel avec leur outil indispensable qu’est l’établissement de 

véritable diagnostics organisationnels  et stratégique dont elles ont a besoin actuellement.  

           Pour pouvoir perdurer dans un marché en perpétuelle mutation et concurrencer les 

entreprises étrangères à la pointe de la technologie et de la modernité, qui envahissent et 

s'imposent de plus en plus en Algérie, les entreprises Algériennes se voient dans l'obligation de 

revoir leurs méthodes de management, d'actualiser leurs connaissances du marché et de renforcer 

leurs compétitivité.  

           Dans cette optique de développement, un travail de diagnostic approfondi est plus que 

nécessaire, voire urgent, afin de permettre une meilleure visibilité pour l'augmentation de 

l'efficacité et de la rentabilité du plus grand nombre de ces entreprises. L'amélioration de leur 

compétitivité, le maintien de leur part de marché interne, la conquête éventuelle du marché 

extérieur et la création d'emplois. 

          Les entreprises Algériennes doivent se passer au changement organisationnel et managérial 

qui consiste à procéder aux modifications jugées nécessaires dans l’entreprise afin de pouvoir se 

conformer –ou se maintenir- aux normes fixées par l’efficacité et la performance. Il faut noter que 

le changement organisationnel et managérial est le résultat de l’intervention de plusieurs facteurs 

internes et externes à l’entreprise. 

        A cet égard SISCOPLAST doit  suivre l’évolution de son environnement et être toujours à 

l’écoute de sa clientèle pour garantir sa pérennité, aussi elle doit faire face à ses problèmes, 

soulever ses  contraintes et développer ses capacités.  

          Le rôle de l'Etat organisateur et modulateur structurel  par son influence sur l'environnement 

des affaires par la proclamation des lois, doit être plus que jamais mis à contribution efficace et 

efficiente pour l'investissement temporel et spatial et cela sur la base d'une politique économique 

claire et éclairée. 
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 مداخلة حتت عنوان املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القانون اجلزائريمفهوم 

 مقــــدمــــة

دية المتوسطة من أجل تحقيق التنمية االقتصاو  أولت الجزائر اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة
صادي المتوسطة تلعب دورا هاما في النشاط االقتو  فالمؤسسات الصغيرة، التي تعتمد على قطاع المحروقات

جال لما تقدمه من مزايا خاصة في م، الكبرى فهي ال تقل أهمية عن المؤسسات ، الناميةو  للدول المتقدة
تالت إضافة إلى ذلك فان العالم اليوم يعرف تك، تحسين المستوى المعيشي لألفرادو  التنمية االجتماعية

 التنمية المحلية.و  ما تشكله من خطر على االقتصاد الوطنيو  اقتصادية

 م بقطاع المؤسسات الصغيرةفكان البد من إيجاد وسيلة لمواجهة هذه التكتالت منها االهتما
ا الجزائر من الدول التي أولت اهتماما بهذو ، المتوسطة التي تعد وسيلة للنهوض باالقتصاد الوطنيو 

سطة المتو و  ذلك ما يتجلى من خالل التشريعات المختلفة الهادفة إلى تطوير المؤسسات الصغيرةو ، القطاع
هي و  المتوسطة في التشريعات الجزائرية؟و  الصغيرة مفهوم المؤسساتو  . فما ه02-17أخرها القانون رقم 

 اإلشكالية التي سوف نتناولها في هذا الموضوع.
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 مداخلة حتت عنوان املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القانون اجلزائريمفهوم 

I- المتوسطةو  مفهوم المؤسسات الصغيرة 

ي المتوسطة من بين القطاعات الهامة للنهوض باالقتصاد الوطنو  يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة
ي لية التالفقيرة نظرا ألهميتها كما كانت محل اهتمام الهيئات الدو و  الغنيةلذلك اهتمت به الدول ، للدول

من هذه العريفات نستخلص جملة و ، حسب الظروف االقتصادية المحيطة بها، أعطت لها تعريفات مختلفة
 المتوسطة.و  من الخصائص التي تمتاز بها المؤسسات الصغيرة

هذا  المتوسطة من المسائل الهامة التي يثيرهاو  ةتعد مسألة إيجاد تعريف موحد للمؤسسات الصغير 
 إال أن هناك بعض التعريفات التي أعطتها بعض الدول، ذلك راجع لعوامل عدةو  النوع من المؤسسات

 كما نجد أن هذا النوع من المؤسسات يمتاز ببعضو  المتوسطة.و  الهيئات الدولية للمؤسسات الصغيرةو 
 الخصائص الخاصة.

 المتوسطةو  التعريفات المختلفة للمؤسسات الصغيرةعن بعض  -أ

المتوسطة الختالف مؤشرات قياس و  هناك صعوبة إليجاد تعريف جامع مانع للمؤسسات الصغيرة
. لصعوبة اإللمام بجل ]1[حجم المؤسسات من بلد ألخر. فكل دولة لها معايير لتصنيف هذه المؤسسات

 المتوسطة سوف نحاول النظر إلى بعض التعريفات فقط منها.و  التعريفات التي أعطيت للمؤسسات الصغيرة

  : المتوسطةو  األوربي للمؤسسات الصغيرة تعريف اإلتحاد -

في و مليون أور  40برقم أعمال و  عامل 249و 50المؤسسة المتوسطة هي كل مؤسسة تشغل بين 
 مليون أور في السنة. 27السنة مع حصيلة ال تتعدى 

 7عامل ورقم أعمال سنوي يساوي على األقل  49و 10أما المؤسسة الصغيرة هي التي تشغل بين 
 مليون أورو. 5حصيلة سنوية ال تتعدى و  أورمليون 

 ]2[عمال 09إلى  01المؤسسة المصغرة هي التي تشغل ما بين 

 الصناعية في الدول الناميةتعريف لجنة األمم المتحدة للتنمية  -

أما ، هذا بالنسبة للمؤسسة الصغيرة، عامل 19إلى  15عرفتها على أنها تلك التي تشغل ما بين 
 ]3[عامل 99و 20المتوسطة فهي التي تشغل ما بين 
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 تعريف اليابان  -

، طةالمتوسو  اعتمد االقتصاد الياباني على معايير تتميز بالوضوح إذ ميز بين المؤسسات الصغيرة
 يختلف تطبيقها من قطاع إلى أخر.، العمالةو  معياري رأس المالعلى و  اعتمادا على طبيعة النشاط

 تعريف الهند  -

في األول كانت تعتمد ، المتوسطةو  تعد من الدول النامية اقتصادها اعتمد على المؤسسات الصغيرة
الثابتة أي أن ال  األصولو هو  على معيار عدد العمال ثم في أواخر التسعينات اتسعت إلى معيار ثاني

 ]4[ألف دوالر أمريكي 280يتعدى مبلغ 

 أهميتهاو  المتوسطةو  خصائص المؤسسات الصغيرة -ب

  : خصائصها

 كذا تشجيع العاملين على اإلبداعو  االبتكارو  قابلة إليداع 
 السرعة في مواكبة التغيرات في العملو  المتوسطة تمتاز بالمرونةو  إدارة المؤسسات الصغيرة 

 التكيف نظرا للطابع الغير الرسمي للتعاملو 
 هي وسيلة من وسائل خلق مناصب الشغل 

  : أهميتها

 امتصاص البطالةو  خلق مناصب الشغل 
  معظم هذه المؤسسات تنشئها عائال المدخرات العائلية كون أناستثمار 
 نشاطها(و  حجمهاو  ال تحتاج إلى بنية تحتية )محدودية  تحقيق التنمية المحلية ألنها 
 لها دور في تنمية المناطق الريفية المعزولة 
  د يعو  ذلكو ، إذ تتأقلم بسرعة بتغير الظروف االقتصادية، تعد أكثر مرونة من المؤسسات الكبرى

 إلى قلة حجم االستثمار.
 5[تدعيم الصادراتو  توفير مناصب شغل[ 
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II-  المتوسطة في القانون الجزائري و  تعريف المؤسسات الصغيرة 

لتليه ، ]6[المتوسطةو  تشجيع المؤسسات الصغيرةو  أول تشريع في مجال إنشاء 18-01قانون  يعد
قانون   كما جاء ، القضاء على التبعية النفطيةبعد ذلك عدة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تحسينها بهدف 

 .]7[المتوسطةو  كأخر قانون صادر في مجال المؤسسات الصغيرة 17-02

 02-17المتوسطة قبل قانون و  المؤسسات الصغيرة تعريف  -أ

 18-01المتوسطة قبل قانون و  وضع المؤسسات الصغيرة -

، 1120المتوسطة حوالي و  بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 1964عند االستقالل في إحصائيات سنة 
الوطنية سنة حولت إلى لجان التسيير الذاتي بعد ما كانت مملوكة للمعمرين لتدمج ضمن أمالك المؤسسة 

 ]8[. لقد همش هذا القطاع لعدم وجود سياسة واضحة بخصوصه1967

إال أن عددها كان كما همش القطاع الخاص بدوره إذ كانت هناك بعض المؤسسات الخاصة 
بة كونها كانت تعاني من عدة مشاكل إدارية كالرقا، ضئيل بالمقارنة بتلك المتواجد في القطاع العام

 الصارمة على نشاطها إضافة إلى احتكار الدولة للتجارة الخارجية في تلك الفترة.

 اع االقتصاديخالل فترة الثمانينات شهدت الجزائر تفتح اقتصادي يتمحور في إصالحات في القط
ة لتخفيف من حدة األزمة. مع إعادة النظر بالقطاع الخاص بإصدار العديد من القوانين منها المتعلق

لنشاط ا عطاء مكانة للقطاع الخاص في او  اقتصاد السوق و بداية االنفتاح نحو ، م1988باستقاللية المؤسسات 
 االقتصادي للبالد.

 المتوسطة اهتماما إذ أنشأت وزارة خاصة للقطاعو  ةفي هذه المرحلة شهد قطاع المؤسسات الصغير 
 الذي يهدف إلى تحسين محيط عمل المؤسسات الصغيرة  18-01كذا صدور القانون التوجيهي و 
 ]9[المتوسطةو 

 المتوسطةو  للمؤسسات الصغيرة 18-01تعريف قانون   -

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  2001ديسمبر  12الصادر في  18-01تبنى قانون 
ل لعمارقم او  المتوسطة التعريف الوارد في اإلتحاد األوروبي حيث اعتمد على معيار عدد العمالو  الصغيرة

  : التاليو المتوسطة على النحو  تعريف المؤسسة الصغيرة منه على 04حيث نصت المادة 
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 مداخلة حتت عنوان املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القانون اجلزائريمفهوم 

يكون رقم أعمالها محصور بين و  عامال 250و 50أنها مؤسسة تشغل ما بين : المؤسسة المتوسطة -1
 مليون دينار. 500و 100يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين  وملياري دينار أو  مليون دينار 200

 200ال يتجاوز رقم أعمالها المستوى و  شخصا 49و 10تشغل ما بين مؤسسة : المؤسسة الصغيرة -2
 مليون دينار. 100يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية و  مليون دينار

مليون دينار  20تحقق رقم أعمال أقل من و  عمال 9و 1تشغل ما بين عامل واحد : المؤسسة المصغرة -3
   ]10[مليون دينار 10ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية و أ

الصندوق الوطني للتأمين ، المتوسطة منهاو  تبنت الجزائر آليات دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة
 إنشاء صندوق لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة، تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم ، عن البطالة

 ]11[المتوسطةو 

 18-01بل صدور قانون نشير إلى أن هناك محاوالت وضع تعريف لهذا النوع من المؤسسات ق
ج إنتا المتوسطة الذي عرفها على أنها كل وحدةو  منها التعريف المتعلق ببرنامج تنمية الصناعات الصغيرة

 مليون دينار جزائري  15عامل مع تحقيق رقم أعمال أقل من  500تشغل أقل من و  مستقلة قانونيا
 مليون د ج. 10استثمارها ال يتجاوز و 

تنمية و  المتوسطة من قبل المؤسسة الوطنية للهندسةو  أعطي تعريف أخر للمؤسسات الصغيرة كما
تحقيق رقم أعمال أقل و  عامل 200الصناعات الخفيفة التي عرفتها على أنها كل مؤسسة تشغل أقل من 

 ]12[مليون د ج 10من 

 02-17 المتوسطة في قانون و  تصنيف المؤسسات الصغيرةو  تعريف -ب

 02-17 المتوسطة من قانون و  تعريف المؤسسات الصغيرة -

 من النهوض بهاو  عراقيل أدت إلى إفالسها.و  المتوسطة عدة مشاكلو  واجهت المؤسسات الصغيرة
 الذي أتي بأحكام جديدة، المتوسطةو  المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة 02-17تطويرها صدر قانون و 

 تصنيف جديدين لهذه المؤسسات.و  كما وضع تعريف، قصد جعلها قادرة على مواجهة الصعاب

 نموها االقتصادي.و  المتوسطة يتماشىو  لكل دولة تعريف خاص للمؤسسات الصغيرة

المتوسطة بأنها مؤسسة إنتاج و  المؤسسات الصغيرة 02-17ي بموجب قانون عرف المشرع الجزائر 
 الخدمات مهما كانت طبيعتها القانونية. وأ /و السلع

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftn12
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftn10
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftn11


 

 
 
 

 
 

 - 393 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عنوان املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القانون اجلزائريمفهوم 

  شخصا 250الى  1تشغل من 
  ليار م 1ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية و مليار دينار جزائري أ 4ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي

 دينار جزائري.
  13[محدد في النقطة الثالثة أعلاله واالستقاللية كما هتستوفي معيار[. 

 02-17قم القانون ر ذلك راجع إلى تراجع قيمة الدينار. لقد أتى و  لقد تم تغير رقم األعمال بالزيادة
  : بتحديق المقصود في التعريف الذي ورد كما يلي

 عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوي : األشخاص المستخدمون 

العمل الموسمي و أما العمل المؤقت أ، بمعنى عدد العاملين األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة -
 فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي.

 ر نشاطالمتوسطة التي تنشط هي تلك المتعلقة بأخو  السنة التي يعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة -
 محاسبي مقفل.

 هرا.ش 12دة مهي تلك المتعلقة بأخر نشاط مقفل : مجموع الحصيلةو الحدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أ

مجموع  وأ مؤسسة فما أكثر من قبل %25 كل مؤسسة ال يمتلك رأس مالها بمقدار: المؤسسة المستقلة
 مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 02-17 المتوسطة حسب قانون و  تصنيف المؤسسات الصغيرة  -

  : المتوسطة إلىو  المؤسسات الصغيرة 02-17صنف القانون 

 ومليار دينار جزائري أ 4عامال رقم أعمالها مابين  250و 50تشغل ما بين : المؤسسة المتوسطة -1
 مليار دينار جزائري. 1مليون دينار جزائري إلى  200مجموع حصيلتها السنوية ما بين 

ار مليون دين 400رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز و  شخصا 49إلى  10تشغل بين : المؤسسة الصغيرة -2
 مليون دينار جزائري. 200مجموع حصيلتها ال يتجاوز و جزائري أ

رقم أعمالها السنوي أقل من و  أشخاص 9تشغل ما بين شخص واحد إلى : المؤسسة الصغيرة جدا -3
 مليون دينار جزائري. 20مجموع حصيلتها السنوي ال يتجاوز  ومليون دينار جزائري أ 400
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 خاتمة

لى عسياسة اقتصادية معتمدة المتغيرات العالمية انتهجت الجزائر و  في ضل التحوالت االقتصادية
قوى السوق مما زاد االهتمام بالمؤسسات الخاصة التي تلعب دورا مهما في مجال التنويع الهيكلي 

 ذلك بإصدار منظومة تشريعية متنوعة تهدف إلى تحسين قطاع المؤسسات الصغيرةو ، الصناعي
 ير المؤسسات الصغيرةالمتضمن القانون التوجيهي لتطو  17-02كان أخرها قانون و  المتوسطةو 
، ما يعاني منه من تقلب أسعار صرف الدينارو  التي كيفت حسب التطور االقتصادي الحالي، المتوسطةو 

الحصيلة و  رفع حدود رقم العمال 02-17إذ تم حسب قانون ، المؤسسات الماليةو  تضخم نشاط البنوك
مواجهة التكتالت و  لوطنيذلك كله من أجل النهوض باالقتصاد او  حسب صنف المؤسسة، السنوية

 االقتصادية العالمية.
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الهوامش
 

شكالية تمويل و  "عقد االعتماد اإليجاري ، بن شنوف فيرز ]1[  المتوسطة في الجزائر" و  المؤسسات الصغيرةا 
 –بجاية  –دورها في تطوير االقتصاد الجزائري" جامعة عبد الرحمان ميرة و  ملتقى وطني "عقود األعمال

 514ص ، 2012ماي  17-16يومي ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق 

عراقيل" ملتقى و  المتوسطة في الجزائر صعوباتو  أيوب الشيكير "المؤسسات الصغيرةو  خالدي قاشي ]2[ 
 –الوادي  –المتوسطة في الجزائر" جامعة حمة لخضر و  وطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة

 3، ص 2017ديسمبر  07و 06يومي ، علوم التسييرو  االقتصادية التجاريةكلية العلوم 

مجلة نماء  –التحديات و  الجزائر. الواقعالمتوسطة في و  ياسر عبد الرحمان "قطاع المؤسسات الصغيرة ]3[ 
 www/605.texte.PDF     .2018جوان  –العدد الثالث  –التجارة و  االقتصاد

دراسة  -المتوسطة في الجزائرو  اإلبداع في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة دور، خديجة خنطيط ]4[ 
رسالة دكتوراه في علوم التسيير تخصص إدارة   – المتوسطةو  ميدانية على عين من المؤسسات الصغيرة

علوم و  العلوم التجاريةو  كلية العلوم االقتصادية -  أم البواقي   -جامعة العربي بن مهيدي ، أعمال
http :        25-24ص ، ص 2017-2016السنة الجامعية ، قسم التسيير، تسييرال

Frssiwa.blogspot.com   

 5و 4ص ص ، المرجع السابق، خالدي قاشي أيوب الشكير ]5[ 

ج جريدة رسمية ، المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةيتضمن القانون التوجيهي لترقية  18-01قانون رقم  ]6[ 
 .15/11/2012بتاريخ  77عدد 

 يواصل 2001لقانون  المكملو  المعدل 2017جانفي  10الصادر في  02-17قانون رقم  ]7[ 

 41ص ، خديجة خنطيط المرجع السابق ]8[ 

 43-41ص  –ص ، المرجع السابق  ، خديجة خنطيط ]9[ 

 18-01من القانون التوجيهي  4المادة  ]10[ 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref4
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https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref9
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref1
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref5
http://frssiwa.blogspot.com/
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref7
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref2
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref3
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref6
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref8
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 المتوسطة كخيار لتدارك الفجوة اإلستراتيجيةو  تأمين المؤسسات الصغيرة "إستراتيجية: حنان جودي ]11[ 
كلية  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر ، دراسة حالة الجزائر" دكتورة، االندماج في االقتصاد التنافسيو 

 2017-2016الموسم الجامعي ، علوم التسييرو  العلوم االقتصادية

تخصص  –دكتورة في علم االجتماع ، المتوسطة في الجزائرو  واقع المؤسسات الصغيرة، سامية عزيز ]12[ 
 بسكرة. –جامعة محمد لخضر  – 16/12/2014تاريخ المناقشة  –التنمية 

  02-17من قانون  5المادة  ]13[ 
 

 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/20311?.intl=xa&.lang=ar-JO&.partner=none&.src=fp#_ftnref11
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 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

معاملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قانون 

 املنافسة اجلزائري
 

 

 

 ڤوسم غاليةاألستاذة من إعداد: 

 بأستاذة حماضرة 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
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 مــقــّدمــة

، المتضمن القانون 2017جانفي  10المؤّرخ في  02-17نّصت المادة األولى من القانون رقم 
 ، على ما يلي: (1)الّصغيرة والمتوّسطة الّتوجيهي لتطوير المؤّسسات

 اآللياتو تدابير الدعم الّصغيرة والمتوّسطة وتحديد  المؤّسسة يهدف هذا القانون إلى تعريف»
 «.المخصصة لها فيما يتعلق باإلنشاء واإلنماء والديمومة

 من األمر رقم  3، إذ عّرفت المادة (2)ويطّبق قانون المنافسة الجزائري بدوره على المؤّسسات
 المتعّلق بالمنافسة المؤّسسة، وذلك في فقرتها" أ " بأّنها:  03-03

 مات أونت طبيعته يمارس نشاط اإلنتاج أو التوزيع أو الخدكل شخص طبيعي أو معنوي أيا كا» 
 .(3)«االستيراد

ن رقم من القانو  2ذاته، المعّدلة بموجب المادة  03-03من األمر رقم  2وبالرجوع إلى نّص المادة 
طبق تُ الّسالف الّذكر  03-03، واّلتي ُيفهم منها بأّن أحكام األمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  10-05
تلك و ى نشاطات اإلنتاج ونشاطات الّتوزيع، ونشاطات الخدمات والّصناعة التقليدية والّصيد البحري، عل

اّلتي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها 
يات و ممارسة صالحوهدفها. غير أّنه، يجب أن ال يعيق تطبيق هذه األحكام، أداء مهام المرفق العام أ

 الّسلطة العمومية.

انونية د القمن هاتين المادتين السالفتين الّذكر أّنه تّم تكريس مبدأ المساواة في تطبيق القواع نستخلص
 المتعلقة بالمنافسة على كّل األشخاص متى كانت تمارس نشاطات اقتصادية والذي يندرج عنه مبدأ عدم

أشخاص  د دخولمبدأ المساواة عن الّتمييز بين المؤّسسات طالما تمارس نشاطا اقتصاديا. إاّل أّنه يتّم استبعاد
 عامة مكّلفة بمهام المرفق العام أو الممارسة المتيازات الّسلطة العامة في الّسوق.

را زائر، نظالّصغيرة والمتوّسطة وحّتى في ترقيتها في الج عن المؤّسسات إاّل أّن اإلرادة في الّدفاع
ة األزم) جتماعية، خاّصة في ظل األوضاع الراهنةلمركزها القانوني وألهميتها في الحياة االقتصادية واال

 إلى طرح اإلشكالية القانونية التالية: االقتصادية(، تدفعنا

 نظر إلىالّصغيرة والمتوّسطة بال هل أخذ قانون المنافسة الجزائري بعين االعتبار وضعية المؤّسسات
 االجتماعية؟و  مركزها القانوني وأهميتها في الحياة االقتصادية



 

 
 
 

 
 

 - 399 -  جامعة تيزي وزو   2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عنوان معاملة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قانون املنافسة اجلزائري

عاملة مكيفية  ارتأينا تقسيم المداخلة إلى محورين أساسيين هما: ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة،
ث المبحها ]ومبررات [ وطبيعة هذه المعاملةالمبحث األّول] والمتوّسطة قانون المنافسة للمؤّسسات الّصغيرة

 [. الّثاني
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 والمتوّسطة للمؤّسسات الّصغيرةالمبحث األّول: كيفية معاملة قانون المنافسة 

لي ى التواللمنافسة والتعّسف في وضعية الهيمنة عل حظر المشّرع الجزائري كّل من االتفاقات المقّيدة
 ، باعتبارهما(4)المتعلق بالمنافسة )المعّدل والمتّمم( 03-03من األمر رقم  7و 6من خالل المادتين 

، لما لهما من تأثير في سريان الّسوق هذا من جهة. ومن جهة (5)من الممارسات المقّيدة للمنافسة ممارستين
أخرى، أخضع التجميعات االقتصادية بين المؤّسسات وفي ظروف محددة لرقابة مجلس المنافسة 

           .(6)الجزائري 

سات لذا سنتطرق لتحديد معاملة قانون المنافسة للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة في إطار الممار 
 [.يالمطلب الّثان] رقابة التجميعات االقتصادية ثّم في مجال [المطلب األّولّيدة للمنافسة ]المق

 

 افسة  للمن دةالمقيّ  المطلب األّول: معاملة قانون المنافسة للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة في إطار الممارسات

مادة من خالل ال والمتوّسطة نتناول في هذا المجال معاملة المشّرع الجزائري للمؤّسسات الّصغيرة
يما يتعّلق نتطرق لمعاملته لها ف [ ثمّ الفرع األّولالمتعلق بالمنافسة ] 03-03( من األمر رقم 9التاسعة )

 .[الفرع الّثانيبمسألة تقرير العقوبات عند توقيعها على مرتكبي الممارسات المقّيدة للمنافسة ]
 

ألمر رقم امن  9 ؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة من خالل المادةاألول: معاملة المشّرع الجزائري للم الفرع
 المتعلق بالمنافسة 03-03

 المتعلق بالمنافسة على مايلي: 03-03من األمر رقم 9نّصت المادة 

تشريعي  أعاله، االتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص 7و 6ال تخضع ألحكام المادتين »
 أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له. 

و أصادي يرخص باالتفاقات والممارسات اّلتي يمكن أن يثبت أصحابها أّنها تؤدي إلى تطور اقت
 وّسطةتقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح  للمؤسسات الّصغيرة والمت

سات لممار بتعزيز وضعيتها التنافسية في الّسوق. ال تستفيد من هذا الحكم سوى االتفاقات وا
 «.كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة اّلتي

 من نّص المادة المذكورة أعاله، فإّننا نتطّرق إلى نقطتين أساسيتين هما: انطالًقا

 والمتوّسطة. الّصغيرة مبدأ حظر االتفاقات المقّيدة للمنافسة والمؤّسسات -
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 والمتوّسطة. الّصغيرة مبدأ حظر التعّسف في وضعية الهيمنة والمؤّسسات -
 

 والمتوّسطة الّصغيرة اًل: مبدأ حظر االتفاقات المقّيدة للمنافسة والمؤّسساتأوّ 

لمقّيدة اتفاقات الّصغيرة والمتوّسطة، فإّن المشّرع الجزائري خّفف من معاملة اال فيما يتعّلق بالمؤّسسات
سية لتنافاوضعيتها للمنافسة بترخيص االتفاقات المبرمة بين تلك المؤّسسات واّلتي من شأنها السماح بتعزيز 

لس ومع ذلك، فإّن هذا ال يتحقق إاّل بحصول هذه االتفاقات على تراخيص من مج مع المؤّسسات الكبرى.
من قبل المؤّسسات المعنية إلى  .وحتًما ال ُبّد أن تسبق هذه التراخيص طلبات تقدم(7)المنافسة الجزائري 
 فيما يتعلق بتحديد شروط تقديم تلك الطلبات وكيفيات ذلك.. إاّل أّننا نالحظ فراغا قانونيا (8)مجلس المنافسة

ي ففي إطار االتفاقات اّلتي تسمح للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية 
فعل، ا. بالاّلتي تبرمه يعنيها بالّنظر إلى وضعية تلك المؤّسسات الّسوق، فإّننا نفهم وبوضوح اإلعفاء الذي

تع تفاقات في المساس بالمنافسة بصفة حّساسة ضئيل لكونها قليلة األهمية؛ إذ ال تتمإّن حظ هذه اال
 الّصغيرة والمتوّسطة بسلطة سوق تسمح لها باإلخالل بالمنافسة.  المؤّسسات

 La(9).الّصغيرة والمتوّسطة، ترتكز قاعدة اإلعفاء على معيار حجم المؤّسسات ففي مجال المؤّسسات
taille des entreprises concernées 

 الّصغيرة المتضمن القانون الّتوجيهي لتطوير المؤّسسات 02-17بالرجوع إلى القانون رقم 
يعتها مهما كانت طب الّصغيرة والمتوّسطة والمتوّسطة، فإّننا نتوصل إلى أّنه بالفعل ُتعرف المؤّسسات

 القانونية بأّنها مؤسسة إنتاج و/أو الخدمات.

 ( شخصا.250إلى مائتين وخمسين )( 1تشّغل من واحد ) -

صيلتها ح( ماليير دينار جزائري، و/أو ال يتجاوز مجموع 4ال يتجاوز رقم أعمالها الّسنوي أربعة ) -
ما أكثر %ف25( دينار جزائري. وتستوفي معيار االستقاللية أي ال يمتلك رأسمالها بمقدار1السنوية مليار )

 .(10)رى من قبل مؤّسسة أو مجموعة من مؤّسسات أخ

ن ولتطبيق األحكام المتعّلقة باإلعفاءات، يجد مجلس المنافسة نفسه مرتبًطا بمصطلحات القانو 
 الّصغيرة و المتوّسطة. المتعّلق بالمؤّسسات

عالوة على ذلك، بما أّن مثل هذه االتفاقات ال تستفيد من اإلعفاء بصفة أوتوماتيكية، فهذا يعني أّن 
الُمشّرع ال يكتفي بهذا المعيار ولكن يترك األمر لمجلس المنافسة لتقييم هذه االتفاقات حالة بحالة، وهذا 
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ه وتحليله على أساس تقدير حصة الّصغيرة والمتوّسطة يجب دراست يعني أّن كّل اتفاق بين المؤّسسات
 .(11)الّسوق اّلتي يحوز عليها معا المؤّسسات أطراف االتفاق

 

 والمتوّسطة الّصغيرة ثانيا: مبدأ حظر التعّسف في وضعية الهيمنة والمؤّسسات

في  لتعّسفاالّصغيرة والمتوّسطة، خّفف الُمشّرع الجزائري هنا أيضا من معاملة  فيما يتعّلق بالمؤّسسات
الّصغيرة أو  وضعية الهيمنة  بترخيص االستغالل التعّسفي الصادر عن أحد أو مجموعة من المؤّسسات

 ؤّسساتالمتوّسطة والحائزة على وضعية الهيمنة والذي من شأنه الّسماح بتعزيز وضعيتها التنافسية مع الم
ائري. من مجلس المنافسة الجز الكبرى؛ ومع ذلك، فإّن هذا ال يتحقق إاّل بحصول هذه الممارسة على ترخيص 

 اّل أّننانافسة. إمن قبل المؤّسسة المعنية إلى مجلس الم حتًما أن يسبق هنا أيضا هذا الترخيص طلًبا يقدم والُبدّ 
 نالحظ هنا أيضا فراغا قانونيا فيما يخّص تحديد شروط تقديم هذا الطلب وكيفيات ذلك.

غيرة ة، انطالقا من مالحظتها ومن خالل تعريفها بصالّصغيرة والمتوّسط ال تستطيع إذن المؤّسسات
ها الحجم، من ممارسة تأثير معتبر في الّسوق وذلك من خالل عرقلة سريانه. بالنتيجة، ال يمكن إدانت

لحجم ا يازةبالممارسات المقّيدة للمنافسة )التعّسف في وضعية الهيمنة( مع أّنه ال يمكن استبعاد إمكانية ح
اللجوء  ، ولكن غالبا ما يتمّ (12)ضيقة جدا يمنة: فمثال يكفي أن تكون الّسوق المرجعيةالصغير لوضعية اله

 .(14)، أو إلى قاعدة العقالنية(13)إلى فكرة األثر الحساس
 

بشأن  قوباتالفرع الثاني: معاملة المشّرع الجزائري للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة عند تقرير الع
   المقّيدة للمنافسة       الممارسات

تقدير  المتعلق بالمنافسة، المعّدل والمتّمم، معايير 03-03من األمر رقم  1مكرر 62توّضح المادة 
 العقوبات المالية بشأن الممارسات المقّيدة للمنافسة بالمصطلحات التالية:

مجلس  األمر، من قبلمن هذا  62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من »
ي لحق المنافسة على أساس معايير متعلقة، السيما بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذ
ع تهمة مباالقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤّسسات الم

  «.لّسوق مجلس المنافسة خالل التحقيق في القضية وأهمية وضعية المؤّسسة المعنية في ا
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نحن بصدد الّسالفة الذكر، و  1مكرر  62فيما يتعّلق بالمعايير المذكورة على سبيل المثال في المادة 
سة دراسة موضوعنا هذا، فإّن هناك داٍع لشرح معنى ثالثة معايير تهمنا والمتمثلة في: خطورة الممار 

 نية في الّسوق.المرتكبة، الّضرر الذي لحق باالقتصاد، أهمية وضعية المؤّسسة المع
 

 أّواًل: خطورة الممارسة المرتكبة

 اتحجم المؤّسسيمكن استعمال عدة مؤشرات لتقرير خطورة الممارسة ومنها مّدة الممارسة المعنية، 
 ، نطاق األسواق المعنية بالممارسات، إعادة ارتكابالمعنية )مؤّسسة صغيرة أو متوّسطة مثال(

 .(15)الممارسات
 

 الذي لحق باالقتصادثانًيا: الّضرر 

 ممارسةبالّرجوع إلى القانون الفرنسي، على سبيل المثال، فإّن الضرر الالحق باالقتصاد من قبل ال
، لتوازن ا يجب أن يتالءم مع األثر الفعلي، على المدى القصير والطويل، للممارسة على»المقّيدة للمنافسة 

 . (16)«لب في األسواق المعنيةفي السعر وفي النوعية، الناتج اللتقاء العرض و الط

ددة ير متعوبنفس الكيفية فيما يتعلق بتقدير خطورة الممارسة، فإّنه يتّم الّلجوء هنا أيضا إلى معاي
ية ، مّدة الممارسات، أهمحجم المؤّسسات )كونها مؤّسسات صغيرة أو متوّسطة الحجم مثال(خاصة 

 اختالالت ميكانيزمات السعر...
 

 المؤّسسة المعنية في الّسوق  ثالًثا:أهمية وضعية

حتكار ايتّم األخذ بعين االعتبار وضعية المؤّسسة بالنسبة لمنافسيها؛ فعندما تكون مثال في حالة 
و بحجم متواضع )مؤسسة صغيرة أأوفي وضعية الهيمنة على الّسوق الذي تكون فيه المؤّسسات األخرى 

 ، يجب أن تكون العقوبة أشد.متوسطة(

 يمكن لهالمؤّسسة الّرجوع إلى رقم األعمال هذه األخيرة. و  لس المنافسة لتحديد حجميكون بمقدرة مج
 . (17)كذلك األخذ بعين االعتبار المركز القانوني للمؤّسسة وتعدد نشاطاتها
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 تصاديةالّصغيرة والمتوّسطة في إطار رقابة التجميعات االق المطلب الّثاني: معاملة المؤّسسات

 [ ثمّ الفرع األّولفي دراسة المقصود من رقابة التجميعات االقتصادية ] المجال أوالنشرع في هذا 
 [.الفرع الّثانيالّصغيرة والمتوّسطة في إطار تلك الّرقابة ] نتطرق لكيفية معاملة المؤّسسات

 الفرع األّول: المقصود من رقابة التجميعات االقتصادية

نشاء مؤّسسات ُيعتبر تشجيع عمليات التركيز، على غرار  شتركة معمليات االندماج وامتالك المراقبة وا 
لتجميع على التركيز وا في الّسوق، من أهم اآلليات اّلتي يضعها قانون المنافسة من أجل تشجيع المؤّسسات

اب االقتصادية وتعزيز وضعيتها حتى تواجه المنافسة اّلتي تفرضها باقي األقط من أجل حماية مشاريعها
ى اعتبار % من حجم الّسوق عل 40الكبرى السيما الّشركات األجنبية، طالما أّنها لم تتعدى حّد االقتصادية 

 .  (18)أّن تجاوز هذا الحّد يؤدي إلى إخضاع عملية الّتركيز لرقابة مجلس المنافسة

تجميع  المتعّلق بالمنافسة الّسالف الّذكر، فإّن كل 03-03من األمر رقم  17بالرجوع إلى نّص المادة 
إلى  من شأنه المساس بالمنافسة، والسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤّسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه

ع يرمي إلى ( أشهر، وُتطبق أحكام هذه المادة كّلما كان التجمي3مجلس المنافسة الذي يبّت فيه في أجل ثالثة )
 .من األمر ذاته( 18معينة )المادة % من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق 40حد يفوق 

لى عأو بناًء  إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة أن ترّخص تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،
 .(19)طلب من األطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محّل رفض من مجلس المنافسة

ي أي ترخص بقوة المؤّسسات الناتجة عن تطبيق نّص تشريعي أو تنظيم كما ترخص تجميعات
رة دون خضوعها لرقابة مجلس المنافسة وحصولها على ترخيص من قبله، كما أشارت إلى ذلك الفق القانون 

 .(20)المتعلق بالمنافسة 03-03مكرر من األمر رقم  21من المادة  1
 

 صاديةاالقت الّصغيرة والمتوّسطة في إطار رقابة التجميعات الفرع الّثاني: كيفية معاملة المؤّسسات

شّرع الّصغيرة والمتوّسطة على التركيز االقتصادي والتجميع، احتفظ المُ  من أجل تشجيع المؤّسسات
لّرفع ية واالجزائري، ضمن قانون المنافسة، لها بمكانة في الّسوق بغية تمكينها من تعزيز وضعيتها االقتصاد

 .(21)في أسواق الّسلع والخدماتمن قدرتها التنافسية بما يمّكنها من الّظهور كمتدخل قوي 
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ه نفسه، فإّنه ال ُيطبق الحّد المنصوص علي 03-03من األمر رقم  2مكرر/ 21تطبيقا لنص المادة 
اّلتي يمكن أن يثبت أصحابها أن من شأنها السماح  الّسالفة الذكر على التجميعات 18المادة  في

 التنافسية في الّسوق.الّصغيرة والمتوّسطة بتعزيز وضعيتها  للمؤّسسات

، اّلتي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة غير أّنه، ال يستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات
 من هذا األمر. 20و 19و 17وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 

من األمر  22إلى أحكام هذه الّنصوص، نجدها تتحدث عن الترخيص الخاضع لنص المادة  بالرجوع
-05قماّلتي تحيل إلى التنظيم في هذا الشأن. وبناًء عليه، صدر المرسوم التنفيذي ر  هو نفس 03-03رقم 
 ، والذي يحدد شروط طلب الترخيص لعمليات التجميع،(22)المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع 219

 بشكل عام، وكيفيات ذلك.

ى لو الّصغيرة والمتوّسطة حتّ  وعليه، فقد يرخص مجلس المنافسة للتجميع الذي ينشأ بين المؤّسسات
 .(23)%من حجم الّسوق إذا أدى هذا التجميع إلى تعزيز وضعيتها التنافسية في الّسوق 40تجاوز حّد 

 هاومبّررات الّصغيرة والمتوّسطة طبيعة معاملة قانون المنافسة للمؤّسسات المبحث الّثاني:

[ ثّم لألوّ المطلب انتطّرق أواًل لتحديد طبيعة معاملة قانون المنافسة للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة]
 .[المطلب الّثانيلمبّررات هذه المعاملة ]

 والمتوّسطة المطلب األّول: طبيعة معاملة قانون المنافسة للمؤّسسات الّصغيرة

ها اّلتي تولي ل الّصغيرة والمتوّسطة من القطاعات االقتصادية اإلستراتيجية اتالمؤّسس ُتعتبر
 يةل في التنمفّعا السياسات االقتصادية للّدول المتقّدمة والّنامية أهمية كبيرة لما تقوم به هذه األخيرة من دور

 االقتصادية واالجتماعية.

يها عد تبنّ بالّصغيرة والمتوّسطة  يع المؤّسساتبدأت الجزائر، كغيرها من دول العالم، تهتّم بدعم وتشج
ه نمط اقتصاد الّسوق بعدما كان اقتصادها يعتمد على المشروعات االقتصادية الّضخمة في ظّل التوجّ 

 .(24)االشتراكي واّلتي جّسدتها المؤّسسات العمومية االقتصادية

تشجيع وتطوير قطاع لذا وضعت الّسلطات العمومية نصوًصا تشريعية وتنظيمية من أجل 
الّصغيرة والمتوّسطة في ظّل الحياة االقتصادية اّلتي تعرفها الجزائر، وهذا ما تضّمنه القانون  المؤّسسات
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، والتصدير (26)، وكذلك التشريعات المتعلقة بتطوير االستثمار(25)الّصغيرة والمتوّسطة المتعلق بالمؤّسسات
 .(28)ومية، فضال عن مجال الصفقات العم(27)واالستيراد

لين لمتعاماكتذكير، ُولد قانون الممارسات المقّيدة للمنافسة في الواليات المتحدة األمريكية لحماية 
دت من الّصغيرة والمتوّسطة هي اّلتي استفا المؤّسسات الصغار ضّد الذين يمارسون سلطة في الّسوق. إنّ 

ة نما سمح لها بالوجود رغم المحاول( حي1890القانون األمريكي المضاد لالحتكار)قانون شرمان لعام 
ون الممكنة للمؤّسسات الكبيرة إقصاءها، لذا هناك من يرى أّنها ال يمكن أن تكون معنية بقواعد قان

 .(29)الممارسات المقّيدة للمنافسة

ها ا ونموّ الّصغيرة والمتوّسطة وحّتى في دعمه عالوة على ذلك، إّن اإلرادة في الّدفاع عن المؤّسسات
لخيار اكما سنتطرق إلى ذلك أدناه، تبّرر هذا  متها الحّساسة في الحياة االقتصادية واالجتماعية،لمساه

ية ثر أهمُتجيز للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة ما ُيمنع على المؤّسسات األك للسياّسة االقتصادية كونها
في قوياء. و بمنافسة المتعاملين األالّصغيرة والمتوّسطة الموجهة للسماح لها  التفاقات بين المؤّسسات مثال

 الختام، الّسماح للصغار بالحصول على وسائل للكفاح ضّد الكبار. وبما أّن دور القانون هو حماية
 مّما ُيبّرر الّصغيرة والمتوّسطة، الّضعيف من القوي، فإّن هذا ُيبّرر الّتمييز اإليجابي لمصلحة المؤّسسات

ن اواة بي)عدم المس لها في قانون الممارسات المقّيدة للمنافسة ضيليةالمعاملة الخاصة والتفكذلك فكرة 
 .(30)المؤّسسات(

متوّسطة الّصغيرة وال تهدف إلى حماية المؤّسسات األحكام اّلتي لذا يتضمن قانون المنافسة الجزائري 
 وتعزيز تواجدها في أسواق الّسلع و الخدمات.

 

 غيرةت الّص والتفضيلية من قبل قانون المنافسة للمؤّسساالمطلب الّثاني: مبّررات المعاملة الخاصة 
 والمتوّسطة

 مؤّسساتالخاصة والتفضيلية من قبل قانون المنافسة لل تنقسم األسباب والّدوافع المبّررة للمعاملة
رى وأخ [الفرع األّولالّصغيرة والمتوّسطة، ضمن الّسياسة االقتصادية المتبعة، إلى مبّررات اقتصادية ]

 [.الفرع الّثانياجتماعية ]
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 الفرع األّول: المبّررات االقتصادية

غيرة من بين المبّررات االقتصادية للمعاملة الخاصة والتفضيلية لقانون المنافسة للمؤّسسات الّص 
 والمتوّسطة، نجد ما يلي:

اصة ات الخفي إطار سياسة اقتصادية قائمة على اقتصاد تنافسي فّعال، يقوم على اعتبار المؤّسس -
طة، الّصغيرة والمتوسّ  من الفاعلين األساسيين في الّسوق، ُتراهن الحكومة على تكثيف نسيج المؤّسسات

ن خاصة في ظّل األزمة االقتصادية اّلتي تعيشها البالد، في الوقت الحالي، معتبرة هذا الّنموذج م
 المؤّسسات سبيال للتخلص من التبعية لنظام الريع النفطي.

 كّيف معالّصغيرة والمتوّسطة الّنموذج األمثل للتنمية، في ظّل قدرتها على الت المؤّسسات تعتبر -
 .(31)األزمات ومواجهة الصعوبات ومرونة اإلجراءات المتعلقة بإعادة هيكلتها

ات في الّصغيرة والمتوّسطة أحد مجاالت جذب المّدخرات وتحويلها إلى استثمار  المؤّسسات ُتعتبر -
 مختلف القطاعات، حيث إّنها تعتمد أساًسا على محدودية رأس المال، مّما ُيعّد عنصًرا لجذب صغار

تي لّ ركة االمّدخرين. ومن ناحية أخرى، فإّنها تتوافق وتفضيل صغار المّدخرين الذين ال يميلون لنمط المشا
 .(32)ال تمّكنهم من اإلشراف المباشر على استثماراتهم

واجدها تالّصغيرة والمتوّسطة في تحقيق الّتكامل الصناعي، إذ من المؤّكد أّن  مساهمة المؤّسسات -
ات لنشاطمع المؤّسسات الكبرى وتكاملها يدفع عملية التنمية إلى األمام . فالمؤّسسات الكبيرة تسود في ا

ا أهمية هر فيهالّصغيرة تسود في تلك النشاطات اّلتي ال تظ لرأسمالية العالية، بينما المؤّسساتذات الكثافة ا
وق وفورات الحجم ألسباب تتعلق بطبيعة المنتوج ذاته أو طبيعة العملية اإلنتاجية، أو بسبب ضيق السّ 

 .(33)الكلية للّسلعة

ة من ت، إذ ُتعاني معظم الدول الناميالّصغيرة والمتوّسطة في ترقية الصادرا المؤّسسات تساهم -
لع سوفير توجود عجز في الميزان التجاري، لذلك الُبّد لها من إنتاج سلع للتصدير قادرة على المنافسة، أو 

 تحّل محّل الّسلع المستوردة. 

يمكن للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة أن تساهم في التخفيف من حّدة العجز في الميزان التجاري، 
باستخدام أفضل أنواع الفنون اإلنتاجية، كأن تساهم مباشرة في إنتاج مكّونات الّسلع اّلتي تتّجه  وذلك

( عمال ويغلب عليها الطابع الحرفي لها 10اّلتي يعمل فيها عشرة ) المؤّسسات للتصدير، فنجد مثال أنّ 
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تتمتع هذه المنتجات  القدرة على تلبية احتياجات أسواق التصدير، وخاصة المنتجات التقليدية، حيث
بزيادة طلب الّدول الصناعية عليها، إلى جانب أّنها أكثر استجابة للتغّيرات السريعة في الّسوق 

 .(34)العالمي
 

 الفرع الّثاني: المبّررات االجتماعية 

غيرة بين المبّررات االجتماعية للمعاملة الخاصة والتفضيلية لقانون المنافسة للمؤّسسات الّص  من
 والمتوّسطة، نجد ما يلي:

 عني قانون ذ ال يإـــــ ُيعّد قانون المنافسة واحًدا من القوانين اّلتي تضمن للمستهلك حّقه في االختيار، 
ّنما بتحسين  من األمر رقم  1ظروف معيشته، إذ نّصت المادة  المنافسة بحماية المستهلك فقط، وا 

 المتعلق بالمنافسة على ما يلي: 03-03

يدة يهدف هذا األمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مق» 
روف ظومراقبة التجميعات االقتصادية، قصد زيادة الفعالية االقتصادية وتحسين  للمنافسة

 «.كينمعيشة المستهل

والمتوّسطة في هذا الهدف على أساس أّن هذا  الّصغيرة تصّب األحكام الخاصة بالمؤّسسات 
إلى  ألقربالنموذج من المؤّسسات يضمن منافسة فّعالة في الّسوق، خاصة ذات الُبعد المحلي، واّلتي ُتعّد ا

 ار يعود بالفائدة علىالمستهلك، وهذا ما يضمن حركية وتنّوًعا في العرض يصاحبه انخفاض في األسع
 .(35)المستهلك

الّصغيرة بدور فّعال في توفير فرص العمل إذ تتجاوز حتى المؤّسسات  المؤّسسات ُتساهم -
 .(36)الصناعية الكبيرة في هذا المجال رغم صغر حجمها واإلمكانيات اّلتي تتوفر عليها

على  ُتعتبر وسيلة فّعالة للقضاءالّصغيرة والمتوّسطة، فإّنها  رغم ضعف استثمارات المؤّسسات -
طة لمتوسّ الّصغيرة وا البطالة وزيادة العمالة، حيث إّن أغلب اإلجراءات المتبعة في إطار سياسة المؤّسسات

ا ّن هذأتصّب في تقوية قدرتها على التشغيل، إذ أثبتت العديد من الّدراسات اّلتي أجريت في هذا المجال 
بالمؤّسسات الكبرى، أي أّنها تتطلب  تكثيف عنصر العمل مقارنة النموذج من المؤّسسات يميل إلى

 استثمارات أقل لكل فرصة في المتوسط عن المؤّسسات األخرى.
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كما ُتعّد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيلة فّعالة إلعادة إدماج بعض الفئات كخريجي  -
ت العمومية أو بفعل تقليص حجم الّسجون أو المسّرحين من مناصب عملهم جراء إفالس بعض المؤّسسا

 .(37)العمالة فيها جراء إعادة الهيكلة أو الخوصصة

ائر بالرغم من التحسن المعتبر لنسب مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل بالجز    
% عند نهاية 23,43( مثال، حيث وصلت نسبة مساهمة هذه المؤسسات إلى 2016ـــــ2003خالل الفترة )

، إال أنها تبقى نسب منخفضة نوعا ما (38)%10,52تقدر ب  2003، بعدما كانت هذه النسبة سنة 6201
 في %، بينما36إذا ما قرنت بالدول األخرى، حيث يقدر متوسط هذه النسبة في الدول منخفضة الدخل ب 

 % في الدول مرتفعة62%، في حين تتجاوز 57الدول متوسطة الدخل يقارب متوسط هذه النسبة 
 .(39)الدخل

ل إن التطور الحاصل لنسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل بالجزائر خال   
%، و بالرغم من هذه النسب المحتشمة 23,43% و 10,52(، بنسب تراوحت بين 2016ـــــ2003الفترة )

إلى  قع، حيث يعود األمرلمساهمة هذه المؤسسات في التشغيل بالجزائر، إال أن ذلك ال يعكس حقيقة الوا
ة، عدم التصريح بالعمال، و هذا بسبب اعتماد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العمالة غير األجير 

 حيث يزاول صاحب العمل عمله بنفسه مع االستعانة بأفراد أسرته، و يبرر ذلك بوضوح في مجال تجارة
كذا  وعتماد على العمالة الموسمية و المؤقتة التجزئة و بعض الخدمات البسيطة المتنوعة، كما يكثر اال

 .تشغيل صغار السن

و كثيرا ما يجري تشغيل العمال دون ارتباطات تعاقدية ملزمة للطرفين ودون إبالغ المؤسسات 
ر اد غيالحكومية المعنية كمفتشية العمل و مؤسسات التأمين االجتماعي. باإلضافة إلى ارتفاع حجم االقتص

مليون شخص يتوزعون على قطاعات التجارة و الخدمات)  3,9الجزائر و الذي يشغل حوالي الرسمي في 
(، و %17,70(، و النشاطات الصناعية االستهالكية )%37%(، و البناء و األشغال العمومية )45,30

، وهي تقريبا نفس القطاعات (40)2012ذلك حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 
 التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الرسمية، مما يصعب تحديد مساهمة هذه المؤسسات في

 .(41)التشغيل بالجزائر بشكل دقيق
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 خـــاتمــة

يلية إّن معاملة قانون المنافسة الجزائري للمؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة هي معاملة خاصة وتفض
 في الّسوق، صعوبة تحّقق إمكانية تأثيرها على سريان المنافسةوهذا مبّرر من جهة بحجمها الصغير و 

ظر ودورها في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى. إاّل أّن إعفاءها سواء من ح
ف على ل يتوقّ أو التعّسف في وضعية الهيمنة ال يتّم تلقائيا أو أوتوماتيكيا، ب االتفاقات المقّيدة للمنافسة

 ينها.باّلتي تتم  ص من مجلس المنافسة الجزائري واألمر ذاته بالنسبة لرقابة التجميعات االقتصاديةترخي

يشة روف معظيثبت ويؤكد هذا كّله أّن المنافسة ما هي إاّل وسيلة لزيادة الفعالية االقتصادية وتحسين 
لمذكورة قانون المنافسة الجزائري امن  1أّكدت عليه المادة  المستهلكين وليس غاية بحّد ذاتها، وهذا ما

 أعاله.

الّصغيرة أو  في األخير، نتمنى أن يتّم سّد الفراغ القانوني المتعّلق بتحديد شروط تقديم المؤّسسات 
 لهيمنةالطلب الترخيص أو اإلعفاء من حظر االتفاقات المقّيدة للمنافسة أو التعّسف في وضعية  المتوّسطة

 هذه المؤّسسات فعليا من هذا اإلعفاء.وكيفيات ذلك، حتى تستفيد 
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 02-17الصغرية واملتوسطة يف ظل قانون  مفهوم املؤسسات

 اليت تواجهها وإشكاليتها

 مداخلة حتت عنوان

 مقدمة 

غيرها شهد بلد الجزائر مرحلة من التحوالت الجذرية في بيئتها االقتصادية، بحيث اتجه منظورها ك
ل من الدول وبغية توسيع دائرة االستثمار في مجال اقتصاد السوق إلى تحرير طاقات المقاولين من خال

 فكيري اوية النمط التإعطاء األهمية الحاسمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فنجد إن الجزائر قد غيرت ز 
من  تع بهحول هذه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نظرا ألهميتها ودورها في عملية التنمية المستدامة وما تتم

نوع من ، فقد ولدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر منذ نهاية الثمانينات، وكان لهذا ال مزايا
 .ي المؤسسات دور ثانوي فقط في االقتصاد الجزائر 

استأثرت الصناعة  1963ما يبرز من خالل التطور التدريجي خالل السنوات بحيث في عام  وهو 
، حين أنفقت 1969بالمائة في عام  29% من اإلنتاج المحلى، ثم وصلت إلى 5الجزائرية بالنسبة 

من ع بالمائة من إجمالي االستثمار...إلخ، مما يدف 51إلى  23االستثمارات الصناعية في نفس الوقت من 
مجال  السائد في 1990الضروري العمل على الزيادة فاعلية هذه المؤسسات نجد أن التزام الدولة منذ سنة 

اقتصاد السوق على تحرير طاقات المقاولين من خالل إعطاء األهمية حاسمة للمؤسسات الصغيرة 
  1.والمتوسطة التي تعتبر كعمل تجاري ينتج سلعا و/أو خدمات

عملت  التي تحتلها هذه المؤسسات التي تعتبر من اهم المواضيع الرئيسية فقد ونظرا لهذه المكانة
د الجزائر على تنظيم أحكام خاصة لتشجيع و إنشاء هذا النوع من المؤسسات، والذي نجد من ضمن الجهو 

قرار تشريعي  182-01المبذولة من السلطة الجزائرية هو إصدار قانون رقم  الذي يشكل أول تجسيد وا 
ع هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكون ان الجزائر قد بذلت مجهود كبير لتعزيز اآلليات لتشجي
 02-17إصدار قانون جديد وهو قانون رقم  لنهوض بالمؤسسات المتعثرة وذلك من خالل  الالزمة

 بها. اإلنهاض وا عادة 3المتضمن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لعقبات االورقة البحثية التطرق إلجابة على اإلشكالية التالية ما هي بالتالي سنسعى من خالل هذه 
لتي التي تعرقل هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ وما هي التدابير واآلليات ا
سطة تضمنتها أحكام هذا القانون الجديد لمعالجة هذا العثور الذي أصاب بعض المؤسسات الصغيرة والمتو 

 ا قادرة على مواجهة تلك العراقيل.وجعله

 ولتناول هذه اإلشكالية األساسية التي تخللتها مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 
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 ما هي الصعوبات المعرقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 

 يل؟من إطار هذه العراق إخراجهاتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد  ما هي التدابير وسياسات 

 و وذلك قصد الوصول لتحديد مختلف التدابير المساعدة والدعم المقاول مؤسس المؤسسة الصغيرة / أ
 المتوسطة، مع بيان أهم االستراتجيات الالزمة لتعزيز هذا القطاع.

 الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل التالي:  تعين التطرق إلطار النظري لهذه المؤسسات

 بحيث نخصص للمبحث األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
صة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل وتدابير المخص في حين نتناول بالمبحث الثاني لعراقيل

 لها .
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 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث األول:

 من ضمن أهم المواضيع الذي يجب إبرازه من تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر
 ي( لثانالفرع ا( ومن زاوية أخرى نتناول خصائص التي تتمتع بها )الفرع األولخالل تناول تعريفه من جهة)

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعايير تصنيفها: المطلب األول

يعتبر تحديد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المسائل التي ال يمكن حصرها في 
ن قانو  تعريف واحد مما آل المشرع الجزائري كغيره من الدول لتحديد تعريف لهذا النوع المؤسسات في إطار

ة ملتمسا في ذلك على معايير تجسد هذا التصنيف للمؤسسات الصغير  )الفرع األول(، 17-02
 .  )الفرع الثاني(والمتوسطة

 تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول

-17لقد تناول المشرع الجزائري تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المادة الخامسة من قانون 
ليه إوهو تعريف الذي أل   )أوال( المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02

 ()ثانياالعديد من الدول و األجهزة والمؤسسات المالية الدولية منها البنك الدولي 

و/أو  تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع
 الخدمات:

 ( شخصا.250( إلى مائتين وخمسين )1تشغل من واحد ) 

 نوية ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ماليير دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها الس
 ( دينار جزائري.1مليار )

 "....4تستوفي معيار االستقاللية كما هو محدد في النقطة أدناه  

 وكان أكثر وضوحا إلبعاد اللبس لتعرف على هذا النوع من المؤسسات حينما تناول تعريف كل
  5من ذات القانون  9و المادة  8مؤسسة على حدا وذلك في نص المادتين 

 ثانيا : تعريف البنك الدولي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

 فقد أل البنك الدولي لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي 

 ج 10المؤسسة المصغرة هي تلك المؤسسة التي يكون فيها اقل من مالي أصولها اقل من موظفين وا 
 دوالر أمريكي 100.000دوالر أمربكي وكذلك حجم المبيعات السنوية ال يتعدى  100.000
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  موظفا، وكل من أصولها وحجم المبيعات السنوية ال  50المؤسسة الصغيرة هي التي تضم اقل من
 يتعدى ثالثة ماليين دوالر أمريكي.

  موظف، أما كل من أصولها وحجم المبيعات السنوية  300المؤسسة المتوسطة: عدد موظفيها اقل من
 6مليون دوالر أمريكي. 15ال يفوق 

 معايير تصنيف نوع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني

السالف الذكر لكل من مؤسسة الصغيرة  02-17يتضح من خالل التعريف الوارد بموجب قانون 
مكن لتي يمكن االستناد عليها لتحديد ماهية ونوع المؤسسة واوالمتوسطة، إذ هناك جملة من المعايير التي ي

عندما نصت على تحديد المعيار الذي يمكن االستناد  02-17من قانون  11استخالصها من نص المادة 
عليه في حال وجود صعوبة التمييز بين المؤسسات التي اشتركت في مواضيع معينة، بالتالي تتمثل 

 لتصنيف المؤسسات فيما األتي: المعايير التي يعتمد عليها

 :األصل في تحديد نوع المؤسسة  -أوال

جموعة ويقوم هذا المعيار على عدة مؤشرات التي يمكن تفريعها الى مؤشرات التقنية االقتصادية وم
 من المؤشرات النقدية:

 المؤشرات التقنية االقتصادية  -

  يختلف من مؤسسة الخرى  02-17معيار عدد العمال فعدد العمال وفقا لقانون 
 معيار رقم األعمال 

  معيار مجموع الحصيلة السنوية 

فتشكل هذه المعايير األساس في تصنيف المؤسسات بين المؤسسة الصغيرة وبين المؤسسة 
ألصل ة الخامسة و ما يليها . فاالمتوسطة وهو األمر الذي يتضح من خالل التعارف الواردة في نص الماد

 هو األخذ بجميع هذه المعايير حين التصنيف المؤسسات 

 :تصنيف بين المؤسسات استثناء الوارد بخصوص اجتماع عدة معايير أثناء -ثانيا

قد تجمع حين تصنيف نوع المؤسسة احد المعايير المذكورة أعاله، مما قد يصعب تحديد نوع 
 من 02-17من قانون  11المشرع الجزائري لحل ذلك وذلك بناءا لنص المادة  المؤسسة، فعليه قد ارتاء

 7قانون السالف الذكر التي استوجبت األخذ بمعيار إما رقم األعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.
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 خصائص ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني

لتي تتسم بها هذه المؤسسات الصغيرة سنتناول من خالل هذا المطلب دراسة كل من مزايا ا
  الفرع الثاني((  ودور الذي تلعبه في الجزائر) الفرع األولوالمتوسطة )

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول 

الركائز  أهمعتبارها من ضمن الك لتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من الخصائص وذ
 :النشاط االقتصادي

  تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببساطة ومرونة التنظيم من حيث توزيع المناسب لالختصاص
غراض التخطيط والرقابة والالمركزية أل ألغراضوالتحديد الدقيق للمسؤوليات والتوفيق بين المركزية 

 سرعة التنفيذ. 

  تتميز بروح المبادرة واالبتكار 

  ألنها أو مشروعات يدوية أو حرفية أنها إماتفاع كثافة العمل بها ار  إلىتميل هذه المشروعات بطبيعتها 
 تعتمد على عمليات تجميع أجزاء مغذية لصناعة أخرى ومن ثم فانه يكون لدى هذه المشروعات عادة

 قدرة كبيرة على خلق فرص جديدة للعمالة.

  األهدافتتميز بالفعالية والكفاءة في تحقيق. 

 العاملين. إقناعالواضحة للمشروع بسهولة  األهدافددت مرونة القيادة والتوجيه وتح 

 .كما تتميز هذه المؤسسات بالبساطة وقلة التعقد فالقرار يتخذ من طرف المالك المسير 

 .مكانية تطوير عالقات شخصية وبالتالي تقديم خدمة مميزة  القرب من العميل والمورد وا 

 8التكنولوجيا وتقنيات إنتاجية جديدة اقل تعقيدا. استخدام 

 9دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتصاد الجزائري : الفرع الثاني

دي، ال يمكن إنكار الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال االقتصا
 صادية وذلك من خالل عدة زوايا:وذلك لكونها تمكن من وتساهم في نمو والتنمية االقت

  خلق فرص العمل 

 األخيرةيكمن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدل البطالة، فيالحظ في السنوات 
في تطور معدل البطالة في الجزائر يتناقص بشكل عام، بسبب مساهمة قطاع هذه المؤسسات في خلق 
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 أهميةالجزائر على دراية كغيرها من الدول من  أصبحتفرص العمل السيما من جانب قطاع الخاص، فقد 
 كبيرة في هذا المجال. أسهماالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الكبيرة في التوظيف، فقد حققت 

  خلق قيمة مضافة 

وتجدر  تلك المبيعات، إلنتاجتريها تقاس القيمة المضافة بالفرق بين السلع المباعة وبين التي تش
ؤسسات بالمائة من القيمة المضافة والعمل من البلدان المتقدمة يأتي من الم 65اإلشارة إلى أن أكثر من

الصغيرة والمتوسطة ، فعليه ال يمكن تجنب هذه السياسة االقتصادية وترويج ونشر هذه نوع من 
 المؤسسات.

  توزيع األرباح 

أن القيمة المضافة التي أنشأتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تغطي مجموع األرباح مقابل 
يتم حيث سبالخدمات المقدمة أثناء عملية اإلنتاج وتشغيل الخدمات التي تم استرجعها أثناء عملية اإلنتاج، 

 استخدام القيمة المضافة من أجل: 

  سائل المالية دفع مقابل الخدمات والعمالة ورأس المال والو 
  .المساهمة في تشغيل اإلدارات على وجه الخصوص من خالل دفع الضرائب 

فمن الواضح إذن أن المؤسسات مهما كان حجمها من خالل خلق القيمة المضافة وا عادة توزيع 
انه هذا الفائض بأشكال مختلفة يدل على الدور الحيوي الذي تلعبه في نشاط البالد، بل أكثر من ذلك ف

نسانية وثقافية. نظر   ا ألهميتها في المجتمعات الحديثة فقد أنسبت لها مهمات أخرى اجتماعية وا 

 صعوبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واليات معالجتها: المبحث الثاني

ان التطرق لمفهوم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في ميدان نشاط االقتصادي ك بعد
قانون ها الالبد من التطرق ألهم العراقيل التي قد تواجه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل التي تناول

 الجزائري لمكافحتها.

 توسطة في الجزائر صعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والم: المطلب األول

صعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤثر على مسار هذه المشروعات 
متنوعة منها مايتعلق بالجانب المالي )الفرع االول(، ومنها ما يتعلق بالجاني التنظيم االداري والقانوني 

 )الفرع الثاني( وكان من الضروري التطرق لها كل على حدى.
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 الصعوبات المالية : األولالفرع 

 تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كغيرها من المؤسسات األخرى عدة مشاكل قد ترجع لعوامل
لتي منها تلك المشاكل المالية فان ابرز الصعوبات التي تعرقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تلك ا

ذه المؤسسات يعتمدون على التمويل تتعلق في التمويل لهذه المؤسسات الصغيرة بحيث ان أصحاب ه
 موالالذاتي، اذ يلجئون لمدخراتهم الفردية التي قد ال تكون كافية مما يقد تجد صعوبة للحصول على األ

ي التي يحتاجها لممارسة النشاط. كما ان المؤسسات المالية ال ترغب في تمويلها وترغب في مخاطرة ف
 زمة لهذه المؤسسات بحيث لم تكن المبادرة الخاصة موضوعمنحها االئتمان فتشكل من الصعوبات المال

تقدير ودعم كافيين مما يؤدي لبطء لوتيرة التمويل المصرفي، فكانت ابرز نقاط الضعف للمؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة مصدرها في التمويل . 

ة قد كما ان قد تقوم المؤسسات المالية بنص على شروط قرض تعجيزي ولضمانات عينية ذات قيم
ال تملكها هذه المؤسسات وغيرها  مما قد يدفع بعض المؤسسات ألسلوب القرض غير الرسمي لالقتراض 

ي فداول منها بفوائد مرتفعة جدا. فعليه نجد انه وجود عقبة في عدم وجود مصادر التمويل لرأس المال المت
ى بالضريبة ففرض الضريبة علالمشروع وعدم قدرة على التوسيع والنمو. زيادة لتلك الصعوبات الخاصة 

 هذا نوع من المؤسسات والرسوم التي يتم اقتطاعها على هذه االنشطة في طورها االستغاللي وارتفاع
 الضغط الجبائي الذي كان من نتائجه توقف عدة مشاريع انتاجية عن النشاط. 

 عجز القدرات اإلدارية التنظيمية والقانونية: الفرع الثاني

صاحب هو تكفل صاحب المشروع بتنظيم المشروع بنفسه، وهو األمر الذي  كما هو معلوم أن
وعليه  10يؤدي إلى عدم وجود كفاءة الالزمة والخبرة فيما يخص النواحي اإلدارية التي قد تكون محدودة.

نجد انه كثيرا ما يخلط صاحب المشروع بين أعمال المشروع واألعمال الخاصة، أي انه ال يفصل بين 
إلمام  ا عدمالية للمؤسسة والذمة المالية الخاصة به، مما يؤدي إلى محدودية األرباح المحتجزة. كمالذمة الم

ونقص  مويل،مدير المؤسسة بوظائف اإلدارة والمعرفة الفنية وعدم الدراية بمشاكل اإلنتاج أو التسويق أو الت
لى كن أن يكون الشخص الواحد عاإلمكانيات والمؤهالت لتطوير أفاق المشروع باعتبار انه من غير المم

 11علم تام وكاف بكل هذه المسؤوليات.

سطة المتو فعليه يمكن إيراد أهم هذه العراقيل والمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات الصغيرة و 
 على النحو التالي اإلجمالي التالي: 
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 ئمة وتيرة التمويل المصرفي، البنوك ال تعرف ما يكفي زبائنهم، لذلك فهم ال يقدرون المال بطء
 المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 .إن إتقان الهندسة البنكية غير موجود زيادة على الفساد اإلداري هو األكثر وأكثر تعميم 
  ،12وهياكل أخرى الضرورية.عدم كفاية البنية التحتية األساسية، والشبكات البنكية 
  .القدرة الضعيفة على المنافسة 
 .سوء استعمال براء االختراع 
 سمال الضرائب المرتفعة التي غالبا ما تكون معرقلة بقاء هذه المؤسسات النها ال تتمتع بحجم رأ

 .كبير

 رباح التضخم في ارتفاع اسعار مواد االولية غالبا ما يهدد هذه المؤسسات ويحول دون تحقيقها لأل 
 المنافسة وخاصة في ظل التفتح االقتصادي، وابرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة. 

 وتدابير تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تاستراتيجيا: المطلب الثاني

ي لصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي ظل هذه المشاكل والعراقيل التنظرا 
 02-17تعيق تطوير هذه المؤسسات سيما في جانبها المالي، قد قرر المشرع الجزائري بموجب قانون رقم 

 .توسطةبإقرار جملة من تدابير واستراتيجيات لتحسين البيئة تعمل فيها هذه المؤسسات الصغيرة والم

 02-17دعم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار قانون : الفرع االول

نظرا ألهمية هذه المؤسسات خلقت السلطة العامة تعزيز ودعم هذه المؤسسات من خلق خلق 
مجموعة من المراكز التي تساعد على فهم أهم نقاط الضعف التي تعوق بها هذه المؤسسات الصغيرة 

لمادة اودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما اقره المشرع الجزائري من خالل نص والمتوسطة ولتعزيز 
 التي تنص على هذه الهيئات التي تسمى بالوكالة تكلف قانون السالف الذكر 02-17من قانون  17

 يعشار بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي جعلها آلية فعالة في توجيه هذه الم
 حين حصر مهامها في ثالث مراحل إنشاء إنماء والديمومة وبما في ذلك تحسين نوعية والجودة وترقية

ضم الة تاالبتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية، ولتحقيق ذلك قد تم خلق هياكل محلية تابعة للوك
 على قسمين مختصان :

 نماؤها وديمومتها ومرافقتهقسم يختص في دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمت  .اوسطة وا 
 13ومن ناحية اخرى قسم يتعلق بمشاتل المؤسسات المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانه. 
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صناديق الضمان ضمان القروض وصناديق اإلطالق القائمة على مستوى وزارة المكلفة بالمؤسسات -
 الصغيرة و المتوسطة .

ة إنشاء مجلس الوطني للتشاور الخاص بتطوير هذه المؤسسات المتكون من المنظمات والجمعيات المهني-
 سطة.المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتو 

 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا آليات أخرى : الفرع الثاني

 لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1برامج ميد 

لشراكة ااألداة المالية الرئيسية لالتحاد األوربي لتنفيذ  1995الذي دشن سنة   1يعد برنامج ميد 
رة االورو متوسطية وأنشطتها ويتمثل مضمونها في تأهيل وتحسين التنافسية للمؤسسات الجزائرية الصغي

 عامل والتي تنشط في القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية 20والمتوسطة التي تشغل أكثر من 
مبلغ بللتمكن من الصمود أمام المؤسسات األجنبية، بحيث تقدر الميزانية المخصصة لتمويل هذا البرنامج 

 مليون يورو ممولة من طرف االتحاد األوربي ويرتكز هذا البرنامج على تحقيق 57مليون يورو،  9.62
 تتمثل في الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل القيام بعمليات التشخيصأهدافها و 

 .االستراتيجي للمؤسسات

إضافة إلى دعم تكوين مسيري هذه المؤسسات ودعم التمويل من خالل وضع عقود الشراكة مع 
ه العتناء بمحيط هذالمؤسسات من اجل مساندة المؤسسات التي تدخل في النشاطات التأهيل والتطوير وا

ر معاييالمؤسسات بتنظيمه وتفعيل نسيجه االقتصادي واالجتماعي . فعليه يهدف هذا البرنامج إلى إدخال ال
دارة الموارد البشر  ية الدولية على نمط هذه المؤسسات وذلك كما سبق القول بالتركيز على التكوين وا 

ل اؤل هات المصدرة إلى الخارج والذي قد يدفع لتسووضعها في قالب هذا البرنامج وكما يهتم أكثر بالمؤسس
ة تجاريمكن ذلك في إزالة مشكلة التي تتخبط فيها المؤسسات التي تعد من أهم القضايا في مجال البحوث ال

الدولية هي لماذا تصدر بعض المؤسسات أكثر من غيرها الذي قد أرجعه البعض إلى زاوية وتصور 
 حواجز أمام التصدير؟ المختلف لمسئولي اإلدارة عن ال

كما ان هذا البرنامج قد اصطحبه إعفاء ضريبي للمؤسسات التي تعيد استثمار إرباحها، وذلك 
نة من س بهدف إعدادها لخوض التنافسية عند رفع التعريفة الجمركية بين الجزائر واالتحاد األوربي ابتداء

 .2020والرفع الكامل لها في األفاق  2017
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  لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2برنامج ميدا 

ل وهو أكثر فعالية بحيث انه يكون في صالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتولى إدارته من قب
نة مدير ومكاتب دراسات جزائرية بحيث يركز البرنامج على التنافسية مع دراسة المؤسسات من طرف اللج

 الوطنية قبل اعتمادها .

 لهيئة التقنية األلمانيةبرنامج ا 

 مانية.واألل الذي تم بالشراكة التقنية الجزائرية األلمانية بحيث تم االتفاق عليه بين كل من الجزائر
نبية والذي يهدف لبرنامج العمل على رفع من تنافسية المؤسسات وتأهيل المؤسسات القتحام األسواق األج

 والتكوين في مجال التسيير .

مج التي سعت لدعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما نذكر على سبيل وغيرها من البرا
 المثال أيضا برنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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 الخاتمة 

، وبعد بيان كل من األهمية التي تتمتع بها  بعد تناول مسالة مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ا في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا ألهميتها الى تكريس فقد استطعنفنجد أن الجزائر 

استخالص إلى أهمية الجانب االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تظل أكثر 
لجزائر ليه االعناصر كفاءة واقلها تكلفة وبعد اتخاذ العديد من اإلصالحات  للتنمية االقتصادية  التي آلت إ

ن بحيث تعتبر هذه األخيرة فرصة ذهبية للمستثمرين ورجال األعمال، ويجب تجميع الجهود و إثرائها م
صادي حيث الترقية والرصد للقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نرى انه البد تكثيف النسيج االقت

قوم ما نرى انه من الواجب أن يويجب أن يكون دعم الدولة أكثر مالئمة ويتجاوز روتين البيروقراطي. ك
مته المشرع الجزائري لفكرة جديدة تقوم على تحديد مسؤولية أصحاب هذه المشاريع من خالل الفصل بين ذ
 سي.الشخصية عن ذمته المهنية وهو من خالل اإلقرار بفكرة ذمة التخصيص المقررة من قبل المشرع الفرن
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 املتوسطة لتنمية تنافسيتهاو إطالق نشاط املؤسسات الصغرية
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 أيت أحسن نورةمن إعداد: 

 طالبة دكتوراه

 العلوم السياسية و احلقوق كلية

  2البليدة جامعة 

 



 

 
 
 

 
 
 

 - 428 -  جامعة تيزي وزو  2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:  حول الوطين تقىاملل

املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر
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 المقدمة:

ع ا بقطااهتماما كبير ، عرفت الجزائر كنظيراتها من الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية
رة قد، و لم لها من دور فعال في نمو االقتصاد، و لية بديلة للمحروقاتآالمتوسطة كو  المؤسسات الصغيرة

 لصغر حجمها، التكيف مع متغيرات المحيط الخارجيو  خلق مناصب شغل، و البطالةكبيرة على امتصاص 
 تمويلها.و  سهولة إنشائهاو  رأسمالهاو 

جذب ل وكإقرار من المشرع الجزائري بالتوجه نحو اقتصاد السوق قامت بإصالح منظومتها القانونية
قد لو  القوانين الخاصة باالستثمار.سن المشرع الجزائري مجموعة من ، و المستثمرين خاصة األجانب منهم
المتعلق بتطوير االستثمار وتضمن إنشاء عدة أجهزة خصصت  03-01تم تنظيم االستثمار بصدور األمر 

نب مع مختلف التعديالت لإللمام بمختلف جوا، تذليل العقبات خاصة اإلدارية منهاو  لتطوير االستثمار
 لصغيرةالمؤسسات القطاع لبعث روح التنافس و  .رية االستثماالمتعلق بترق 09-16تاله القانون  االستثمار.

 .المتوسطةو  أول تجسيد تشريعي في تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة 18-01يعتبر القانون و  .المتوسطةو 
ره بق ذكاالجتماعية تمت مراجعة القانون الساو  لتطوير هذا القطاع  ألداء دورها في التنمية االقتصاديةو 

مو مراجعة جوهرية لبعث ديناميكية قائمة على وسائل دعم كفيلة بإضفاء بعد جديد للن 02-17بالقانون 
 المتوسطة أن تلعب دورا كامال كمحرك للنشاط االقتصادي.و  االقتصادي يتيح للمؤسسات الصغيرة

 على ضوء ما سبق نتساءل:و 

 المتوسطة؟و  يرةما هي اإلجراءات القانونية الجديدة لتنمية تنافسية المؤسسات الصغ -

 ة؟المتوسطو  ماهو اإلطار المؤسساتي الجديد لتطوير اإلستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرةو  -

 بغرض دراسة هذا الموضوع قسمناه إلى مبحثين :و 

 ة.المتوسطو  المبحث األول :اإلجراءات القانونية الجديدة لتنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة

 سطة.المتو و  المؤسساتي الجديد لتطوير اإلستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرةالمبحث الثاني :اإلطار 
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 ة.المتوسطو  اإلجراءات القانونية الجديدة لتنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة المبحث األول:

 اعترف المشرع الجزائري للخواص باالستثمار بكل حرية حيث أصدر مجموعة من المراسيم
 09-16ويعتبر القانون ، باالستثمار لتعميق اإلصالحات التي باشرها في هدا المجالالقوانين المتعلقة و 

لتنويع الجزائر لهيكل و  اخر ما سن المشرع الجزائري من القوانين في مجال االستثمار)مطلب أول(
 18-01المتوسطة  ألغى المشرع الجزائري القانون و  تفعيل الدور التنموي للمؤسسات الصغيرةو  اقتصادها
 )مطلب ثاني( 02-17بالقانون 

 : 09-16ترقيته في ظل القانون و  المطلب األول:إصالح مناخ االستثمار

 الفرع األول : الضمانات اإلدارية المتعلقة باالستثمار:

 مرونة اإلجراءات اإلدارية : -أوال

 39القانون تبنى المشرع الجزائري إجراءات بسيطة فيما يخص عمليات قبول االستثمارات  بموجب 
لك في األمر ذتأكد ، و إجراءات إدارية بسيطة  فيما يخص عمليات قبول طلبات عمليات االستثمار 121-

 الذي تضمن إجراءات جديدة لتذليل الصعوبات 12-93المتمم للمرسوم التشريعي و  المعدل 01-032
ر ادي صادوهو قرار إداري انفر ، فقد تم بموجبه إلغاء شرط االعتماد المسبق، توفير بيئة محفزة لالستثمارو 

لذي او  حيث كان إجراء إلزاميا  قبل إنجاز أي مشروع استثماري ، عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
هو إجراء شكلي يبدي من خالله المستثمر و  . استحدث بنظام التصريح3المركزية ، و كان يتسم بالبيروقراطية

-01الخدمات في مجال تطبيق األمر و  اقتصادي إلنتاج السلع رغبته في إنجاز مشروع استثمار في نشاط
03 4. 

ذا وه، هو إجراء شكلي، و من خالله يحق للمستثمر مباشرة نشاطه بعد تقديم التصريح باالستثمارو 
 . 985-08من المرسوم التنفيدي  2ما جاءت به المادة 

قة إحصائية إذا لم يرغب فإن التصريح يكتسي طابع وثي – 18 – 09من القرار  4حسب المادة و 
 اجازهمتابعة إنو  المستثمر في االستفادة من المزايا. بحيث تمكن من معرفة حجم االستثمارات المصرح بها

 .6الكيفية و  تطورها من الناحية الكميةو 
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 دور الشباك الموحد الال مركزي في تشجيع االستثمار  –ثالثا 

ارات التكامل من أجل إصدار قر و  يقصد بالشباك الوحيد هو تجنيد كل الطاقات اإلدارية بالتعاون 
الملغى باألمر رقم  7 12-93من المرسوم التشريعي   2 /8لقد أنشأ بموجب المادة و  في آجال قصيرة .

 داخل الوكالةالمتعلق بتطوير االستثمار الذي أحدث هذا الشباك  08 – 06المعدل باألمر   03 - 01
.  يمكن الشباك المستثمر من االتصال بكل الهيئات في 8الهيئات  المعنية باالستثمارو  يضم اإلداراتو 

باستحداث ، يتسم الشباك بالطابع الال مركزي ، و 9دون االنتقال إلى كل هيئة على حدى ، مكان واحد
لى شباكا  وحيدا إ 18شبابيك وحيدة المركزية موزعة على مختلف الواليات عبر الوطن . فقد تم إنشاء 

دور الشباك الوحيد الال مركزي  هو و  أصبح لكل والية شباك وحيد ال مركزي .  2011بعد و  10 2010
ولى يعتبر القناة األو  ثمارتبسيط اإلجراءات اإلدارية ،وتوفير أفضل التسهيالت لعملية االستو  تسهيل

 ،اريةدراسة ملفات إنجاز المشاريع االستثمو  اإلدارة حيث يتلخص عمله في توجيهو  لالتصال بين المستثمر
نجاز كافة اإلجراءات الضرورية لدى اإلدارات المتخصصة لتسليم المستثمر كل الوثائق الالزمة لو   لشروعا 

مركزية حدد المشرع بموجب ك الالف المسطرة من إنشاء الشبابيبغية تحقيق األهداو  .11في إنجاز استثماراته
 مهام كل إدارة ممثلة للشباك الوحيد نذكر بعضا  وهي :  356- 06من المرسوم التنفيذي  22المادة 

 تسجيل التصريحات بمشاريع االستثمار وطلبات منح المزايا . -

 .تسليم شهادات اإليداع لجميع االستثمارات المصرح  بها  -

 إعالم المستثمرين بكل المعلومات الضرورية . -

ناسبة كما يكلف ممثل الجمارك بإعالم المستثمر ومساعدته على إتمام الترتيبات اإلدارية الجمركية بم -
 إنجاز مشروعه، أو تنفيذ المزايا .

قد مار . ولأسندت لمأمور المجلس الشعبي مهمة المصادقة على الوثائق المطلوبة لتكوين ملف االستثو  -
ك لشبالقد كان لأظهر عمل هذه المراكز نوعا من التحسن في تذليل المعيقات اإلدارية أمام المستثمرين، و 

لبات مركزي أثر إيجابي في تحسين األداء اإلداري لالستثمار أهمها تقليص أجال الرد على طالوحيد الال
 12المستثمرين .

طبقا للمرسوم و  المتعلق بترقية االستثمار . 0913 – 61يتكفل الشباك الال مركزي بتطبيق القانون و 
تطبيقا  لنصوص مواد القانون و  15 356-06يتمم المرسوم التنفيذي و  الذي يعدل14 100– 17التنفيذي 
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أضاف المشرع الجزائري للشباك الوحيد  المنصب على مستوى مقر كل والية أربعة مراكز تسيير  16-09
   مركز الدعم إلنشاء المؤسسات ومركز الترقية اإلقليمية . –هي : مركز استيفاء اإلجراءات و  المزايا

 الثاني : التحفيزات الجبائية  الممنوحة للمستثمر لتحسين مناخ االستثمار : الفرع

 النظام العام :  –أوال 

ر تقتصو  تهيئة اإلقليمو  يقوم هذا النظام على منح التحفيزات على أساس السياسة الوطنية لالستثمار
 .16بداية االستغالل و  المزايا الممنوحة للمستثمرين على مرحلة اإلنجاز

 النظام الخاص  –ثانيا 

 ة التييخص هذا النظام االستثمارات التي تتم في المناطق ذات األولوية المراد تنميتها  كاألنشط
عن  ناتجةمع األزمة االقتصادية الحادة الو  المحققة للتنمية .و  مقتصدة للطاقةو  تستخدم تكنولوجيات حديثة

-16 ذلك عن طريق القانون و  انخفاض أسعار النفط أعاد المشرع النظر في طريقة منح التحفيزات الجبائية
الذي رتب التحفيزات حسب النشاط .كما وضع المشرع بموجب هذا القانون آليات لمختلف األجهزة  09

ن ميد المستثمر من االمتياز بشكل واسع في حال وجود امتيازات الموجودة لتشجيع االستثمار حيث يستف
 الصناعة بتحفيزات خاصة فيما يتعلق بالحقوق الجمركيةو  الفالحةو  دعم قطاعات السياحةو  نفس النوع

ذه لما لهركز في الجنوب أو الهضاب العليا بشرط أن يكون هذا النشاط ذو فائدة اقتصادية خاصة أو يتم
ي فوذلك الستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ، فعال في تنمية االقتصاد الوطني القطاعات من دور

بين  تعد باتفاقيةو  على سبيل الحصر 09-16التحفيزات االستثنائية لم ترد في القانون ، و هذه القطاعات
  المستثمر . و  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

  02-17والمتوسطة في ظل القانون  تطوير المؤسسات الصغيرة :المطلب الثاني

 18-01كان القانون و  المتوسطةو  أولى المشرع الجزائري  اهتماما واسعا بقطاع المؤسسات الصغيرة  
بعث ديناميكية و  الستدراك النقائص التي حملها هذا القانون و  أول قانون خاص بتشجيع هذه المؤسسات 17

-01جديد للنمو االقتصادي للبالد تمت مراجعة القانون  جديدة قائمة على وسائل دعم كفيلة بإضفاء بعد
تصنيف و  ا عادة تكييف تعريفو  18 02-17مراجعة جوهرية بإصدار المشرع الجزائري للقانون  18

فرع المتوسطة )فرع أول( ووضع تدابير جديدة تتناسب مع متطلبات الوضع الراهن )الو  المؤسسات الصغيرة
 الثاني ( .
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 السوق  بة  متغيراتالمتوسطة  لمواكو  تصنيف المؤسسات الصغيرةو  تكييف تعريفإعادة  الفرع األول:

 المتوسطة لمواكبة متغيرات السوق :و  تكييف تعريف المؤسسات الصغيرة –أوال 

اعتمد و  المتوسطةو  أخد المشرع الجزائري بالمعايير األوروبية في تعريف المؤسسات الصغيرة
إال أن المشرع الجزائري أهمل لجانب مهم تمثل في العمالة  19رقم االعمال و  هما معيار العمالةو  معيارين

حيث  20اهتمامها فقط بحجم العمالة المطلوب استخدامها و  استخداماتها التكنولوجية و  تبعا لحجم المؤسسة
نظرا للتطور االقتصادي ، و المتوسطةو  احتوى تعريفا مجمال للمؤسسات الصغيرة 18-01أن القانون 

المتوسطة و  الدولية كان من الضروري مطابقة تعريف المؤسسات الصغيرةو  على الساحة الوطنية الحاصل
يهي المتوسطة في القانون التوجو  مع األوضاع الراهنة . ولقد عرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة

 أو الخدمات مهما كانت طبيعتها القانونية :/و بانها مؤسسه إنتاج السلع 17-02

  ر جزائري ديناأو ال تتجاوز حصيلتها السنوية مليار ، يتجاوز رقم أعمالها أربعة ماليير دينار جزائري ال  -

 . 21تستوفي معيار االستقاللية كما هو محدد في التعريف أعاله  -

 ي نالحظ أنه تم تغيير حجم رقم األعمال السنو  18-01مقارنة مع التعريف الوارد في القانون و 
ة قيم تدهورو  ا ضروري لتحيين القيم المالية من جهةوهذ .لسنوية ن بالزيادة عن السابقلة امجموع الحصيو 

   .العملة الوطنية من جهة أخرى 

 والمتوسطة  ثانيا _ تصنيف المؤسسات الصغيرة

 .ومعيار حجم رأسمالها المتوسطة حسب معيار العمالة نو  يمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة

 المتوسطة حسب معيار العمالة :و  الصغيرةتصنيف المؤسسات   -1

 :وهي  و نجد ثالثة أنواع

يتراوح رقم أعمالها السنوي ، و شخصا 250ألى  50هي كل مؤسسة تشغل ما بين و  :المؤسسة المتوسطة -
 22ماليير دج . 4و مليون دج400ما بين 

ز رقم أعمالها ال يتجاو ، شخصا  49إلى  10هي كل مؤسسة تشغل ما بين و  المؤسسة الصغيرة : -
 .23مليون دج  200مليون دج أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  400السنوي 
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وال يتجاوز رقم أعمالها ، أشخاص 9هي كل مؤسسة تشغل من شخص واحد إلى و  :المؤسسة الصغيرة جدا
 24مليون دج . 20ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية و  مليون دج 40السنوي 

 المتوسطة حسب  معيار رأسمالهاو  الصغيرة تصنيف المؤسسات -2

تمتع و  نظرا النخفاض كلفة المشروع، المتوسطة مؤسسات األشخاصو  تشمل المؤسسات الصغيرة
  .25سرعة اتخاذ القرارات و  توافر الحرية الكاملة في اإلدارةو  صاحب المشروع بصافي الربح الكامل

  حيث يساهم الشركاء في توفير رأس المالتتمثل هذه الشركات خاصة في  الشركات التضامنية  و 
حيث ، المحاصةو  شركات التوصية البسيطة باألسهم، كما تمثل أموالهم الشخصية ضمانا عند االقتراض
مكانية التوسعو  تعتمد هذه الشركات على توفير فرص أكبر لإلتمان م نظرا لعديع فرص االستثمار تشجو  ا 

 26حصرها في رأسمال الشركة .، و ألموال الشخصية للشركاءامتداد المسؤولية عن ديون الشركة إلى ا

 الفرع الثاني: التدابير الجديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ييم اندماجها في النشاط االقتصادالمتوسطة لتدعو  ترقية مناولة المؤسسات الصغيرة –أوال 

 المتوسطة المناولة كأداة مفضلةو  المتضمن ترقية المؤسسات الصغيرة 18-01لقد كرس القانون 
لى التي تهدف إ، و التطويرو  يدخل في تثمين سياسة الترقيةو  المتوسطةو  لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة
-03.أنشئ المجلس الوطني لترقية المناولة بموجب المرسوم التنفيذي  27تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني 

 28 .المناولةالمتضمن تشكيل المجلس الوطني لترقية  188

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  02-17لقد حدد الفصل الثاني من القانون و 
 : مهام مجلس ترقية المناولة منها  المتوسطةو  الصغيرة

  اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق اندماج أحسن لالقتصاد الوطني 
  باالقتصاد العالمي .تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 . ترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء وطنيين أو أجانب 
  . تنسيق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها 

وضبط ، الطلب لخدمات اإلنتاجو  التي تهدف إلى توافق العرضو  –لقد بدأت بورصات المناولة و 
 صحاب األوامر الذين يبحثون عن فائض الطاقة اإلنتاجية المتخصصةالتدفقات في المعلومات بين أ

ذلك مع إنشاء أول بورصة و  . 1991المناولين الذين لديهم طاقة إنتاجية غير موظفة سنة و 
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 مداخلة حتت عنوان

بورصات للمناولة تتمثل  4تبعتها ثالث فروع موزعة على شبكة وطنية. مشكلة من و  . (UNIDO)بالجزائر
 في:

  1993في قسنطينة : أنشأت سنة  بورصة الشرق الجزائري . 
  1998بورصة الغرب في وهران : أنشأت سنة . 
  1999بورصة الجنوب في غرداية : أنشأت سنة   . 

 المتوسطة :و  ترقية اإلعالم االقتصادي للمؤسسات الصغيرة –ثانيا 

 المتوسطة إلدراكه بأهميةو  وضع المشرع الجزائري  نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة
يد بتزو  اإلدارات المعنيةو  ذلك من خالل الهيئاتو  الوكالةو  تكنولوجيا اإلعالم في التواصل بين المستثمر

 اإلعالم االقتصادي التي يقع على عاتقها تقديم مختلف المعلومات عن طريق مصادر مختلفة ) بطاقات
تعلق األمر خصوصا يو  معلومات إحصائية مقدمة من طرف مختلف الهيئات ....(، التشخيص الدورية

الصندوق الوطني للتأمينات -المركز الوطني للسجل التجاري  –ببطاقيات : الديوان الوطني لإلحصاء 
 –التجارة و  ةالغرفة الجزائرية للصناع –إدارة الجمارك  –اإلدارة الجبائية  –لغير األجراء و  للعمال األجراء
ت الحصول على المعلومات الواردة في هذه البطاقياتحدد كيفيات و  .المؤسسات الماليةو  جمعية البنوك

والوزراء  المتوسطةو  ووضعها تحت التصرف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة
 .المعنيين

 المتضمن تطوير المؤسسات الصغيرة 02-17من القانون  36تتعلق المعلومات حسب المادة و 
 :والمتوسطة

 29عها وحجمها وفق المعايير المحددة في االلقانون السالف الذكرتعريف المؤسسات وتحديد موق. 
 .قطاع النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسات وفق القائمة المعمول بها 
 .ديموغرافية المؤسسات بمفهوم التأسيس وانتهاء النشاط وتغييره 

 .ت االقتصادية التي تميز المؤسساتمختلف المكونا
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املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر

 مداخلة حتت عنوان

 المتوسطة : و  المؤسساتي إلطالق تنافسية المؤسسات الصغيرةالمبحث الثاني : اإلطار 

 تنظيمه :و  المطلب األول : أجهزة تسهيل االستثمار

 دعم االستثمار :و  الفرع األول : وكاالت تطوير

 ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : –أوال  

أنشأت  ستقالل المالي،باال، و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  بالشخصية المعنويةو 
. أحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 30المتعلق بتطوير االستثمار  03-01من األمر  6بموجب المادة 

 رات ،واإلدارات المعنية بمتابعة االستثماو  الذي يضم الهيئات، الشباك الوحيد على مستوى الوكالة 23/1
و تهدف إلى تقليص آجال اإلجراءات اإلدارية 31السهر على تنفيذها و  التي وظيفتها تبسيط اإلجراءات 

المتعلق  32 09-16من القانون  27بموجب المادة ، و يوما 60يوما بدال عن  30لطلبات المستثمرين إلى 
 لدعم ضروريةأحدثت لدى الوكالة الوطنية لترقية االستثمار أربع مراكز لتقديم الخدمات ال، بترقية االستثمار

نشاء المؤسسات الصغيرةو  يرتطو و   كذلك إنجاز المشاريع . ، و المتوسطةو  ا 

 33 90-16من القانون رقم  26المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بموجب المادة و 
 :سيق مع الهيئات المعنية تتمثل فيبالتن

 .المساهمة في تسيير نفقات دعم االستثمار 
 .تسجيل االستثمارات 
 مرين ومساعدتهم ومرافقتهم .دعم المستث 
 . ترقية الفرص واالمكانات االقليمية 
 . نجاز المشاريع  تسهيل ممارسة األعمال ومتابعة تأسيس الشركات وا 
 . ترقية االستثمارات داخل الوطن، وتشجيع االستثمار في الخارج 
 . اإلعالم والتحسيس في مواقع األعمال 
  خاصة  والمتعلقة باالستثمارات ذات أهمية 09-16ن القانون م 17تأهيل المشاريع المذكورة في المادة

فقة للموا لالقتصاد الوطني، وتقييمها وا عداد إتفاقية االستثمار وعرضها أمام المجلس الوطني لالستثمار
تتعلق منه  و  14والمذكورة في المادة  09-16عليها.  وكذلك تسيير حافظة المشاريع السابقة للقانون 

 ماليير دينارا جزائريا . 5لتي يساوي مبلغها أو يفوق باالستثمارات ا
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املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر

 مداخلة حتت عنوان

 المتضمن صالحيات الوكالة، 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  3بالرجوع إلى أحكام المادة و 
 ب : 34فإن هذه األخيرة تكلف، سيرهاو  تنظيمها، و الوطنية لتطوير االستثمار

  واالستثمار لفائدة المستثمرين .جمع ومعالجة  ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة 
 .مرافقة ومساعدة المستثمرين في جميع مراحل المشروع 
 .تسجيل االستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع 
 .. تسهيل الترتيبات وتبسيط  إجراءات  إنشاء المؤسسة 

 لوكالةااألجنبية:  عن طريق مدير و  وتبرم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مع الهيئات الوطنية
  35السلطة الوصية.و  ذلك بعد أخذ رأي مجلس اإلدارةو  اتفاق له عالقة بأهداف الوكالةو 

 دعم االستثمارات : و  الوكالة الوطنية لترقية –ثانيا  

هذا و  هي على شكل شباك وحيد و  36 12-93أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التشريعي 
وهذا ، الهيئات المعنية باالستثمارو  يضم اإلدارات 31937-94من المرسوم التنفيذي  22حسب المادة 

 :،  ومن مهام الوكالةالمركز الوطني للسجل التجاري و  بنك الجزائر ، الشباك يضم  مصلحة الضرائب

 . مساعدة المستثمرين في على تكملة اإلجراءات الشكلية إلنجاز استثماراتهم 
 . تقدم كل الوثائق المطلوبة  في اآلجال المحددة 
 . صدار القرار سواء بالرفض أو القبول  دراسة وتقييم المشاريع وا 
 لة .تحديد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة لالقتصاد الوطني، من حيث حجمها والتكنولوجيا المستعم 

الوكالة الوطنية لتطوير  -بموجبه-أنشأت   03-01بعد تعديل المرسوم السابق ذكره باألمر و   
 نا إليها سابقا .التي تعرض، االستثمار

 طنية لتشغيل الشبابالوكالة الو  –ثالثا 

، 1997و انطلقت في العمل فعليا سنة 38 296-96أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي 
مرافقة الشباب العاطل عن العمل  الذين يحملون مشروعا إنشاء و  هي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيعو 

الممول في إطار الوكالة  من مساعدات هامة في مختلف  المراحل التي بحيث يستفيد مشروعه ، مؤسسة
 ... لمشروعامرافقة ، إعانات مالية، تأخذ هذه اإلعانات أشكاال مختلفة : امتيازات جبائية، و يمر بها المشروع
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املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر

 مداخلة حتت عنوان

 محلية مكلفة بأداء مهام منها :و  للوكالة فروع جهوية

  .مرافقة الشباب في إطار تطبيق مشاريعهم 
 سير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تخصيصات الصندوق الوطني لدعم الشباب، خاصة ت

صندوق اإلعانات وتخفيض نسبة الفوائد. وتبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف اإلعانات التي يمنحها ال
 الوطني لدعم تشغيل الشباب باالمتيازات التي يحصلون عليها.

  شروط ها الشباب أصحاب المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر المتابعة االستثمارات التي ينجز
ز التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم إن استدعى األمر ذلك لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجا

 االستثمارات.
 يق تقييم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية، في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطب

 التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغاللها.   خطة

 الفرع الثاني : المجلس الوطني لالستثمار :

 إنشاء المجلس الوطني لالستثمار : –أوال 

بقيت سارية المفعول و  39من هذا األمر 18من خالل المادة  03-01تم إنشائه  بموجب  األمر 
  0940-16من القانون 37بموجب المادة 

ية ختامية من طرف الوزير المسؤول عن ترقو  المتضمن أحكاما انتقاليةو  السابع وجاءت في الفصل
 .ح له سلطة فعلية في اتخاذ القراررئيس الحكومة التي تمن برئاسة، االستثمار

 مهام المجلس الوطني لالستثمار –ثانيا 

بصالحيات المتعلق 35541-06حددت مهام المجلس الوطني لالستثمار بموجب المرسوم التنفيذي 
 المجلس الوطني لالستثمار منها:

 . إقتراح استراتيجية تطوير االستثمار وأولوياته 
 . دراسة البرنامج الوطني لترقية االستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه 
 . يحدد األهداف في مجال االستثمار 
 . يقترح مالئمة التدابير التحفيزية لالستثمار مع التطورات الملحوظة 
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املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر

 مداخلة حتت عنوان

  السلع كل اقتراح لتأسيس مزايا وكذلك كل تعديل للمزايا الموجودة، كما يدرس قائمة النشاطات و يدرس
 المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينها.

 المتوسطة :و  المطلب الثاني : الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة

 توسطة : المو  الفرع االول : الهيئات الممولة للمؤسسات الصغيرة

 :  ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر –أوال 

المتعلق بتنظيم مهام الوكالة  42 14-04تم استحداث هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي 
تعمل على منح قروض مصغرة وفق صيغ ، و 2005بدأ عمله الفعلي سنة و  الوطنية للقرض المصغر

 من مهامها :، و مختلفة للتمويل

 . تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع والتنظيم المعمول به 
 . تدعيم  وتقديم االستشارة ومرافقة  المستفيدين  في تنفيذ مشاريعهم 
 . تبليغ المستفيدين بمختلف اإلعانات الممنوحة لهم 
 تضمن متابعة األنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي 

 تربطهم بالوكالة .
 . تساعد المستفيدين عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم 

 مرافق واحد لكل دائرة لتمكينو  تنسيقية 49تبنت الوكالة نموذج تنظيمي ال مركزي يتكون من 
 مناسبة .و  تقصير اآلجال التخاذ قرارات سريعةو  العمل الجواري 

 المتوسطة في إطار التعاون الدولي  :و  المؤسسات الصغيرةبرامج تنمية  –ثانيا

 ي اتخذفي إطار التعاون األورو متوسطية  الذو  رغبة من الجزائر في األخذ بتجارب الدول المتقدمة
ن ئي بيهو برنامج تعاون ثناو  المتوسطة .،و  أشكاال مختلفة أهمها برنامج ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة

متها المتوسطة لمساهو  تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرةو  يهدف إلى تأهيل، األوروبياإلتحاد و  الجزائر
في  مساعدتهو  مساندة المنتوج الوطنيو  هذا البرنامج  يعني بتشجيعو  االجتماعي .و  في النمو االقتصادي

 ةلصغير يستفيد من هذا البرنامج المؤسسات ا، و منافسة المنتوج األجنبيو  الدخول إلى السوق العالمية
قطاع الخدمات التي لها عالقة مباشرة مع ، و التي تنشط في الميدان الصناعيو  المتوسطة الخاصةو 

  . 2وميدا 1هما برنامجين: ميدا  المتوسطة .وو  المؤسسات الصغيرة
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املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر

 مداخلة حتت عنوان

 ج الذي سبقهاإلتحاد األوروبي كتكملة للبرنامو  تم إبرام اتفاقية بين الجزائر 1لتعزيز برنامج ميدا و 
د يركز هذا البرنامج على تحسين إنتاجية  المؤسسات المتوسطة  قص، و 2010ل حيز التنفيذ سنة قد دخو 

، وليةعبر االتفاقيات الد  االستفادة من العروض الممنوحة، و الدوليةو  دفعها إلى دخول السوق الداخلية
   43انفتاح السوق العالمية .و 

  : 02 17المتوسطة من خالل القانون و  الفرع الثاني : الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة

 :  AND-PMEالمتوسطةو  الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة –أوال 

ب االستقالل المالي أنشأت بموجو  وهي هيئة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية
 المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير  44 16-05التنفيذيالمرسوم 

ه مهمة هذ، و الصناعات التقليديةو  المتوسطةو  يشرف عليها وزير المؤسسات الصغيرة، و سيرهاو  تنظيمهاو 
 تتكون هذه المساعدات في شكل خدماو  مساعدتها في إعادة التأهيلو  الوكالة هي مرافقة هذه المؤسسات

 توصيات .و  استشاراتو 

 من أهداف الوكالة :و  

  نشر واستعمال المعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .جمع و 
 . إعداد دوريات ودراسات خاصة بهذا القطاع 
 . متابعة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 . تعزيز الخبرة والمشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  على متابعته .تنفيذ البرنامج الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والسهر 

 صناديق االطالق : و  صندوق ضمان القرض –ثانيا 

 :FGARالمتوسطة و  صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة -1

 المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة 37345-02أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي 
هيئة عمومية تتمتع بالشخصية  هوو  المتوسطة.و  المتوسطة  لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرةو 

الصناعات و  المتوسطةو  اإلستقاللية المالية موضوعة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة، و المعنوية
، المتوسطةو  هو أول هيئة مالية متخصصة لفائدة المؤسسات الصغيرةو  .201446بدأ نشاطه سنة و التقليدية 

 من مهامه :و 
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املتوسطة لتنمية تنافسيتها و إطالق نشاط املؤسسات الصغرية

 على ضوء القوانني املستحدثة لتطوير االقتصاد يف اجلزائر

 مداخلة حتت عنوان

 بالمائة من المشروع70وسطة األجل التي كانت تغطي تسهيل حصول المستثمرين على قروض مت -
 . 02-17بالمائة بعد إعادة هيكلة الصندوق بموجب القانون  80ارتفعت إلى و 

 صناديق االطالق : -2

، المتوسطةو  المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة 02-17أنشأت هذه الصناديق بموجب القانون 
المتوسطة و  ي تشجيع المؤسسات الصغيرةف47من القانون السالف الذكر  21تتمثل وظيفتها  حسب المادة و 

 التطويرو  حيث تقوم بتمويل النفقات التي تغطي مرحلة صياغة المشروع من مصاريف البحث، الناشئة
 االستشارات القانونية .... و 

 لى مشاريع صناعية.االختراعات إو  تساهم الصناديق في ترجمة نتائج البحثو 

 المتوسطة  : و  المجلس الوطني للتشاور لتطوير المؤسسات الصغيرة –ثالثا 

 ةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغير ، هو هيئة استشارية تتمتع بالشخصية المعنوية
ة مهنيالجمعيات الو  المتوسطةو  التشاور بين المؤسسات الصغيرةو  المتوسطة . يكلف المجلس بترقية الحوارو 

 من مهامه :و  السلطات العمومية من جهة أخرى .و  التابعة لها ،من جهة

 الشركاء االجتماعيين بهدف تطوير القطاع .و  الحوار بين السلطاتو  ضمان التشاور

 جمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب العملو  تشجيع إنشاء الجمعيات المهنيةو  ترقية
 الجمعيات.و 
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 خاتمة : 

اليا لما تلعبه ح، المتوسطة األداة الفعالة في النشاط االقتصاديو  أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة
امتصاص البطالة بخلق مناصب  قدرة فائقة علىو  ،االجتماعيةو  من دور فعال في التنمية االقتصادية

 السياحي.و  الصناعييتجلى ذلك في نشاط هذه المؤسسات في مختلف القطاعات خاصة القطاعين و  .شغل
 اريعتحفيزات للمشو  منح امتيازاتل الصعوبات التي كانت تواجهها، و بعدما قامت الدولة الجزائرية بتذلي

من  . حيث ميز المشرع بين المشاريع االستثمارية التي تنجز في الجنوب بما لهذه المنطقةاالستثمارية
المتوسطة و  ذلك لدفع المؤسسات الصغيرةو  الواليات،المشاريع التي تنجز في باقي و  خصوصية من جهة

 لالستثمار في الجنوب. 

 لتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة، و من خالل اإلصالحات القانونية المتعلقة باالستثمار
ت هيئاو  المتوسطة توجه المشرع الجزائري نحو دعم هذا القطاع كبديل  للمحروقات  إلى إنشاء وكاالتو 

لك كذو  .ةعند مباشرة مشاريعها االستثماريالعراقيل التي تواجهها هذه المؤسسات و  لعقباتتسهر على تذليل ا
ت لمؤسساالتحسين تنافسية هذه ، المرافقة لهذه المؤسسات  من خالل الشراكة الدوليةو  تبني  برامج التأهيل

ل أكثر لذا يجب تشجيعها من خالل تفعي، فعالو  المتوسطة قطاع خصبو  قطاع المؤسسات الصغيرة
نونية القاو  لتذليل العراقيل اإلدارية، مرافقة هذه المؤسساتو  الهيئات المكلفة بتطوير االستثمارو  للوكاالت

نمية لتحقيق ت، تطويرهاو  ا عطاء العناية الالزمة لهذه المؤسسات من أجل ترقيتها، و التي مازالت موجودة
ود ة التي نجحت في جعل هذه المؤسسات العماألخذ بتجارب الدول المتقدم، و اقتصادية بديلة للمحروقات

 متين . و  حجر أساسي في بناء اقتصاد فعالو  الفقري القتصادها
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 الهوامش:
                                                           

 46رقم  الجريدة الرسمية–المتعلق بترقية االستثمار  1993أكتوبر  5المؤرخ في   12– 93المرسوم التشريعي  رقم  -1
  .1993أكتوبر  10الصادرة بتاريخ 

الصادر بتاريخ  47الجريدة الرسمية رقم  –المتعلق بتطوير االستثمار  - 2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01األمر  -2
 .2001أوت  22

خصص قانون أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم ت –منصور داود اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجزائر  -3
 .2016 -جامعة بسكرة –كلية الحقوق والعلوم السياسية –
المتعلق بشكل التصريح وطلب مقرر منح المزايا  2008مارس  24المؤرخ في   98-08من المرسوم التنفيذي   2المادة  -4
 . 2008الصادرة في  16جريدة رسمية رقم  –
 فسه . المرجع ن – 98 – 08من المرسوم التنفيذي  2المادة  -5
جراء تقديمه  10/3/2009المؤرخ في   18-09من القرار 4المادة  -6  –المحدد لمكونات ملف التصريح باالستثمار وا 

 . 2009ماي  24الصادرة في  – 31جريدة رسمية رقم 
 المرجع نفسه . – 12-93من المرسوم التشريعي  8/2المادة  -7
 مرجع سابق . – 03 – 01' من األمر 2المادة  -8
جامعة  –فرع قانون األعمال  –مذكرة لنيل درجة ماجستير  –مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري  –أوباية مليكة  -9

 . 48ص  2004 –كلية الحقوق والعلوم السياسية _ تيزي وزو  –مولود معمري 
 dz .Andi www..موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -10
دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، االقتصاد  –عميروش محند شلغوم  -11

 .  119ص  2009 –جامعة دمشق  -قسم اقتصاد -رسالة لنيل شهادة الماجستير  –نموذجا –الجزائري 
أطروحة لنيل  –استقطاب االستثمارات األجنبية  النظام القانوني الجزائري لالستثمار ومدى فعاليته في –والي نادية  -12

  145ص – 2015-تخصص قانون  –درجة دكتوراه علوم 
 3الصادرة بتاريخ   46جريدة رسمية عدد –والمتعلق بترقية االستثمار   2016غشت  3المؤرخ في  09-16القانون  -13

 .2016غشت  
المتضمن   356-06المعدل للمرسوم التنفيذي  05/03/2017المؤرخ في  100 – 17المرسوم التنفيذي رقم  -14

الصادرة بتاريخ  – 16الجريدة الرسمية رقم  –صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها  
08/03/2017 
والمتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  2006أكتوبر  9المؤرخ في 356-06المرسوم التنفيذي  -15

 . 2006مارس  8الصادرة بتاريخ   16يمها وسيرها  جريدة رسمية عدد  وتنظ
حالة  –دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم المناخ االستثماري  –عبد الحميد تيماوي ومصطفى بن نوي  -16

ل أفري 18و 17الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية  يومي –الجزائر 
2006  

والمتضمن القانون التوجيهي  لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01القانون  -17
   2001ديسمبر 2الصادرة بتاريخ   77الجريدة الرسمية عدد  -
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–مؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير ال 2017جانفي  10المؤرخ في   02-17القانون  -18

 .  2017جانفي  02الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية عدد 
 المرجع نفسه. -المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    18-01القانون  -19
 .المرجع نفسه  –والمتوسطة المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  18-01المادة  من القانون  -20
 المرجع السابق . -المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17من القانون  8المادة  -21
 المرجع نفسه. -  02-17من القانون  8المادة  -22
 المرجع نفسه . -  02-17من القانون  9المادة  -23
 المرجع نفسه . 02-17من القانون  10المادة   -24
مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم   -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخوصصة بالجزائر  –دراجي السعيد  -25

 191ص  2008سبتمبر  26عدد  –االسالمية، قسنطينة 
 –تخصص قانون  –أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم  –حرية االستثمار في التجارة الخارجية  –حجار ربيحة  -26

  2017تيزي وزو  –جامعة مولود معمري 
المؤتمر  –استراتيجية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتطوير المناولة الصناعية  –طاهر سليم  -27

  2ص  2006 -الجزائر –والمعرض العربي األول للمناولة الصناعية 
المتضمن تشكيل المجلس الوطني  لترقية  وسير المناولة،  2003أفريل  22خ في المؤر  188-03المرسوم التنفيذي   -28

 2003الصادر بتاريخ  أفريل   الجريدة الرسمية عدد
 المرجع السابق . –المتضمن القانون التوجيهي لتطوير االستثمار  – 02-17من القانون  5المادة  -29
ن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيره المتضم -356-06من المرسوم التنفيذي  1المادة   -30

 المرجع السابق . – 100-17معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 المرجع السابق . –المتعلق بتطوير االستثمار  03-01من األمر  25/1المادة  -31
 المرجع السابق . 6المتعلق بتطوير االستثمار  09-16من القانون  26المادة  -32
 المرجع السابق .–المتضمن ترقية االستثمار  09-16من القانون  26المادة  -33
 –رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم  -مدى انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي في الجزائر –لكحل صالح  -34

  2018 -تيزي وزو   –كلية الحقوق جامعة مولود معمري   –تخصص قانون 
المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  وتنظيمها  – 356-06من المرسوم التنفيذي  41مادة ال -35

 مرجع سابق  –معدل ومتمم  –وسيرها 
 المرجع السابق –المتعلق بترقية االستثمار  12-93المرسوم التشريعي  -36
لق ب صالحيات وتنظيم وكالة  ترقية االستثمار والمتع 1994أكتوبر   17المؤرخ في319 -94من األمر  22المادة  -37

 1994الصادرة بتاريخ أكتوبر   47ودعمها الجريدة الرسمية عدد
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد  1996سبتمبر  8المؤرخ في  296-96المرسوم التنفيذي  -38

  1996سبتمبر 11اريخ الصادرة بت 52قانونها األساسي، الجريدة الرسمية عدد 
 المرجع السابق .–المتعلق بتطوير االستثمار  03- 01من األمر  18المادة  -39
 المرجع السابق–المتعلق بترقية االستثمار  09-16من القانون  37المادة  -40
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وتشكيلته المتعلق بصالحيات المجلس الوطني لالستثمار  2006أكتوبر  09المؤرخ في   355- 06المرسوم التنفيذي  -41

  2006أكتوبر  11الصادرة بتاريخ – 64الجريدة الرسمية عدد  –وتنظيمه وسيره 
المتعلق بتنظيم مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  2004أكتوبر  22المؤرخ في  14-04المرسوم التنفيذي  -42

 . 2004الجريدة الرسمية عدد الصادرة بتاريخ أكتوبر 
الملتقي الوطني حول إشكالية –ات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آلي –عوادي مصطفى  -43

 . 12ص  2017جامعة الوادي  –إستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  2005ماي 3المؤرخ في  16-05المرسوم التنفيذي  -44
 . 2005ماي   الصادرة بتاريخ  جريدة رسمية عدد –المتوسطة  وتنظيمها وسيرهاو 

المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة  2002نوفمبر  11المؤرخ في  373-02المرسوم التنفيذي  -45
  جريدة رسمية عددوالمتوسطة المتضمن القانون االساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 2002نوفمبر   الصادرة بتاريخ
46 - structure juridique et statuts : www. Fgar.dz  

 المرجع السابق . –المتضمن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  02-17من القانون  21المادة  -47
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 : مقدمة

نشاء يعد إالمتوسطة ذات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية االقتصادية؛ إذ و  تعتبر المؤسسات الصغيرة
ما يزيد من أهمية هذه ، و خلق مناصب شغلو  من أهم العوامل التي تساهم في القضاء علي البطالة

  الكبيرة.المؤسسات أنها ال تطلب رؤوس أموال ضخمة لتأسيسها مقارنة مع المؤسسات 

المتوسطة أول لها المشرع اهتماما بالغ من خالل إصدار و  نظرا ألهمية المؤسسات الصغيرة
نشاء هذه المؤسساتو  تنظم أحكام خاصة لتشجيع، نصوص قانونية متعددة بحيث يعتبر صدور القانون ، ا 

 غيرةيتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الص، 2001ديسمبر 12المؤرخ في  18-01رقم
إال أنه رغم ، المتوسطةو  تشجيع المؤسسات الصغيرةو  أول تجسيد تشريعي في مجال إنشاء (1)، المتوسطةو 

بتها في رغو  ةكذلك أمام الوضع الراهن الذي تعيشه الدولة الجزائري، و جميع اآلليات التي أتي بها هذا القانون 
، لذكراإعادة النظر في هذا القانون السالف استوجب األمر ، اقتصادي بعيد عن التبعية النفطيةو تحقيق نم

 شلأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يجدون أنفسهم أمام حالة فو  لهدف إعادة إنهاض المؤسسات المتعثرة
فالس نتيجة عدة عراقيل تواجههو   الإلقديم لذا اصدر المشرع الجزائري مؤخرا قانون جديد الغي القانون ا، ما 
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  2017جانفي  10في  المؤرخ 02-17قانون رقمو هو 

 .(2)المتوسطةو  الصغيرة

إلي جانب هذه النصوص القانونية هناك نصوص قوانين خاصة أخرى أولت لها أهمية كبيرة؛ إذ 
من سات الدور البارز الذي منحته لهذه المؤس 247-15المرسوم الرئاسي رقمو  يشهد لقانون ترقية االستثمار

نشاء ا  و  زاتلكن هذه التحفي، المزايا استثنائية التي تستفيد منها مقارنة بالمؤسسات األخرى و  حيث التحفيزات
ي هياكل دعم إال إن هذه المؤسسات مازالت تعاني من عدة صعوبات لذا فإن اإلشكالية التي تتبادر إل

ي المتوسطة فو  للمؤسسات الصغيرةالقانون المنظمة النصوص ما مدي استجابة : األذهان تتمثل في
 تشجيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات في الجزائري؟
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 المتوسطة.و  توفير آليات دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة: لمبحث األولا

المتضمن القانون  02-17المتوسطة تم إصدار قانون رقم و  بهدف إنعاش المؤسسات الصغيرة
دعم و  حيث ارسي هذا القانون عدة تدابير لمساعدة، المتوسطةو  الصغيرةالتوجيهي لتطوير المؤسسات 

ري في إضافة إلي هذه التدبير التي اقرها المشرع الجزائ، المتوسطة )المبحث األول(و  المؤسسات الصغيرة
 قانون التوجيهي نجد كذلك تم إنشاء قبل هذا القانون العديد من الهيئات لتدعم المؤسسات الصغيرة

 طة ) المطلب الثاني(. المتوسو 

 .02-17المتوسطة في ظل قانون و  الداعمة للمؤسسات الصغيرةو  التدبير المساعدة: المطلب الثاني

المتوسطة في و  الزالت تعيق إنشاء المؤسسات الصغيرةو  العراقيل التي كانتو  في ظل المشاكل
العسر في الحصول علي المتمثلة أساسا في مشكل و  خاصة الصعوبات ذات الطابع المالي، الجزائر

ئري كل هذا جعل من تدخل المشرع الجزا، نقص العقارو  البيروقراطيةو  مشاكل إداريةو  القروض من البنوك
ما و ه، و ذلك لهف تشجيع إنشاءهاو  المتوسطةو  إلقرار آليات دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة، ضرورة حتمية

المتوسطة و  التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرةالمتضمن القانون  02-17تم تكريسه بموجب قانون رقم
نماء المؤسسات الصغيرةو  إنشاء: تتمثل هذه اآلليات أساسا في، و 18-01الذي الغي القانون رقم  ا 

 تطوير منظومة اإلعالم االقتصادي)الفرع الثاني(.و  ترقية المناولةو  المتوسطة)الفرع األول(و 

نماء المؤسسات الصغيو  إنشاء: الفرع األول  المتوسطة.و  رةا 

في الفصل األول  02-17المتوسطة تضمن القانون رقمو  لهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة
نماء المؤسسات الصغيرةو  منه أحكام إنشاء المتوسطة من خالل إقرار هيئات متخصصة في تطوير و  ا 

 الصغيرة تمويل المؤسساتو  فرض إجراءات لضمان تنافسيةو  المتوسطة)أوال(و  المؤسسات الصغيرة
 المتوسطة)ثانيا(. و 

 المتوسطة.و  الهيئات المتخصصة في تطوير المؤسسات الصغيرة: أوال 

 هيئتين أوكل لهما مهمة تطوير المؤسسات الصغيرة 02-17استحدث المشرع بموجب القانون رقم
 : هماو  المتوسطةو 

 ةتطوير المؤسسات الصغير  تكلف بتنفيذ إستراتيجية، التي هي هيئة عمومية ذات طابع خاص: *الوكالة
 تكارترقية االبو  الجودةو  بما في ذلك تحسين النوعية، الديمومةو  اإلنماءو  المتوسطة في مجال اإلنشاءو 
 .(3)المتوسطةو  القدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرةو  تدعيم المهاراتو 
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 : تتكون منمن نفس القانون علي انه تنشأ هياكل محلية تابعة للوكالة  20كما نصت المادة

 المتوسطةو  استشارة للمؤسسات الصغيرةو  مراكز دعم : 
 تم إنشاء مشاتل ، لم يعط تعريفا دقيقا لحاضنات المؤسسات كما تسمي أيضا: مشاتل المؤسسات

تعد من حيث  (4)، 2003فيفري  25المؤرخ في  78-03المؤسسات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 تجاري تتمتع بالشخصية المعنويةو  طبيعتها القانونية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي

 المتوسطة.و  االستقالل المالي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرةو 

 : تتكون المشاتل من

 هي هياكل دعم تتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات.: المحضنة 
  هي هياكل دعم تتكفل بحاملي مشاريع في قطاع الصناعات الصغيرة.: بطورشة الر 
 (5)هي هياكل دعم تتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلي ميادين البحث: نزل المؤسسات. 

ي نشا لدهي هيئة استشارية ت: المتوسطةو  *المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة
ات الجمعيو  تشكل الفضاء للتشاور تتكون من المنظمات، المتوسطةو  بالمؤسسات الصغيرةالوزارة المكلفة 

 تطوير المؤسساتو  الهيئات المعنية بإنشاءو  ممثلي القطاعاتو  المعنية المتخصصة الممثلة المؤسسات
 .(6)المتوسطةو  الصغيرة

 : المتوسطةو  تمويل المؤسسات الصغيرةو  فرض إجراءات ضمان تنافسية: ثانيا

اء تعرقل إنشو  فرض هذا القانون الجديد إجراءات جديدة لهدف مواجهة الصعوبات التي كانت تواجه
 : تتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي، و المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

كذا ، و المتوسطة المنصوص عليها في هذا القانون و  مساعدة المؤسسات الصغيرةو  تمويل عمليات دعم -
الصندوق الوطني "الذي عنوانه 302-124نفقات تسيير الوكالة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم

 .(7)ترقية التنافسية الصناعيةو  دعم االستثمارو  المتوسطةو  لتأهيل المؤسسات الصغيرة

 تنشأ لدي الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة: صناديق اإلطالقو  إنشاء صناديق ضمان القروض -
ترقية و  المتوسطةو  بحيث تهدف هذه الصناديق إلي ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة، المتوسطةو 

 .(8)المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

ى األخر  السلطات المعنيةو  المتوسطة بالتشاور مع الوزاراتو  اتخاذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة -
تشجيع ، و المتوسطة في مجال التمويلو  احتياجات المؤسسات الصغيرةكل مبادرة تهدف إلي تحديد 

 استحداث الوسائل المالية المالئمة لها.

 تطوير اإلعالم االقتصادي.و  ترقية المناولة: الفرع الثاني

ري المتوسطة تدابير اخو  أقر المشرع الجزائري في القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة
م اإلعال المتوسطة تتمثل في كل من ترقية المناولة)أوال( كما قام بتطوير منظومةو  الصغيرةلدعم المؤسسات 

 االقتصادي)ثانيا(. 

 ترقية المناولة.: أوال

ؤسسات أداة لتشغيل عدد كبير من الم، و تنظيمهو  تعد المناولة وسيلة فعالة لزيادة قدرات اإلنتاج
يج ثيف نسهي األداة المفضلة لتك، و االجتماعية التنمويةو  االقتصاديةخلق التوازنات ، و المتوسطةو  الصغيرة

 .(9)المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

 : يكون ذلك حسب الشكل التاليو 

اولة الوكالة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المن 02-17من قانون  31خولت المادة: *دور الوكالة
 : السيما

 الملتقين لألوامر.و  ضمان الوساطة بين األمرين 
 الطلب الوطني في مجال قادر المناول.و  تحليل العرضو  جمع 
  تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة المتوسطة في مجال المناولة من خالل برامج متخصصة تهدف

 إلي تحسين أدائها.
 الشراكة من خالل دعم بورصات المناولة.و  ترقية نشاطات المناولة 
  في إطار نظام إعالمي موحد لبورصات المناولة.ضمان مهمة مركز التنسيق 
  الملتقين لألوامر.و  التزامات األمرينو  إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق 
 -تحين دليل قانوني للمناولة.و  إعداد 
 -(10)الملتقين لألوامر في حل النزعاتو  ضمان الوساطة بين األمرين. 
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 : اليالتو يظهر دور الدولة من خالل تشجيع تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة علي نح: *دور الدولة

 الخدمات باإلنتاج الوطني.و  استبدال الواردات من السلع 
 ة لمناولإدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين األجانب باللجوء إلي ا

 الوطنية.
  االستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية و  دفاتر الشروط المناقصاتإدراج بند تفضيلي ضمن

 لفائدة المتعهدين اللذين يلجؤن للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة، الوطنية
 .(11)المتوسطةو 

 تطوير منظومة اإلعالم االقتصادي.: ثانيا

 المتوسطة تتكفل به الوكالة يشكل عليو  عمد المشرع إلي وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة
 : ذلك من خاللو  المساعدة علي اتخاذ القرارو  وجه الخصوص إدارة لالستشراف

ه رة أدناإذ يقع علي عاتق الهيئات المذكو : اإلدارات في تزويد منظومة اإلعالم االقتصاديو  دور الهيئات -
 : تيتعلق األمر خصوصا ببطاقياو  المتضمنة في البطاقات التي تحوزها تقديم مختلف المعلومات المحينة

 .الديوان الوطني لإلحصاء 
 .المركز الوطني لسجل التجاري 
 .الصندوق الوطني لتأمينات االجتماعية للعمال األجراء 
  الصندوق الوطني لتأمينات االجتماعية غير األجراء 
 .اإلدارة الجبائية 
 إدارة الجمارك 
  التجارة. و  الجزائرية للصناعةالغرفة 
 المؤسسات المالية.و  جمعية البنوك 
 مضمون المعلومات المتعلقة بمنظومة اإلعالم االقتصادي تتعلق اهم المعلومات التي تدخل في 

 (12) .إطار دور الهيئات
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 المتوسطة في الجزائر.و  الداعمة إلنشاء المؤسسات الصغيرة الهيئات: المطلب الثاني

ن يمك والمتوسطة لو  العديد من الهياكل المؤسسات الصغيرة إنشاءعمدت السلطات الجزائرية إلي 
ؤسسات الهياكل داعم تمويل المو  االستثمار)الفرع األول(أنظمة التحفيز علي و  دعمتقسيمها إلي الهياكل 

 المتوسطة)الفرع الثاني(.و  الصغيرة

 وسطة.المتو  الستثمار في المؤسسات الصغيرةا دائرةتعلقة بتوسيع من الهياكل الم: الفرع الثاني

المتوسطة تتمثل في كل من و  لعل أهم الهياكل التي تساعد االستثمار في المؤسسات الصغيرة
 كذلك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)ثانيا(.و  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار)أوال(

 : الوكالة الوطنية للتطوير االستثمار: أوال

 عنويةتتمتع بالشخصية الم تعد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 
 .(13)األجانبو  في خدمة المستثمرين المحليين أنشأت، االستقالل الماليو 

 2001إلي  1993متابعة االستثمار من و  دعمو  كانت هذه المؤسسة تدعي في األصل وكالة ترقية
 .ANDI (14)الوكالة الوطنية للتطوير االستثمارتحولت إلي ثم 

ستثمار تحولت الوكالة الوطنية لتطوير اال المتعلق بترقية االستثمار، 09-16قانون رقم ثم بموجب 
إذ  منه علي المهام المخولة لهذه الوكالة 26المادة  تنص إذ، إلي قطب متخصص في دعم االستثمار

 في مرحلةو بمختلف أنواعها سواء في مرحلة اإلنشاء المشروع أأنشأت بغرض تقديم المساعدات لمؤسسات 
مراكز تضم مجموعة المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات  4كما باتت هذه الوكالة تتضمن ، (15)االستغالل

 .(16)تطويرهاو  دعمهاو  الضرورية النشاء المؤسسات

الوطنية لتطوير  تسير الوكالةو  طريقة التنظيمو  بعد ذلك صدر نص تنظيمي يراجع صالحيات
 .(17)2017مارس  5مؤرخ في  100-17ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم، و االستثمار

 :  ANSJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: ثانيا

 (18)، 1996سبتمبر  8المؤرخ في  296-96التنفيذي رقمأنشأت هذه الوكالة بمقتضي المرسوم  
 تقاللاالسو تتمتع هذه الوكالة بالشخصية المعنوية، يحدد هذا المرسوم اإلطار العام لدعم تشغيل الشباب

 الهدفو ، توفير الضمانات المناسبة لهم تجاه البنوك الوطنيةو  تعمل علي تمويل استثمارات الشباب، المالي
 .(19)امتصاص البطالةو  خلق مناصب عملو األساسي لهذه الوكالة ه
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

إذ تساعد أصحاب ، المتوسطةو  لوكالة من أهم آليات المرافقة إلنشاء المؤسسات الصغيرةتعد ا
، اقعتطبيقية علي ارض الو  المشاريع االستثمارية من إخراج مشروعه من الحالة النظرية إلي حالة عملية

، ةراتيجياالستشارة أثناء اتخاذ القرارات اإلستو  في أهم مراحل إنشاءها لضمان المتابعة الشخصية ترافقهو 
 توصف هذه المرافقة علي أنها مرافقة فردية.

ألف مؤسسة  24بفضل تدخالت الوكالة لدي البنوك تمكن المقاولين الشباب من إنشاء أكثر من 
متوسطة زيادة علي ذلك فقد ساعد التركيب المالي لهذه المؤسسات علي إحداث مناصب عمل و  صغيرة

ل ذلك وفق ثالثة أشكاو  المتوسطةو  إلي جانب هذا نجد أن هذه الوكالة تمول المؤسسات الصغيرة، خري أ
 : هي

ي تساهم الوكالة فو  في هذه الحالة يكون رأس مال المؤسسة ملكا كلية لصاحبها: التمويل الخاص
 الشبه الجبائية.و  إنشاء المؤسسة من خالل تقديمها لإلعانات الجبائية

ض الثاني قر و  في هذه الحالة يكون رأس المال مساهمة مالية من قبل المؤسسين: ثنائيالتمويل ال
 بدون فائدة من الوكالة.

الث الجزء الثو  الوكالةو  في هذه الحالة رأس المال يتكون من مساهمة المؤسسين: التمويل الثالثي
 .(20)قرض بنكي تتولي الوكالة تغطية جزء من الفائدة المفروضة

 : هيو  لالستفادة من دعم الوكالة الوطنية إلنشاء المؤسسات مرهون بجملة من الشروط لكن

 10إلي  1مجموعة من الشباب من و أن تنشأ المؤسسة من طرف شاب بمفرده أ. 
 .أن ال يكون الشباب أصحاب المؤسسات يشغلون مناصب عمل مأجورة عند تقديم ملفاتهم 
 سنة فيما يخص المسير يمكن أن  35سنة إلي  19ين أن يتراوح سن الشباب أصحاب المشاريع ب

 سنة. 40يصل إلي 
 .تعهد بخلق منصبين شغل دائمين إضافيين 
 مليون د ج 10ماليين د ج يمكن رفعه إلي  4والحد االقصي لالستثمار ه. 
 (21)إن يساهم الشباب أصحاب المشاريع في استثمار أموالهم الخاصة حسب مستوي االستثمار. 

 المتوسطة.و  الهياكل الداعمة في الحصول علي تمويل لمؤسسات الصغيرة: الفرع الثاني

من ، المتوسطةو  تطرح العديد من المشاكل فيما يتعلق بتمويل مشاريع خلق المؤسسات الصغيرة
فالبنوك تنظر إليها علي أنها غير قادرة للوفاء ، بينها الشروط المبالغ فيها عند اللجوء إلي التمويل التقليدي
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

لذا أنشأت الدولة أجهزة ضمان القروض البنكية الموجهة لتغلب علي هذه ، نتيجة لحجم رأسمالها ازاماتهبالت
كما ، صندوق ضمان قروض االستثمار)ثانيا(و  صندوق ضمان القروض)أوال(: لعل أهمهاو  الصعوبات

 يوجد إلي جانب هذه الصناديق شركات القرض اإليجاري)ثالثا(.

 المتوسطة.و  القروض لصالح المؤسسات الصغيرةصندوق ضمان : أوال

حيث يتولي  (22)2002نوفمبر 11المؤرخ في  373-02انشأ بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 
مة إذ يخدم هذا الصندوق السياسة العا، المتوسطةو  الصندوق منح الضمانات للفائدة المؤسسات الصغيرة

يقدم الصندوق المساعدات للمؤسسات ، و الدولة للحكومة علي اعتبار أن مخصصاته تتكون من مساهمات
مكن ي، تملك ضمانات غير كافيةو لكن ال تملك ضمانات أ، التي استوفت المعايير األهلية للقروض البنكية

يقدم الدعم ، و يتم تحديدها من طرف مجلس اإلدارة للصندوق و  ٪70أن تصل نسبة ضمان القرض إلي 
 .(23)من مبلغ القرض ٪2عالوة سنوية أقصاها التي تدفع و  للمؤسسات المنخرطة فيه

 صندوق ضمان قروض االستثمار.: ثانيا

 (24)، 2004ابريل 19المؤرخ في 134-04تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 المتوسطةو  بهدف تغطية األخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة

 .(25)تجديد تجهيزاتهاو توسيعها أ، خالل مراحل نشأتها، تمويل استثماراتها اإلنتاجيةفي إطار 

 الباقي مقسم بين البنوكو  منها مقدمة من طرف الخزينة٪60مليار دج 30يقدر رأسمال هذا الصندوق ب
 . 2005قد تم االنطالق الفعلي لهذا الصندوق في سنة و  (26)، المؤسسات الماليةو 

 القرض اإليجاري.شركات : ثالثا

إذ ، الذي يتعلق باالعتماد االيجاري  09-96أنشأت شركات القرض االيجاري بموجب أمر رقم
، 0120هي الشركة العربية لإليجار المالي سنةو  بموجبه تم تأسيس أول شركة اعتماد إيجاري في الجزائر

 .(28)ثم تلتها العديد من الشركات (27)

إذ تسمح ، المتوسطةو  ويل العديد من المؤسسات الصغيرةساهمت شركات القرض االيجاري في تم
جها يحتا التجهيزات التيو  المعداتو  هذه الشركات للمستفيد من عقد االعتماد االيجاري بتمويل كامل لآلالت

كما تسمح هذه اآللية للمستفيد بتغطية النفقات التي ، ٪100ذلك بنسبةو  صاحب المشروع االستثماري 
ة من خالل العائد الذي يتحصل عليه من وراء استغالل األصول اإلنتاجي، اإليجاريتحملها بموجب عقد 

 .(29)المؤجرة
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 المتوسطة.و  امتيازات لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرةو  منح تسهيالت: المبحث الثاني

ف ة لهدالمتوسطو  االمتيازات لفائدة المؤسسات الصغيرةو  أقر المشرع الجزائري العديد من التحفيزات
وقف كما لم تت، إذ يشهد لقانون االستثمار الدور البارز في ذلك)المطلب األول(، تشجيع علي إنشاءهاال

نما تعمل علي تشجيع هذه الفئة من المؤسساتو  جهود المنظومة القانونية الجزائرية عند هذا الحد ي فحتى  ا 
تفويضات و  فقات العموميةالمتعلق بالص 247-15يشهد للمرسوم الرئاسي رقمو  مجال االستثمار العمومي

  المرفق العام إقرار هامش األفضلية لها)المطلب الثاني(.

 ثمار.المتوسطة في ظل قانون ترقية االستو  الحوافز الممنوحة للمؤسسات الصغيرة: المطلب األول

شجيع المتوسطة لهدف تو  تضمن قانون ترقية االستثمار جملة من المزايا لفائدة المؤسسات الصغيرة
ي ايا التهناك من المز و  إذ هناك من المزايا التي تستفيد منها كل االستثمارات)الفرع األول(، إنشأهاعلي 

 الفرعالمتوسطة باعتبارها من مشاريع الذات األهمية لالقتصاد الوطني)و  تستفيد منها المؤسسات الصغيرة
 الثاني(.

 رات.االستفادة من كل المزايا المشتركة لكل االستثما: الفرع األول

 المتعلق بترقية االستثمار جملة من االمتيازات 09-16أقر المشرع الجزائري في قانون رقم
لتي المتوسطة التي تندرج ضمن االستثمارات او  الضمانات لفائدة أصحاب المشاريع االقتصادية الصغيرةو 

 .الخدماتو  تهدف إلي إنتاج السلع

التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة علي المزايا  09-16من قانون رقم  12نصت المادة 
: يإذ هناك من المزايا التي تستفيد منها في مرحلة االنجاز تتمثل ف، والمتوسطة في مجال االستثمار
 باشرةالخدمات التي تدخل مو  الرسم علي القيمة المضافة فيما يخص السلع، و اإلعفاء من الحقوق الجمركية

شهار الرسم علي االو  اإلعفاء من حقوق التسجيل، حقوق نقل الملكيةاإلعفاء من دفع ، في انجاز االستثمار
من قبل  من مبلغ اإلتاوة االيجارية السنوية المحددة ٪90تخفيض بنسبة ، مبالغ االمالك الوطنيةو  العقاري 

 ..(30)سنوات من الرسم العقاري علي الملكيات العقارية 10اإلعفاء لمدة، مصالح أمالك الدولة

ن الضريبة سنوات من اإلعفاء م 3تستفيد منها في مرحلة االستغالل فإنها تستفيد لمدة  المزايا التيو 
وية من مبلغ اإلتاوة االيجارية السن ٪50تخفيض نسبة ، و الرسم علي النشاط المهنيو  علي أرباح الشركة

 المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة.
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

ات افية تمنح لفائدة النشاطات ذات امتياز كما خص هذا القانون الي جانب هذه المزايا مزايا إض
 وذلك العتبارهم من النشاطات المهمة الفالحةو  الصناعةو  المنشئة لمناصب شغل في مجال السياحةو أ
 .(31)االقتصاد الوطني الحساسة في تنميةو 

 منه في تشجيع رغبةو ه إن حرص المشرع الجزائري بمنح عدة تحفيزات لالستثمار في هذا القطاع 
خاصة في ظل األزمة التي تعيشها الجزائر ، المتوسطة في هذه النشاطاتو  إنشاء المؤسسات الصغيرة
 بسبب تدني أسعار البترول.

 ل فيمارفع مدة مزايا االستغال: تتمثل هذه المزايا اإلضافية التي اقرها المشرع في هذا الخصوص في
منصب شغل  100الجنوب عندما تنشئ أكثر من و  اب العليايخص االستثمارات المنجزة في مناطق الهض

 ل.الستغالخالل الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلي غاية نهاية السنة األولي من مرحلة ا، دائم
وص بالتالي إضفاء الديمومة علي مناصب الشغل المستحدثة كشرط لالستفادة من رفع مدة المزايا المنصو

خارج  رات المنجزةترفع مدة مزايا االستغالل الممنوحة لفائدة االستثما ››: إذ جاء فيها 16 عليها في المادة
شئ أكثر ( سنوات عندما تن5( سنوات إلي خمس )3من ثالث )، أعاله 13المناطق المذكورة في المادة 

هاية نخالل الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلي غاية ، ( منصب شغل دائم100من مئة)
 .(32) ‹‹علي األكثر...، السنة األولي من مرحلة االستغالل

 : وطنيصاد الاالستفادة من المزايا المطبقة علي المشاريع ذات األهمية بالنسبة لالقت: الفرع الثاني

ذات  أقر المشرع الجزائري في قانون ترقية االستثمار علي مزايا استثنائية لفائدة االستثمارات
 فائدةالمزايا االستثنائية ل "ذلك في القسم الرابع منه تحت عنوان، و لالقتصاد الوطني األهمية الخاصة

ع االستثمارات ذات أهمية الخاصة لالقتصادي الوطنية تتمثل هذه المزايا التي تستفيد منها المشاري
 : فيما يلي، المتوسطةو  منها المؤسسات الصغيرةو  االستثمارية ذات أهمية لالقتصاد الوطني

غيرها من و  الضرائبو  الرسومو  ستفيد هذه االستثمارية في مرحلة االنجاز من اإلعفاء من الحقوق ت
مقتناة من السوق  والمطبقة علي االقتناءات سواء كانت مستوردة ا، االقتطاعات ذات الطابع الجبائي

المنصوص عليها  إضافة إلي كل المزايا، الخدمات الضرورية النجاز االستثمارو  الخاص بالسلع، المحلية
المتوسطة تستفيد و  إلي جانب هذه المزايا التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة، سالفة الذكر 12في المادة

الرسم علي و  سنوات من الضريبة علي أرباح الشركة 10كذلك في مرحلة االستغالل من اإلعفاء لمدة
الرسوم بما في  ولضرائب أا وللحقوق أ تخفيضات وكذلك منح إعفاءات أ، و حقوق التسجيلو  النشاط المهني
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

ذلك الرسم علي القيمة المضافة المطبق علي أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار األنشطة 
 .سنوات 5الصناعية الناشئة لمدة

 اص.الخو  معقود الشراكة بين القطاع العاو  إقرار حق األفضلية في الصفات العمومية: المطلب الثاني

المتوسطة تم منح لها هامش األفضلية سواء في الصفقات و  ؤسسات الصغيرةلهدف تشجيع الم
 الخاص)الفرع الثاني(.و  كذا في مجال الشراكة بين القطاع العامو  العمومية)الفرع األول(

 تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهامش األفضلية في الصفقات العمومية.: الفرع األول

 لدولةالمجاالت التي تلجأ إليها المؤسسات الصغيرة لتنفيذ مشاريع اتعتبر الصفقات العمومية من 
 من الصفقة تفادةهذا ما يمكنها من االستفادة من الموارد المالية التي تتلها جراء االس، و الهيئات التابعة لهاو 

 .(33)الكفاءات الناتجة عنهاو  العمومية إلي جانب الخبرات

 المتوسطة من االستفادة من أسواق الصفقات العمومية التيو  من أجل تمكين المؤسسات الصغيرة
ا تطلبهتالتقنية التي و  مبدأ األفضلية في ظل افتقارها للمؤهالت الماليةو  تمنح علي أساس مبدأ المنافسة

 25هذا ما تجلي في نص المادة و  وضعت السلطات العمومية عدة تدابير في هذا الشأن، الصفقة العمومية
نية تسهر المصالح المع، بعنوان إبرام الصفقات العمومية ››: الذي جاء فيها 02-17من قانون رقم 

 لواحقها علي تخصيص جزء من هذه الصفقات للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرةو  للدولة
 (34) ‹‹الكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.و  حسب الشروط، المتوسطةو 

من نفس القانون علي إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط  32إلي جانب هذا فقد نصت المادة 
ة لمناولللفائدة المتعهدين اللذين يلجؤون ، االستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنيةو  المناقصات

 بذلك يكون المشرع قد ارقي من المؤسسات الصغيرة، المتوسطةو  المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة
ع كل هذا لهدف تشجيع علي إنشاء هذا النو و  ها حق األفضلية حتى في مجال المناولةمنح لو  المتوسطةو 

 .(35)من المؤسسات لما لها من أهمية لالقتصاد الوطني

ئدة المتوسطة لهامش األفضلية لفاو  فضال عن إقرار القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة
 247-15عمومية تضمن كذلك المرسوم الرئاسي رقمالمتوسطة في مجال الصفقات الو  المؤسسات الصغيرة

 بحيث، من المرسوم السالف الذكر 83الدليل علي ذلك ما أشارت اليه نص المادة ، و هذا المبدأ

علي غرار المؤسسات االقتصادية الخاضعة  ٪25نصت علي أنه يمنح هامش األفضلية بنسبة 
 .للقانون الجزائري 
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

التجمع و  المتوسطة بالتكتلو  للمؤسسات الصغيرة 247-15رقمكما أجاز المرسوم الرئاسي 
 عن طريق الشراكة.و لالستفادة من مشاريع الصفقات العمومية عن طريق التضامن فيما بينها أ

ي ة التالمتوسطة باالستفادة من مشاريع الصفقات العموميو  تسمح هذه المزايا الممنوحة للمؤسسات الصغيرة
 (36) كذا التنافسية.و  الماليةو  االقتصاديةتمكنها من تعزيز وضعيتها 

 الخاص.و  منح األولوية في ألية الشراكة بين القطاع العام: الفرع الثاني

ث حي، الخاص ألية تهدف إلي تمويل مشروعات البنية األساسيةو  تعتبر الشراكة بين القطاع العام
بموجب اتفاق يبرم  شركة المشروعتعهد الدولة بموجب عقد شراكة إلي كيان قانوني خاص يطلق عليه 

دي القتصاإذ تلتزم بموجبه شركة المشروع بالمشاركة في تسيير مرافق البنية األساسية ذات الطابع ا، بينها
يير مما يتصل بتس، غيرهاو  األرباحو  لاألمواو  نصوص تنظم الملكيةو  بما ورد في هذا االتفاق من أحكام

جراءات.و  المشروع من تدابير  ا 

د يستن، الخاص إلي خدمة الدولة من حيث تحقيق اقتصاد مستدامو  شراكة بين القطاع العامتهدف ال
 طريق اجتماعية يتم ذلك عنو  بالتالي تحقيق تنمية اقتصاديةو  التنوعو  الخبرةو  التنافسيةو  إلي المعرفة

نتيجة تعاون توسيع الموارد المالية المتاحة و  التوصل إلي معايير أفضلو  تبادل الخبراتو  التفاوض
ع ت لقطااالستراتيجياو  كما تساعد الشراكة علي إبراز دور الدولة في التركيز علي رسم السياسات، األطراف

قطاع كما يهدف الشراكة إلي توفير الراس المال ال، تنظيمهاو  مراقبة مقدمي الخدماتو  البنية األساسية
ا كذو  ن المدد الزمنية في تنفيذ المشاريعمعارفته في إدارة المشاريع مما يساهم في تقليص مو  الخاص

 .(37)تحسين نوعية الخدمة المقدمةو  تقليص من األعباء المالية علي الدولة

الخاص في مجال تحقيق التنمية االقتصادية أولي المشرع و  نظرا ألهمية الشراكة بين القطاع العام
المتوسطة بموجب نص المادة و  لصغيرةفي القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات ا الجزائري أهمية لها حتي

توسيع  لىعتعمل ، و الخاصو  تسهر الدولة علي تطوير الشراكة بين القطاع العام››: منه إذ جاء فيها 23
يتضح من (38)‹‹المتوسطةو  مجال منح االمتياز في مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة

المتوسطة في مجال منح االمتياز و  لفائدة المؤسسات الصغيرةهذه المادة أن المشرع أقر حق األفضلية 
كما أكد علي هذا المبدأ في مجال تفويضات المرفق العام نظرا لكون عقود تفويض ، الخدمات العمومية

من  23ذلك بموجب نص المادة و  الخاصو  المرفق العام شكل من أشكال الشراكة بين القطاع العام
متوسطة أن تقوم و  إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة››: إذ تنص علي أنه 199-18المرسوم التنفيذي رقم 

فإنه يتعين علي السلطة المفوضة أن توليها األولوية في منح ، بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

نجد أن هذه المادة تلزم السلطة مانحة في حال تقدم إلي الدعوة للمنافسة في منح تفويض  (39) ‹‹التفويض.
التقنية فانه يجب علي السلطة و  الماليةو  لها المؤهالت المهنيةو  متوسطةو  مرفق عام مؤسسة صغيرةتسيير 

هذا لهدف تشجيع هذا النوع من المؤسسات لهدف و  المفوضة إن توليها األهمية مقارنة بالمترشحين اآلخرين
 تحقيق أهداف التنمية االقتصادية.
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و

 : خاتمة

 المتوسطة جملة من التدبير لهدف مساعدةو  التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرةتضمن القانون 
ليه كما يجب أن ال ننكر الدور الهام الذي تو ، المتوسطة في الجزائري و  دعم إنشاء المؤسسات الصغيرةو 

ل كذا التحفيزات التي تم إقرارها في ج، و المتوسطةو  الهيئات المستحدثة لمساعدة المؤسسات الصغيرة
 لهذه الفئة من المؤسسات لهدف النهوض باالقتصاد الوطني الجزائري خاصة في، لنشاطات االقتصاديةا

ئم اخ ماللكن رغم هذه الجهود المبذولة من قبل الدولة الجزائرية في محاولة توفير من، ظل األزمة الراهنة
ا لذ، احيث توفير العقار له كذا من، و لتشجيعها إال أنها تعاني من عدة عراقيل السيما في مجال تمويلها

 : نتقرح ضرورة

 المتوسطة.و  إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة 
 المتوسطة.و  تشجيع الطالبة الجامعين علي إنشاء المؤسسات الصغيرة 
 المتوسطة.و  كاشفة لصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغيرةو  ادراج اليات مراقبة 
  في مشاريع الشراكة بين و  بتخصيص جزء من الصفقات العموميةتفعيل تطبيق الشق المتعلق

 المتوسطة.و  الخاص لفائدة المؤسسات الصغيرةو  القطاع العام
 الصناعي خاصة. و  المتوسطة في مجال االبتكار التكنولوجيو  تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة 
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 : الهوامش
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  من القانون نفسه. 21المادة - 8
هامل هواري، آليات دعم و ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة للعلوم  - 9

 .100-95، ص ص6،2005، العدد4تماعية، المجلد االنسانية و االج
  ، المرجع السابق.2017يناير 10مؤرخ في  02-17من قانون رقم 31المادة - 10
 من نفس القانون. 32المادة - 11
 ، المرجع السابق.2017يناير 10، المؤرخ في 02-17من القانون رقم 36-35-34المواد - 12
 3، صادر بتاريخ 46 ، يتعلق بترقية االستثمار، ج ر عدد2016غشت 3مؤرخ في  09-16من قانون رقم  26 المادة- 13

 .2016غشت
، يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و 2001سبتمبر 24مؤرخ في  282-01مرسوم تنفيذي رقم - 14

 .2001سبتمبر 26، صادر بتاريخ 55تنظيمها و سيرها، ج ر عدد 
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 ، المرجع السابق.2016غشت 3مؤرخ في  09-16من قانون رقم 27المادة  - 16
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 مداخلة حتت عنوان يف التشريع اجلزائري املتوسطةتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و
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البيئة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 
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 : مقدمة

را كونها تؤدي دو  ، االقتصادي وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخال هاما من مداخل النم
منها  متقدمةلذا أصبح االتجاه السائد اليوم بين دول العالم سواء ال ، هاما في ضمان تجسيد التنمية المحلية

على  والعمل ، التنموي لهذه المؤسسات والدفع بها في اتجاه تشجيع قيامهاتحسين المناخ  والنامية ه وأ
د ى الصعياألمر الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة عل ، إيجاد جميع األطر والمتطلبات لنجاحها واالرتقاء بها

بادرت الجزائر إلى تبني جملة من  في هذا السياق ، الدولي عامة وعلى الصعيد المحلي خاصة
 لمالئموذلك بهدف توفير المناخ ا ، ات والتشريعات القانونية ومجموعة من برامج الدعم والتمويلاإلصالح

 ما يمكنها من االستمرار والمحافظة على حصصها السوقية من ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لنشاط
رفته ملحوظ الذي عجهة والنفاذ إلى األسواق الوطنية وحتى العالمية من جهة أخرى وخاصة بعد التطور ال

.التي عرفها االقتصاد الجزائري لالرتقاء أكثر بهذا القطاع زمةاألهذه المؤسسات بعد 
(1) 

 ناحية خاصة من ، تطورات في الجزائر عّدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع عرف قد كما

لتوجيهي م والمتضمن القانون ا 2017يناير 10المؤرخ في  17/02كان آخرها القانون رقم   القانوني التنظيم
ة هذا األخير الذي قام المشرع من خالله بضبط مفهوم المؤسس ، لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ، اتتثناءباإلضافة إلى تحديده لمجال تطبيقه مع بعض االس ، منه 5الصغيرة والمتوسطة من خالل المادة 

ين كما ب ، صغيرة جدا وأ ، صغيرة وأ ، كما بين المعايير التي على أساسها تصنف المؤسسة إلى متوسطة
 .شركات وأ ، فإما أن تكون مؤسسات فردية ، األشكال القانونية لهذه المؤسسات

 : أهمية البحث

 طة  فيالصغيرة والمتوس تأتي أهمية هذه الورقة البحثية الموسومة ب" البيئة القانونية للمؤسسات
كونها  ، " انطالقا من األهمية التي تكتسيها هذه المؤسسات في االقتصاد الوطني17/02ظل القانون 

صادية وبالتالي المساهمة في التنمية االقت ، وتنويع الدخل ، وخلق فرص عمل ، وسيلة لتشجيع االستثمار
 .واالجتماعية

 : أهداف البحث

  17/02التعرف على ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون. 
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 .معرفة معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصنافها 

 .معرفة خصائص ومزايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .معرفة األهمية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 واالستثناءات الواردة عليه. 17/02ص القانون التعرف على مجال تطبيق ن 

 : إشكالية البحث

  : أمام هذا الصرح فإن هذه الورقة البحثية تسعي لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية

 ؟ 17/02ما هي البيئة القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون التوجيهي رقم 

 : األسئلة الفرعية التاليةوتتفرع على اإلشكالية أعاله 

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 17/02ما التعريف الذي جاء به القانون رقم 
  ؟17/02ما هي أصناف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي معايير تصنيفها وفق القانون 

 ماهي األشكال القانونية التي تجسد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 
 وما هي خصائص ومزايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 

 وما أهميتها االقتصادية واالجتماعية؟ 
 ؟17/02مجال تطبيق القانون رقم  ووما ه 

 : منهج البحث

 يثح ، ولإلجابة عل اإلشكالية واألسئلة الفرعية لهذه الورقة البحثية اعتمدنا المنهج الوصفي

 لقةالمتع المفاهيم لمختلف تطرقنا إذ ، النظري  جانبتتعلق بال كون هذه الدراسة المنهج هذا استعملنا

 .17/02وفق القانون رقم   الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات

 : خطة البحث

ه ذه الورقة البحثية  بتقسيم قمنا ، الدراسة جوانب بجميع اإلحاطةعرضه وبغرض  تم ما خالل من
 : التالي وعلى النح

 ماهية وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. : المحور األول

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. : المحور الثاني
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 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. : المحور الثالث

 .17/02نطاق ومجال تطبيق القانون  : عالمحور الراب
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 والمتوسطةماهية وتصنيف المؤسسات الصغيرة  : المحور األول

إذ  ، يشكل تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جوهر االختالف بين اقتصاديات الدول
 ، أنه بات في حكم المؤكد أنه ال يمكن التوصل إلى تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ع ومن قطا ، رى باإلضافة إلى أن كلمة صغيرة ومتوسطة كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخ
ة إضافة لتعريف المؤسسات الصغير  17/02لذلك عمد المشرع بمقتضى القانون  ، إلى آخر في نفس الدولة

 .(2)إلى تصنيف هذه األخيرة ، والمتوسطة

 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أوال

نموها تتفرد كل دولة بتعريف خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يتماشى مع حجم 
ض وتعكس انخفا ، ولكل دولة المؤسسة التي تريدها ، االقتصادي والمعايير المعتمدة من قبل خبرائها

 .(3)ارتفاع مواردها االقتصادية والبشريةو أ

حيث  ، في مادته الخامسة 17/02أما المشرع الجزائري فقد فصل في ذلك بمقتضى القانون رقم 
الخدمات مهما كانت طبيعتها و مؤسسة إنتاج السلع و/أ" : اعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنه

 ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ، شخصا(250)إلى مائتين وخمسين (1)القانونية تشغل من واحد
تستوفي معيار  ، ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار دينار جزائري  ، ماليير دينار جزائري 

 (4)"في النقطة الثالثة أدناه محددو كما ه االستقاللية

 رقم معيار تغيير تم أنه لنا يتضح(5) 18/01رقم السابق القانون  في الوارد التعريف مع فبالمقارنة

 تحيين رةضرو  إلى أساسا راجع وهذا ، سابقا كان عما بالزيادة وذلك السنوية ومجموع الحصيلة السنوي  األعمال

 .أخرى  جهة منالوطنية والدولية  في السوق  الدينار قيمة تدهورو  ، جهة من المالية القيم

 : (6)ييل كما أعاله التعريف في ورد بما المقصود بتحديد الجديد القانون  جاء كما  

 لينالعام عدد بمعنى ، السنوية العمل وحدات لعدد الموافق األشخاص عدد هم : المستخدمون  األشخاص -
 السنوي  لالعم وحدات من أجزاء فيعتبران الموسميو أ المؤقت العمل أما ، سنة واحدة خالل دائمة بصفة األجراء

 نشاط ربآخ المتعلقة تلك هي ، طتنش التي المتوسطةو  ةللمؤسسات الصغير  بالنسبة عليها يعتمد التي السنةو 

 .مقفل محاسبي
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اثني  مدة لمقف نشاط خرآب المتعلقة تلك هي : الحصيلة مجموع وأ األعمال رقم لتحديد المعتبرة الحدود -
 را.شه (12عشر)

 موعةمج وأ مؤسسة قبل من أكثر فما 25%  بمقدار مالها رأس يمتلك ال مؤسسة كل : المستقلة المؤسسة  -

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف عليها ال ينطبق ، أخرى  مؤسسات

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

منها  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدة معايير 17/02لقد صنف القانون التوجيهي رقم
 استفاء ومنها ما يتعلق بمدى ، الحصيلة السنوية وما يتعلق بعدد العمال ومنها ما يتعلق برقم األعمال أ

 ، طةعند تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوس وتعتبر هذه المعايير األهم ، المؤسسة لمعيار االستقاللية
رفة ما البد أوال من مع ، وباإلضافة إلى معيار الشكل القانوني ، 17/02وفق القانون وقبل شرح تصنيفها 

 .ومعيار الشكل القانوني ، الحصيلة السنوية وومعيار رقم األعمال أ ، المقصود بمعيار عدد العمال

 معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

  معيار عدد العمال -أ

 والمؤسسة رةالمؤسسة الصغي بين للتفرقة عليها االعتماد يمكن التي المعايير أهم من المعيار هذا يعتبر

 عند لسهولتها نظر  ، شيوعا واألكثر الدول قبل من المعايير المتبعة أبسط أّنه المعيار هذا يميز وما ، المتوسطة

 .(7)الدولي المستوى  على اإلحصائيات الصناعية في والقياس المقارنة

 ، شرالمؤ  هذا استعمال في الحذر توخي وجوب من يرى  هناك أن إال السهولةّ  هذه من الرغم على لكن 

 أساسه على تعتبر حيث ، للمؤسسات تصنيف خاطئ إلى يؤدي قد المعيار هذا على المطلق االعتماد ألن

 لكثافةبا العمالية الكثافة هذه تعوض تلك التي إلى بالنظر كبيرة مؤسسات العمالية الكثافة ذات المؤسسات

 لتصريحا عدم ظاهرة مثل استعمالها الحذر في توخي يجب أخرى  عوامل هنالك أن كما والتكنولوجية الرأسمالية

 .(8)أخرى  مؤسسات مع كونهم عمال في العائلية المؤسسات في العائلة أفراد اشتغال كذاو  بالعمال

 الحصيلة السنوية  ومعيار رقم األعمال أ -ب

 من وتصنيفها المؤسسات وأهمية قيمة لمعرفة والمهمة الحديثة المعايير من األعمال رقم معيار يعتبر

 كبيرة بصورة المقياس هذا ويستعمل ، التنافسية وقدراته المشروع النشاط مستوى  لقياس ويستخدم ، الحجم حيث

 ضمن فأقل دوالر مليون  اتهامبيع تبلغ التي المؤسسات تصنف حيث ، وأوروبا المتحدة األمريكية الواليات في
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 تشوبه المعيار هذا أن غير الصناعية بالمؤسسات أكثر المعيار هذا ويرتبط ، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 المتواصل االرتفاع حالة في ألنه نظرا ، المؤسسة أداء عن حسن صادقة بصورة يعبر وال النقائص بعض

 نتيجة ذلك بأن االعتقاد ويسود ، ةالمؤسس رقم األعمال ارتفاع إلى سيؤدي ذلك فإن المباعة السلع ألسعار

 إلى االقتصاديون  يلجأ ولذلك ، المباعة أسعار السلع ارتفاع عن ناتج وه الواقع في ولكن المؤسسة أداء تطور

 ذلك إلى إضافة االسمي وليس لرقم األعمال الحقيقي والنم لتوضيح القياسي الرقم طريق عن الصورة تصحيح

 الموسمية الفترات إلى من األحيان الكثير في المبيعات خضوع في تكمن أخرى  صعوبة المعيار هذا يواجه
(9)

. 

 معيار الشكل القانوني -ج

سات المؤس تأخذ ما فعادة ،وحجمه ل وكذا مصادرهالما رأس طبيعة على القانوني المؤسسة شكل يتوقف
 ، األسهمب التوصية شركات وأ ، الوكاالت وأ التضامنية والشركات العائلية المشاريع شكل المتوسطةو  الصغيرة

 .(10)أسهم ذات شركة شكل في تكون  ال عادة ولكن

 أصناف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

( 250( إلى مائتين وخمسين)50هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين خمسين) : المؤسسة المتوسطة 
نار ( ماليير دي4(مليون دينار جزائري إلى أربعة)400ورقم أعمالها السنوي ما بين أربعمائة ) ، شخصا
نار ( مليون دينار جزائري إلى واحد مليار دي200مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتين) وأ ، جزائري 
 .(11)جزائري 

 ، ( شخصا49سعة وأربعين)( إلى ت10هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين عشرة) : المؤسسة الصغيرة
ال  مجموع حصيلتها السنوية وأ ، (مليون دينار جزائري 400ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز أربعمائة )

 .(12)( دينار جزائري 200يتجاوز مائتي)

 ، ( أشخاص9( إلى تسعة)1هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين شخص واحد) : المؤسسة الصغيرة جدا
جاوز مجموع حصيلتها السنوية ال يت وأ ، ( مليون دينار جزائري 40ي أقل من أربعين)ورقم أعمالها السنو 

 .(13)( مليون دينار جزائري 20عشرين)

ية وقبل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ المشروع يجب أن يتعرف صاحبه على األصناف القانون
 ، وعلى ما يصلح منها للمشروع الصغير بوجه خاص ، واإلجراءات الحكومية للمشروعات بوجه عام

 .(14)وشركات ، ويمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المعيار القانوني إلى مؤسسات فردية
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صاحب رأس المال لعوامل  وأ ، هي مؤسسات يمتلكها شخص واحد يعتبر رب العمل : مؤسسات فردية
 باإلضافة إلى عمل ، المال المكون األساسي لهذه المؤسسة ويقدم هذا الشخص رأس ، اإلنتاج األخرى 

 وغالبا ال يكون عدد العاملين فيها مرتفعا. ، اإلدارة والتنظيم أحيانا

 .(15)شركات أموال وسواء كانت شركات أشخاص أ : الشركات 

 األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

 على فملزم ، والخدمات السلع إنتاج وحدة عن عبارة هي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن بما

السجل  في بالقيد المتعلقة سيما تلك ال ، وأحكامه التجاري  للقانون  الخضوع المؤسسات من النوع هذا أصحاب
 ة.التجاري الدفاتر في ومسكهاالتجاري 

 عليها المنصوصاألشكال  أحد االقتصادي نشاطهاعند مزاولة  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتخذ

 نون القا المتضمن 1993 أفريل 25في  المؤرخ 08-93 رقم التشريعي المرسوم بموجبالمعدلة  544المادة  في

  .هابموضوع وأ بشكلها إما لشركة التجاري  يحدد الطابع"  : يلي ما على تنص والتي ، الجزائري  التجاري 

 ةتجاري شركات المساهمةو  ، المحدودة المسؤولية ذات والشركات ، التوصيةوشركات  ، تضامن شركات تعد
  (16) "موضوعها يكن ومهما شكلها بحكم

 ماإ : األشكال التالية أحد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتخذ أن يمكنأعاله  المادة نص خالل من

 لبالتفصي لها التي سنتطرق و  ، محدودة مسؤولية ذات شركة وأ ، باألسهم توصية شركة وأ ، تضامن شركة
 : (17)يلي ماك

 تضامن شركة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -أ

 شركاء تضامن عدة بسبب بذلك سميت حيث ، األفراد شركات أنواع أهم من التضامن شركة تعتبر

 إذ ، 96/27 األمر من 551المادة  في المشرع عليها نص ، الشركة ديون  عن المحدودة غير ومسؤوليتهم

 وليةمسؤ  الشركة ديون  عن شريك كل فيها يسأل أكثر وأ من شريكين تتكون  التي الشركة تلك "أنها على تعرف

ي الذ األخير هذا التاجر صفة الشركة إلى انضمامه بمجرد شريك كل يكتسب كما ، تضامنية ومطلقة شخصية
 : ليةالتا بالخصائص التضامن شركة وتتميز ، (18)"وفاته حالة في الشريك ورثة إلى االنتقال حصته تقبل ال

 تضامنية مطلقة شخصية مسؤولية ديونها عن ن و مسؤول التضامن شركة في الشركاء جميع.  
 شخصية عالقات على بناء التضامن شركة تقوم. 
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 التاجر صفة التضامن شركة في شريك كل يكتسب. 

 سيسلتأ الماللرأس  األدنى الحد يحدد لم المشرع أن نجد التجاري الجزائري  القانون  إلى بالرجوع

 ضامنالت شركة اعتبار يمكن إذ ال ، نقديةو أ عينية الحصص هذه تكون  أن إمكانية على نص وٕانما ، الشركة

 ، يالشخص االعتبار على قيامها على استنادا صغيرة الحجم االقتصادية المؤسسات على سوى  قانوني كإطار

  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات التضامن على شركة انطباق نستخلص وبهذا

 باألسهم توصية ذات شركة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -أ

 93/08التشريعي رقم  المرسوم خالل من باألسهم التوصية شركة علىالمشرع الجزائري  نص لقد

 لشركاءا من نوعين باألسهم تضم التوصية شركة ألنها األموال شركة ضمن الشركة هذه وتندرج ، الذكر السالف

 : هما

 وجه وعلى ، محدودة غير شخصية مسؤولية الشركة ديون  جمع عن المسؤولون  المتضامنون  الشركاء 

 شركة في به الشركاء يتمتع الذي القانوني المركز نفس لهم النوع هذا في الشركاء أن إذ ، التضامن

 .صفة التاجر اكتساب وكذا ، والتضامنية الشخصية المسؤولية حيث من التضامن

 استنادا ،والمالية واالقتصادية االجتماعية الجوانب بكل المتعلقةبصالحية اتخاذ القرارات  يتمتع كما 

 .(19)القانون التجاري  من 4 مكرر 563 المادة بأحكام عمال وهذا ، للشركة األساسي للقانون 

 ال بحيث ، أموالهم الخاصة دون  فقط حصصهم بقدر الشركة ديون  عن مسؤولون  الموصون  الشركاء 
 563 المادة لنص طبقا تسيير الشركة شؤون  في التدخل باستطاعتهم وليس ، التاجر صفة يكتسبون 

 .(20)من القانون التجاري  5 فقرة 5 مكرر

 الصغيرة عن المؤسسات مثاال اعتبارها يمكن باألسهم التوصية بشركة المقصود تحديد خالل من

 : يلي فيماإدراجها  ويمكن، بذلك تميزها التي الخصائص من جملة تمتلك أنها باعتبار والمتوسطة

 سساتالمؤ  في عدد العمال في نجده ما عادة الذي وعددهم المتضامنين الشركاء تجمع التي المسؤولية نوع -

 الشركاء. بين الثقة على وربحي وٕانما مالي اعتبار على تقوم ال أنها خصائصها من والتي الصغيرة

 المالية. على الموارد الحصول قصد المصرفية المؤسسات إلى اللجوء الشركات من النوع لهذا يمكن -
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 محدودة مسؤولية ذات شركة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -ج

 المرسوم المعدلة بموجب 564 المادة خالل من المحدودة المسؤولية ذات الشركات على المشرع نص

 نم محددا عددا المحدودة ذات المسؤولية شركة تضم ، (21) 1996ديسمبر 9 في المؤرخ 96/27رقم  التنفيذي
 من وهقدم ما إطار في إال الشركة ديون  عن وال يسألون  ، التاجر صفة خاللها من يكتسبون  ال بحيث الشركاء

 : يلي ما منها نذكر الخصائص من بجملة الشركة هذه تتميز ، رأسمالها في حصص

 دينار جزائري. 100000 عن يقل ال أن ويجب ضخم رأس مال إلى تحتاج ال 
 سمال من حصص في رأ قدمه ما بقدر إال ديونها عن المحدودة المسؤولية ذات الشركة في الشريك يسأل ال

 .الشركة
 الشركاء أحد الشركة من النوع هذا إدارة يتولى بحيث والتسيير التأسيس سهلة. 
 شريك 20 عن الشركاء عدد ال يزيد. 
 التأسيس.  عقد أحكام مع تعارضها عدم شريطة الورثة إلى نقلها بإمكانية المشرع أقر كما 

 ألكثرا أنها الشكل نالحظ ، المحدودة المسؤولية ذات الشركة بها تتمتع التي الخصائص هذه خالل من

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسة مفهوم مع تالؤما

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المحور الثاني

 المؤسسات عن تميزها التي والمزايا الخصائص من بالعديد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتصف

 : (22)الخصائص في هذه إبراز ويمكن ، الدول لبعض للحالة االقتصادية مالئمة أكثر وتجعلها الكبيرة

 بالتاليو  ، وتشغيلها لتأسيسها المطلوب المال رأس قيمة بانخفاض المؤسسات هذه تتميز : سالتأسي سهولة -

 تلك مثل وتشغيل تأسيس سهولة على يساعد مما ، اعليه المنطوية الالزمة والمخاطر القروض محدودية

 .المؤسسات وأ الشركات

 وأ امالكه شخص في لمتوسطةاو  الصغيرةالمؤسسات  معظم إدارة تتركز : اومرونته اإلدارة استقاللية  -
 ، لها ممكن نجاح أفضل أصحابها لتحقيق قبل من الشخصي واالهتمام تتسم بالمرونة فهي لذلك مالكيها
 .الجديدة والخبرات التزود باالستشارات وسهولة المستخدم التنظيم بساطة ذلك على ويترتب
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 على عدفإنها تسا ، معقدة غير وتشغيل إنتاج أساليب المؤسسات هذه استخدام بسبب : العمل فرص إتاحة  -

 وياتمهاراتها وبمست بمختلف العمل قوى  امتصاص تكفل بذلكو  ، العاملين من عدد العمل ألكبر فرص توفير

 . مختلفة إنتاجية

 ومرونة طتهاوبسا اإلنتاجية الفنون  تكاليف انخفاض يؤدي  : ةالمستحدث المتغيرات مع التكيف على القدرة -

 بصفةو  ، التطور وو والنم التحديث متغيرات مع الصغيرة المؤسسات تكيف عملية إلى تسهيل والتشغيل اإلدارة

 خطط يرتغي عليها يصعب التي الكبيرة المؤسسات بعكس ، وأذواق المستهلكين رغبات بتلبية يتعلق فيما خاصة

 .إنتاجها وخطوط وبرامج

 النظرب ، فيها ألصحابها والعاملين ذاتية تدريب مراكز سساتمؤ ال هذه تعتبر :يالذات للتدريب أداة  -

 يحقق مما ، يةوالمال والتسويقية التقنية المسؤوليات وتحملهم اإلنتاج وسط عمليات باستمرار أعمالهم لممارستهم

 .والخبرات والمعرفة المعلومات من اكتسابهم المزيد

 إنف  ، ةومحدد متخصصة عمل مجاالت على الصغيرة المؤسسات العتماد بالنظر  : اإلنتاج جودة ارتفاع  -

 العمل ألن ذلك ، العمل وتركيز التخصص قرينة هما والدقة الجودة ألن بالدقة والجودة الغالب في يتسم إنتاجها

 كين.المستهل ألذواق وفقا اإلنتاج الحرفية وتصميم المهارة على يعتمد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في

 ، لمحليا الوسيطي والمستهلك النهائ المستهلك من كل حاجات المؤسسات هذه تشبع : المحلي الطابع غلبة -

 يةبتغط يسمح بما المستهلكين من د ومميزمحدو  عدد رغبات تلبي إذ ، محدودة الغالب سوقا في تواجه فهي

 وأنماط االستهالك. الشراء عادات على والتعرف للسوق  سريعة

 صناعيال التوطن النتشار وسيلة المؤسسات هذه تعتبر  : يالصناع للتوطن الجغرافي االنتشار تحقيق -

 في ن زو يتمرك الصناع وصغار الحرفيين ألن ذلك واالقتصادي االجتماعي إلحداث التطور أداة فهي  ، جغرافيا

 من بالقرب توطينها يسهل فإنه الصغيرة والمتوسطة المؤسسات حجم لصغر ونظرا  ، الحضرية المناطق

 رقعة في توسيع الصغيرة المؤسسات تعمل وهكذا ، ةالصغير  الصناعات مدخالت فيها توجد التي المناطق

 . الصناعية التنمية

 والمبيعات عةالبضا دوران معدل بارتفاع المؤسسات هذه تتميز : المستثمر المال لرأس االسترداد فترة صرق -

 من بالتالي ويقلل فيها المستثمر المال لرأس االسترداد فترة طول على التغلب من مما يمكنها ، األعمال وأرقام

 .فيها الفردي االستثمار مخاطر
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 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المحور الثالث

وكذا االجتماعي  ، تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية قصوى في المجال االقتصادي
  : (23)تتمثل في ما يلي

 االقتصادية األهمية : أوال

 لىع وتدريبهم األفراد تكوين في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساهم : المحلية اإلطارات تكوين 

 .المهارات
 توزيع يف أساسيا دورا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعب : الصناعي الهيكل وتنوع الصناعات توزيع 

 تنويع لمجا في تلعبه الذي األساسي الدور إلى إضافة ، واألرياف الصغيرة على المدن الجديدة الصناعات

 .الصناعي الهيكل
 تكاراتواالب الجديدة لألفكار مصدر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إن : جديدة وخدمات منتجات تقديم 

 .المبتكرة والخدمات السلع تقوم بإنتاج ثبحي ، الحديثة
 خالل من رالتغيي أداة المنافسة تصبح السريعة التطورات عصر ففي : المنافسة استمرارية على المحافظة 

 .والتحسين االبتكار
 الخاصة ماليةال الموارد تعبئة في هاما دورا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعب : المالية الموارد تعبئة 

 المجاالت االستثمارية. ونح وتوجيهه االدخار إلى زيادة باإلضافة ، المحلية والكفاءات

 األهمية االجتماعية : ثانيا

 في المجتمع. المستهلكين مع وثيقة عالقات تكوين 
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من هائل عدد وجود ظل في للدخول العادل التوزيع في المساهمة. 
 لشغلا مناصب من المؤسسات هذه توفره ما خالل من ذلك ويتم : االجتماعية المشكالت من التخفيف 

 غيره.و المؤسسة أ لصاحب سواء
 شباع إل لألفراد فرصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمنححيث  : األفراد واحتياجات رغبات إشباع

 حاجاتهم ورغباتهم من خالل التعبير عن آرائهم وخبراتهم.

 مكملة صناعات غالبا" العتبارها المؤسسات من النوع ذابه االهتمام ضرورة أيضا نرجع أن ويمكن

 من تقلل فهي الصغيرةالمدن و أ بالريف إقامتها عند تلعبه الذي الدور إلى إضافة ، الكبيرة للصناعات ومغذية

 .(24)اقتصاديا واجتماعيا جهوي  توازن  خلق في يساهم مما ، المدن باتجاه العمال هجرة
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 17/02نطاق ومجال تطبيق القانون  : الرابع رو المح 

م استلز  ، نظرا للعقبات والعراقيل التي واجهت واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
هي حيث يشمل تطبيق القانون التوجي ، األمر تدخل المشرع بصفة خاصة لتبيان مجال تطبيق هذا القانون 

د الخاص بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جميع أشكال المؤسسات التي تم تصنيفها في إطار الموا
 .9إلى  7من 

لحدود ا وفوارق بالنسبة للحد أ وارقا أوعندما تسجل مؤسسة عند تاريخ إقفال حصيلتها المحاسبية ف
 9و 8المتوسطة طبقا للمواد  ويفقدها صفة المؤسسة الصغيرة أ وفإن هذا ال يكسبها أ ، المذكورة سابقا

 إال إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين متتاليتين. ، من القانون التوجيهي أعاله 10و

 ومن قبل شركة أ% 49الها االجتماعي في حدود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملك رأس م -
 مجموعة شركات الرأسمال االستثماري.

 المزمع إنشاؤها. ووكذا المؤسسة المنشأة أ -

 : أنها تستثني من تطبيق هذا القانون  02/17من القانون رقم  37ذكرت المادة 

 .البنوك والمؤسسات المالية 

 .شركات التأمين 

 .الوكاالت العقارية 

 (25)االستيراد شركات 
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 : خاتمة

" 17/02من خالل دراستنا لموضوع" البيئة القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون 
سبب ب ، يتضح لنا جليا الدور الرائد الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي

 وتوفير مناصب الشغل. االقتصاد وقدرتها الهائلة على المزج بين النم

 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير 17/02وحسنا فعل المشرع الجزائري بإصداره للقانون رقم 
حيث حدد وبدقة اإلجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يير مضبوطة لتصنيف هذه ووضع معا ، فجاء بتعريف جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، المؤسسات
ردة في واالستثناءات الوا ، باإلضافة إلى تحديده للمؤسسات التي تنطبق عليها نصوصه المقررة ، األخيرة

 هذا الشأن.

 ومكاسبها ، وهذا إنما يدل على إدراك الدولة لألهمية البالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ومالها من آفاق واعدة في ، ل خارج قطاع المحروقاتااليجابية على العمالة والصناعة وتنويع الدخ

 مستقبل.

 : نتائج البحث

وذلك من خالل  ، تبني المشرع الجزائري إستراتيجية واضحة لتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
 تنظيمه لألحكام المتعلقة بها.

ه من نظرا لما تمتاز ب ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيزا كبيرا ومهما في النشاط االقتصادي تحتل -
 خصائص ومميزات.

الل ورد االعتبار له من خ ، إن اإلجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجزائر لالهتمام بهذا القطاع -
 صغيرة والمتوسطة  وتطورها.نتج عن ذلك زيادة تعداد المؤسسات ال ، اإلصالحات التي قامت بها

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. -

   : التوصيات

 على الجزائر أن تأخذ بالتجارب الرائدة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

ألمر الذي يستلزم زيادة االهتمام ا ، نظرا لما تشهده المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطور ملحوظ -
 الجدي بها.
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 : الهوامش

لمركز ا ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مراحل تطورها ودورها في التنمية ، نور الهدىو برن .1
 :على الموقع ،الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية االقتصادية والسياسية

democraticac.de/?p=40830//: https ، 2017فيفري  16تاريخ التصفح. 
مجلة  ، 17/02تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء القانون الجديد  ، ناسيم قصري  .2

frssiwa.blogspot.com/2017/04/17//: http-  : على الموقع  ، منازعات األعمال

html#.XGeKBuRKjIU.02 ، 2017فيفري  16تاريخ التصفح. 
 ة)دراسةالشراكة األجنبية كأداة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسط ، زيتوني صابرينفي المعنى نفسه   .3

علوم كلية ال ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص تجارة دولية ولوجستيك ، حالة الجزائر(
 .8ص ، 2016/2017 ، جامعة مستغانم ، االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير  2017جانفي  10المؤرخ في  17/02القانون رقم من  5المادة .4
 .5ص ، 2017سنة  ، 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ، ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسط

ة م المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغير 12/12/2001المؤرخ في  01/18القانون رقم  .5
 .2001سنة  ، 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ، والمتوسطة

 ص ، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 17/02من القانون  5المادة  .6
 .6و 5

على  دور الشراكة األوروجزائرية في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاساتها ، شواشي فاطمة .7
 ، انمة مستغجامع ، دية والدوليةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون العالقات االقتصا ، التنمية
 .139ص ، 2017/2018

  ،زائر(الشراكة األجنبية كأداة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)دراسة حالة الج ، زيتوني صابرين .8
 .10ص ، المرجع السابق

مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية  ، السعيد بريبش .9
 . 63 -62ص  ، 2007 ، العدد الثاني عشر ، مجلة العلوم اإلنسانية ، ية)حالة الجزائر(واالجتماع

 .11ص  ، المرجع السابق ، زيتوني صابرين .10
 .6ص ، 17/02من القانون رقم  8المادة  .11
 .6ص ، 17/02من القانون رقم  9المادة  .12

http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/17-02.html#.XGeKBuRKjIU
http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/17-02.html#.XGeKBuRKjIU
https://democraticac.de/?p=40830
http://frssiwa.blogspot.com/2017/04/17-02.html#.XGeKBuRKjIU
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 .6ص ، 17/02من القانون رقم  10المادة  .13
المرجع  ، 17/02لصغيرة والمتوسطة على ضوء القانون الجديد تطوير المؤسسات ا ، ناسيم قصري  .14

 السابق.
 المرجع نفسه. ، ناسيم قصري  .15
الجريدة الرسمية للجمهورية  ، 1993أفريل25المؤرخ في  93/08من المرسوم التشريعي 544المادة  .16

 .1993سنة ، 27الجزائرية العدد
ا على في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاساته دور الشراكة األوروجزائرية ، شواشي فاطمة .17

 .157ص ، المرجع السابق ، التنمية
 المتضمن القانون التجاري. 96/27من األمر  551المادة  .18
 المتضمن القانون التجاري. 05/02من القانون رقة  4مكرر 563المادة  .19
 انون التجاري.المتضمن الق 05/02من القانون رقم  5الفقرة 5مكرر 563المادة  .20
 .96/27من المرسوم التنفيذي  564المادة  .21
 ، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ووسائل دعمها ، آسيا بن عمر، أحالم منصور   .22

نظم م ، جامعة الوادي ، الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 .6و 5ص  ، 2017ديسمبر 06/07يومي 

 ، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ووسائل دعمها ، بن عمر اآسي ، أحالم منصور .23
 .8و 7ص  ، المرجع السابق

مجلة اقتصاديات  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقيود ، آيت عيسى عيسى   .24
 .275ص ، العدد السادس ، شمال إفريقيا

المرجع  ، 17/02تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء القانون الجديد   ، ناسيم قصري  .25
 السابق.
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

  : مقدمـــة

لقد حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باىتمام كبير لدي العديد من الدول والمنظمات 
وىذا بعد أن تبمور في أذىان صناع القرار يقينا أن ىذا النوع من المؤسسات ، والييئات الدولية واإلقميمية
خاصة ، النامية وء في الدول المتقدمة أوبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية سوا، كفيل بدفع عجمة االقتصاد

 إذا ما ترعرع وانتعش ىذا القطاع في البيئة المالئمة لو.

ولعل الجزائر كغيرىا من الدول التي تسعى وراء التنمية االقتصادية أخذت بقطاع المؤسسات 
نشاء مجموعة من اليياكل التي تعمل ، الصغيرة والمتوسطة واىتمت بو من خالل وضع إطار قانوني لو وا 

، 3771عمى ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء وزارة ليذا الغرض في جويمية 
ىذا الجمع الذي أصبح يقره العالم ، االقتصادي والتشغيل ووبالرغم من قدرة ىذا القطاع عمى الجمع بين النم

ا ىذا القطاع في الجزائر في اآلونة األخيرة في مجال تنمية الصادرات فإن اإلحصائيات التي يفرزى، 1بأسره
، وتوفير مناصب الشغل لدليل أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رائدا حقيقيا لمتنمية االقتصادية

 بحيث يرجحو العديد من خبراء االقتصاد كبديل لمرحمة ما بعد البترول.

مكانة ال يستيان بيا في التشريع الجزائري من خالل  تكتسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والتي من شأنيا بطبيعة الحال تنظيم ىذا القطاع ، الترسانة القانونية التي تم إصدارىا في ىذا الصدد

وعميو سنعالج في ىذا المقام مدى اىتمام المشرع الجزائري بقطاع ، لتحقيق األىداف المتوقعة منو
 طة وكيف أعد برنامج تأىيمو؟المؤسسات الصغيرة والمتوس

برنامج تأىيل : تناولنا في المبحث األول ،ولمعالجة ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين
والتنمية المستدامة ثم  يمكننا من التطرق إلى برنامج التأىيل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى نح

التعرض إلى تييئة وتطوير المناخ االستثماري من خالل التطرق إلى ترقية اإلطار التشريعي والتحفيزات 
  : من خالل المبحثين التاليين، الجبائية ثم إلى تأىيل القطاع الصناعي والمالي

 برنامج تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول

 تييئة وتطوير المناخ اإلستثماري: نيالمبحث الثا
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 :  برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول

، حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواكبة التطورات الحاصمة في الميدان االقتصادي
المؤسسات من أجل  أطمقت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية برنامجا لتأىيل ىذه

 مواجية المنافسة وتطوير قدراتيا التنافسية.

  : برنامج التأهيل: المطمب األول

يجب التعرض إلى مفيومو ، من أجل التطرق إلى برنامج تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 واألىداف التي يرمي إلييا.

 : برنامج التأهيل: أوال

، سة إلى مستوى منافسي المستقبل في فترة زمنية محددةورفع أداء المؤس، ويقصد بو رفع القيم
من خالل وظائفيا إلى ، رفع أداء المؤسسة عمى مختمف األصعدةو يشير ىذا التعريف إلى أن التأىيل ى

مستوى منافسي المستقبل أي رفع القدرة التنافسية لممؤسسة إلى مستوى القدرات التنافسية التي تنافسيا سواء 
 .2الدوليفي و في المحمي أ

أما برامج التأىيل فيي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تتخذىا السمطات المعينة قصد 
ومالي عمى ، أي أن يصبح ليا ىدف اقتصادي، تحسين موقع المؤسسة في إطار االقتصاد التنافسي

 المستوى الوطني والدولي.

  : أهداف سياسة التأهيل: ثانيا

، اإلجراءات والتدابير التي تساىم في زيادة وتقوية تنافسية المؤسساتمجموعة  وبما أن التأىيل ى
  : فإن عممية التأىيل تيدف أساسا إلى

  : تحسين القدرة التنافسية لممؤسسات -أ

  : يمكن الوصول إلى تحقيق ىذه األخيرة عن طريق
، نوعية المنتجات والخدماتخاصة التحكم في ، تكييف المؤسسات مع الظروف الحديثة لمتسيير والتنظيم -

 ويقتضي ىذا وجوب خضوع المؤسسات لممقاييس الدولية الخاصة بالنوعية )مقاييس اإليزو(.

المستخدمين المنقادين في الوظائف اإلنتاجية والتجارية ويتعمق ، المسيرين، تدعيم مؤىالت المديرين -
 األمر ىنا بتدعيم القدرة التسييرية لدى مسيري المؤسسات.
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 : قابمية استمرار المؤسسة -ب

واقتحام ، كمرحمة أولى، تيدف التنافسية إلى السماح لممؤسسات بصيانة حصتيا في السوق الداخمية
  : األسواق الدولية في مرحمة ثانية ومن أجل تجسيد ذلك يجب

 .تحديد االحتياجات الحقيقية لممستيمك والمنتج المحمي واألجنبي 
 المجاالت ذات القدرات العالية. تشخيص 

 من أجل التحكم في التكاليف.، العمل عمى تخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 بغية اإلندماج الحقيقي في االقتصاد العالمي.، تطوير الشراكة الدولية 

 .مساعدة المؤسسات عمى إعادة إنشائيا وتفرعيا 

  : خمق مناصب شغل -ج
والرفع من فرص ، حفاظ عمى مناصب الشغل الحالية من جيةييدف تأىيل المؤسسات إلى ال

ونظرا ألىمية ىذا العنصر )العمل) يمكن ، الشغل )أي التخفيض من نسبة البطالة إلى أقصى نسبة ممكنة(
 .3اعتباره كعامل أساس باإلضافة إلى المعايير األخرى التي يجب أن تراعى في عممية التأىيل

كما أن توفير العديد من فرص العمل الجديدة لمحد من مشكل البطالة الناجمة عن االنتشار السريع لمتقنية 
 .4في مختمف القطاعات

  : الهيئات المكمفة بالتأهيل ومجاالته: ثانيا
نظرا لممشاكل والمعوقات التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت الدولة بوضع 

 ييئات التي من شأنيا دعم وترقية ىذه المؤسسات وحددت مجاالتيا.مجموعة من ال
 : الهيئات المكمفة ببرنامج التأهيل -4

  : أسندت عممية التأىيل إلى عدة مؤسسات أىميا
  : الصندوق الوطني لمتأهيل -أ

وممثمي غرف التجارة ، ويتشكل من ممثمي الوزارات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ويكون تحت إشراف وزير المؤسسات الصغيرة ، والنفايات، وأرباب العمل، والحرف الفالحية، والصناعة

 والمتوسطة من بعض ميام الصندوق.
 .وضع سياسة عامة لمتأىيل 

 .تقديم اإلعانات المتعمقة بعممية التأىيل 

 .تسيير اإلعانات المقدمة في إطار إنفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي 
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 ركة في تموين العمميات التكنولوجية.المشا 

  : المجان الجهوية لمقيادة -ب

وىي ىيئات تتكون من خبراء ومختصين ليم القدرة والمينية التي تمكنيم من اتخاذ قرار الـتأىيل 
 من بعض ميام ىذه المجان الجيوية.

 مساعدة المؤسسات في مجال إعداد مخططات التأىيل. -

 تقديم قرارات التأىيل. -

  : المجاالت التطبيقية لبرامج التأهيل -4

  : تتمحور عمميات التأىيل في مجاالت عديدة وعمى مستويين
  : مجاالت التأهيل عمى مستوى المؤسسة -أ

، دون التركيز عمى العنصر البشري، ال يمكننا الحديث عن تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ذلك ألنو العنصر األساسي واألىم ألن التركيز عمى ، المؤسسةألن أىمية الموارد البشرية أصل من أصول 

 .5األداء يزيد من اإلنتاجية
  : التأهيل عمى مستوى المحيط -ب

ذات الطابع ، ويطمب تأىيل كل الييئات اإلدارية، يشمل التأىيل عمى مستوى المحيط اإلداري
وتخفيف الظروف التي ، اإلجراءاتاالقتصادي المتعمقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كتبسيط 

 تعرقل أحيانا عمل ىذه المؤسسات.

من القانون التوجييي لترقية المؤسسات  31حيث تنص المادة ، كذلك التأىيل عمى مستوى المحيط
 .6الصغيرة والمتوسطة عمى إنشاء مشاتل وىي مؤسسة قائمة بذاتيا ليا كيانيا القانوني الخاص

  : تكييف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مرحمة -3

  : ترقية المحيط المالي -أ

يعتبر المحيط الذي تنشط فيو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أىم المؤشرات التي تدل عمى 
، ىذه المؤسسات وففي الجزائر يميز ىذا المحيط الكثير من المشاكل والمعوقات التي تؤخر نم، وضعيتيا
دفع إلى العمل عمى إحداث آليات تتالءم ، لمشكل التمويل التي تعاني منو ىذه المؤسساتونظرا 

مميار  333بتمويالت قدرىا  1001حيث ساىمت البنوك العمومية في سنة ، وخصوصية ىذه المؤسسات
ساىمان في تسييل الحصول عمى القروض البنكية  1002في حين تم إنشاء مؤسستين ماليتين سنة ، دج
   :وىي
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 مميار دج. 10صندوق ضمان القروض االستثمارية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره  -

 دج. 1.3صندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره  -

ضافة إلى ىذا وتطبيقا لألحكام المنصوص عمييا في القانون التوجييي تم إنشاء صندوق لضمان  وا 
والذي وضع ، 1002الصغيرة والمتوسطة الذي انطمق فعميا منذ مارس القروض البنكية الموجية لممؤسسات 

 ليدف التخفيف من حدة مشاكل التمويل.
  : إنشاء الوكالة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -ب

ميمتيا اإلشراف عمى تطبيق البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة  1003تم إنشاؤىا سنة 
 .7ومتابعتووالمتوسطة 

  : الصندوق الوطني لمتأهيل -ث

ويتكون من ، يسير الصندوق مجمس إدارة يرأسو الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وممثل غرف ، ممثمي الوزارات المكمفة بالقطاعات ذات الصمة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يدير الصندوق مدير عام يعين ، ب العمل والنفاياتومنظمات أربا، التجارة والصناعة والحرف والفالحة
يكمف الصندوق بوضع تحت وصاية الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة ، بموجب مرسوم رئاسي
  : والمتوسطة بالميام التالية

 .تحديد السياسة العامة في عممية تأىيل المؤسسات 

 األوروبي. تسيير اإلعانات الممنوحة في إطار إنفاق الشراكة مع اإلتحاد 

  منح اإلعانات الخاصة بتأىيل المؤسسات عمى أساس قرارات قابمية التأىيل المسممة من طرف
 المجان الجيوية القيادية.

 .متابعة ومراقبة أنشطة المجان الجيوية لمقيادة 

 عمومية التي تستند إلييا ميمة القيام و خاصة أ، أجنبيةو القيام باعتماد الييئات سواء كانت وطنية أ
 عمميات التأىيل.ب

كما تسند لمصندوق ميمة المساىمة في تمويل عمميات التحكم في التكنولوجيا لصالح المؤسسات 
 .8الصغيرة والمتوسطة واقتنائيا
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

  : التنمية المستدامة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطمب الثاني
وتطور تصور ، مفيوم التنمية المستدامةلقد اعتمدت العديد من الدول المتقدمة والنامية عمى السواء 

ىذا المفيوم مع مرور الزمن إذ أنو كان سابقا يركز عمى البعد البيئي وأصبح حاليا يركز عمى التنمية 
 المستدامة بوصفيا عممية تشتمل عمى أىداف اقتصادية واجتماعية.

  : المقصود بالتنمية المستدامة: أوال
الستعمال منذ أعوام فارطة جاء إلحداث تغيرات في جميع التنمية المستدامة كمصطمح شائع ا
وسنتطرق فيما يمي إلى تحديد مفيوم التنمية المستدامة ، المجاالت االقتصادية بيدف تنمية االقتصاد

  : كالتالي
 : التنمية -4

وىي إحداث تغيرات في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتكون في مستوى 
تطمعات ىذه الشعوب وبمعنى آخر )التنمية االقتصادية ىي العممية اليادفة إلى القضاء عمى التخمف 

واستخداميا في شتى ، وتطوير مختمف فروع االقتصاد الوطني عبر االستفادة من أحد الوسائل التكنولوجية
 الميادين اإلنتاجية لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية وثقافية(.

  : ةالمستدام -4

 دائما حاضرا ومستقبال.
حيث أن المبدأين ، 3771في  ووقد سمط عمييا الضوء بصورة واضحة في مؤتمر ري ودي جانير 

الثالث والرابع الذي خرج بو المؤتمر ويعرف التنمية المستدامة بأنيا )ضرورة إنجاز الحق في التنمية بحيث 
 .9ألجيال الحاضر والمستقبل(والحاجات التنموية والبيئة  ومتسا وتتحقق عمى نح

  : حاالت عممية عن خيار التنمية المستدامة من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا
إن نجاح برامج التنمية المعتمدة أساسا عمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول 

جعل الكثير من ىذه ، البمدان العربية التي كانت متشابية من حيث الظروف االقتصادية واالجتماعية لواقع
بإعادة توجيييا من خالل االعتماد عمى قطاع المؤسسات ، األخيرة تعيد النظر إستراتيجيتيا التنموية

 الصغيرة والمتوسطة.
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

  : التجربة اإليطالية -4

أن النموذج الصناعي اإليطالي أحد النماذج الناجحة عالميا والمتميزة بكونيا تعتمد عمى  وتعتبر
والذي يعتبر ، التنمية الداخمية من خالل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأصمة في المجتمع اإليطالي

 سر نجاح النظام الصناعي اإليطالي.
أي مجموعة متخصصة من الشركات  SME Clusterوتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باسم 

بحيث يتم التعاون والتنسيق بين الشركات ، المستقرة في منطقة جغرافية معينة وتقوم بتصنيع منتوج معين
المشاركة في المجموعة الصناعية الواحدة فتكمل الشركات بعضيا البعض تعمل عمى تقسيم مراحا اإلنتاج 

 فيما بينيا لسرعة وسيولة إنجاز العمل.
وتبسيط ، وأبت إستراتيجية اإلتحاد األوروبي عمى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وتطوير األبحاث واالختراع وتبادل الخبرات بين دول اإلتحاد وذلك بزيادة ، إداراتيا ولوائحيا الناظمة
 ذا النوع من المؤسسات.فضال عمى تحسين البيئة المالية والتمويمية لي، المقاءات والمحاضرات واالجتماعات

، وفي ىذا السياق البد لنا من اإلشارة إلى تحسين وزيادة فعالية البيئة القانونية لضمان الحقوق
 .10فتنمية األعمال تحتاج إلى بيئة متكاممة

  : التجربة اليابانية -4

والمتوسطة ال يخفى ما لمتجربة اليابانية من أىمية بالغة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة 
نظرا لما ، السيما الصناعية منيا كما ال يخفى مدى تأثير كثير من التجارب العالمية بالتجربة اليابانية

 واعتمدتو اليابان من خطة واضحة المعالم لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة باعتبارىا ركيزة النم
 .11االقتصادي

  : ظم والبرامج منياحيث انتيجت في ذلك عدة سياسات واعتمدت جممة من الن
 يقوم من خاللو األخصائيون بتقديم الخدمات اإلرشادية.، إنشاء نظام خاص إلرشاد المنشآت الصغيرة .3

إتباع سياسة تجارية خاصة لحماية الصناعات الصغيرة بحيث وضعت اليابان نظم الحماية وتقييد  .1
 وبعض اإلجراءات الخاصة بإعانة الصادرات.، االستيراد

اليابان قانونا يشجع عمى تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة بيدف مسايرتيا لحاالت وضعت  .1
 التطور في البيئة االقتصادية.

 وضعت الحكومة اليابانية برامج لمتدريب خاصة بالمشروعات الصغيرة. .2

 .12تعدد جيات التمويل وتنوع أشكال المؤسسات التي تيتم بتمويل المنشآت الصغيرة في اليابان .3
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

  : التجربة التونسية -3

تعد التجربة التونسية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجارب اليامة والرائدة 
من أجل تنمية ، إذ تعتبر مشروع وطني كبير تضافرت جيود كثيرة لتنفيذه، عمى مستوى الوطن العربي

عمل الئقة ومستديمة بغية توطين قطاعات اقتصادية مختمفة من جية ومن جية أخرى لتوفير فرص 
  : وذلك عبر آليات كثيرة وأدوات تمت عن طريقيا عممية التنفيذ والمتابعة من أىميا، العمالة

كبنك مختص في تمويل المشروعات الصغيرة في مختمف  3775إنشاء البنك التونسي لمتضامن عام  -أ
 القطاعات االقتصادية.

 ميمتو تكوين الراغبين في إنشاء مشاريعيم الخاصة. 1000عام إحداث الصندوق الوطني لمتشغيل  -ب

 .1001إنشاء الصندوق الوطني لضمان اإلقراض عام  -ت

إن ىذه التجارب التي حققت نجاحا كبيرا بفضل برامج التنمية المستدامة غير أن التجربة التونسية  -ث
 كانت نتائجيا ذات كمية ونوعية متواضعة إذا ما قيمت بالمقدمات.

  : المناطق الصناعية في الجزائر ودورها في التنمية المستدامة: ثالثا
تعتبر المناطق الصناعية بالجزائر حافزا عمى تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أن 

 لمتنمية المستدامة دور كبير في فعاليتيا.
  : هور المناطق الصناعية بالجزائرظ -4

المؤرخ  23/51وذلك بصدور القانون رقم ، تسمى بالمناطق الصناعيةظيرت ما  3751في عام 
 55حيث حدد شروط إيجاد ، المتعمق بإنشاء لجنة استشارية لتييئة المناطق الصناعية 16/01/3751في 

وعبر كامل التراب الوطني وتم تحديد شروط إدارتيا ، منطقة صناعية عمى مستوى إقميم الواليات والبمديات
 .01/01/3762المؤرخ في  33/62المرسوم رقم عن طريق 

  : إدارة المناطق الصناعية -4

وقانونيا ، ثم القيام بإدارتيا كمرحمة ثانية، تييئتيا كمرحمة أولى 33/62يقصد بيا حسب المرسوم 
 فإن إدارتيا تعني تييئتيا وتسييرىا معا.

ىيئات ومؤسسات مختمفة نذكرىا  تتم تييئة المناطق الصناعية عن طريق، تييئة المنطقة الصناعية
  : حسب الترتيب التالي

 .07/01/3761المؤرخ في  01/61ىيئات عمومية اقتصادية منشأة بموجب المرسوم رقم  -
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

مؤسسات اقتصادية حسب الكيفيات التي ستحدد بمرسوم عندما تكون المنطقة الصناعية تحتوي عمى  -
 رئاسة واحدة.نشاطات ذات منفعة وطنية خاصة وتابعة لسمطة 

  : أهم المناطق الصناعية في الجزائر -4

منطقة صناعية موزعة عبر كامل التراب الوطني أىميا المنطقة الصناعية  55تتكون الجزائر من 
، وسيدي خالد بالبويرة، ببجايةو وأقب، وعين مميمة بأم البواقي وأريس وحومة بباتنة، وواد سمي بالشمف، أدرار

 .13والمنطقة ببرج بوعريريج، بالجزائر العاصمة الحراش، وواد السمار
من خالل دراسة األىمية الكبيرة التي يكتسبيا موضوع التنمية المستديمة بصفة عامة والتنمية 

وضرورة تمركز ىذه ، المحمية عمى وجو الخصوص وكذا الدور الكبير الذي يمعبو قطاع الصناعة في ذلك
مع منح تسييالت ، ائل الضرورية بعيدا عن العشوائية الصناعيةاألخيرة في قضاءات مييأة ومزودة بالوس

وتشجع المبادرات الفردية لتحقيق ، ومزايا لممستثمرين والصناعيين من أجل تييئة الموارد المتاحة محميا
مع عدم إغفال دور القطاعات ، تنمية محمية تعزز وتقوي التنمية الوطنية في إطار مستديم ومتكامل

ة والسياحة ومدى مساىمتيا في تحقيق تنمية محمية حقيقية تراعى فييا اإلرشادات األخرى كالزراع
بما يمي احتياجات الجيل الحاضر دون اإلخالل باحتياجات األجيال ، االقتصادية في استغالل الموارد

الناجمة عن الحد من اآلثار السمبية عمى البيئة  وكما تعمل عمى التوزيع العادل لممنافع والتخفيف أ، القادمة
 .14االقتصادي وعممية النم

إن إتباع الدول لبرامج التنمية المستديمة يعطييا حافزا كبيرا عمى الرقي بالمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة ويوفر لألفراد آلية الختيار نوع المشروع الذي يطمح إليو.

  : تهيئة وتطوير المناخ االستثماري: المبحث الثاني
من أجل تييئة ، الجزائرية بعض السياسات والتدابير ذات األبعاد االصطالحيةاتبعت الدولة 

عادة تأىيل االقتصاد الوطني وفيما يمي سنحاول التعرض إلى ، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 
 أىم المناىج المتخذة من أجل تييئة وتطوير المناخ االستثماري.

  : والتحفيزات الجبائية ترقية اإلطار التشريعي: المطمب األول
يعتبر اإلطار التشريعي والتحفيزات الجبائية وسيمة من وسائل تطوير المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة.
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 : ترقية اإلطار التشريعي: الفرع األول
ثم إصدار ، بغية تطوير المناخ االستثماري وجعمو أكثر استقطابا لرأس المال األجنبي والوطني

والمتضمن إنشاء وكالة االستثمارات ودعميا  3771أكتوبر  03المؤرخ في  71/03المرسوم التشريعي رقم 
  : تمثمت مياميا في  APSIومتابعتيا 

 دعم ومساعدة المستثمرين ومنح المزايا المرتبة باالستثمارات. -

 المعمومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي تحت تصرف المستثمرين. وضع كل -

 إجراء التقويم المطموب لمشاريع االستثمار قصد صياغة قرار منح المزايا لممستثمرين. -

 أوت 10في  03/01وتجدر اإلشارة إلى أنو تم تعديل المرسوم التشريعي السابق ذكره بإصدار األمر رقم  -
حيث تضمن ، 34/07وتم إلغاء ىذا األخير وتعديمو بموجب القانون ، المتعمق بتطوير االستثمار 1003

عدة أحكام تشريعية تنص عمى مجال تطبيقو وتقديم المساعدات ودعم اإلستثمار وترقية التنافسية 
طني لالستثمار الّصناعية. كما أوجد المشرع الجزائري مجموعة من اليياكل اإلدارية منيا المجمس الو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  المذان يدعمان ىذه النصوص القانونية، والوكالة الوطنية لالستثمار
قتصادية والدور االستراتيجي الذي تمعبو في ظل االنفتاح عمى اقتصاد السوق باعتبارىا البنية ألىميتيا اال
تساىم في تغطية احتياجات السوق المحمية كما ، قتصاد الوطني والمحرك األساسي لنموهالتحتية لال

 .وامتصاص البطالة
، ستغاللضافة إلى التحفيزات الجبائية )المزايا المشتركة( التي تضمنت مرحمتي اإلنجاز واالإلبا 

ستثمارات ذات األىمية ستثنائية لفائدة االوكذلك المزايا اإلضافية المنشئة لمناصب الشغل والمزايا اال
الدعم المنصوص و  وصوال إلى األحكام المختمفة التي نصت عمى المساعدات، الوطني قتصادالخاصة لال

 بعنوان الصندوق الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة 101-312عمييا في حساب التخصيص الخاص رقم 
 وستثمار وترقية التنافسية الصناعية من خالل ىذه األحكام نستشف إرادة المشرع نحالمتوسطة ودعم االو 
قية التنافسية الصناعية باعتبارىا نتيجة حتمية يصل إلييا كل الخواص والمتعاممين االقتصاديين قصد تر 

حتياجات األساسية وكذلك تنويع وترقية تحقيق الربحية والتنافس عمى المراكز األولى من خالل توفير اال
 .االقتصاد الوطني خدمة لمتنمية المستدامة

والمتضمن القانون التوجييي لترقية  1035فيفري  30المؤرخ في  35/01باإلضافة إلى صدور القانون  -
حيث يعكس نية المشرع الجزائري في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة ، 15المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .والمتوسطة عمى المستوى الوطني
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

  : التحفيزات الجبائية: الفرع الثاني
عمدت الدولة الجزائرية إلى وضع تحفيزات جبائية وجمركية من أجل تطوير ىذه المؤسسات 

  : وترقيتيا وسنتعرض إلييا فيما يمي
  : التحفيزات الضريبية -4

وتنمية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إذ أن النقل و إن العبء الضريبي يشكل عقبة أساسية في نم
ل واألعباء االجتماعية قد تدفع الكثير من المؤسسات إلى المجوء إلى المفرط لمضرائب وأعباء أجور العما

القطاع الغير الرسمي لذلك أوجب التدخل الحكومي إذ تعتبر السياسة الضريبية من أدوات التدخل الحكومي 
وليا صمة مباشرة باالستثمار يكون ذلك بالتخفيف من الضرائب والضمان االجتماعي كآلية لتطوير 

 .16لصغيرة والمتوسطة والحد من زيادة حجم االقتصاد غير الرسميالمؤسسات ا
  : كما أن ىذه التحفيزات تشتمل عمى عدة إعفاءات مثل 

  اإلعفاء من الضرائب عمى األرباح الصناعية والتجارية حيث تحدد نسبة اإلعفاء فييا كنسبة إلى
 رقم األعمال الناتج عن التصدير بالمقارنة مع رقم األعمال.

 .اإلعفاء من الدفع الجزافي ومن الرسم عمى النشاط التجاري والصناعي 

 .اإلعفاء من الضرائب المباشرة 

 .إعفاء عمميات البيع والصنع التي تتعمق بالبضائع المصدرة من الرسم عمى القيمة المضافة 

 : التحفيزات الجمركية -4

  : حيث تشمل مجموعة من اإلجراءات نوجز أىميا فيما يمي

  : القبول المؤقت -أ

ويقصد بو النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في اإلقميم الجمركي البضائع المستوردة لغرض 
معين والمعدة إلعادة التصدير خالل مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات 

المدة الضرورية لمقيام بالعمميات الطابع االقتصادي مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت حسب 
 التي استوردت من أجميا.

  : إعادة التموين باإلعفاء -ب

الجزئي من الحقوق والرسوم لبضائع يتم  ويسمح ىذا األخير بإمكانية االستيراد مع اإلعفاء الكمي أ
 موميين.ع وتحويميا إلى منتوجات معدة لمتصدير لممتعاممين االقتصاديين باختالف طبيعتيم خواص أ
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

  : نظام التحسين عند التصدير )التصدير المؤقت( -ج

يسمح بموجب ىذا النظام لممؤسسات بتصدير مؤقت لبضائع موجودة في إطار اإلقميم الجمركي 
 عرضيا في المعارض. وتصنيعيا بالخارج أ وإصالحيا أ وقصد تحويميا أ

  : نظام التصدير المؤقت -د
رسال عينات تجارية وذلك عن  حيث يساعد المصدرين عمى المشاركة في المعارض الدولية وا 

 .ATAطريق الدفتر 
باإلضافة إلى ما سبق فقد تم المجوء إلى جممة من اإلجراءات بغية ترقية الصادرات الجزائرية 

  : وجعميا تتمتع بميزة تنافسية في األسواق األجنبية ومن ذلك نذكر مايمي
مما يؤدي إلى زيادة ، وذلك عن طريق تخفيض سعر صرف العممة الوطنية: اعتماد سعر صرف موات -

 الطمب الخارجي عمى المنتجات الوطنية بافتراض وجود مرونة طمب سعرية.

 .(CAGEX)تدبره الشركة الجزائرية لمتأمين وضمان الصادرات : تأمين وضمانات الصادرات -

 .3774( بمقتضى قانون المالية لسنة FSPEإنشاء الصندوق الخاص بتنمية الصادرات ) -

 SAFEXوالشركة الجزائرية لألسواق والمعارض  ( CACIإنشاء الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة ) -
 (.3774والمرصد الوقتي لألسواق الخارجية والديوان الجزائري لتنمية التجارة الخارجية )في أكتوبر

إنشاء ممثمين تجاريين عمى مستوى بعض سفاراتنا بالخارج لمتعريف بالمنتج الوطني وفرص االستثمار  -
 الموجودة بالجزائر.

 بما يتناسب مع التحوالت االقتصادية الدولية.، عصرنة إدارة الجمارك وتسييل اإلجراءات الجمركية -

قامة  - معارض لمترويج مع إصدار قوائم لمفرص القيام بالجيود الترويجية بواسطة عقد ندوات وا 
 .17االستثمارية

 : تأهيل القطاع الصناعي والمالي: المطمب الثاني

عادة الييكمة إلى تبني برنامج وطني إلعادة تأىيل المؤسسات االقتصادية  عمدت وزارة الصناعة وا 
 آن واحد.( يستيدف عصرنة المؤسسة ومحيطيا في 1006-1000العمومية يمتد خالل تسع سنوات )

صالح المؤسسات العمومية نح مميار جزائري  311ووالمقرر أن االستثمارات الضرورية لتحديث وا 
ما يتطمب المجوء إلى القطاع الخاص المحمي واألجنبي لتغطية جزء ميم و وى، مميار دوالر أمريكي( 3.5)

 من ىذه االحتياجات من خالل برامج الخوصصة.



 

 
 
 

 
 

 - 994 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - مصتجدات القانون اجلسائرياملؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل :  حول الوطين تقىاملل
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 : قطـــاع المحروقـــاتتـــــأهيل : الفرع األول

بغية زيادة القدرة التنافسية لمنفط في الجزائر شرعت شركة سونطراك في تنفيذ مشروع تطوير شامل 
وذلك عن طريق زيادة عدد اتفاقيات ، مميار دوالر أمريكي 37.1ألنشطتيا تتطمب استثمارات إجمالية قدرىا 

 اف األجنبية.االستكشاف والتطوير والمشاركة في اإلنتاج من األطر 

ويحرر ، وتتمحور إستراتيجية قطاع النفط حاليا حول مشروع قانون يفصل بين الجوانب التنظيمية
 نشاطات إنتاج وتصنيع ونقل المواد الييدروكربونية ويجعميا متاحة لالستثمار الخاص المحمي واألجنبي.

ة لمتمويل مع ثمانية بنوك ثمانية اتفاقيات مؤطر  1001جانفي  33كما أمضت شركة سونطراك بتاريخ 
 موجية لتمويل سمع وخدمات آتية من دول اإلتحاد األوروبي.، أوروبية

  : تأهيل الجهاز المصرفي والمالي: الفرع الثاني

ترفض البنوك العديد من طمبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضع أسباب موضوعية 
م أدنى ثقة في التعامل مع مالكيا منيا نقص الضمانات كارتفاع درجات عدم التأكد في تمويميا وانعدا

وبالتالي ال توجد آليات أخرى لدى البنوك والمالك في رفع الثقة بينيا وفي إطار إستراتيجيات ، لدييم
  : قررت الحكومة، الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .إعداد برنامج لضمان القروض لمتعاون مع مختل البنوك 

 الجزئي لمفائدة حسب األولويات.و تخفيف أعباء التمويل والتحمل الكمي أ 

 .مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات الحكومية 

 .برامج خاصة لتدريب ومشورة تقنية 

  حاضنات األعمال كآلية متطورة لمساعدة المؤسسات الناشئة بعيدا عن ضغوط المحيط في مرحمة
 .18اإلنطالق

ليذا أحدثت ، الجياز المصرفي الجزائري أحد المؤشرات اليامة لممناخ االستثماري يعد تطوير
إذ سمحت ، سياسة اإلصالح تغييرا ىاما في القطاع المالي في الجزائر خالل السنوات القميمة المنصرمة

وشجعت عمى حصول تدفق مستمر ومتزايد لممصارف األجنبية وفي ىذا ، بانتشار المصارف الخاصة
مصارف  30و، مصارف أجنبية 4مصرفا خاصا بينيا  34ق رخص بنك الجزائر )البنك المركزي( لـــ السيا

من إجمالي األصول   % 73إذ تممك ، محمية في حين أن المصارف الحكومية ال تزل عمى ىذا القطاع
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فيي توفر ، الكن المصارف الخاصة التي دخمت البالد أخيرا تؤثر فيو إيجابي، فرع 300والودائع وأكثر من 
 .19خدمات متميزة وتعمل وفق المعايير الدولية

محطة أساسية في تاريخ قطاع ، 3773بغير القانون الصادر مطمع ، أما بخصوص قطاع التأمين
وضع حدا الحتكار الدولة لمنشاط التأميني وعمميات التأمين وفتح السوق المنافسة وذلك ، التأمين الجزائري

 : من خالل

  الدولة لمعمميات التأمينية.إلغاء احتكار 

  التأسيس والحد األدنى لرأس المال.لشركات جديدة بعد تحديد مواصفات فتح باب الترخيص 

 .فتح الباب لدخول وسطاء جدد 

 .تأسيس المجمس الوطني لمتأمين 

ولقد أدت شركات التأمين دورا ميما في تنشيط السوق المالي المقي من خالل اإلصالحات التي 
، كما ساىمت في إنشاء السوق المالي عن طريق الوسطاء في عمميات البورصة، ىذه السوق أدخمت عمى

إن ىذه اإلجراءات من ، عالوة عمى أنيا تعتبر أحد المكتتبين الرئيسيين لألسيم والسندات في السوق المالي
 .20شأنيا إرساء مناخ اقتصادي موات

تأىيل القطاع الصناعي والمالي في تطوير يتضح لنا مدى األىمية الكبيرة لعممية ، ومن ىنا 
 ويجعميا قادرة عمى الوقوف في وجو المنافسة والتغيرات االقتصادية.، وتنمية ىذا النوع من المؤسسات
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إجراءات تأهيل املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف التشريع 
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 مداخلة حتت عهوان

  : الخاتمة

، لقد اعتمد المشرع الجزائري عمى إجراءات عدة من أجل تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
خصوصا بعد أن أثبت غذا األخير قدرتو وجدارتو في تحقيق التنمية ، وترقيتو وذلك لمنيوض بيذا القطاع

وعميو يمكن اعتبارىا ، االقتصادية من خالل زيادة نسبة الناتج الداخمي الخام وكذا نسبة القيمة المضافة
 وأداة في يد الدولة المتصاص البطالة. 21كمصدر لتنويع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات

يحتاج إلى اىتمام كبير من طاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قو غير أن ما يمكن قولو ى
لذا البد من تكثيف الجيود لترقية المؤسسات والحد ، طرف المسؤولين وجميع األطراف الفاعمة في الدولة

في ىذا الصدد ما من المشاكل والعراقيل التي تعترض سبيميا. ولعل من أىم التوصيات التي يمكن اقتراحيا 
  : يمي

  عمى الجزائر األخذ بعين االعتبار التجارب الرائدة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد
 االستفادة منيا.

 .مسايرة ومالئمة التشريعات الوطنية لنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 إكسابيا طابع المنافسة الدولية. الترويج لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد 

 .تعزيز التعاون الدولي خاصة مع الييئات والمنظمات الدولية الميتمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  زيادة الوعي الجماىيري بأىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية وذلك
المسائل المتعمقة بيا وىذا من خالل حمالت التوعية إجراءات اإلنشاء وكل ، لمتعريف بيذه المؤسسات

 التظاىرات العممية.، الممتقيات، والتحسيس
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 اجلسائري
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  : الهوامش

                                                           
العدد ، مجمة العموم اإلنسانية، مقال، معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، د.سعدان شبايكي 1

 .188ص، 2007ماي ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الحادي عشر
دار ، التدقيق اإلداري وتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ناصر دادي عدون -عبد الرحمن بابنات 2

 .101ص ، الجزائر، 2008طبعة ، المحمدي
التسيير  كمية العموم االقتصادية وعموم، آلية لتحقيق التنمية المستدامة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد اهلل خبابة 3

 .104، 103ص ، 2013الجريدة لمنشر ، دار الجامعة، الجزائر -جامعة المسيمة، والعموم التجارية
دارية، مقال، الدور االقتصادي واالجتماعي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أ.شبوطي حكيم 4 ، مجمة أبحاث إقتصادية وا 

 .214ص ، الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ركمية العموم االقتصادية والتسيي، 2008العدد الثالث جوان 
 . 2ص، 2002برنامج التأىيل جانفي ، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 5
  .12/12/2001المتعمق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في  18-01القانون التوجييي رقم  6
 . 110-109ص ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 7
 .111-110ص ، المرجع السابق، اهلل خبابةعبد  8
  .117-116ص ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 9

 . 165-1664ص  ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 10
 .181ص ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 11
 .183-182ص  ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 12
 . 197-195ص  ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 13
 .204ص ، المرجع السابق، عبد اهلل خبابة 14

ج ر ، المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2017فيفري  10المؤرخ في 17/02القانون رقم  15
 .2017فيفري  11مؤرخة في ، 02عدد 

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،إشكالية إستغالل مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شيرزاد برجي 16
 .133ص ، 2012-2011  -تممسان -جامعة أبي بكر بمقايد، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

حالة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم االستثمار، مصطفى بن نوي 17
جامعة عمار ثميجي ، مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير تخصص إدارة أعمال، الخاصة في الجزائر

 .85ص ، الجزائر، 2005-2004، قسم عموم التسيير، كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير، باألغواط
 .135-134ص ، المرجع السابق، شيرزاد برجي 18
 .86ص ، المرجع السابق، مصطفى بن نوي 19
 .85ص ، المرجع السابق، نوي مصطفى 20
ورقة مقدمة في الممتقى الدولي حول ، مقومات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتيا في الجزائر، بابا.ع 21

، 2006، الجزائر، الشمف، 2006أفريل  18و17يومي ، متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 .151ص



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

إىل عقد اإلعتناد  املتوشطةو املؤشصات الصغرية حاجات

 اإلجياري كأشلوب حديث لتنويل اشتثناراتها يف اجلسائر
 

 

 

 بونصيار ويسة: من إعداد

 مؤقتةأشتاذة 

 العلوم الصياشية و كلية احلقوق

 تيسي وزو –جامعة مولود معمري 
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 كأشلوب حديث لتنويل اشتثناراتها  يف اجلسائر

 مداخلة حتت عهوان

 

 مقدمة

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل اىتمام العديد من رجال الفكر واالقتصاد نظرا لمدور  
الذي يمكن أن تمعبو ىذه المؤسسات في تدعيم وتطوير اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية معا والجزائر 

 .خاصة

وعميو فإّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن صناعة مكممة ومغذية إلحدى الصناعات 
الكبيرة، نظرا لمدور اليام الذي تمعبو في دعم المؤسسات الكبيرة من خالل إمدادىا بمستمزمات اإلنتاج، فيي 

وفرص لمعمل تساىم في استعاب نسب عالية من حجم البطالة، وذلك من خالل توفير فرص االستثمار 
وتوفير مناصب الشغل، لذلك اعتمدت الدولة الجزائرية إلى ىذه السياسة وذلك بتوفير الظروف المناسبة 

وىذا ما نجده من خالل التعديل الجديد الذي قام بو المشرع في تطوير ، إلنشاء وتطوير ىذه المؤسسات
ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  . ومن ىذه الظروف المناسبة نجد بأنّ 1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .تفعيل حركيتيا في االقتصاد الوطني وبحاجة ماسة إلى مصادر تمويمية لتطوير ىذه المؤسسات أ

إاّل أّنو نظرا الرتفاع تكاليف التكنولوجيا الحديثة الذي شكل عقبة أمام الكثير من المؤسسات من  
اقتناء أحدث األجيزة الذي يتطمب الكثير من األموال لتغطية ىذه المصاريف، لذا يمجأ الكثير من 

تقسيط، إاّل أّن ىذه الطرق الشراء بالو ومن أىميا االقتراض أ، إلى المصادر التمويمية الخارجية المستثمرين
باإلضافة إلى تعقيد إجراءاتيا وذلك راجع إلى تخوف ، تثقل كاىل المستثمرين لكثرة الضمانات المفروضة

ولتفادي  ىذه البنوك من مخاطر عدم السداد، ليذا أصبح من الضروري البحث عن أسموب تمويمي حديث،
أسموب حديث وبديل والمتمثل في  لة الجزائرية إلىأىم مشكل تعاني منو الكثير من المؤسسات لجأت الدو 

96- 69وذلك من خالل األمر  االعتماد اإليجاري
 أىم مصدر بديل ومكمل لمتمويل الكالسيكي.  وفي، 2

ما مدى حاجة المؤسسات الصغيرة : التالي ووعمى ىذا األساس تكون إشكاليتنا عمى النح
 ؟ ثماراتهاالعتماد االيجاري في استوالمتوسطة إلى عقد ا

ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية نحاول من خالل دراستنا ىذه تقسيم ىذا الموضوع إلى مبحثين، ففي 
وفي ، المبحث األول نتناول فيو قصور األساليب التقميدية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.المبحث الثاني نتناول فيو االعتماد اإليجاري كأسموب حديث لتمويل 
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 مداخلة حتت عهوان

 قصور األساليب التقميدية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول 

تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمقيام بالنشاط االقتصادي إلى مصدر مالي معين لنيوض 
وفي حالة ما ، أنشطتيا االقتصادية باستثماراتيا المنتظرة، بحيث تمجأ في األول إلى مواردىا الذاتية لتمويل

إذا لم تكفي ىذه الموارد في تغطية احتياجاتيا االستثمارية تمجأ إلى موارد خارجية )المطمب األول (، غير 
عن طريق و عقبات في زيادة رأسماليا سواء من طرف مدخراتيا الذاتية أو أّنو تجد ىذه المؤسسات صعوبات أ
 المتعامل االقتصادي ضمانات صعبة ) المطمب الثاني(. المصادر الخارجية الذي يفرض عمى

 مصادر لتمويل: المطمب األول

بين المصادر الداخمية )الفرع األول(،  تتعدد مصادر التمويل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما
 والمصادر الخارجية )الفرع الثاني(.

 المصادر الداخمية : الفرع األول

ي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك المصدر الذي تكوّنو المؤسسة يعد المصدر التمويمي الداخم 
بنفسيا دون الحاجة إلى وسطاء آخرين، بمعنى آخر تمك الزيادة في األرباح التي ال يتم توزيعيا ويعاد 
استثمارىا، باإلضافة إلى أقساط االستيالك السنوية والناتجة عن ممارسة نشاطيا العادي، غير أّن التطور 

االقتصادي مما أدى إلى عدم قدرتيا عمى مواجية متطمبات  وع لمتكنولوجيا كان لو أثر كبير في النمالسري
السوق وعدم تمكن المستثمر من تسديد ثمن األصول المنقولة والغير المنقولة التي يحتاجيا ذلك المشروع 

ة، األمر الذي أدى بيذه دفعة واحدة من مصادره الذاتية، وىذا راجع إلى ارتفاع أسعار المواد األولي
 .3المؤسسة إلى البحث عن تمويل خارجي

 التمويل الخارجي: الفرع الثاني

تجاري دون قروض، نجد المؤسسات و اعتمادا عمى فكرة سائدة في السوق ال نشاط اقتصادي أ 
فيي ، الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى حجميا وعدم توافرىا عمى المواصفات الالزمة لمقيام بأي نشاط

بحاجة إلى أموال تساعدىا عمى لعب دورىا في السوق كشريك اقتصادي ىام، لذلك تمجأ إلى البنوك 
والمؤسسات المالية لمحصول عمى مبالغ مالية في شكل قروض تسددىا في وقت الحق ومن أىم ىذه 

 : 4المصادر

 



 

 
 
 

 
 

 - 498 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

اإلجياري  إىل عقد اإلعتناد املتوشطةو املؤشصات الصغريةحاجات 

 كأشلوب حديث لتنويل اشتثناراتها  يف اجلسائر

 مداخلة حتت عهوان

 : االئتمان التجاري -1

نوع من أنواع التمويل قصير المدى، بحيث تعتمد عميو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  ووى
–التمويل بدرجة أكبر من اعتمادىا عمى االئتمان المصرفي، وقد يعتبر المصدر الوحيد قصير األجل 

 .-لمتاح لياا

ة لالئتمان الحال بالنسبو كما ى وعميو إجراءات الحصول عمى ىذا النوع من التمويل ليست معقدة
 االئتمان بين الطرفين.و  المصرفي، ألّنو يقوم فقط عمى الثقة

 : التمويل المصرفي -2

حيث يبقى الممجأ األول لمحصول عمى الموارد ، يمثل الشكل التقميدي لتمويل المؤسسات ووى
مصرفية المالية، بعد تعذر الحصول عمييا من المصادر السابقة، وبالمقابل تتنوع صور القروض ال

 السحب عمى المكشوف، اإلعتمادات المستندية........(.، تسييالت الصندوق)

وما يعاب عمى ىذا األسموب التمويمي كثرة الضمانات العينية المطموبة، والتي عادة ما تعجز 
 5المؤسسات عن توفيرىا

 توسطةأسباب قصور األساليب التقميدية في تمويل المؤسسات الصغيرة والم: المطمب الثاني

إّن اإلجراءات المعقدة التي تفرضيا األساليب التقميدية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من جية البنوك وىيئات و فيي تشكل عقبات سواء من جية أصحاب المؤسسات ) الفرع األول (، أ كثيرة

 اإلقراض ) الفرع الثاني (.

 الصغيرة والمتوسطةعقبات من جهة أصحاب المؤسسات : الفرع األول

 : أىم العقبات التي يمكن ذكرىا في ىذا الصدد

تعد تكاليف التمويل المصرفي المتمثمة في الفوائد المرتفعة وغير المالئمة لظروف المشروعات الصغيرة  -
من بين أىم المشاكل التي تعيق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر سمبا عمى مناخيا 

 االستثماري.

شكمة تضخم التأمينات العينية والضمانات التي عادة ما تتمثل في الرىون التي تطمبيا البنوك إلقراض م -
 ىذه المؤسسات، والتي قد تكون بعضيا في بداية التأسيس.
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فالمصاريف تنظر في التعامل مع المؤسسات الصغيرة ، ال تستطيع تقديم ضمانات عينية مائة بالمائة -
ألّن عوامل الفشل بيذه المؤسسات متعددة، لذلك تقوم البنوك بدراسة وضعية  حذروالمتوسطة بنوع من ال

 ىذه المؤسسات لضمان عدم تحمل البنك مخاطر تعيق عممية استرداده ألموالو.

محدودية الصيغ المتعمقة بالتمويل المصرفي التقميدي إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية البطيئة والوثائق  -
دعي المرور عمييا، والفترة الزمنية التي تتطمبيا، حيث يقوم البنك بالتحري عن وضعية المتعددة التي يست

مكانياتيا  المؤسسة طالبة القرض وا 

وكما يعيق عممية التمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غياب الوعي والدراية باإلجراءات البنكية  -
كما تعاني  .ن تقديميا من طرف البنوكوطرق الحصول عمييا، ونوعية التسييالت االئتمانية الممك

 .6المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضعف القدرة التفاوضية المتعمقة بالحصول عمى القروض

 عقبات ومشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة البنوك وهيئات االقتراض: الفرع الثاني

تيدف إلى الربح، بحيث تكون عادة تكاليف تعتبر البنوك التجارية من المؤسسات المالية التي   
الخدمة والمعاممة المصرفية في تمويل المشروع الصغير مرتفعة بسبب المبمغ المتواضع لمقرض. باإلضافة 

كذلك فإن ، إلى أّن القروض التي تتحصل عمييا قميمة ال تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحمميا البنوك
تحصيل غالبا ما تكون أكبر بالنسبة لمبنك حينما تمنح القروض لممؤسسات عمميات اإلشراف وال إجراءات

الصغيرة والمتوسطة، وىنا تتضح أىمية طمب الضمانات العينية في التمويل ومن بين مبررات طمب 
 : الضمان

 إّن عدم تسديد القروض الممنوح خسارة تامة بالنسبة لمبنك، ويمكن أن يعود ذلك : خطر عدم التسديد
إلى المعرفة السطحية بالعميل التقدير السيئ لحاجيات التمويل المصرحة من طرف صاحب المؤسسة 

 استحالة تحقيق الضمانات المحصمة....الخ.و الصغيرة والمتوسطة، التقدير الخاطئ لمسوق، أ

 إذ يمكن لممستثمرين ان يقوموا بتسديد االئتمان في اآلجال : عدم التسديد في اآلجالو خطر التجميد أ
في حالة عدم احترام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة و المتفق عمييا في حالة التقدير الخاطئ لقرارات التسديد أ

 .7المستفيدة من التمويل اللتزاماتيا
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 حديث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاالعتماد اإليجاري كأسموب : المبحث الثاني

االعتماد اإليجاري أسموب جديد لمتمويل، وكذلك ضالة تستند إليو مشروعات الدول النامية ذات 
القدرات المحدودة، والجزائر خاصة من بين ىذه الدول التي اىتمت بيذا النوع من العقود، بحيث ورد ذكر 

المتعمق بالنقد والقرض،  09 -69ع الجزائري من خالل القانون رقم االعتماد اإليجاري ألول مرة في التشري
 96-69منو والتي تطرقت لو تحت تسمية اإلقراض التجاري، ثم صدر الحقا األمر رقم  001لسيما المادة 

المتعمق باالعتماد اإليجاري) المطمب األول(، حيث يعتبر ىذا األسموب من أنجح أدوات التمويل الغير 
واء بالنسبة لممستثمرين الذين يتحصمون بفضميا عمى تمويل شامل لمشاريعيم االستثمارية دون المصرفي، س

لممؤسسات االعتماد اإليجاري التي تحقق من خالليا عمى أرباح كثيرة،  والمساىمة فييا بأمواليم الذاتية، أ
 (.في مساىمة ىذه المؤسسات في دفع عجمة التنمية االقتصادية ) المطمب الثاني و أ

 مفهوم عقد االعتماد اإليجاري: المطمب األول

سيما بعد توقيع الجزائر إّن التحديات الراىنة التي تفرضيا العولمة وانعكاساتيا عمى المؤسسات ال
االنضمام لممنظمة العالمية لمتجارة، يدعونا لمتفكير  وعمى اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوربي، وتوجييا نح

دوات التي من شأنيا تحسين المؤسسات، وذلك عن طريق االعتماد اإليجاري الذي بعمق في اآلليات واأل
أسموب جديد تستعين بو المؤسسات في حالة ما إذا وجدت عقبات في الحصول عل األساليب التقميدية  وى

 .8في تمويل استثماراتيا

 تعريف االعتماد اإليجاري: الفرع األول

مركبا، تتداخل صور التعاقد المنطوية تحتو من إيجار وبيع يعتبر عقد االعتماد اإليجاري عقدا 
ووعد بالبيع وبيع بالتقسيط ورىن مع اشتمالو عمى التأمين، وغير ذلك مما أدى إلى تشابك العالقات الناشئة 

 عنو وبالتالي وجود صعوبة ضبط تعريف شامل جامع ليذا النوع من العقود.

" : في مادتو األولى بقولو 96-69بموجب األمر رقم  اد اإليجاريفالمشرع الجزائري قد عرف عقد االعتم   
يتم تحقيقيا من قبل البنوك : يعتبر عقد االعتماد اإليجاري موضوع ىذا األمر عممية تجارية مالية

شركة تأجير مؤىمة قانونا ومعتمدة صراحة بيذه الصفة مع المتعاممين االقتصاديين  ووالمؤسسات المالية أ
 .العام واألجانب أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين لمقانون الخاص أ وأالجزائريين 

 تكون قائمة عمى عقد إيجار يمكن أن يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر -
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بمؤسسات  وبالمحالت التجارية أ وغير منقولة ذات االستعمال الميني أ ويتعمق فقط بأصول منقولة أ -
 .حرفية

" تعتبر عمميات االعتماد اإليجاري عمميات : شرع في المادة الثانية من نفس األمرويضيف الم
 .9استعماليا "و قرض لكوّنيا تشكل طريقة تمويل اقتناء األصول المنصوص عمييا في المادة األولى أعاله أ

 خصائص عقد االعتماد اإليجاري: الفرع الثاني

 وىذا ما يفيم من خالل تعريف المشرع الجزائري يتميز عقد االعتماد اإليجاري بعدة خصائص
 : المتمثمة فيما ياليو 

 الطابع المالي لالعتماد االيجاري : 

فالمؤجر بموجب ىذا العقد يؤجر رأس المال، ويتدخل ىنا بناء عمى طمب الراغب في استعمالو، 
المؤجر بتمكين فيشتري ىذا األصل ويضعو تحت تصرف المستفيد منو المستأجر. بمعنى آخر يقوم 

المستأجر من استغالل األصل وربما شراءه عند نياية عقد االعتماد اإليجاري وذلك دون التدخل في 
 .10الجوانب الفنية لتحقيق االستثمار، فدور المؤجر يقتصر فقط عمى القيام بالوساطة المالية

 الخيار الثالثي الذي يتمتع به المستأجر عند نهاية العقد : 

يعات الدول المختمفة في موقفيا فيما يتعمق بعالقة المؤجر بالمستأجر في عقد االعتماد تباينت تشر 
اإليجاري، ففي حين قرر المشرع الفرنسي حق الشراء االختياري لممستأجر عند نياية مدة التأجير، وعمى 

 : ىذا النيج سار المشرع الجزائري، مقررين لممستأجر حق الخيار بين ثالث خيرات

جاري بالنسبة لممشروع المستفيد يعتبر ىذا الخيار إحدى مزايا االعتماد اإلي: المال المؤجر شراء -1
 المستأجر(. ولما كان المستأجر يتمتع بالحق في الشراء المال في نياية العقد المتفق عمييا.)

يد عقد إذا لم يرغب المستأجر بشراء األموال المؤجرة يمكن تجد: تجديد عقد االعتماد االيجاري -2
 االعتماد االيجاري، وبذلك تستمر حيازتو لممال المؤجر واالنتفاع بو.

قد يرى المستأجر أّنو في الخير لو عند نياية مدة اإليجار أال يشتري األموال : رد المال المؤجر -3
القة المستأجرة، بل ينيي العقد ويعيد األموال التي في حيازتو لممؤجر فيكون لو ذلك، وعندئذ تنتيي الع

 .11التأجيرية التي كانت تربط بين طرفي العقد
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 عقد االعتماد اإليجاري من العقود التي تقوم عمى االعتبار الشخصي : 

عقد االعتماد االيجاري كغيره من العقود التي تقوم عمى االعتبار الشخصي، أي أّن كل طرفي 
ويقوم ىذا االعتبار عمى مجموعة من العقد يضع في اعتباره شخصية الطرف اآلخر عند التعاقد معو. 

وتتكون ىذه العناصر من سمعة المتعاقد من الناحية ، العناصر تجعل كل متعاقد محل ثقة المتعاقد اآلخر
 .12المالية والشخصية، ومدى قدرتو عمى إبقاء التزامو وتاريخو في التعامل التجاري

 تجارية عقد االعتماد االيجاري : 

عممية تجارية بحسب  وعمى أن عقد االعتماد اإليجاري ى 96 – 69األمر نصت المادة األول من 
الموضوع، باعتباره عممية من العمميات المصرفية، إضافة إلى أّنو عممية تجارية بحسب الشكل، ألّنو تقوم 
بو البنوك والمؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساىمة، وكذلك األمر بالنسبة لشركات االعتماد 

 .13اإليجاري

 ائتمان طويل األجل لعقد االعتماد االيجاري : 

يتميز عقد االعتماد اإليجاري بطابع ائتمان طويل األجل ىذه الميزة ساىمت في حل مشكمة 
التوظيف الطويل األجل وتوفير المواد الالزمة لو، إذ نجد بأّن مصادر التمويل التقميدية عجزت عمى حل 

ع دائما تحت خطر مشاكل المشروعات التمويمية الخاصة بالتجييزات الرأسمالية إال جزئيا، إذ يبقى المشرو 
المديونية وعدم قدرتو عمى الحصول عمى التمويل الكامل لبرنامجو االستثماري، وأمام ىذه الصعوبات التي 
ّنما عن طريق  تصاحب ىذا النوع من التمويل أوجدت ىذه التقنية لمتمويل، ليس عن طريق التممك وا 

ة وجاء نظام االعتماد لسد ىذا النقص االستئجار عمى ذلك لطول المدة ومخاطرىا وتقمب أسعار الفائد
 .14وكبديل لذلك

 أهمية االعتماد اإليجاري : المطمب الثاني

يمتاز عقد االعتماد اإليجاري بعدة مزايا، فالبعض منيا بالنسبة لممستأجر) الفرع األول( واألخرى 
 الفرع الرابع(.والمورد ) الفرع الثالث(وكذلك بالنسبة لالقتصاد الوطني ) لممؤجر) الفرع الثاني(

 بالنسبة لممستأجر: الفرع األول

 : بصفة أساسية فيما يمي –المتمثل  –االعتماد اإليجاري يكفل العديد من المزايا بالنسبة لممستأجر 
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التمويل الكامل الستثماراتو دون أن يتكفل دون أن يتكفل بأي نفقات سابقة عمى حيازة األموال المؤجرة،     
تشجيع المستثمرين المبتدئين الشباب الذين ال تتوفر لدييم إمكانيات مالية كبيرة من ىذه الميزة شأّنيا 

الالزمة لمقيام بمختمف األنشطة اإلنتاجية، وبالتالي فإّن  العقاراتو اآلالت أ والحصول عمى المعدات أ
الشراء بالحال و االعتماد اإليجاري يتميز عن غيره من وسائل التمويل األخرى، فالقروض البنكية التقميدية أ

شخصية، فضال عن  ويشترط لمحصول عمييا أن يقدم المتعامل االقتصادي ضمانات عينية أ –مثال  –
ة نقدية مقدمة من ثمن المعدات المشتراة بالتقسيط، كما يالحظ أّن ىذه الوسائل تمول سداد دفعات مالي

 االستثمارات بنسبة عالية.

يستفيد المستأجر في االعتماد اإليجاري من تمويل بنسبة مئة بالمائة وىذا غير موجود في طرق 
 .ستخدام طرق أخرى لمتمويلالتمويل األخرى، فيستطيع في ىذه الحالة االحتفاظ بأموالو الخاصة في ا

االعتماد اإليجاري يمتاز ببساطة وليونة تتناسب مع تمبية حاجيات المتعاممين االقتصاديين، وفي الوقت   
 نفسو فإنو يتم بطريقة تساعد عمى تحسين صورة ميزانية المشروع المستأجر.

المرد ودية يستطيع المستأجر أن يتفاوض مع المؤجر عمى تحديد مبمغ األجرة عل أساس 
االقتصادية لممعدات المؤجرة، كذلك حسب ظروف السوق، كما يمكنو أن يطمب من المؤجر تغيير المعدات 

 التكنولوجيا دون أن يكمف ذلك كثيرا.و إذا ما تجاوزتيا التغييرات التقنية أ

بالتالي يحق كذلك لممستأجر أن يمتمك المال المؤجر بعد انتياء مدة اإليجار غير قابمة لإللغاء، و 
أي تصرف آخر ألّنو يتمتع و الرىن أو ال يجوز لو قبل ىذا األوان قانونا التصرف في ىذا المال بالبيع أ

 .15بصفة المالك

 بالنسبة لممؤجر: الفرع الثاني

 : االعتماد اإليجاري يكفل العديد من المزايا بالنسبة لممؤجر والمتمثمة أساسا

االعتماد االيجاري وسيمة من وسائل االئتمان األقل المؤسسة الممولة حيث يعتبر  والمؤجر ى
خطورة بالنسبة ليا مقارنة بالقرض التقميدي، حيث تقوم المؤسسة المالية بمنح المتعامل االقتصادي األموال 

أصبح في  والالزمة لشراء المعدات وبالتالي تنتقل ممكية ىذه األخيرة إليو، فإذا ما أفمس ىذا المتعامل أ
ضعو ىذا ييدد ال محالة مؤسسة التمويل بحيث يصعب عمييا استرداد االئتمان بأكممو، حالة عسر فو 

ويبقى ليا الرجوع فقط إلى الضمانات المقدمة من طرف المقترض لعميا تكفي السترجاع القرض المقدم. 
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تمثل في لكن في حالة االعتماد اإليجاري، فالمؤسسة الممولة ليا ضمان قوي مقابل تقديميا االئتمان والم
حق الممكية، فتظل المؤسسة المالية محتفظة بمالكية األموال المؤجرة طوال  وأقوى الحقوق العينية أال وى

 مدة اإليجار وبالتالي تستطيع استرجاعيا في أي وقت يحصل فيو طارئ ييدم المقدم.

نتظر قدوم تقوم بتشييد المباني ثم ت ويضاف إلى ذلك أّن المؤسسة الممولة ال تشتري العتاد أ
الزبائن المستأجرين نحوىا حيث تمر فترة طويمة بين عممية الشراء وعممية إيجاد الزبون، حيث يمكن أن 

التشييد ال تتم إذن في االعتماد اإليجاري إال بناء عمى رغبة  وتتجمد استثماراتيا، فعممية الشراء أ وتتعطل أ
 ي يحددىا بنفسو وتتناسب مع نشاطو.المستأجر وبطمب مؤكد منو وفقا لمموصفات والشروط الت

زيادة عمى ما سبق فإن احتفاظ المؤجر بممكية األصول المؤجرة تغطية الحق في استيالك قيمتيا 
 .16محاسبيا حسبما يجري عميو العمل

 بالنسبة لممورد: الفرع الثالث

ببعض الفوائد في إطار التعامل بيذا النوع من التمويل مع مؤسسات القرض اإليجاري يتمتع المورد 
لصعوبة  والتي تسمح لو ببيع معداتو، وىذا غير مطموب من مستعممين آخرين لسبب تكمفتيا المرتفعة أ

 : تجديدىا، فيستفيد المورد بتعاممو مع المؤسسات المؤجرة بما يمي

 .ىذا ما يؤمنو من مخاطر عدم التسديد الدفع الفوري لقيمة األصل المباع،

 .فوري فإن المورد لو فرصة إعادة توظيف أموالو واستثماره لمدفع من رقم أعمالوبما أّن الدفع يكون 

المورد، وبالتالي الرفع من رقم أعمالو وىذا يخمق  مبيعات ويعتبر القرض اإليجاري وسيمة لترقية ونم   
 أسواق ومنافذ جديدة.

وحدة لمقرض اإليجاري التحفيز عمى إنشاء شركة بين الموردين والمؤسسات المصرفية وخمق فروع م
مما يقيدىم في اكتساب خبرة في تمويل العمميات التجارية، ومنيم موردون آخرون أنشؤوا مؤسسات القرض 

 .17اإليجاري الخاصة يسيرونيا بمفردىم لكن تخضع لكل اللتزامات المطبقة عمى المؤسسات المالية

 بالنسبة لالقتصاد الوطني: الفرع الرابع

 والزاوية لتحقيق التنمية االقتصادية وأّن التوسع في التمويل االستثماري أيعتبر التمويل حجر 
 .18لالقتصاد القومي  وتمويل األصول الرأسمالية تساىم في دفع معدالت النم
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تشغيل المزيد من العمالة في إنتاج سمع وخدمات وتسييل عمميات اإلحالل والتطوير، مما يساعد 
كما  ولوجي، ومن ثم رفع جودة اإلنتاج مع خفض تكمفتو وفتح أسواق جديدة،المالحقة المستمرة لمتطور التكن

يقضي عمى فترات االنتظار التي تحتاج إلييا  ويساىم في الحد من آثار التضخم عمى تكمفة المشروعات في
 تكوين احتياطات مما يؤدي إلى ارتفاع تكمفة األسعار. والمؤسسات لطرح أسيم جيدة أ

حسين ميزان المدفوعات في حالة التأجير من الخارج حدود الدولة، إذ تقتصر ىذا باإلضافة إلى ت
بينما يتم تحويل كامل قيمة األصل الرأسمالية لمخارج في حالة  التحوالت لمخارج عمى القيمة اإليجارية فقط

 .19شراءه
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 خاتمة

وفي األخير نتوصل إلى أّن عقد االعتماد االيجاري يعتبر آلية جديدة مستحدثة لتمبية الحاجات 
االقتصادية والمالية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وىذا من أجل مواكبة التطور التكنولوجي اليائل 

عمى المنافسة، بحيث  والسريع في وسائل اإلنتاج، وذلك لزيادة مردودية اإلنتاج ورفع جودة المنتج وقدرتو
ىذه التقنية الجديدة تجنب ىذه المؤسسات من عقبات ومخاطر التمويل التقميدية، فأىم ميزة ليذه التقنية أّنيا 

الشيء الذي ال يتوفر في القروض و تغطي المشروع االستثماري مئة بالمائة من قيمة التمويل، وى
أّن ىذه اآللية عالجا يسمح لممؤسسات بحيازة معدات وكذلك تكمن أىمية ىذه التقنية في كون ، الكالسيكية

نما يكون ذلك بالتقسيط طوال فترة اإليجار، أي  وأجيزت وعقارات دون أن تدفع كامل المبمغ في الحال، وا 
نعاش االقتصاد الوطني، إاّل أّنو  استخدام الشيء دون تممكو، وىذا ما يؤدي إلى تطوير وترقية االستثمار وا 

ايا العديدة التي يتميز بيا ىذا العقد إاّل أّنو يواجو الكثير من العراقيل في تطبيقو، كضيق بالرغم من المز 
نطاق التمويل المتاح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتخوف البنوك من التعامل مع ىذه المؤسسات 

فضل من الصغيرة بل تفضل التعامل مع المشروعات الكبيرة اعتقاد منيا بأّن ىذه المؤسسات الكبيرة أ
 والمتوسطة.

، ومن خالل كل ما تمتاز بو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مزايا بالنسبة لالقتصاد الوطني
مشكل التمويل يجب و أىم مشكل تعاني منو ىذه المؤسسات أال وى وكذلك ىذه اآللية المستحدثة في عالج

تفعيل وتطوير ىذه التقنية البديمة وكذلك اإلكثار  عمى الدولة الجزائرية اإلكثار من القوانين التي تساىم في
 من التعريف بمزايا االعتماد االيجاري في أواسط المتعاممين االقتصاديين حتى يكون متداوال بكثرة لدييم.
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يتضمن القانون التوجييي ، 2017يناير سنة  10الموافق  1438ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  02 – 17قانون رقم  1

 .04ص ، 02عدد، 2017يناير  11ج . ر ، لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ص ، 03عدد، 1996يناير  14ج . ر ، المتعمق باالعتماد اإليجاري، 1996يناير  10مؤرخ في  09 – 96األمر رقم  2

25.  
ممتقى وطني حول عقود األعمال ، االعتماد اإليجاري كآلية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بوخيرة حسين 3

 .282ص ، 2012، 17و 16يومي ، ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري
 .483ص ، نفس المرجع، بوخيرة حسين 4
ممتقى دولي ، ضرورة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائرتبني اآلليات المستحدثة في التمويل ، بعتاش ليمي 5

بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة ، كمية الحقوق والعموم السياسية، حول عقود األعمال ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري
 .519ص ، 2012ماي  17و 16يومي ، -
 .520ص ، المرجع السابق، بعتاش ليمى 6
 .521ص ، ليمى المرجع السابق بعتاش  7
، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية" ، تجربة ونتائج، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، نوري منير 8

 .244ص ، 2011، 02العدد، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، والسياسية"
في القانون الجزائري مقارنا باإليجار المنتيي بالتمميك في الفقو  (اإليجارياالعتماد ) عقد التأجير التمويمي، بن صغير مراد 9

يومي ، االقتصاد الجزائري ممتقى وطني حول عقود األعمال ودورىا في تطوير، -دراسة عممية تأصيمية مقارنة  -اإلسالمي 
 .234ص ، 2012، 17و 16
مجمة المشروع الوطني "، ري المدعم وعقد االعتماد اإليجاريعقد االيجار التجاري في إطار اإليجار التجا، بمخير ىند 10

 .55ص ، 2013، جامعة وىران، 04العدد، " –م . و. ب  –لمبحث 
مذكرة لنيل شيادة الماجستير ، -دراسة مقارنة  –الميزينغ ، اإلطار القانوني لعقد االعتماد االيجاري، حوالف عبد الصمد 11

 .30 – 27ص ص ، 2009، –تممسان  –جامعة أبو بكر بمقايد ، تخصص عقود ومسؤولية
 .30ص ، المرجع نفسو، عبد الصمد حوالف 12
 .487ص، المرجع السابق، بوخيرة حسين 13
ممتقى وطني حول ، االعتماد اإليجاري مصدر بديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إقمولي / أولد رابح صافية 14

، -بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة ، كمية الحقوق والعموم السياسية، طوير االقتصاد الجزائريعقود األعمال ودورىا في ت
 . 502 – 501ص ص ، 2012، ماي 17و 16يومي 

ممتقى وطني حول عقود األعمال ودورىا في ، االعتماد اإليجاري ودوره في تمويل المشاريع االقتصادية، دردار نادية 15
ماي  17و 16يومي ، -بجاية  -جامعة عبد الرحمان ميرة، كمية الحقوق والعموم السياسية، الجزائريتطوير االقتصاد 

 .275ص ، 2012
 .276ص ، المرجع السابق، دردار نادية 16
 . 277 – 276ص ص ، المرجع السابق، دردار نادية 17
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دراسة تطبيقية عمى  - شروعات االقتصاديةمعوقات تطبيق نظام التأجير التمويمي كأداة لتمويل الم، أحمد توفيق بارود 18

، كمية التجارة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في المحاسبة والتمويل، المؤسسات المالية غير المصرفية العاممة في فمسطين
 .22ص ، 2011، غزة
ممتقى دولي حول ، كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية االئتمان االيجاري، عاشور مرزيق 19

 .465ص ، 2006أفريل  18و 17يومي ، متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

صتجدات ميف ظل  املؤشصات الصغرية و املتوشطة

 القانون اجلسائر 
 

 

 

 خيلف فطيمة الزهراء  الطالبةمو إعداد: 

 سهة ثانية دكتىراه

 كلية احلقىق و العلىم الشياسية                                                                                                        

 باجي خمتار جامعة                                                                             
 

 



 

 
 
 

 
 

 - 015 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

يف ظل مصتجدات القانون  الصغرية و املتوشطةاملؤشصات 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 المقدمة :

االيجاري وسيمة حديثة لتمويل استثمارات المشروعات االقتصادية حيث جاء ىذا النوع يعتبر التمويل 
في ظروف لقمة األموال  ذلككبديل لحل إشكالية التمويل التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،و 

الذاتية إضافة إلى صعوبة الحصول عمى القروض الخارجية من اجل النيوض وتطوير اقتصادىا 
بحثت التشريعات عن ىذا البديل وخصوه بترسانة من القواعد القانونية باعتباره عقد خاص  ذلكنتجاتيا، لوم

يجمع العديد من العقود في عقد واحد إضافة إلى الخصوصية التي يتميز بيا، والمشرع الجزائري وكباقي 
 09/90/0669المؤرخ في  96-69التشريعات العربية والالتينية تبني ىذا النظام من خالل القانون رقم 

 69/90/6990المؤرخ في 90/00الممغى باألمر  69/09المتعمق باالعتماد االيجاري وقانون النقد والقرض 
،فمن خالل بحثنا ىذا سوف يتم التطرق إلى الطبيعة القانونية لعقد التمويل االيجاري وأنواعو واآلثار التي 

إلشكالية التالية إلى أي مدى ساىم التمويل التاجيري في تترتب عنو وخصائصو من خالل اإلجابة عمى ا
تحقيق التنمية االقتصادية وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟  لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية سوف 

  :نتناول في

 الطبيعة القانونية لتمويل االيجاري. العنصر األول

 اآلثار القانونية المترتبة عنو. :والعنصر الثاني 
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يف ظل مصتجدات القانون  الصغرية و املتوشطةاملؤشصات 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 الطبيعة القانونية لتمويل االيجاري : المبحث األول : 

يعتبر التمويل االيجاري احد أىم التنظيمات القانونية الحديثة التي تطورت في نطاق األعمال ،فيو 
عبارة عن وحدة قانونية مركبة ومشروع يستمد مكوناتو من عالقات تعاقدية معروفة اندمجت فيما بينيا 

فنظرا لنجاعتو وفعاليتو كوسيمة قانونية في تمويل االستثمارات وعامل  ،(1)التعاقدي الجديدلتنتج ىذا النظام 
أساسي في تطوير التنمية االقتصادية، وعمى ىذا األساس سوف نتناول في ىذا المبحث مفيوم التمويل 

 االيجاري وخصائصو وأنواعو وأطرافو وتمييزه عن األنظمة المشابية لو .

 مفيوم التمويل االيجاري أو االعتماد االيجاري: المطمب األول : 

إن المؤسسة التي ال تممك موارد ذاتية أو التي ال تستطيع الحصول عمى قروض من المؤسسات 
بإمكانيا االستئجار األصل بيدف استعمالو أو شراءه ،وىذا النشاط يعرف بالتمويل االيجاري الذي رغم 

 عميو سوف نتطرق إلى نشأتو وتعريفو وخصائصو وأطرافو.حداثتو إال انو عرف منذ عصور قديمة و 

 الفرع األول: نشأة التمويل االيجاري:

ظير التمويل االيجاري في مرحمة حديثة من تطور االئتمان وفي الوقت المناسب لمواجية العجز  
ريكية لينتشر بعد ذلك المالي فتعود بدايتو إلى مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية في الواليات المتحدة األم

في كافة أنحاء أوروبا بانتشار الشركات المتخصصة في التأجير في أوروبا خالل الستينات ،أما عمى 
الصعيد الدولي فقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتأسيس أول شركة مشتركة في كوريا الجنوبية 

من دول النامية كاألردن اندونيسيا ، وقامت بعد ذلك بتأسيس شركات تأجير مشتركة في العديد 0611عام
...الخ. كما تعتبر التطورات التكنولوجية في وسائل اإلنتاج وسرعة تقدميا الدافع األساسي إلى ظيور ىذا 
النوع من التمويل ،وذلك الن مختمف المؤسسات تسعى إلى الحصول عمى ىذه التجييزات من خالل 

تممكيا، وبالتالي كان التمويل االيجاري وسيمة أساسية لترقية  استئجارىا واالستفادة من خالل استغالليا دون
عطاء دافع قوي لنمو الصناعات ، إضافة إلى اإلجراءات الصعبة التي  الطمب عمى المنتجات الصناعية وا 

 .يتطمبيا االقتراض طويل األجل وقصور التمويل الذاتي ساىموا بشكل كبير في ظيور التمويل االيجاري

 :تعريف التمويل االيجاري :الفرع الثاني 

سواء لدى األنظمة القانونية أو لدى الفقياء  تعددت المصطمحات التي عرف بيا ىذا العقد لقد
والسبب في ذلك أن ىذا العقد قد نشا وتطور مع تطور الظروف االقتصادية ،فقد اختمفت التسميات فان 
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أما بالمغة   le crédit bailأطمق عميو مصطمح الفقو األمريكي أطمق عميو مصطمح الميزينغ، أما الفرنسي ف
العربية فقد تما ترجمتو وأطمق عميو المشرع الجزائري اسم االعتماد االيجاري وىناك من أطمق عميو اسم 
التمويل االيجاري أو القرض االيجاري...الخ .لقد عرف التمويل االيجاري أو االعتماد االيجاري عمى انو 

حدىما حق االنتفاع بأصل ممموك لمطرف األخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية اتفاق بين طرفين يخول ا
محددة  المؤجر ىو الطرف الذي يحصل عمى الدفعات الدورية مقابل تقديم األصل في حين أن المستأجر 

ة ،كما عرفتو الماد(2)ىو الطرف المتعاقد عمى االنتفاع بخدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجير لممؤجر
من القانون التجاري الموحد في الواليات المتحدة األمريكية عمى انو عقد إيجار ال يتيح لممؤجر  090

اختيار أو تصنيع أو توريد البضائع محل العقد بل يتعاقد مع طرف ثالث يمتزم بتوريد البضائع فيتممكيا 
 (. 3)المؤجر بقصد تأجيرىا إلى المستأجر

بانو 6/1/0699الصادر بتاريخ544/99من القانون رقم 90في المادة  أما القانون الفرنسي فقد عرفو
عمميات االعتماد االيجاري المقصودة في ىذا القانون ىي عمميات تأجير عتاد التجييز وعتاد اآلالت 
والعقارات ذات االستعمال الصناعي والمشترىة خاصة بقصد التأجير ومن قبل مشاريع تبقى محتفظة بحق 

يكون من شان ىذه العمميات ميما كانت تسميتيا أن تعطي لممستأجر الحق في شراء العتاد ممكيتيا عندما 
.وما يالحظ ىنا أن المشرع الفرنسي قد جمع بين اإليجار  (4) المستأجر أو قسم منو مقابل ثمن متفق عميو

دى إلى تدخل التمويمي لممنقوالت والعقارات في فقرة واحدة مما اثأر إشكاالت وغموض في فرنسا مما أ
فاصدر قانون  60/96/0691بتاري001/91المشرع الفرنسي وتعديمو بموجب الئحة تنفيذية رقم 

عمى انو اتفاق تعاقدي بين المؤجر 0و6حيث نص بموجب المادتين 00/06/0606بتاريخ  06./0990رقم
تثمارات لمدة معينة وعادة يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤىمة قانونا لذلك والمستأجر لالس

مقابل دفع قيمة اإليجار ويتيح ىذا االتفاق التعاقدي لممؤسسة إمكانية الحصول عمى اآلالت والمعدات 
الالزمة لمباشرة نشاطيا خاصة تمك المؤسسات التي في بداية التأسيس مع إمكانية الحصول عمى تمك 

 .(5)التجييزات أو المعدات في نياية العقد 

بأنو عبارة عن عممية يقوم بيا البنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير بوضع  كما عرفو البعض
اآلالت و معدات بحوزة مؤسسة مستعممة لإليجار أو ىو وسيمة لتمويل استعمال األصل دون الحاجة إلى 
تممكو بالشراء وذلك خالل فترة محددة قد تمثل العمر االقتصادي، لألصل ويستعمل مقابل قيمة ايجارية 

فعيا مستأجر األصل إلى المؤجر خالل فترة عقد اإليجار مع التزام المستأجر بصيانة األصل والتامين يد
.أما المشرع الجزائري كانت أول إشارة لتمويل االيجاري أو كما سماه عقد االعتماد (6) عميو خالل مدة العقد
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المتعمق بالبرنامج  00/06/0660المؤرخ في 60/69والقانون رقم 69/09االيجاري من خالل قانون رقم 
عمى انو" ويعد االعتماد االيجاري  69/96فقد عرفو في المادة األولى من األمر رقم  0666الوطني لسنة

موضوع ىذا األمر عممية تجارية ومالية يتم تحقيقيا من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير 
تعاممين االقتصاديين الجزائريين أو األجانب أشخاص مؤىمة قانونا ومعتمدة صراحة بيذه الصفة مع الم
 طبيعي ام معنويين تابعين لمقانون العام أو الخاص .

 تكون قائمة عمى عقد إيجار يمكن أن يتضمن حق خيار بالشراء لصالح المستأجر.-

منقولة ذات االستعمال الميني أو بالمحالت التجارية أو  وتتعمق فقط باألصول منقولة أو غير-
بمؤسسات حرفية. فمن خالل ىذا التعريف يتضح أن المشرع الجزائري قد أضفى واقر الطابع االيجاري 
لمعالقة الناشئة بين الطرفين األول يمثل البنك أو المؤسسة المالية وشركة التأجير والثاني فيو متعامل 

   (.7)أجنبيا أو جزائريا اقتصادي سواء كان 

 الفرع الثالث :خصائص التمويل االيجاري وأطرافو:

 أوال: خصائص التمويل االيجاري :

 يتميز التمويل االيجاري بجممة من الخصائص نذكر منيا : 

 عقد التمويل االيجاري ىو عقد ذو طابع تمويمي عيني: -

ود عمى انو ينطوي عمى أسموب جديد في التمويل ويتفق معظم الفقياء الذين تناولوا ىذا النوع من العق
وىذا ما أخذت بو التشريعات الالتينية، إذ أن ىده الوسيمة  ،(8)وان اليدف منو ىو توفير وسيمة تمويمية 

تمكن المشاريع االقتصادية من الحصول عمى األصول الالزمة لمزاولة نشاطيا وىذا ما يمكن استنتاجو من 
لمتمويل االيجاري ،بأنو عقد ذو طابع تمويمي محض، ولكن التمويل ىنا ليس تمويال تقذيا التعاريف السابقة 

نما ىو تمويل عيني مادي غير انو تعرض لنقد ىذا الرأي الن التمويل االيجاري يجمع بين القرض العيني  وا 
بان العالقة بين  (9)من األمر السابق0/0أن المشرع الجزائري قد اقر ضمن المادة  ذلكوالقرض النقدي وك

المؤسسة المالية المؤجرة والمستفيد ىي عالقة ذات طابع إيجاري، إال أن ىذه العالقة مع ذلك ال تخضع 
لألحكام القانونية التقميدية لعقد اإليجار، والسبب في ذلك ىو أن العالقة تعطي لممستأجر في نياية مدة 

 القانونية واستقالليتو .اإليجار الخيارات الثالثة والتي تعطي لمعقد أصالتو 



 

 
 
 

 
 

 - 015 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

يف ظل مصتجدات القانون  الصغرية و املتوشطةاملؤشصات 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

التمويل االيجاري يتضمن خيار الشراء في نياية العقد حيث يجوز لممستأجر  أن يعمن لممؤجر عن رغبتو -
في شراء األصول المؤجرة كميا أو بعضيا عمى أن يتم الشراء وفقا لشروط المتفق عمييا في العقد من حيث 

بالبيع فإننا ال نكون أمام عقد اعتماد إيجاري إنما نكون أمام الثمن والموعد لذلك إذا لم يتضمن العقد وعدا 
عقد إيجار بسيط وىذا ما أخذت بو مختمف التشريعات وعمى رأسيا فرنسا التي قررت حق الشراء االختياري 

 . (10)لممستأجر عند نياية مدة العقد

ية العقد لو أن يستعمل خيار تجديد مدة اإليجار أي انو إذا لم يرغب في شراء األموال المؤجرة عند نيا-
 الشراء فيعتبر حائزا لممال المؤجر واالنتفاع بو .

نما ينتيي - رد األموال المؤجرة وذلك في حالة عدم قيام المستأجر بشراء األصول المؤجرة أو تجديد العقد وا 
اجيرية التي كانت ىذا العقد برد األصول التي كانت بحوزتو إلى المؤسسة المؤجرة وعندئذ تنتيي العالقة الت

 ترتبط بين طرفي العقد .

يقوم التمويل االيجاري عمى االعتبار الشخصي والمقصود بذلك ىي أن تكون شخصية كل طرف محل  -
اعتبار لدى الطرف األخر، فالمستأجر ال يتقدم إلى المؤسسة الممولة إال إذا كانت موضوع ثقة وكذلك 

عاقد مع المستأجر إال إذا توفرت فيو عوامل الثقة التي ترجوىا من الحال بالنسبة ليذه المؤسسة ال تقبل الت
، وقد انتبيت مختمف التشريعات إلى (.11)عمالئيا لذلك فالسمعة ومكانة كل طرف ذات اعتبار شخصي

أىمية االعتبار الشخصي حيث تضمنت بنود فيما يتعمق بالفسخ عند الحكم باإلفالس المستأجر أو 
كان شخصا معنويا أو وفاتو إذا كان شخصا طبيعيا أو طمبو الصمح الواقي من  إعسارىا و انقضاءه إذا

 .( 12)اإلفالس مما يؤدي إلى انييار االعتبار الشخصي

ىو وسيمة أمان ضد المخاطر التكنولوجية وعدم التأكد المرتبط بعمميات إعادة البيع األصل المحصل  -
 جاري تتكفل بخدمات ممحقة كالصيانة.عميو وعالوة عن ذلك فان بعض أنواع التمويل االي

تسمح عممية التمويل االيجاري لممؤسسة بالحصول عمى احتياجاتيا االستثمارية دون إنفاق من أمواليا  -
تقوم عممية التمويل االيجاري عمى عالقة بين ثالثة أطراف والتي تتمثل في المؤسسة المؤجرة  كما الخاصة.

األصل ،حيث تختار المؤسسة المستأجرة األصل الذي ترغب فيو لدى  والمؤسسة المستأجرة والمورد ليذا
المؤسسة الموردة وتقوم بدورىا المؤسسة المؤجرة بإجراءات الشراء ليذا األصل من المؤسسة الموردة تم تقوم 

 . (13)بتقديمو إلى المؤسسة المستأجرة وفقا لشروط تعاقدية
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 : ثانيا :أطراف التمويل االيجاري

االيجاري باعتباره عممية مالية يقوم بموجبيا بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤىمة  إن التمويل
قانونا لذلك بوضع آالت أو أي أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعممة عمى سبيل اإليجار مع إمكانية 

اإليجار ومن ىدا التنازل عنيا نياية الفترة المتعاقد عمييا ويتم التسديد عمى أقساط يتفق بشأنيا تسمى 
التعريف يتضح أن العالقة بين أطراف التمويل االيجاري ىي عالقة ثنائية عمى الرغم من ظيورىا بأنيا 

 عالقة ثالثية الن التمويل االيجاري ىو اتفاق باستخدام أصول رأسمالية يتم بين طرفين .

  المؤجر : -

االستفادة منيا وقد نص المشرع في ىو الذي يتولي شراء األصل الرأسمالي ليمكن المستأجر من 
يتم تحقيقيا من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤىمة قانونا ومعتمدة صراحة (14)0/6المادة

الجزائريين أو العام أو الخاص وبالتالي يكون المؤجر شخص بيذه الصفة مع المتعاممين االقتصاديين 
إن المؤجر في نظر المشرع الجزائري ال يمكن أن يكون إال مؤسسة مالية ضخمة (15) ،طبيعي أو معنوي 

وتعطي المشروع المستفيد فرصة  ألنيا ىي التي تقوم بشراء األصول اإلنتاجية المختمفة من البائع 
 االستفادة منيا أو ما يسمى بالمؤجر الذي تعود ممكية األصل لو.

 المستأجر: -

 بتحريك العممية بالنظر إلى حاجتو في االنتفاع بأصل إنتاجي داخل وىو الطرف الذي يبادر أوال
مشروعو وقد يكون المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا فيو عادة صاحب مشروع تجاري أو صناعي أو 
زراعي، فال يقتصر نطاق التمويل عمى المشاريع الصناعية أو التجارية بل يمتد أيضا ليشمل المشاريع 

ولم تضع التشريعات .،(16)ا باالت الحراثة األرض واستصالح األراضي وأعمال الريالزراعية كتمويمي
الالتينية شروطا معينة في المستأجر الن الغرض من ىذا اإليجار ىو استثمار المال في مشاريع إنتاجية 

 .(17)أما إذا كان استئجار بغرض إشباع حاجات المستأجر االستيالكية 

  المنتج أو المورد: -

وىو الذي يقوم ببيع اآلالت والوسائل اإلنتاجية المختمفة إلى الشركة القائمة عمى عممية التمويل  
االيجاري ويدعي المورد وذلك مقابل الحصول عمى الثمن ،ومن ىنا يتضح بان التمويل االيجاري يترتب 
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

المالية المؤجرة والمورد في ذمتو عالقة ثالثية ،وبالتالي يترتب عنو عقدين ىما عقد البيع بين المؤسسة 
 وعقد تمويل إيجاري بين المؤسسة المالية والمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أي المستأجرة. 

 المطمب الثاني :أنواع التمويل االيجاري وتميزه عن األنظمة المشابية لو :

 سوف نتناول في ىذا المطمب أنواع التمويل االيجاري وتميزه عن األنظمة المشابية لو

 الفرع األول: أنواع التمويل االيجاري:

يعتبر التمويل االيجاري المالي والعممي أولى األنواع التي جاء بيا  التمويل االيجاري المالي والعممي: أوال:
 منو .96وذلك خالل المادة  69/96االمر

 التمويل االيجاري المالي : -

ماد االيجاري عمى تحويل لصالح المستأجر يعتبر التمويل االيجاري ماليا في حالة ما إذا نص االعت
كل الحقوق وااللتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بممكية األصل الممول ،عن طريق التمويل 
االيجاري وفي حالة ما إذا لم يفسخ عقد التمويل االيجاري وكذا في حالة ما إذا ضمن ىذا األخير لممؤجر 

،.يتضح انو في (18)مال والحصول عمى مكافأة عمى األموال المستثمرة حق استعادة نفقاتو من رأس ال
االعتماد االيجاري المالي تنتقل فيو المسؤولية كمية إلى المستأجر حيث يتحول كل ما يتعمق بالعقد من 
حقوق والتزامات كما يضمن ىذا النوع من التمويل لممؤجر المدة الكافية الستعادة كل نفقات رأس المال 

 ول عمى مكافأة .والحص

 : التمويل االيجاري العممي -

ويكون ذلك في حالة ما إذا لم يحول لصالح المستأجر كل أو تقريبا كل االلتزامات والمنافع والمساوئ 
والمرتبطة بحق ممكية األصل الممول، والتي تبقي لصالح المستأجر أو عمى نفقاتو وفي ىذا النوع يعمل 

ف من مسؤولية المستأجر حيث يحول جزء منيا إلى المؤجر فتكون بعض المشرع الجزائري عمى التخفي
الحقوق والمنافع لو وبعض المساوئ والواجبات عمى نفقاتو .ويرجع سبب التميز بينيما عمى حجم المسؤولية 

 الممقاة عمى عاتق كل من المؤجر والمستأجر والتي تتغير من نوع إلى أخر من التمويل االيجاري.
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 التمويل االيجاري المنقول والغير منقول :ثانيا 

 : التمويل االيجاري المنقول -

ويقصد بو االعتماد االيجاري عمى أساس انو منقول عندما يخص أمواال منقولة تتشكل من تجييزات 
.  وعميو فان التمويل االيجاري لألصول (19)أو موارد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل االقتصادي 

 .(20)كون إذا كان محل األموال التي يريد المستثمر تأجيرىا أمواال منقولة  المنقولة ي

 التمويل االيجاري غير المنقول : -

. مبنية أو (21)يعرف االعتماد االيجاري عمى أساس انو غير منقول عندما يخص أمواال عقارية 
من 5ستبنى لسد الحاجات المينية الخاصة بالمتعامل االقتصادي وىذا حسب ما جاء في نص المادة

فيو يتحقق إذا كانت األموال محل االعتماد االيجاري عقارية ولم يفرق المشرع فيما إذا كانت  69/96االمر
 .(22)مبنية أو ستبني مستقبال 

 لي :ثالثا التمويل االيجاري الوطني والدو 

 : التمويل االيجاري الوطني -

المذكور عمى انو يعرف االعتماد االيجاري الوطني عمى أساس 69/96من االمر4/0نصت المادة 
انو وطني عندما تجمع العممية شركة تأجير أو بنكا أو مؤسسة مالية لمتعامل اقتصادي وكالىما مقيمان 

 امة.في الجزائر إذن المعيار المعتمد وطنيا ىو محل اإلق

 التمويل االيجاري الدولي : -

يكون االعتماد االيجاري دوليا في حالتين عندما يكون العقد الذي يرتكز عميو: اما ممضي بين 
متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تاجي راو بنك أو مؤسسة مالية غير مقيمة بالجزائر ،أو ممضي 

تاجي راو بنك أو مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر  بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة
 .ىذه ىي تقسيمات المشرع الجزائري لعقد االعتماد االيجاري أو التمويل االيجاري.« (23)

 الفرع الثاني: تميز التمويل االيجاري مع النظم المشابية لو:

نيما مثل عقد البيع يختمط مفيوم التمويل االيجاري مع غيره من األنظمة رغم االختالف الواضح بي 
 .واإليجار وعقد القرض
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 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

 أوال : التمويل االيجاري وعقد البيع :

يعرف عقد البيع عمى انو عقد يمتزم بموجبو البائع أن ينقل ممكية شئ أو حقا ماليا أخر في مقابل 
.كما يمكن تعريفو بأنو عقد ممزم لجانبين إذ ىو يمزم البائع بان ينقل إلى المشتري ممكية (24)ثمن نقذي  

الشيء المبيع أو حقا ماليا أخر ويمتزم المشتري بان يدفع لمبائع مقابال لذلك ثمنا نقديا فمن خالل ىذا 
ة ليس من العناصر التعريف ال يتالئم مع التمويل االيجاري ألنو كالىما يتسمم ودفع لكن نقل الممكي

 . (25)الجوىرية في التمويل االيجاري ألنو ال تنقل ممكية المبيع إال إذا مارس خيار الشراء بعد نياية العقد

 ثانيا: التمويل االيجاري وعقد اإليجار:

من ق م ج اإليجار بأنو عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من 0ف 591لقد عرفت المادة  
وبالتالي فعقد اإليجار ىو عقد يمكن المؤجر بمقتضاه  محددة مقابل بدل إيجار معموم .االنتفاع بشيء لمدة 

المستأجر من االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معموم يحدد بدل اإليجار نقدا أو بتقديم أي 
ما نصت ، كما أصبحت الشكمية في عقد اإليجار شرطا النعقاد العقد وليست لإلثبات وىذا (26)عمل أخر

مكرر من القانون المدني الجزائري كما يشكل اإليجار عنصرا أساسيا من عناصر التمويل 591عميو المادة 
االيجاري حيث تقوم المؤسسة أو الشركة المؤجرة بشراء األموال موضوع العقد بقصد تأجيرىا إلى الطرف 

المتفق عمييا ،ويمتنع عنو التصرف األخر الذي يصبح مستأجرا ويمتزم بدفع بدالت اإليجار في المواعيد 
بيا كما يمتزم بالمحافظة عمييا وتبقي الممكية لشركة التمويل. كما انو إذا كان المستأجر يدفع بدل اإليجار 
إال ذلك ال يجعمو يرتقي إلى عقد إيجار عادي الن بدل اإليجار في التمويل االيجاري يكون مرتفعا ويقدر 

 (27)لمال.عمى أساس قيمة استيالك رأس ا

كما تجدر المالحظة انو في عقد اإليجار العالقة تكون بين طرفين فقط وىي المؤجر والمستأجر 
بينما في التمويل االيجاري فالعالقة ثالثية بين المؤجر والمستأجر والمورد ،وان كان يظير عمى انو عالقة 

ناحية حق الخيار انو في عقد اإليجار ثنائية  إال انو في حقيقة األمر ىو عالقة ثالثية .كما يختمف من 
العادي عند انتياء مدة اإليجار يخرج المستأجر من العين المؤجرة بينما في التمويل االيجاري المستأجر لو 

خيارات إما البقاء وتجديد العقد أو شراء األموال أو األصول المؤجرة أو ردىا إلى مؤسسة االعتماد  0
ن أن عقد اإليجار الركيزة العقدية األساسية لعقد االعتماد االيجاري ولكنو االيجاري غير انو عمى الرغم م

عنصرا غير كاف العتباره عقد إيجار عادي نظرا لالختالفات الجوىرية بين العقدين واليدف التمويمي 
 الدافع إلنشائو .
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 اجلسائري
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 : ثالثا: التمويل االيجاري وعقد القرض

موجبو شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت يقصد بعقد القرض ىو كل عمل لقاء عوض يضع ب
تصرف شخص أخر أو يأخذ بموجبو لصالح شخص أخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة 
أو الضمان وتعتبر بمثابة عمميات قرض عمميات اإليجار المقرونة بحق خيار الشراء السيما عمميات 

 .(28)عمميات المنصوص عمييا  القرض االيجاري وتمارس صالحيات المجمس إزاء ال

إن القانون المدني الجزائري لم يتطرق إلى تعريف القرض لكنو عرف قرض االستيالك في المادة 
.وبالتالي فالقرض ىو عبارة عن مبمغ مالي معين يمنح لألفراد والمؤسسات لتمويل عممية (29)ق م ج 549

والتي تشمل شروط السداد والضمانات والغرض  أو عمميات متفق عمييا مع البنك وفقا لشروط معينة مقدما
يتشابو التمويل االيجاري وعقد القرض من الناحية االقتصادية باعتبار أن األول يعتبر  من القرض . المال.

وسيمة من وسائل التمويل العيني وأداة تمويمية وقانونية لتحقيق ىدف اقتصادي ىو منح االئتمان غير انو 
ي : إن األشياء المقرضة تصبح ممكا لممقترض وتكون مخاطرىا عميو فممكية يختمف معو من عدة نواح

الشيء تنتقل إلى المقترض الذي يصبح مالكا وتكون يده عميو يد مالك وليست حيازة عرضية لذلك 
فالمسؤولية تقع عمى المقترض ألنو ىو المالك لممال المقرض أما في عقد التمويل االيجاري فان المستأجر 

. كما يعتبر خيار الذي 69/96من االمر01/5بعة اليالك بالرغم من عدم اعتباره مالكا وفقا لممادة يتحمل ت
 يمارسو المستأجر الميزة األساسية التي تميز عقد القرض عن التمويل االيجاري.

اآلثار القانونية المترتبة عن تمويل المؤسسات الصغير والمتوسطة عن طريق التمويل  :المبحث الثاني
 اليجاريا

يمعب التمويل االيجاري دورا كبيرا في تطوير المؤسسات الصغيرة وذلك نظرا لممزايا التي يمنحيا من  
اجل االرتقاء والتطوير وتشجيع االستثمار غير انو كأي عقد أخر يترتب عميو عيوب واثأر قانونية كأي 

ب األول إلى المزايا والعيوب عقد في ذمة المؤجر والمستأجر وعمى ىذا األساس سوف نتطرق في المطم
 والمطمب الثاني إلى أثاره القانونية.

 مزايا وعيوب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل االيجاري: المطمب األول :

سوف نتطرق في ىدا المطمب إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إلى مزايا وعيوب 
 التمويل االيجاري.
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 اجلسائري
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 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع األول:

نتيجة الختالف الظروف االقتصادية لظروف االقتصادية واالجتماعية لكل دولة أدى ذلك إلى عدم 
الحصول عمى تعريف موحد ليذه المؤسسات مما جعل كل دولة تنفرد بتعريف خاص بيا ويتماشي مع 

تم تعريفيا عمى 0640اريا فحسب قانون األمريكي مستواىا التكنولوجي واالقتصادي وقد يكون قانونيا أو إد
دارتيا بطريقة مستقمة حيث ال تسيطر عمى المجال الذي  أنيا" ذلك النوع من المؤسسات التي يتم امتالكيا وا 

عامل ورأس مال يتضمن االحتياجات 499تنشط فيو" أما في فرنسا يقصد بيا" كل مؤسسة تشغل اقل من
.أما المشرع الجزائري فقد عرفيا في قانون التوجييي لترقية المؤسسات "(30)مميون فرنك فرنسي"4اقل من 

 عامل وال تتجاوز رقم اعماليا649الى0الصغيرة والمتوسطة بأنيا" مؤسسة إنتاج سمع وخدمات تشمل من
مميون دينار ويستوفي معاير 499كما انو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية ، دينار يارمم 6السنوي

بالمئة فييا أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة أخرى ال 64االستقاللية أي ال تمتمك من رأس ماليا نسبة
 ينطبق عمييا تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

 مزايا تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التمويل االيجاري :الفرع الثاني

الصغيرة والمتوسطة باعتبارىا مؤجرة أو مستأجرة إضافة  ويمكن إجمال ىذه المزايا بالنسبة المؤسسات
 إلى مزاياه بالنسبة لممورد واالقتصاد الوطني.

 مزاياه بالنسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستأجرة :أوال

يمبي التمويل االيجاري كل احتياجات المالية الخاصة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارىا أكثر  
 : ما يميل التمويل االستثماري مع وسائل التمويل األخرى المتاحة ويمكن إجماليا في عرضة لمشاك

التمويل الكمي لالستثمار والمحافظة عمى الييكمة المالية ال يتطمب التمويل االيجاري أي جيود مسبق  -
سطة بالمئة ،وىذا ما يسمح لممؤسسات المتو 099لمتمويل مادامت مؤسسة التمويل تمول االستثمار 

والصغيرة من االحتفاظ بخزينتيا لمواجية أي احتياجات أخر وىذا راجع إلى أن الممكية القانونية تبقي بحوزة 
 المؤجر إلى غاية انتياء مدة العقد حيث تمتزم بدفع اإلقساط فقط ايجارية.

ذا األساس فانو التمويل الذاتي إن التمويل االيجاري يعتبر بمثابة ممول لالستثمارات اإلنتاجية وعمى ى -
يسمح باحترام الحقيقة االقتصادية من خالل أن األصل بنفسو يولد العوائد الالزمة لتسديد ثمنو بفضل القيم 

 المضافة التي تنتجيا وذلك خالل مدة المتفق عمييا .
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يف ظل مصتجدات القانون  الصغرية و املتوشطةاملؤشصات 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

تحقيق المرونة ونقل عبء الصيانة وتجنب مخاطر التقدم التكنولوجي وذلك باعتبار التمويل االيجاري  -
بمثابة وسيمة تامين ضد انخفاض القيمة في حالة ظيور تجييزات أكثر حداثة وكفاءة ،باعتبار أن 

 المستأجر بإمكانو إرجاع التجييزات إلى المؤسسة المؤجرة.

يمكن المشروع من حيازة األصول الرأسمالية الالزمة لنشاطيا اإلنتاجي دون أن يضطر إلى تجميد جزء  -
قام بشرائيا ،النو ىو الطريق الوحيد لمحصول عمى حق استعمال الموجودات ألجال كبير من األموال التي 

 (31) طويمة دون زيادة رأسمال المنشاة المستأجرة.

  مزاياه بالنسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤجرة :ثانيا

انوني خالل كل تستفيد مؤسسات االعتماد من عدة فوائد وامتيازات السيما تمك التي تجعميا المالك الق
مدة العقد إلى غاية شراء المستأجر لالستثمار في حالة ما إذا قبل األخير خيار الشراء، ويمكن حصرىا في 
عدم التعرض لممخاطر واسترداد ثمن المعدات وذلك من خالل األجرة التي يدفعيا المستأجر والفائدة 

ع مقارنة بعمميات االئتمان األخرى ذلك أن المستحقة مضافا إلييا ىامش ربح لممؤجر، وىو ىامش ربح مرتف
المؤجر التمويمي ال يخضع عند االتفاق عمى األجرة لمقواعد الخاصة بالفوائد والعمالت التي تخضع ليا 

 البنوك التجارية عند منح االئتمان.

 مزاياه بالنسبة لممورد :ثالثا

يتمتع المورد األخر بعدة مزايا عند تعاممو مع مؤسسات تمويل االيجاري حيث يسمح لممورد  
تاحة فرصة إعادة توظيف أموال  بتحصيل سريع لقيمة األصل المباع مما يؤمنو من مخاطر عدم تسديد وا 

بين  المورد في صفقات وعمميات أخرى تسمح لو برفع رقم أعمالو باإلضافة إلى تحفيز إنشاء شراكة
 الموردين مؤسسات التمويل االيجاري.

 مزايا التمويل االيجاري بالنسبة لالقتصاد الوطني:رابعا 

إن أسموب التأجير لألصول والمعدات ساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى الحصول عمى  
ة عمى تجييزات و آالت حديثة ال تستطيع الحصول عمييا نظرا لضعف مواردىا الذاتية أو عدم القدر 

االقتراض ،كما يسمح بإنشاء وحدات إنتاجية جديدة إضافة إلى أن التاجر يساىم عمى مستوى الوطني في 
تحريك العجمة اإلنتاجية وعمى المستوى الدولي عندما تكون شركة تمويل أجنبية في تطوير ميزان 

 المدفوعات والتصدير .
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  ة عن طريق التمويل االيجاريعيوب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسط :الفرع الثالث

 بالرغم من أىمية التمويل االيجاري إال انو ال يخمو من عيوب 

 بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤجرة :أوال

بالرغم من وجود الضمان قوي لممؤجر إال انو معرض لمخاطر وعيوب تيدد سير عممياتو عند نياية  
مدة العقد ىو إرجاع المستأجر لألصل المؤجر يجب أن تكون القيمة المتبقية المالية تساوي القيمة السوقية 

 .(32)تقادم التكنولوجي وىذا تفاديا لتحمل الخسائر الفادحة من طرف المؤجر إضافة إلى خطر التعرض لم

  بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستأجرة :ثانيا

تتمثل في التكمفة المرتفعة التي تشكل عائقا كبيرا و عامال أكثر بالنسبة لممستأجر فمبمغ األقساط 
دمة االيجاري التي يدفعيا ىذا األخير تتضمن تكمفة رأس المال استيالك االستثمار، مكافئة الخدمة المق

المتمثمة في التمويل الكامل كما يتحمل نتائج عدم دفع مستحقات، فالمؤسسة التي تعجز أو تتوقف عن 
تسديد األقساط االيجارية المستحقة تجد نفسيا مجبرة عمى مواجية التبعات المترتبة عمى ذلك من جية، يتم 

  .زمة عمى دفع تعويض لممؤجرإلغاء عقد التمويل االجاري ومن جية أخرى تكون المؤسسة المستأجرة مم

  اآلثار القانونية المترتبة عمى التمويل االيجاري:المطمب الثاني 

يرتب التمويل االيجاري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة جممة من اآلثار القانونية تتخمف في ذمة كل 
 من المؤجر والمستأجر كاالتي

 حقوق والتزامات المؤجر  :الفرع األول

 وتتمثل في حق االحتفاظ بالممكية وحق لتنازل عن األموال المؤجرة :حقوق المؤجر :أوال

 : حق المؤجر في االحتفاظ بممكية األموال المؤجرة -

 (33)06/0حيث يعتبر ىدا الحق من الضمانات األساسية لشركة أو مؤسسة التمويل وقد نصت المادة
رنسي والمصري عمى ىذا الحق وذلك من خالل من األمر السابق عمى ىذا الحق، كما نص المشرع الف

إدراج بند في العقد االعتماد إيجاري يمزم المستأجر باحترام حق الممكية المؤجر لألموال موضوع ىذا العقد، 
وتظير أىمية ذلك انو في حالة إفالس المستأجر إذ يحق لمؤسسة التمويل أن تسترد تمك األموال من 

من 66نصت عميو المادة مكيتيا في مواجية دائني المستأجر المفمس وىذا ماتفميسة المستأجر واالحتجاج بم
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إضافة انو في حالة الحجز عمى أموال المستأجر سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا يتم رفع الحجز  69/96االمر
 وفقا لقانون.

 :حق المؤجر في التنازل عن األموال المؤجرة -

سمح 544/99من القانون0.6شرع الفرنسي في المادةىذا الحق غيران الم69/6لم يرد في األمر  
لممؤجر أن يتنازل عن األموال المؤجرة موضوع االعتماد االيجاري وألزمت المالك الجديد بنفس االلتزامات 
التي كانت المؤسسة المؤجرة ممزمة بيا ،إذ تعتبر حق المؤجر في التنازل عن األموال المؤجرة تطبيقا لقواعد 

عتبار أن المستأجر في التمويل االيجاري يكون غرضو ىو الحصول عمى المعدات حوالة الحق عل ا
 واآلالت . 

 التزامات المؤجر :ثانيا

 : التزام المؤسسة المالية المؤجرة بالتمويل -

يقوم المؤجر في عقد التمويل االيجاري شراء األموال قصد تأجيرىا بناء عمى طمب المستأجر الذي 
يتولى المؤجر أي مؤسسة االعتماد االيجاري تمويل عممية الشراء عن طريق دفع  اختار ما يحتاج لو تم

من 96ثمن األموال المحددة وذلك مقابل حصولو عمى بدل اإليجار وىذا ما جاء في نص المادة
 .69/96االمر

وال وعميو فالتمويل ىو االلتزام الرئيسي الذي تقوم بو الشركة الممولة حيث تتعيد األخير بشراء األم
 موضوع العقد ودفع ثمنيا فقد ترف مؤسسة االعتماد القيام بالتزاميا فينا نكون أمام أمرين :

أن يكون الرفض التمويل قبل إبرام العقد ففي ىذه الحالة ال يترتب عنيا أي التزامات إال إذا تبين  :األول -
 (34) التقصيرية.أنيا أساءت استعمال حقيا في إبرام العقد فينا تترتب عنيا المسؤولية 

في حالة الرفض التمويل بعد إبرام العقد فينا تترتب عنيا مسؤولية عقدية اتجاه البائع والمستأجر  :الثاني -
 وىي المسؤولية العقدية وفقا لقواعد القانون المدني الجزائري.

 : التزام المؤسسة المالية بالتسميم -

من 00ق م ج كما نص كذلك في المادة519المادة وقد نص المشرع الجزائري عمى ىذا االلتزام في 
عمى التزام المؤجر بتسميم األصل المؤجر وذلك من خالل وضع المال المؤجر تحت تصرف 69/96االمر

من دون عائق ويتم التسميم في زمان والمكان المتفق عميو وتحديد مقدار العين  المستأجر حتى ينتفع بو،
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فإذا تبين عند االستالم أن األصول المؤجرة غير مطابقة أو بيا  المؤجرة فيتم تسميميا بموجب محضر،
 عيوبا فعمى المستأجر أن يسجميا في محضر حماية لمصمحة المؤجر.

 : التزام المؤسسات المالية بالضمان والصيانة -

ويتمثل ىدا االلتزام في تمكين المستأجر من حيازة المال المأجور واالنتفاع بو واالستفادة منو من 
نما حتى  دون تعرض من الغير، أي تكون حيازة ىادئة ومستقرة وبالتالي ال يسال المؤجر عن عممو فقط وا 

 .عن أعوانو

كما تمتزم بالصيانة طوال مدة تنفيذ العقد االعتماد وبالتالي تمتزم باإلصالحات الضرورية أما 
في حالة ماذا مارس المستأجر  الترميمات التاجيرية فيي عمى حساب المستأجر كما تمتزم بنقل الممكية

 خيار الشراء بعد إنياء مدة العقد.

 حقوق والتزامات المستأجر  :الفرع الثالث

 يمي : : ويمكن إجماليا في ماحقوق المستأجر :أوال

 : حق المستأجر في اختيار األموال موضوع االعتماد -

ة التي تتفق مع طبيعة نشاطو فينا يقوم باختيارىا الصول الالزمة لحاجتو حسب المواصفات الفني
 (35)ويتفاوض مع موردىا وبائعيا، تم يقوم بطمب تمويل تمك األموال من إحدى شركات تمويل االيجاري

 وتمتزم الشركة بتوفيرىا لو.

 : حق المستأجر في الرجوع عمى البائع -

إعفاء شركات االعتماد المؤجرة من موجب الضمان تجاه المستأجر يعطي ىذا الخيار الحق  مقابل
في الرجوع عمى البائع بدعوى مباشرة من اجل حماية حقو في االنتفاع بتمك األموال ورفع دعوى فسخ عقد 

 البيع غي حالة إخاللو بالتزاماتو أو تأخير بالتسميم.

 حصرا في ما يمي : : ويمكنالتزامات المستأجر :ثانيا

 :التزام بدفع بدل اإليجار -

وىو أىم التزام ممقى عمى عاتقو باعتباره المستفيد من التمويل االيجاري فيدا االلتزام مقابل انتفاع  
باألصل المؤجر سواء كان منقول أو غير منقول، ويمتزم بدفعيا إلى حين انتياء مدة العقد وقد نصت المادة 
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عمى ذلك وتكون بدل اإليجار متساوية وتعود حرية تحديده وطريقة دفعو 06/6و 69/96من األمر 06
 والتاريخ لذي يبدأ فيو العقد إلى إرادة األطراف المتعاقد واالتفاق.

 :التزاما المستأجر بعدم جواز التنازل عن التزاماتو -

تماد إن المشرع الجزائري منع المستأجر في عقد االع 69/96من األمر  6و06/00نصت م 
االيجاري من التنازل عن االلتزامات الممقاة عمى عاتقو بموجب ذلك العقد ما لم يوافق المؤجر صراحة عمى 
ذلك التنازل ،وىذا خالفا لمقواعد العامة لعقد اإليجار حيث يعتبر حق المستأجر قابال لتنازل ويجوز أن 

اري فقد منع المستأجر من جواز يحيل حقو كمو أو بعضو غالى شخص أخر أما في عقد التمويل االيج
 التنازل عن التزاماتو.

 : مسؤولية المستأجر عن األموال المؤجرة -

الق عمى عاتق المستأجر المسؤولية الناجمة عن 69/96من األمر 06/6و00ولقد نصت المادة 
المؤجر بموجب ىالك األموال موضوع االئتمان ،وبالتالي يسعي المستأجر إلى القيام بجميع التزاماتو اتجاه 

عقد االعتماد فال يستطيع التوقف عن دفع بدالت اإليجار بسبب عدم استفادتو من المال موضوع العقد كما 
 يمتزم بتعويض المؤجر عن ذلك اليالك ويسري ىذا االلتزام سواء كان اليالك جزئيا أو كميا .

 : التزام المستأجر باستالم األصل المؤجر ورد األموال إلى المؤجر -

عفاء المؤجر من االلتزامات الممقاة عمى عاتقو طبقا لممادة  يمتزم المستأجر بتسمم المال المؤجر وا 
الن المستأجر ىو الذي قام باختيار األموال طبقا لممواصفات التي تمب حاجاتو، كما يتحمل كافة (36)01/5

نما يعود إلرادة األطراف المتعاقدة  مصاريف والرسوم الضرائب ونفقات النقل وىذا االلتزام ليس إجباري وا 
 أو تجديد العقد إلى المؤجر.  كما يمتزم المستأجر برد األموال المؤجرة في حالة عدم ممارستو لخيار الشراء
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 الخاتمة:

ومن ىنا نخمص إلى القول بان التمويل االيجاري باعتباره أسموبا تمويميا جديدا انو قد حقق نتائج 
نعاش االقتصاد الجزائري باعتباره وسيمة فعالة تفتح أفاق عمل في تطوير وحل مشاكل  مذىمة في تطوير وا 

تبقي الجزائر  ذلكإال انو رغم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لممزايا وااليجابيات التي يقدميا، 
 يمي: نقترح ما ذلكفي تجربتيا قميمة ومحتشمة مقارنة بالدول المتقدمة ل

نظرا لنقص الكبير من لناحية  ذلك*عمى المشرع الجزائري أن ينظم أحكام ىذا العقد بشكل تفصيمي و 
 مكانتيا اقتصاديا.ووضع قوانين تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى إيجاد ، القانونية

*إنشاء مؤسسات وأجيزة تقوم بعمميات التمويل االيجاري باعتباره وسيمة تمويل تساىم في تمويل 
 وتحريك عجمة التنمية في مختمف أرجاء الوطن.

*تشجيع الشراكة الصغيرة والمتوسطة الوطنية مع مستثمرين أجانب والعكس لتطوير ميزان 
 المدفوعات والتصدير .

ستثمار وتحسين جودة الخدمة واإلنتاجية واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال *ترقي اال
 الدعم لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

*توسيع ونشر ثقافة التمويل بتقنية التمويل االيجاري وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية عمى العمل 
 بيذا األسموب.
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 اليوامش:
                                                           

 .13ص2005االسكندرية، منشاة المعارف ،  اإليجار التمويمي الحقيقي لممعدات اإلنتاجية  : العالطو محمد أبو  –(1) 
جامعة مولود ، أطروحة دكتوراه عموم تخصص قانون، عقد االعتماد االيجاري كآلية قانونية لمتمويل :بن بريح أمال–(2) 

 .14ص2015معمري تبزي وزو
منشورات مجمة الحقوق . 1ط، عقد اإليجار التمويمي الطبيعة القانونية والتوازن العقدي : رياض فخري–(3) 

 .37ص 2011المغربيةسنة
منشورات الحمبي الحقوقية  ،العقود الدولية عقد الميزينغ أو عقد اإليجار التمويمي في القانون المقارن :الياس ناصيف–(4) 

 .58ص 2008بيروت 
مذكرة ،ستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة والية المسيمة إ :عمران عبد الحكيم–(5) 

 " .81ص2006.2007جامعة المسيمة ،فرع إستراتيجية كمية العموم االقتصادية والتجارية  ،ماجستير تخصص عموم تجارية
مذكرة ماجستير في ،الصغيرة والمتوسطة في الجزائر االعتماد االيجاري كأحد بدائل تمويل المؤسسات :لدرع خديجة –(6) 

إشكالية استغالل  :.انظر أيضا برجي شيرزاد7ص2007/2008تخصص اقتصاد دولي جامعة مستغانم ،العموم التجارية 
مذكرة ماجستير تخصص مالية دولية كمية العموم االقتصادية والتجارية ،مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .101ص2011/2012تممسان جامعة 
 .15الرسالة السابقة ص:بن بريح أمال –(7) 
 ،. انظر أيضا بن بريح أمال374ص1998المنشورات الحمبي الحقوقية بيروت  ،3ط ،العقود المسماة :مروان كركبي–(8) 

 .53الرسالة السابقة ص
 المتعمق باالعتماد االيجاري.10/1/1996المؤرخ في96/09قانون رقم–(9) 
 .55الرسالة السابقة ص:بن بريح آمال –(10) 
دار الجامعة ،  01الطبعة ، لنظام القانوني لمتأجير التمويمي دراسة نقدية في القانون الفرنسيا:ىاني محمد دويدار ،–(11) 

 .484ص1994الجديدة اإلسكندرية القاىرة 
 . 56ص2005دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،أصول اإلفالس  :طو مصطفى وبندق وائل–(12) 
 . 105الرسالة السابقة ص ، برجي شيرزاد–(13) 
 المتعمق باالعتماد االيجاري. 96/09األمر رقم –(14) 
 . 31ص2008دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،شرح القانون المدني العقود المسماة :عدنان إبراىيم السرحان–(15) 
 .172ص السابقالمرجع  :الياس ناصيف–(16) 
 .63الرسالة السابقة ص :بن بريح أمال–(17) 
 .96/09من االمر2/2المادة–(18) 
 .المتعمق باالعتماد االيجاري 96/09من األمر 03المادة–(19) 
  .53الرسالة السابقة ص ،بن بريح أمال–(20) 
  متضمن القانون المدني الجزائري.31ج ر رقم2007مايو13المؤرخ في 05-07 من قانون رقم683/1انظر المادة –(21) 
دار الراية   ،انظر أيضا قالب بسام ىالل التأجير التمويمي. الطبعة األولى .53الرسالة السابقة ص ،بن بريح أمال–(22) 

 .56ص2009لمنشر والتوزيع عمان 
 السابق.من األمر المذكور 96/09من األمر 5/2انظر المادة–(23) 
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يف ظل مصتجدات القانون  الصغرية و املتوشطةاملؤشصات 

 اجلسائري

 مداخلة حتت عهوان

                                                                                                                                                                                        
 .ق م ج351المادة –(24) 
 .63الرسالة السابقة ص ،بن بريح أمال–(25) 
 من القانون المدني الجزائري.2ف467انظر المادة –(26) 
 .84الرسالة السابقة ص ،بن بريح أمال–(27) 
 .52ج ر العدد 2003غشت 27المتعمق بالنقض والقرض المؤرخ في 03/11من االمر68المادة–(28) 
من ق م ج تنص "قرض االستيالك ىو عقد يمتزم بو المقرض أن ينقل إلى المقترض ممكية مبمغ من النقود 450المادة –(29) 

 .أو شيء مثمي أخر عمى أن يرد إلي المقترض عند نياية القرض نظيره في النوع والقدر والصفة" 
 .398ص 2006ائر الجز  ،دار وائل لمنشر،التسيير المالي  :الياس بن ساسي يوسف قريشي–(30) 
دار وائل لمنشر  ،الطبعة األولى ،إدارة العمميات المصرفية المحمية والدولية :خالد أمين عبد اهلل إسماعيل إبراىيم الطراد –(31) 

 .375ص2006عمان 
 .456ص2000العربية السعودية  المممكة ،دار المريخ لمنشر ،جمعية األداء المالي لمنظمات األعمال :السعيد فرحان–(32) 
 المتعمق باالعتماد االيجاري.96/09من االمر19/1المادة–(33) 
 .300المرجع السابق ص،من ق م ج.انظر أيضا الياس ناصيف 124المادة–(34) 
 ..422المرجع السابق ص ،مروان كركبي–(35) 
 المتضمن االعتماد االيجاري. 96/09من االمر17/4انظر المادة–(36) 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

األجهسة املكلفة بضنان قروض املؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة
 

 

 

 بىعراب أرزقيمن إعداد: 

 طالب دكتىراه

 كلية احلقىق و العلىم الصياشية 

 تيسي وزو –جامعة مىلىد معمري 
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 مقدمة: 

يصطدـ الكثير مف أصحاب المشاريع االستثمارية في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
بصعوبات في الحصوؿ عمى القروض البنكية لتمويؿ مشاريعيـ االستثمارية، ألف البنؾ يشترط عمى 

 ، لكف مقابؿ٪43 بمف قيمة المشروع، في حيف يساىـ البنؾ  ٪03 بصاحب المشروع مساىمة تقدر 
ضمانات عينية يمكف أف تحوؿ دوف تجسيد المشروع االستثماري نظرا الفتقار الكثير مف أصحاب المشاريع 
لمثؿ ىذه الضمانات. خاصة وأف نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفيؿ بتنويع االقتصاد لمحد مف 

نيا مشاريع تخمؽ التبعية لممحروقات، ويساىـ في بشكؿ فعاؿ في محاربة ظاىرة البطالة عمى أساس أ
 مناصب العمؿ.

إف عدـ تمكف أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف تقديـ الضمانات الكافية   
لتغطية مخاطر القروض البنكية أدى بالدولة إلى وضع أجيزة متخصصة تتولى ميمة تقديـ الضماف عمى 

جانب تكميؼ أجيزة أخرى مف أجؿ مساعدة القروض الممنوحة مف قبؿ البنوؾ ليذا النوع مف المشاريع، إلى 
 األجيزة المتخصصة في سبيؿ تفعيؿ نظاـ لمضماف عمى قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

لذلؾ ففي إطار سعي الدولة لتبني أجيزة تتولى ضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     
ىذه األجيزة في تحسين فرص حصول ، ما مدى نجاح دور مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى القروض البنكية بفضل تدخميا لضمان ىذه القروض ؟

تتـ اإلجابة ىذه اإلشكالية بدراسة دور كؿ جياز بعد تقسيما إلى قسميف: نتطرؽ في األوؿ إلى  
 .  )المبحث الثاني(اصة ، ثـ دور األجيزة الخ)المبحث األول(دور األجيزة التابعة لمدولة 
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  األجيزة التابعة لمدولةالمبحث األول: 

لتجاوز عقبات رفض أو تردد البنوؾ في منح القروض لتمويؿ مشاريع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بسبب عدـ تمّكف أصحابيا مف تقديـ الضمانات الكافية مف أجؿ تغطية مخاطر عدـ تسديد 
القرض عند حموؿ آجاؿ استحقاقو، فقد تـ استحداث آليات لمتوسط بيف البنؾ مانح القرض وأصحاب 

ع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف خبلؿ نظاـ ضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشاري
 ليجسد الضمانات المفروضة مف طرؼ البنؾ لتمويؿ ىذا النوع مف المشاريع. 

فمسألة ضماف قروض تمويؿ مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرض عمى السمطات  
لقروض، مما أدى إلى امتداد دورىا مف منح القروض البنكية إلى العمومية تبني أنظمة ضماف عمى ىذه ا

 دور الضامنة ليا. 

لتكريس نظاـ ضماف القروض التي تمنح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمدت الدولة إلى  
، )المطمب األول(تأسيس جياز متخصص يدعى صندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ضماف القروض ليذا النوع مف االستثمارات، فقد تـ منح إمكانية ضماف ىذه القروض وفي سياؽ دعـ نظاـ 
 .  )المطمب الثاني(ألجيزة أخرى 

   دور صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطمب األول 

تندرج خطوة إنشاء ىذا الصندوؽ في إطار حؿ إشكالية رفض البنوؾ تمويؿ مشاريع المؤسسات 
يرة والمتوسطة بسبب عجز أصحابيا عف تقديـ الضمانات المطموبة مف طرؼ البنوؾ، فبل تمويؿ الصغ

بدوف ضماف. ولموقوؼ عمى مدى نجاح دور الصندوؽ في تجاوز صعوبات حصوؿ المؤسسات الصغيرة 
دخؿ ، ثـ فعمية ت)الفرع األول(المتوسطة عمى قروض التمويؿ، فإف األمر يتطمب بداية التعريؼ بالصندوؽ 

 . )الفرع الثاني(الصندوؽ لضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 التعريف بصندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الفرع األول

حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الضماف تخضع لقاعدة ال قروض بدوف أخطار وال  إف
أخطار بدوف ضماف، ومف ىذا المنطمؽ تبدو أىمية إحداث صندوؽ خاص بضماف قروض ىذه 

 المؤسسات. 
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تـ إنشاء صندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمف إطار التدابير الموجية    
سة النيوض االقتصادي التي أولت اىتماما كبيرا بيذا النوع مف المؤسسات بعد صدور القانوف رقـ لدعـ سيا

منو، صدر  01، وطبقا لممادة )1(المتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 30-05
ة والمتوسطة، ، يتضمف إنشاء صندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغير 040-30المرسوـ التنفيذي رقـ 
من القانون  51تطبيقا ألحكام المادة  »، إذ نصت المادة األولى منو عمى أنو: )2(وتحديد قانونو األساسي

والمذكور أعاله، تنشأ  5555ديسمبر سنة  55الموافق  5155رمضان عام  52المؤرخ في  51-55رقم 
مؤسسة عمومية تسمى صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعى في صمب 

 . «النصً الصندوًق 

يعّرؼ الصندوؽ عمى أساس أنو مؤسسة عمومية يوضع تحت وصاية الوزير المكمؼ بالمؤسسات  
، ويتولى تسييره مجمس إدارة يرأسو )3(الصغيرة والمتوسطة، ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي

سي بناء عمى الوزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويديره مدير عاـ يعيف بموجب مرسوـ رئا
.  )4(اقتراح الوزير الوصي، ويساعده مدير عاـ مساعد يعينو الوزير الوصي بناء عمى اقتراح المدير العاـ

فالصندوؽ يتدخؿ لتحسيف فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصوؿ إلى التمويؿ المصرفي بتقديـ 
  الضماف الذي تتطمبو البنوؾ والمؤسسات المصرفية لمنح القروض.

 الفرع الثاني: فعمية تدخل صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يكمف اليدؼ مف وراء إنشاء الصندوؽ في ضماف القروض الممنوحة لممؤسسات الصغيرة 
المتضمف القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  30-04والمتوسطة كما ىي معرفة في القانوف رقـ 

 أف الحكـ عمى مدى فعمية تدخمو لتحقيؽ اليدؼ مف وراء إنشائو لف يتأكد إال بالرجوع إلى . إال)5(والمتوسطة
 حجـ الضماف الذي يمنحو عمميا وميدانيا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

مف الناحية العممية يتدخؿ الصندوؽ لضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف خبلؿ 
وؿ في الضمانات الخاصة بصندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة منتجيف ىما: يتمثؿ األ

 033مميوف دينار جزائري كأقصى حد لتصؿ إلى  23والمتوسطة، وىو ضماف بقيمة مالية ارتفعت مف 
مميار سنتيـ، واليدؼ مف وراء ىذا الرفع ىو مف أجؿ مرافقة المؤسسات الصغيرة  03مميوف دينار، أي 

مف قيمة القرض  ٪53إلى 03التضخـ. وفي ىذه الحالة تتراوح قيمة الضماف مف والمتوسطة خاصة في ظؿ
مميوف دينار، ففي حالة ما إذا كاف المشروع يخمؽ أكثر مناصب لمشغؿ ويخمؽ  033عمى أف ال تتجاوز 
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، وتنقص كمما نقصت ىذه ٪53قيمة مضافة، ويحافظ عمى البيئة، فيمكف أف تصؿ قيمة الضماف إلى 
 .  )6(الشروط

، وىو منتوج بالشراكة مع االتحاد األوربي موجو فقط لتوسعة MEDAأما الثاني فيتمثؿ في ضماف 
مميوف دينار،  023نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجديد العتاد، وتصؿ قيمة ضماف القرض إلى 

مف قيمة القرض عمبل بالشروط التي حددىا  ٪33مميار سنتيـ، لكف بنسبة ضماف ال تتجاوز  02أي 
االتحاد األوربي عمى أساس مساىمتو في تمويؿ الصندوؽ مف أجؿ تحفيزه عمى تقديـ الضمانات عمى 

 . )7(قروض لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لكف لتقدير مدى فعمية الصندوؽ في تحقيؽ األىداؼ مف وراء إنشائو وفقا لآلليتيف المذكورتيف، فبل 
ف تأكيده أو نفيو إال بالرجوع إلى حجـ تدخمو ميدانيا، وذلؾ بالنظر إلى أىمية الدور الذي كمؼ بو يمك

والنتائج التي حققيا ميدانيا. واستنادا إلى حصيمة أعدىا صندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة 
عمى القروض مف  ضماف 0300، فإنو قد منح 0304إلى جواف  0331والمتوسطة لمفترة الممتدة مف أفريؿ 

مميار دينار  12طمب ضماف مقدـ لمصندوؽ، حيث بمغت القيمة المالية لمضمانات الممنوحة  0604أصؿ 
مميار دينار قيمة الضمانات البنكية المطموبة عمى القيمة اإلجمالية لممشاريع التي بمغت  035مف أصؿ 

 مميار دينار جزائري.  032

، مقابؿ ٪16عدؿ المتوسط لمضماف الممنوح كاف في حدود وتشير إحصائيات الصندوؽ إلى أف الم
. وقد سيطر قطاع الصناعة عمى ٪33المعدؿ المتوسط لطمب الضماف عمى تمويؿ المشاريع الذي بمغ 

مف إجمالي الضمانات الممنوحة، وىو ما يعكس توجو الصندوؽ إلى  ٪23ضمانات الصندوؽ وذلؾ بنسبة 
 . )8(دث مناصب عمؿ ويساىـ في التطور التكنولوجيالقطاع الذي يخمؽ الثروة أكثر ويح

نبلحظ مف خبلؿ ىذه اإلحصائيات أف أداء الصندوؽ لدوره غير فعاؿ عمى أرض الواقع، وىو ما 
انعكس سمبا عمى مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي رفض البنؾ تمويميا بسبب عدـ حصوؿ 

 يقدمو الصندوؽ.  أصحابيا عمى ضماف القرض الذي مف المفترض أف

  المطمب الثاني: مساىمة أجيزة أخرى في ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دائما في إطار حؿ إشكالية عدـ حصوؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى التمويؿ البنكي 
 ضماف قروض بسبب عجزىا عف توفير الضمانات البنكية المطموبة، أنشأت السمطات العمومية صندوؽ
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، كما أنو يكمف استثناءا لمصندوؽ الوطني )الفرع األول(االستثمارات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  .)الفرع الثاني(لبلستثمار ضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الفرع األول: صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في ظؿ سياسة الدعـ المالي الحكومي إلنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد  دائما 
تـ تعزيز ىذه اآلليات بعد إنشاء صندوؽ ضماف قروض االستثمارات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا 

 . )ثانيا(، ثـ إبراز ميامو )أوال(يجب التعريؼ بالصندوؽ 

المتضمف لمقانوف  001-31بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  CGCIدوؽ أنشئ صن أوال: التعريف بالصندوق:
، وىو مؤسسة عمومية )9(األساسي صندوؽ ضماف قروض االستثمارات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ييدؼ إلى خمؽ وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتسييؿ حصوليا عمى قروض االستثمار مف 
 غطية المخاطر المرتبطة عف التمويؿ البنكي الممنوح ليا. خبلؿ تقديمو لمضمانات البلزمة لت

مميار دينار جزائري، وخاضع لبلكتتاب بمبمغ  03تـ تزويد الصندوؽ برأس ممي اجتماعي قيمتو 
منو كؿ مف  ٪13مف قيمة رأسمالو، ويتقاسـ تسيير  ٪33مميار دينار، وتتولى الخزينة العمومية تسيير  03

، مع )10(والبنؾ الخارجي الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنؾ التنمية المحميةالبنؾ الوطني الجزائري، 
فتح المجاؿ لمبنوؾ ومؤسسات القرض مف أجؿ المساىمة في رأس ماؿ الصندوؽ. وأىـ ما يمتاز بو 

 . )11(0336الصندوؽ ىو إدماج ضمانو المالي ضمف ضماف الدولة بعد صدور قانوف المالية لسنة 

يتولى الصندوؽ ضماف تسديد قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسييؿ مو: ثانيا: ميا
حصوليا عمى قروض التمويؿ البنكي، وىذا عف طرؽ التدخؿ لضماف مخاطر العجز عف تسديد الديوف 

. )12(مميوف دينار 50عند حموؿ آجاؿ استحقاقيا، وقد حدد المبمغ األقصى لمضماف الذي يغطيو الصندوؽ بػ 
مف قيمة القرض بالنسبة لمقروض الموجية لئلنشاء،  ٪53ويكوف الحد األقصى لتغطية الخسائر في حدود 

تـ توسعة  0300. وفي سنة )13(لممؤسسات في حالة توسيع أو تجديد أو تطوير أجيزتيا 33٪و في حدود
 . )14(نشاط تدخؿ الصندوؽ ليشمؿ ضماف القروض الموجية لبلستثمار الفبلحي

يتدخؿ الصندوؽ إلى جانب المستثمر، فبل يكّوف أية عبلقة مسبقة معو، فيو ال يتدخؿ إال ىذا وال 
لضماف القروض التي قبؿ البنؾ منحيا، وىو عكس صندوؽ ضماف قروض المؤسسات الصغيرة 

 .  )15(والمتوسطة الذي يعمؿ كوسيط حقيقي بيف المستثمر والبنؾ
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 ني لالستثمارالفرع الثاني: إمكانية مساىمة الصندوق الوط

لمنح مرونة أكثر في سبيؿ تشجيع وترقية  آليات االستثمار مف أجؿ التنمية، بادرت السمطات        
تسمية البنؾ العمومية بتأسيس الصندوؽ الوطني لبلستثمار كييئة داعمة لبلستثمار، وذلؾ بعد تغيير 

مف  04، وبعدىا المادة )16(0336نة مف قانوف المالية التكميمي لس 22الجزائري لمتنمية بموجب المادة 
تتم تسمية الصندوق »، والتي نصت في قرتيا األولى عمى أف: 0300قانوف المالية التكميمي لسنة 

 . «(ويدعى اختصارا ص. و. ا)الوطني لالستثمار  -البنك الجزائري لمتنمية بالصندوق-الوطني لالستثمار

وتـ وضعو تحت الرقابة المباشرة لمحكومة،  ،)17(مميار دينار 023أسس الصندوؽ برأسماؿ بمغ 
، ولو )18(ويخضع لمحاسبة تتـ وفقا لمقواعد التجارية وفؽ مخطط محاسبي مصادؽ عميو مف وزير المالية

أف يساىـ في مشاريع شراكة بيف الدولة والقطاع الخاص، بشرط أف ال تتعدى مساىمة الدولة فييا نسبة 
 .  )19(٪ مف تمؾ الشراكة33٪، في حيف يساىـ الخواض بنسبة 01

يتدخؿ صندوؽ االستثمار لتمويؿ المشاريع إما مف موارده الخاصة أو التمويؿ مف موارد الخزينة    
العمومية، إذ يمكف لمصندوؽ أف يسير لحسابيا القروض الطويمة المدى التي تمنحيا إلى المؤسسات 

 . )20(بيف الصندوؽ والمستفيد العمومية، ويضمف تنفيذ القرض وخدمة التحصيؿ وفقا التفاقية

يمكف لمصندوؽ الوطني لبلستثمار المساىمة في دعـ المبلءة االئتمانية قصد تسييؿ حصوؿ 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى التمويؿ البنكي مف خبلؿ منح الضماف ليا، وذلؾ إما بطريقة مباشرة 

ت الصغيرة والمتوسطة الممنوحة ليا مف طرؼ بالتعيد بتقديـ الضمانات المالية الكافية عف قروض المؤسسا
ما بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ المساىمة في )21(البنوؾ أو المؤسسات المالية الوطنية أو األجنبية . وا 

ترقية تأسيس ذات كفالة مشتركة، يكوف اليدؼ مف إنشائيا ضماف قروض تجييز المؤسسات الصغيرة 
 .   )22(والمتوسطة

الوطني لبلستثمار أف تأسيسو كاف بموجب نص قانوني خاص، وحمو يتـ  وأىـ ما يميز الصندوؽ
كذلؾ يتـ بموجب قانوف، وليس بقرار تصدره المجنة المصرفية كما ىو مطبؽ عمى المؤسسات المالية 
األخرى، مما مفاده أف الصندوؽ الوطني الستثمار ال يخضع ألحكاـ قانوف النقد والقرض فيما يتعمؽ 

 . )23(ازية التي تخضع ليا سائر البنوؾ والمؤسسات الماليةبالتدابير االحتر 

صندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوؽ ضماف قروض يجسد كؿ مف 
استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصندوؽ الوطني لبلستثمار أجيزة الدولة الرئيسية التي تقدـ 
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البنوؾ لتمويؿ نشاط وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وىذا  الضمانات المالية المطموبة مف طرؼ
 إلى جانب إمكانية تدخؿ أجيزة خاصة في تجسيد نظاـ الضماف عمى ىذا النوع مف المؤسسات.

 المبحث الثاني: األجيزة الخاصة 

 نقصد باألجيزة الخاصة شركات التأميف والدور الذي يمكف أف تؤديو في سيبؿ حشد موارد مالية
لممساىمة في عممية تمويؿ مشاريع التمنية االقتصادية مف خبلؿ الخدمات التأمينية التي يمكف أف 
تخصصيا مف أجؿ ضماف القروض التي تمنحيا البنوؾ والمؤسسات المالية لتمويؿ وتجسيد مشاريع خمؽ 

 وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

ؿ الخزينة العمومية أعباء تمويؿ مشاريع في ىذا اإلطار، وحتى ال تتحمؿ الدولة مف خبل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلؾ أعباء نظاـ ضماف القروض البنكية الممنوحة ليا، كاف ال بد مف 
التفكير في أجيزة أخرى لتتدخؿ لممساىمة في ىذا الدور. ومنطقيا أف ىذه األجيزة ىي شركات التأميف 

رتكز عمى فكرة التأميف عمى المخاطر مف خبلؿ الخدمات التأمينية بحكـ ممارستيا لنشاط التأميف الذي ي
 التي تسوؽ في شكؿ ضمانات موجية لؤلشخاص الطبيعية والمعنوية.  

لذلؾ يتعيف البحث في إمكانية تتدخؿ شركات التأميف لضماف القروض مف أجؿ تشجيع البنوؾ 
اريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصرفية عمى تمويؿ إنشاء أو توسعة أو تجديد مش

، ومف ثـ استثناءا، مف خبلؿ الدور الذي يمكف لمشركة )المطمب األول(باالعتماد عمى خدمة تأميف القرض 
)المطمب الجزائرية لتأميف وضماف الصادرات أف تقدمو لضماف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 . الثاني(

 رض في تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطمب األول: دور آلية تأمين الق

يعتمد النظاـ التمويمي لمشاريع االستثمار ومنيا استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
، كما تتحمؿ الخزينة العمومية ضماف ىذه )24(الجزائر عمى القروض البنكية، خاصة العمومية منيا

ممقاة عمى عاتؽ الخزينة العمومية. ومف ىنا جاء التفكير في القروض، وتمثؿ تكمفة باىظة مف الخسائر 
شركات التأميف لمتدخؿ في تنفيذ سياسة نظاـ ضماف القروض مف خبلؿ آلية تأميف القرض كبديؿ لتحسيف 

العبلقة بيف خدمة  فيجب إذف، فرص حصوؿ مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى التمويؿ البنكي
، ثـ أىمية تأميف القرض كبديؿ لضماف قروض المؤسسات الصغيرة ألول()الفرع اتأميف القرض 

 .  )الفرع الثاني(والمتوسطة 
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 الفرع األول: عالقة تأمين القرض بضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إف عقبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصوؿ عمى القروض لتمويؿ نشاطيا فرضتيا مف 
المالية، وعدـ قدرتيا عمى توفير الضمانات المطموبة مف طرؼ البنوؾ لتمويؿ جية نقص مواردىا 

 مشروعاتيا االستثمارية مف جية أخرى. 

تبرز مف ىنا عبلقة تأميف القرض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كحؿ يساعدىا في تحسيف 
ينصرؼ إلى قياـ شركة فرصيا في الحصوؿ عمى القروض البنكية لتجسيد استثماراتيا؛ ألف تأميف القرض 

، بمعنى أدؽ، ىو قياـ شركة التأميف )25(التأميف لحساب المستفيد بتغطية خطر عدـ تسديد مبمغ القرض
بالتدخؿ لضماف مخاطر القرض البنكي الذي تقدمو لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة في حالة عدـ تسديد ىذه 

 األخيرة مبمغ القرض عند استحقاقو.  

ف عقد التأميف عمى القرض عندما يتـ التنصيص عمى حموؿ البنؾ ومنحو ويتحقؽ ذلؾ مف مضمو 
حؽ األولوية بصفتو المستفيد مف التأميف محؿ المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، في الحصوؿ عمى 
التعويض المقابؿ عف تحقؽ الخطر المؤمف منو والمتمثؿ في عدـ تمكف صاحب المؤسسة مف دفع قيمة 

 طرؼ البنؾ.  القرض عند استحقاقو مف

ىذا ىو تأميف القرض، كما يمكف لشركة التأميف أف تتدخؿ بشكؿ آخر لتحسيف فرص حصوؿ 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى القروض البنكية لتمويؿ مشاريعيا، وىذا مف خبلؿ التأميف عمى 

يطمبيا البنؾ  الضمانات العينية التي تقدميا المؤسسة كضماف عمى القرض، ألف الضمانات العينة التي
، فعمى سبيؿ المثاؿ: رىف العقار كضماف عمى )26(مقابؿ القرض ال يعنى أنيا في منأى عف األخطار

 القرض ال يخمو مف مخاطر فقدانو كمو أو جزء منو بسبب انجراؼ التربة أو فيضانات. 

القرض، فمتفادي مثؿ ىذه األخطار تمجأ البنود لطمب التأميف عمى الضمانات القرض مقابؿ منح 
كما يمجأ صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى براـ عقد التأميف عمى الضمانات العينية لمقرض البنكي 

 مف أجؿ الرفع مف سبؿ الحصوؿ عمى القرض البنكي. 

يظير مما تقدـ مساىمة آلية تأميف القرض كحافز لتجاوز إشكالية تردد أو امتناع البنوؾ عف تقديـ 
 صغيرة والمتوسطة مف خبلؿ دوره في تقديـ الضمانات المطموبة مف طرؼ البنؾ. القروض لممؤسسات ال
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  الفرع الثاني: أىمية تأمين القرض كبديل لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يؤدي نظاـ التأميف عمى القرض دور ىاما في إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتو 
منوحة مف طرؼ البنوؾ ليذا النوع مف المشاريع االستثمارية، إذ يعمؿ عمى وسيط لضماف القروض الم

بعث الثقة والطمأنينة بيف البنؾ وصاحب المشروع مف خبلؿ تعيد شركة التأميف بموجب عقد التأميف عمى 
القرض، باألخذ عمى عاتقيا اإللتزاـ بتسديد قيمة القرض عند تعذر تسديده مف طرؼ المؤمف لو زمف 

 قو. استحقا

أظير الواقع العممي في االقتصاد الجزائري أف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظاـ  
الضماف عمى تمؾ القروض تأخذىا الدولة عمى عاتقيا مف أمواؿ  الخزينة العمومية لتمويؿ مختمؼ أجيزة 

البنكية التي تمنح الدولة التي أنشأتيا مف أجؿ تمويؿ ىذا النوع مف االستثمارات وضماف القروض 
 . )27(لتجسيدىا

مف ىنا تبرز أىمية دور تأميف القرض كبديؿ لضماف قروض تمويؿ المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وكأداة فاعمة لتشجيع البنوؾ عمى منح القروض خاصة في ظؿ عدـ بموغ أجيزة ضماف 

ميف تممؾ تنظيما عمى أعمى القروض لؤلىداؼ المسطرة ليا مف طرؼ السمطات العمومية؛ ألف شركات التأ
مستوى يمكنيا مف دراسة مدى نجاح مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحجـ األخطار التي يمكف 
أف تتعرض ليا عند اإلنشاء أو التوسعة أو التجديد، ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإف الموارد المالية التي 

تجميع رؤوس األمواؿ التي تتحصؿ عمييا عند  تضخيا شركة التأميف ليذا الغرض تتحصؿ عمييا مف
 اكتتاب عقود التأميف. 

ىنا تظير خصوصية تأميف القرض كبديؿ لتأميف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقابميتيا 
لتحمؿ أخطار ضماف القروض تعتمد عمى أمواليا الخاصة وليس أمواؿ الخزينة العمومية كما ىو الواقع 

دوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  صندوؽ ضماف قروض بالنسبة لصندوؽ  صن
 . استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الصندوؽ الوطني لبلستثمار

بالرغـ مف الدور الذي يمكف لشركات التأميف أف تؤديو مف خبلؿ آلية تأميف القرض كحؿ بديؿ 
والتخفيؼ مف األعباء التي تتحمميا الخزينة لضماف قروض نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

، إال أنو مف الناحية العممية ال توجد )28(العمومية، وبالرغـ مف االعتراؼ القانوني ليا بأداء ىذا الدور
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شركات تأميف مختصة في ىذا المجاؿ، ولـ تطمب ترخيص مف وزير المالية لممارسة نشاط تأميف القرض 
 الداخمي.

ة تدخل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات في ضمان قروض المؤسسات المطمب الثاني: طبيع
 الصغيرة والمتوسطة 

تظير طبيعة دور تدخؿ الشركة الجزائرية لتأميف وضماف الصادرات مف أجؿ ضماف قروض 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف خبلؿ ميزتيف أساسيتيف، تتمثؿ األولى مف خبلؿ اإلطار العاـ الذي 

 . )الفرع الثاني(، وتتمثؿ الثانية في كيفية تدخميا لضماف القروض )الفرع األول(شئت فيو أن

 الفرع األول: اإلطار العام إلنشاء الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات 

، التي تنص )29(المتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير 33-63مف قانوف رقـ  1/0عمبل بالمادة 
. تـ تأسيس الشركة الجزائرية «أمين القرض عند التصدير إلى شركة تكمف بتأمين:...يعيد ت »عمى أنو: 

، وتـ اعتمادىا بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 0662ديسمبر  0لتأميف وضماف التصدير بعقد موثؽ بتاريخ 
 ،)30(المحدد لشروط تسيير األخطار المغطاة بتأميف القرض عند التصدير، وىي شركة مساىمة 63-002

، أما ما )31(المتعمؽ بالتأمينات 34-62وتخضع في تأسيسيا ألحكاـ القانوف التجاري، وأحكاـ األمر رقـ 
المتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير السالؼ  33-63يتعمؽ باختصاصاتيا، فيي تخضع لمقانوف رقـ 

 الذكر. 

واحدة تحتكر قانونا  فبموجب نص المادة المذكورة تـ منح مجاؿ تأميف القرض عند التصدير لشركة
ممارسة ىذا النشاط، عمى غرار ما ىو معموؿ بو في كؿ الدوؿ التي تأخذ بنظاـ تأميف القرض عند 

. فأوؿ خاصية تتمتع بيا الشركة )32(التصدير كأداة لتشجيع التجارة الخارجية في شقيا المتعمؽ بالصادرات
قانوف خاص باحتكار نشاط تأميف القرض  الجزائرية لتأميف وضماف الصادرات ىو االعتراؼ ليا بموجب

 . )33(عند التصدير

تجد ىذه الخاصية مبررا ليا بالنظر إلى خاصية ازدواجية طبيعة نشاطيا الذي تمارسو؛ فقد تـ منح 
الشركة المسؤولية عف ضماف المخاطر التجارية لحاسبيا الخاص وتحت سيطرة الدولة، وفي نفس الوقت، 

ف لحساب الدولة وتحت سيطرتيا تأميف المخاطر السياسية، والمخاطر المتعمقة تتولى المسؤولية عف الضما
 . )34(بنقؿ الصادرات، وكذا المخاطر التي قد تنجـ عف حدوث كوارث طبيعية
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نتج عف خاصية ازدواجية طبيعة نشاطيا، خاصية خضوعيا لنوعيف مف المحاسبة، فمف جية 
المتعمؽ  34-62ركات التأميف طبقا ألحكاـ القانوف رقـ تخضع لنفس جية الرقابة التي تخضع ليا باقي ش

بالتأمينات عندما تتولى تأميف المخاطر التجارية لحسابيا الخاص. أما عندما تتولى الضماف لحساب 
الدولة، فتمسؾ حساب متميز ضمف محاسبة الشركة، وترسؿ إلى وزير المالية حالة الحساب عند نياية كؿ 

 . )35(سنةجواف مف كؿ  03شير، وفي 

مما سبؽ، نخمص إلى أف الشركة الجزائرية لتأميف وضماف الصادرات تتولى أساسا تأميف وضماف 
 القرض عند التصدير، وىو احتكار ممنوح ليا بموجب قانوف خاص. 

 لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  CAGEX الفرع الثاني: إمكانية تدخل شركة 

عند تأسيس الشركة الجزائرية لتأميف وضماف الصادرات كانت مكمفة بميمة واحدة تتمثؿ في تأميف 
القرض عند التصدير، أي كؿ ما ىو مرتبط بالنشاط التجاري لمشركات والمؤسسات التي ترغب في 

ف ال تضمف القروض الموجية لمتجارة الداخمية، كما ال تضم  CAGEXالتصدير، مما مفاده أف شركة 
القروض الموجية لممؤسسات مف أجؿ اإلنشاء أو التجييز أو التجديد، فيي ال تتدخؿ بكؿ ما ىو ليس 

 تجاري في نشاط الشركات والمؤسسات. 

تاريخ صدور القرار الوزاري الذي تضمف اعتماد  0333استمر الوضع عمى حالو إلى غاية سنة 
ليا مف أجؿ ممارسة عممية تأميف جديدة تتمثؿ في الشركة الجزائرية لمتأميف وضماف الصادرات والترخيص 

، وىو ما يتيح لمشركة إمكانية تأميف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكف )36(تأميف القرض الداخمي
فيما يتعمؽ بشقيا التجاري فقط، وىو عكس الصندوؽ الوطني لضماف القروض لممؤسسات الصغيرة 

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المذاف يمنحاف الضماف فقط عمى والمتوسطة، وصندوؽ ضماف استثمارات ا
قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعمؽ اإلنشاء، التجييز، أو التجديد، فبل يضمناف قروضيا 

 التجارية. 

لكف وحتى تدخؿ الشركة الجزائرية لمتأميف وضماف الصادرات مف أجؿ ضماف قروض التجارة 
لصغيرة والمتوسطة ال يتـ إال في شكؿ ضماف ثانوي إلى جانب ضماف القرض الداخمية لممؤسسات ا

الخارجي، وىو ما يستبعد مف الناحية العممية مساىمة الشركة الجزائرية لمتأميف وضماف الصادرات في 
 تأميف قروض ىذا النوع مف المؤسسات. 
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 خاتمة: 

إف الظرؼ الحالي يحتـ عمى السمطات العمومية التوجو إلى تنويع االقتصاد الوطني لمسعي تدريجيا 
إلى التقميص مف حدة التبعية لممحروقات، وال سبيؿ إلى ذلؾ إال باالعتماد عمى المؤسسات الصغيرة 

يؽ التنمية والمتوسطة مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، ألنيا تقود حتما إلى تنويع االقتصاد وتطويره، و تحق
 االجتماعية ألنيا األكثر خمقا لمناصب الشغؿ. 

وفعبل حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باىتماـ رسمي كبير منذ أزمة البتروؿ األخيرة، وترجـ 
المتضمف القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيف تـ  30-04ذلؾ بصدور قانوف رقـ 
نماء ىذا النوع مف  إعادة النظر في معايير تعريفيا، واتخاذ تدابير وآليات جديدة مف أجؿ إنشاء وا 

 المؤسسات. 

ولقد بادرت الدولة إلى إنشاء أجيزة متخصصة في تأميف القروض لحؿ إشكالية الحصوؿ عمى  
ال التمويؿ البلـز ليا، إلى جانب أجيزة أخرى تؤدي دورا ثانويا. إال أف فعمية تدخؿ مختمؼ ىذه األجيزة 

تعكس الدور المنتظر منيا، وىذا راجع لغياب التنسيؽ والتكامؿ بيف أجيزة التمويؿ وأجيزة ضماف القروض 
حجاميا عف  حتى بيف تمؾ التابعة لمدولة، إلى جانب الغياب شبو الكمي لعمؿ شركات التأميف ميدانيا، وا 

 ممارسة نشاط تأميف لقروض رغـ االعتراؼ ليا بذلؾ قانونا. 

نماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ لكف ىذ    ا ال يعني أف الدولة لـ تبذؿ جيودا في سبيؿ إنشاء وا 
قررت مؤخرا تمويميا مباشرة مف الخزينة العمومية، إال أف األمر يتطمب أكثر مف ذلؾ، إذ يجب إعادة 

 النظر في الكثير مف المسائؿ المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يمي: 

بؿ منح القرض عمى التمويؿ يجب مرافقة صاحب المشروع إلجراء دراسة دقيقة حوؿ مدى نجاح ق -0
 المشروع مف عدمو، ولتحقيؽ ذلؾ يجب إنشاء مكاتب متخصصة حسب القطاعات االقتصادية. 

ضرورة وضع آليات لخمؽ التناسؽ واالنسجاـ بيف أجيزة التمويؿ وأجيزة ضماف قروض التمويؿ لتحقيؽ  -0
نماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نوع م  ف التكامؿ لتعزيز الدور الذي تؤديو في تمويؿ مشاريع إنشاء وا 

تقريب ىذه األجيزة إلى المستثمر لمتعريؼ أكثر بدورىا االستراتيجي في إنجاح مشاريع استثمارات ىذا  -0
 النوع مف المؤسسات، وذلؾ بالتخمي التدريجي عف التسيير المركزي لممفات االستثمار. 
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اإلنشاء ال  االىتماـ أكثر بجوانب مرافقة أصحاب ىذه المشاريع، ألف عدـ ديمومة الكثير منيا بعد -1
 يرتبط فقط بالمشاكؿ المالية. 

ضرورة إقحاـ شركات التأميف في مجاؿ تأميف قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فبل يمكف  -2
االعتماد كميا عمى الخزينة العمومية في إنجاح مثؿ ىذه المشروعات، خاصة وأف نسبة مساىمة شركات 

واالجتماعية أصبحت عبلمة لمتمايز بيف اقتصاديات الدوؿ التأميف في إنجاح خطط التنمية االقتصادية 
 المتقدمة. 

نماء المؤسسات  لنخمص إلى القوؿ أف الدولة أظيرت اىتماما أكثر مف أجؿ إنجاح مشروع خمؽ وا 
الصغيرة والمتوسطة لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية، وىو ما يضفي التفاؤؿ عمى النظرة المستقبمية 

المشاريع عمى تحقيؽ االنتعاش االقتصادي، شريطة التحكـ في آليات تمويميا وضماف القروض  لقدرة ىذه 
ضفاء التسيير االقتصادي عمييا بدال مف التسيير اإلداري ليا الذي أثبت دوره  عف طريؽ عصرنتيا وا 

 السمبي في ىذا المجاؿ.  
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163 . 
واألجيزة المكمفة بضماف قروض االستثمارات تكوف المساىمة األكبر  نقوؿ ىذا ألف األجيزة الكمفة بتمويؿ االستثمارات، -27

 فييا لمدولة مف خبلؿ الخزينة العمومية، أو مف البنوؾ العمومية. 
، يتعمؽ بإعداد قائمة عمميات التأميف وحصرىا، ج ر عدد 1995أكتوبر  30مؤرخ في  338-95مرسـو رئاسي رقـ  -28
، ج ر عدد 2002سبتمبر  10مؤرخ في  293-02ومتمـ بمرسـو تنفيذي رقـ  ، معدؿ1995أكتوبر  31، صادر في 65
 .  2002سبتمبر  11، صادر في 61
 14، صادر في 3، يتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير، ج ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  06-96أمر رقـ  -29

 . 1996جانفي 
شروط تسيير األخطار المغطاة بتأميف القرض عند ، يحدد 1996جويمية  2مؤرخ في  235-96مرسـو تنفيذي رقـ  -30

، مؤرخ في 388-97، معدؿ ومتمـ بمرسـو تنفيذي رقـ 1996جويمية  3، صادر في 41التصدير و كيفياتو، ج ر عدد 
 .    1997أكتوبر  22، صادر في 69، ج ر عدد 1997أكتوبر  19
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رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في  -دراسة مقارنة  -إرزيؿ الكاىنة، دور آلية تأميف القرض عند التصدير في التجارة الخارجية،  -32

، تخصص القا  . 194، ص 2009نوف، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، أفريؿ العمـو
 يتعمؽ بتأميف القرض عند التصدير، السالؼ الذكر.  06-96أمر رقـ  -33
 مف األمر نفسو.  4المادة  -34
 ، يحدد شروط تسيير األخطار...، السالؼ الذكر. 235-96مف مرسـو تنفيذي رقـ  15المادة  -35
يتضمف اعتمادً الشركة الجزائري لمتأميف وضماف الصادراًت لممارسة عممية تأميف  26/06/200قرار وزراي مؤرخ في   -36

 . 200جويمية  26، صادر في 45جديدة، ج ر عدد 
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 مقدمة

. نظرا لمّدور الذي تمعبو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعث الحركة االقتصادية في المجتمع
 . ومف بينيا نجد الجزائر. قامت مختمؼ الّدوؿ بالّتركيز عمى سياسة االستثمار في ىذه المؤسسات

النوع مف المؤسسات بالنظر إلى الّدور تعتمد فيو عمى ىذا . استراتيجية أكثر تناسبا ىذه االخيرة تبّنت
وتوسيع قاعدة االقتصاد الوطني خاّصة بعد فشؿ . واالجتماعية. الفعاؿ الذي تمعبو في التنمية االقتصادية

ما دفع و وى. استراتيجية المؤّسسات الكبرى مع بداية األزمة االقتصادية والمالية في منتصؼ الّثمانينات
المؤّسسات الصغيرة  ووالتوّجو نح. راجع عف ترقية المؤّسسات الكبرىبالكثير مف المحمميف إلى الت

باعتبارىا كيانا مختمفا في حجمو وطريقة تسييره واستراتيجيتو في . والمتوسطة التي أصبحت محور الّدراسات
 . معالجة المشاكؿ المطروحة

تصاد الموّجو إلى فكاف مف الّضروري البحث عف سبؿ جديدة لمعمؿ خاّصة بعد االنتقاؿ مف االق 
وقد زاحمت ىذه التغييرات ظيور عّدة قوانيف تشّجع عمى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة . اقتصاد السوؽ

وكاف ذلؾ  المراد تحقيقيياجديد مف شأنو تحقيؽ األىداؼ  يباإلضافة إلى إنشاء نظاـ مؤسسات. والمتوسطة
المتخّصصة في ىذا المجاؿ لتجاوز العقبات مف خالؿ إنشاء مجموعة متكاممة مف الييئات والمؤّسسات 

متخصصة في دعـ المؤسسات الصغيرة وكاالت  فنجد. التي تحوؿ دوف تنمية ىذا القطاع الحيوي
 . )ثانيا(وصناديؽ متخصصة في دعـ المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة . )أّوال(والمتوّسطة 

منظومة المؤسسات الخاصة بالمؤسسات ما مدى نجاعة : وفي ىذا الّصدد نطرح اإلشكالية التالية
 الصغيرة والمتوسطة؟
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 الوكاالت المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أوال

أنشأ المشّرع الجزائري عّدة وكاالت متخّصصة في دعـ المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمّثمة 
  :في

 (ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الّشباب ) -1

ـّ إنشاء الوكالة الوطنية   91ـ ػػػػػػرق ذيػػػوـ التنفيػػػوجب المرسػػػبم. 6991تشغيؿ الّشباب سنة لدعـ لقد ت
– 691

 فيي ىيئة مف نوع خاّص . حيث تتمتع ىذه الوكالة بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي. (1)
عف العمؿ في  يفدعـ الشباب العاطمحيث تمعب ىذه الوكالة دورا ميّما في . مقّرىا في الجزائر العاصمة

تفعيؿ دور المؤّسسة  :وذلؾ بغرض تحقيؽ عّدة أىداؼ منيا. إنشاء مؤّسساتيـ الصغيرة والمتوسطة
باإلضافة . الحّد والتخفيؼ مف مشكؿ البطالة الذي يعاني منو المجتمع الجزائري خاصة الشباب. الصغيرة

وفي إطار تحقيؽ ىذه األىداؼ تتولى الوكالة الوطنية . شبابإلى خمؽ وتنمية روح المبادرة واإلبداع لدى ال
ـّ مف خالؿ دعـ وتقديـ االستشارة لمشباب في إطار تطبيقيـ لمشاريعيـ  لدعـ تشغيؿ الشباب عّدة ميا

تبميغ الشباب المترشحيف لالستفادة مف قروض البنوؾ والمؤسسات المالية بمختمؼ اإلعانات . االستثمارية
متابعة . ندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب واالمتيازات األخرى التي يحصموف عميياالتي يمنحيا الصّ 

وضع كّؿ المعمومات الاّلزمة والّضرورية تحت تصّرؼ . االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع
مف  قياميا بيذه الوظائؼ فيي تقوـ بتدعيـ نوعيف عند (2). وتقديـ المساعدة. الشباب ذوي المشاريع

كّؿ استثمار يتعّمؽ بإحداث مؤّسسات مصّغرة في جميع الّنشاطات  واستثمار اإلنشاء وى نجد. االستثمارات
وحتى يستفيد ىذا األخير مف إنشاء استثماري مف خالؿ . ما عدا الّنشاط الّتجاري مف قبؿ صاحب المشروع

  :الوكالة ال بّد مف توّفر مجموعة مف الّشروط وىي دعـ

  الشخص بّطاالأف يكوف . 
  سنة 53و 69أف يتراوح عمره ما بيف . 
 ميارة ذات صمة بالنشاط المرتقب ممارستوو أ. أف يكوف لديو تأىيؿ ميني . 
 (3). تقديـ مساىمة شخصية لتمويؿ المشروع 

يخّص المؤّسسات الراغبة في و ما يسمى باستثمار التوسيع وىو أّما النوع الثّاني مف االستثمار وى
نشاط آخر لكف يكوف مرتبطا بالنشاط و ع قدرتيا االنتاجية سواء في نفس النشاط الذي تقوـ بو أتطوير وتوسي

  :ولالستفادة منو ال بّد مف توّفر الشروط التّالية. األصمي
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  مف القرض البنكي 07تسديد نسبة % . 
 تغيير البنؾو تسديد كامؿ القرض البنكي في حالة تغيير طريقة التمويؿ أ . 
  (4). % مف القرض بدوف فائدة في حالة التمويؿ الثنائي 07تسديد نسبة 
 تسديد مستحّقات القرض بدوف فائدة بانتظاـ . 
  في المناطق سنوات  71و )في المناطق العادية(سنوات استغالؿ  75تصريح بالوجود لمدة(

 . الخاصة(
 تقديـ الحصائؿ الجبائية لمعرفة التطور اإليجابي لممؤسسة المصغرة . 

ا يتعمؽ باإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية بالنسبة الستثمارات اإلنشاء والتوسيع فإّف أما فيم
 (5). 6766الوكالة تقّدـ نفس اإلعانات باستثناء اإلعانات اإلضافية الجديدة التي جاء بيا تعديؿ سنة 

ـّ . وتدعيما لمدور الفعاؿ الذي تمعبو الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب إنشاء صندوؽ الكفالة المشتركة ت
الصادر  677-99لضماف أخطار القروض الممنوحة لمّشباب ذوي المشاريع بموجب مرسوـ تنفيذي رقـ 

موطنة لدى . والذي وضع تحت وصاية وزير العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي. 79/70/6999بتاريخ 
وكاف اليدؼ مف وراء . نوية واالستقالؿ الماليالوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب يتمتع بالشخصية المع

تعزيز البنوؾ عمى تحّمؿ األخطار الخاصة بتمويؿ المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار جياز و إنشائو ى
 (6).أونساج

 وكاالت االستثمار -2

ات لقد أنشأ المشّرع الجزائري مف خالؿ قوانيف االستثمار وكالتيف تساعداف في تدعيـ وترقية المؤّسس
  :وتتمّثؿ في. الصغيرة والمتوسطة

 وكالة ترقية ودعم االستثمارات -أ

6995بموجب قانوف االستثمار الصادر سنة 
ـّ إنشاء الوكالة الوطنية لدعـ وترقية االستثمارات . (7) ت

وىي مكّمفة بمساعدة أصحاب المشاريع مف خالؿ إنشاء شباؾ واحد يضـّ اإلدارات والمصالح . ومتابعتيا
قامة المشروعات إلكماؿ منظومة اإلجراءات المتعّمقة بإقامة استثماراتيـ بيدؼ . المعنية باالستثمارات وا 

وفي إطار  (8). يوما 17تقميص آجاؿ اإلجراءات اإلدارية والقانونية بإقامة المشروعات بحيث ال تتجاوز 
ـّ المكّمفة بيا تقوـ بمتابعة االستثمارات وترقيتيا كما تقوـ بتقييميا والتدّخؿ في تقديـ . قياـ الوكالة بالميا
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ـّ في إطار الّشروط والمواصفات و . رفض االمتيازاتو القرارات المتعّمقة بمنح أ متابعة ومراقبة االستثمارات لتت
       (9). ت المتعّمقة بإنجاز االستثماراتببعض الّنطاقاو المحّددة والتكّفؿ بكؿ أ

 (10) (ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) -ب

ّؿ الوكالة الوطنية لترقية ودعـ ظنظرا لمصعوبات التي تواجو أصحاب المشاريع اإلستثمارية في 
ـّ إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات سنة . االستثمارات المتعّمؽ  75-76 رقـ بموجب األمر 6776ت

تيدؼ إلى . ليوىي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ الما. بتنمية االستثمار
تقميص آجاؿ منح التراخيص الاّلزمة وتتكّفؿ بضماف ترقية االستثمارات ومساعدة أصحاب المشاريع سواء 

كما تقوـ . تعّيد بيا المستثمروف خالؿ مّدة اإلعفاءضماف احتراـ االلتزامات التي . أجنبيةو كانت وطنية أ
 ( 11). بالسير عمى تسيير صندوؽ دعـ االستثمارات وتقديـ االمتيازات

ـّ الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ـّ إنشاء مجموعة مف الييئات تكمؿ دور الوكالة . وتسييال لميا ت
تراتيجّية تطوير االستثمار والّتدابير المحّفزة لو المجمس الوطني لالستثمار الذي يتوّلى اقتراح اس :نذؾ

كما يقوـ بالفصؿ في المزايا الممنوحة . لمسايرة التطّورات االقتصادّية الحصيمة في المجاؿ االقتصادي
كما  (12). وتطويره. لالستثمارات ويشّجع عمى استحداث مؤّسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويؿ االستثمار

يؤىؿ قانونيا لتوفير و في (13)، الذي أنشئ عمى مستوى الييكؿ الاّلمركزي لموكالة نجد الّشباؾ الوحيد
الخدمات اإلدارية الّضرورية لتحقيؽ االستثمارات ويتأّكد مف تحقيؽ وتبسيط إجراءات وشكمّيات تأسيس 

نجاز المشاريع دوف أف ننسى صندوؽ دعـ  (14). اإلجراءات المّتخذة ذكما يسير عمى تنفي. المؤّسسات وا 
االستثمارات الذي يقوـ بتمويؿ المساعدات التي تقّدميا الّدولة لممستثمريف في شكؿ امتيازات لتغطية تكاليؼ 

   (15). أعماؿ القاعدة الييكمّية الاّلزمة إلنجاز االستثمارات

 (ANGEMسيير القرض المصّغر)تالوكالة الوطنية ل -3

ـّ استحداث جياز خاّص  يتمّثؿ في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر . بالقرض المصّغرلقد ت
60-70بموجب المرسوـ التّنفيذي رقـ 

. وتتمّتع ىذه الوكالة بالّشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي. (16)
الذي يعتبر آلية جديدة لضماف . (17)رض المصّغرقدي لمضوتتولى اإلشراؼ عمى صندوؽ الّضماف التعا

وتدعيـ المستفيديف  تتولى الوكالة عدة مياـ مف خالؿ تسير جياز القرض المصغرو . المصّغرةالقروض 
كما تقوـ بتبميغ أصحاب المشاريع . منح قروض بدوف فائدة. وتقديـ االستشارة ومراقبتيـ في تنفيذ مشاريعيـ

ئمة كؿ الّنشاطات التي باإلضافة إلى متابعة بصفة مستمرة ودا. المؤّىمة بمختمؼ اإلعانات التي تمنح ليـ



 

 
 
 

 
 

 - 555 -  جامعة تيسي وزو   2012ىوفنرب  22يوو - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىوٌ اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عيواٌ املتوشطةاملؤشصات الصغرية وعه عً اهليئات املتخصصة يف د

ينجزىا المستفيدوف مع الحرص عمى احتراـ بنود دفاتر الّشروط ومساعدتيـ عند الحاجة لدى المؤّسسات 
 (18). والييئات المعنّية بتنفيذ مشاريعيـ

  :ولالستفادة مف القرض المصّغر ال بّد مف توّفر مجموعة مف الّشروط

  سنة فما فوؽ 69بموغ سف . 
 امتالؾ مداخيؿ غير ثابتةو عدـ امتالؾ مدخوؿ أ . 
 إثبات مقّر اإلقامة . 
 التمّتع بكفاءات تتوافؽ مع المشروع المرغوب إنجازه . 
 عدـ االستفادة مف مساعدة أخرى إلنشاء الّنشاطات . 
 القدرة عمى دفع المساىمة الّشخصية . 
 (19). ة حسب الجدوؿ الزمنيفااللتزاـ بتسديد السم 

 التنمية االجتماعيةوكالة  -4

656-91رقـ بموجب المرسوـ التنفيذي  6991أنشئت وكالة التنمية االجتماعية سنة 
في ظّؿ ( 20)

وىي ىيئة ذات طابع خاّص يتابع نشاطيا وزير التشغيؿ والتضامف . تطبيؽ مخّطط إعادة الييكمة بالجزائر
الثقيمة النابعة مف تطبيؽ مخّطط إعادة مف حّدة النتائج  الّتخفيؼ وليدؼ مف وراء إنشائيا ىا. الوطني

. وذلؾ مف خالؿ وضع تدابير لمحاربة البطالة والفقر والّتيميش. الييكمة عمى الفئات االجتماعية الضعيفة
فئات االجتماعية مترقية وتمويؿ كّؿ العمميات الموجية لب تقـوولقد أوكمت عّدة مياـ ليذه الوكالة فيي 

كما تتولى تمويؿ مشاريع ليا منفعة اقتصادية . نمية المؤّسسات الصغرىوالتي مف بينيا ت. المحتاجة
  (21). واجتماعية تستعمؿ في إنجازىا يد عاممة كثيفة أي تشغيؿ أكبر عدد ممكف مف العّماؿ في كّؿ مشروع

فيي تقوـ بدور إعالمّي وتوجييي كبير عبر . فأىداؼ الوكالة كثيرة وىامة بالنسبة لمفئات االجتماعية
عالمية عامة . اليياكؿ التي تعتمد عمييا كؿّ  حيث يرتكز ىذا الّدور عمى تنظيـ حمالت تحسيسّية وا 

 . لموصوؿ إلى توجيو كّؿ مواطف إلى البرنامج الذي يتالئـ مع حالتو االجتماعية

 . الّصناديق المتخّصصة في دعم المؤّسسات الّصغيرة والمتوسطة :ثانيا

  :دعـ المؤّسسات الّصغيرة والمتوسطة وتتمّثؿ في ىناؾ عّدة صناديؽ متخّصصة في
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 (CNAC) (22)الّصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة -1

ـّ إنشاء الّصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة بمقتضى المرسوـ الّتشريعي رقـ  المؤّرخ  79-90لقد ت
 وواليدؼ مف ذلؾ ى. 6990 جويمية 71المؤّرخ في  695-90والمرسـو التنفيذي رقـ  6990ماي  61في 

. حماية األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادّية في إطار اإلصالحات االقتصادية التي عرفتيا الجزائر
أنيط لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة سنة . وفي إطار برنامج محاربة البطالة واإلقصاء االجتماعي

بمأمورية تسيير جياز دعـ  6770جانفي  75المؤّرخ في  76-70 رقـ بمقتضى المرسـو التنفيذي 6770
 . إحداث النشاطات

فضاء يضمف ، يقـو الصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة بإعداد استراتيجية ألصحاب المشاريع
التوفيؽ الميني االجتماعي تماشيا مع األسس القانونية المسّيرة لجياز دعـ إحداث وتوسيع النشاطات مف 

كما يقوـ بإرساء ميكانيزمات داخمية وبناء شراكة وطيدة مع وزارات . البطاليف ذوي المشاريعطرؼ 
باإلضافة إلى تقديـ خدمات لذوي المشاريع عبر المراكز . ومؤّسسات تعمؿ عمى تجسيد صالحياتو الجديدة

ينية والمساعدة المتخّصصة في المرافقة الشخصية طيمة مراحؿ إنشاء النشاط والتصديؽ عمى الخبرات الم
  (23). عمى دراسة المشاريع

ومف خالؿ المساعدة عمى إنشاء المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة يؤّدي األمر إلى تحقيؽ مزايا كبيرة 
إمكانية صياغة عالقات . إمكانية تحديد وتوّقع الّثروة المستقبمية. مف ىذه المشروعات كسيولة توّقع الّربح

. لي القدرة عمى فيـ واستيعاب احتياجاتيـ والعمؿ الجاّد عمى إشباعيا وتمبيتياواضحة مع المستيمكيف وبالتا
(24) 

كما يستفيد ذوي المشاريع في إطار الّصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة مف مجموعة مف اإلعانات 
 .تخفيض نسب الّرسوـ الجمركية. نسب فوائد القروض البنكية تخفيضواالمتيازات المالية نذكر منيا 

باإلضافة إلى . االستفادة مف قرض بدوف فائدة ممنوح مف طرؼ الّصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة
 . اإلعفاء الّضريبي

  :الّتشجيعات التالية مفوفضال عف ىذه االمتيازات يستفيد أصحاب المشاريع  6766وبعد تعديؿ 

 . البنكي بثالث سنوات* تمديد فترة مؤّجؿ دفع الفوائد بسنة ومؤّجؿ تسديد القرض 
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% 93% بالنسبة لمّشماؿ و 97* توسيع الحّد األقصى لنسب الفوائد الميسرة عمى القروض البنكية ؿ
 (25). ليشمؿ نشاطات البناء واألشغاؿ العمومية والمياه والصناعات الّتحويمية. في الجنوب واليضاب العميا

 صناديق وهيئات أخرى -2

يرة والمتوّسطة نجد مجموعة غذكرىا وفي إطار دعـ المؤّسسات الصّ  ةالّسالف الوكاالتباإلضافة إلى 
  :مف الّصناديؽ والييئات منيا

 . * الّصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب

 . * الّصندوؽ الوطني لمتّنظيـ والتّنمية الفالحية

 . * الّصندوؽ الوطني لتطوير الّصيد وتربية المائّيات

 . التنافسية الصناعية* صندوؽ ترقية 

 . راضي عف طريؽ االمتياز* صندوؽ التنمية الّريفية واستصالح اال

 . * الّصندوؽ الخاّص بترقية الّصادرات

إلى جانب ىذه الّصناديؽ نجد ىيئات أخرى تعمؿ عمى دعـ المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة 
  :والمتمثّمة في

تعمؿ عمى ترقية وتوفير اإلعالـ الكافي لممستثمريف حوؿ . * لجاف دعـ وترقية االستثمارات المحمّية
تقديـ القرارات المتعّمقة بتخصيص األراضي ألصحاب . األراضي والمواقع المخّصصة إلقامة المشاريع

ومف خالؿ ىذه األعماؿ قد تصبح بعض المناطؽ موقع جذب وبذلؾ . المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة
افيا األساسية وىي المساىمة في التنمية المحمّية وتحقيؽ اإلدماج والّتكامؿ تحّقؽ ىذه المؤّسسات أحد أىد

 . 26بيف المناطؽ

وتيدؼ إلى تحقيؽ  6996* بورصات المناولة والّشراكة التي تعتبر جمعّيات ذات منفعة عاّمة أنشئت سنة 
ـّ منيا إعالـ وتوجيو المؤّسسات وتزويدىا بالوثائؽ  الربط والتكامؿ بيف المؤسسات بناء . الالزمةعّدة ميا

تشجيع . االستغالؿ األمثؿ لمقدرات اإلنتاجية التي تمتاز بيا الّصناعات الموجودة. الصغيرة والمتوسطة
 (27). إنشاء مؤّسسات صغيرة ومتوسطة
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 خاتمة

يعني إخراج االقتصاد الوطني مف االعتماد عمى مصدر . إّف األخذ بالمؤّسسات الّصغيرة والمتوسطة
مف خالؿ زيادة معّدالت . لمّدخؿ المتمّثؿ في الّنفط إلى اقتصاد مبني عمى مصادر متنّوعة ومتعّددة وحيد
والمساىمة الفّعالة في دفع الكفاءة اإلنتاجية والقدرة التنافسية في عالـ سريع . وتوفير مناصب الشغؿ. النموّ 

 . الحركة

ؤّسسات األسس والقواعد الالزمة لقياميا فالتوجيات الجديدة لالقتصاد الجزائري قد وجدت فيو الم
. حيث أوليا أىمية كبيرة واىتماما واسعا باعتبارىا أىـ مداخيؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتطورىا

وىذا ما دفع بالدولة إلى تبّني استراتيجية واسعة وشاممة لمنيوض بيذا القطاع مف خالؿ إصدار جممة مف 
باإلضافة إلى إنشاء مجموعة مف الييئات والمؤسسات المتخصصة في . ةميالنصوص التشريعية والتنظي

دعـ ىذا القطاع لتجاوز العقبات وكذا متابعة النقائص وبعث إجراءات جديدة في كّؿ مّرة مف شأنيا أف 
 . تسّيؿ أكثر مف قياـ ىذه المؤّسسات

 / النتائج1

نفس التحّديات التي تواجييا مؤّسسات في  * تواجو المؤّسسات الّصغيرة والمتوسطة في القطاع العاـّ 
 . واإلدارةالجمارؾ . كما أّنيا تواجو تحّديات خاّصة بيا متمثمة في النقؿ. القطاع الخاص

غالبيتيا عبارة عف مؤّسسات . * ىيمنة القطاع الخاّص عمى المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 . ناعات التقميديةصغيرة وتركز غالبيتيا في قطاع الخدمات والص

ال سيما منذ إنشاء وزارة خاّصة . * تجسد االىتماـ المتزايد بيذه المؤّسسات مف قبؿ الّسمطات العمومية
سواء التي تساعد في خمؽ مناصب الّشغؿ . ومختمؼ األجيزة األخرى. بالمؤّسسات الصغيرة والمتوسطة

المساعدة الفنية واإلدارية واالستشارة الاّلزمة  وتعمؿ عمى توجيييا مف خالؿ تقديـ. بواسطة ىذه المؤّسسات
 . لمحصوؿ عمى تمؾ األمواؿ تالّضمانا وأ. تمؾ التي تساعد في توفير األمواؿ وأ. ليا

 / التوصّيات2

يا الحيوي في االقتصاد الجزائري تقترح يلتمكيف المّؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف أداء مياّميا ودور 
  :التوصيات التالية
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مؿ عمى تشجيع المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مجاالت نشاطاتيا لتشمؿ مجاالت أخرى مثؿ * الع
 . الّزراعة وقطاع الّطاقة والمناجـ

خاّصة وأّف . * تشجيع إنشاء مؤّسسات الّصغيرة والمتوسطة باعتبارىا ركيزة أساسية إلنشاء المشاريع الكبيرة
 . رة جّداجّؿ المؤّسسات بالجزائر ذات طبيعة صغي

* إعداد برنامج تأىيؿ أمثؿ وفّعاؿ ينشد االحتياجات الفعمية لممؤّسسات الصغيرة والمتوسطة والّسير عمى 
 . تنفيذه

الخبرة مف أجؿ التسيير األمثؿ  * تفعيؿ دور الخبرة واالستشارة لتمكيف المنشئيف المبتدئيف مف إكتساب
 . لمؤّسساتيـ وجعميـ أكثر نضجا في التعامؿ بأمواليـ

داري وقانوني مناسب لقياـ المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة البحث  * تحقيؽ محيط اقتصادي وا 
اإلندماج عف السبؿ الكفيمة لموصوؿ إلى اندماج إيجابي في العالقات االقتصادية الّدولية وتنظيـ مكاسب 

 . مف أجؿ التقميؿ مف اإلنعكاسات المتوّقعة
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 : الهوامش

                                                           

الجريدة ، 1996سبتمبر سنة  08الموافؽ ؿ 1417ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  296-96المرسـو التنفيذي رقـ  -6
 المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب وتحديد قانونيا األساسي. 52الرسمية عدد 

 مرجع نفسو.، 296-96مف المرسـو التنفيذي رقـ  06أنظر المادة  -6
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير ، اإلطار القانوني لدعـ المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بوالبردعة نيمة  -6

  .68ص، 2012، قسنطينة –جامعة منتوري ، كمية الحقوؽ، فرع التنظيـ االقتصادي، قسـ القانوف العاـ، في القانوف
التمويؿ الثنائي ىو تمؾ الصيغة التي تتـ بيف صاحب المشروع والكالة وتضـّ المساىمة ، ىناؾ نوعيف مف التمويؿ -6

أّما التمويؿ الثالثي وىو ذلؾ التمويؿ الذي يتـّ بيف ، الشخصية لصاحب المشروع والقرض بدوف فائدة الذي تمنحو الوكالة
الة والبنؾ وىذه الصيغة تضـ المساىمة الشخصية لصاحب المشروع والقرض بدوف فائدة الذي تمنحو صاحب المشروع والوك

 وقرض بنكي بتخفيض نسب الفوائد.، الوكالة
 .70ص، مرجع نفسو، بوالبردعة نيمة -5
 .73ص، مرجع سابؽ، اإلطار القانوني لدعـ المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بوالبردعة نيمة -6
يتعمؽ بترقية ، 64ج ر عدد  1993أكتوبر  06المؤرخ في  12-93مف المرسـو التشريعي رقـ  07/01أنظر المادة  -6

 االستثمار.
ندوة المشروعات الصغيرة ، أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، صالحي صالح -5

 .182ص، 2004جانفي  22إلى  18مف ، القاىرة، عربيةجامعة الدوؿ ال، والمتوسطة في الوطف العربي
 .183ص، المرجع نفسو، صالحي صالح -0
العدد ، مجّمة اقتصادّيات شماؿ إفريقيا، آفاؽ وقيود، المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة في الجزائر، آيت عيسى عيسى -3

 .281ص، جامعة تيارت، الّسادس
 يتعّمؽ بتطوير االستثمار.، 47ج ر عدد، 2001أوت  20المؤّرخ في  03-01مف األمر رقـ  21/2أنظر الماّدة  -6
 مرجع نفسو.، 03-01مف األمر رقـ  19أنظر الماّدة  -6
 مرجع نفسو.، 03-01مف األمر رقـ  24أنظر الماّدة  -5
 مرجع نفسو.، 03-01مف األمر رقـ  25و 23أنظر الماّدتيف  -0
 .184ص، مرجع سابؽ، الّصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريأساليب وتنمية المشروعات ، صالحي صالح -3
المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير ، 06ج ر عدد ، 2004جانفي  12المؤّرخ في  14-04المرسـو التنفيذي رقـ  -1

 القرض المصّغر وتحديد قانونيا األساسي.
 نفسو. المرجع، 14-04مف المرسـو التنفيذي رقـ  03أنظر المادة  -0
 مرجع سابؽ.، 14-04مف المرسـو التنفيذي رقـ  05/01أنظر المادة  -6
 .81ص، مرجع سابؽ، اإلطار القانوني لدعـ المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بوالبردعة نيمة -6
التنمية االجتماعية المتضمف إنشاء وكالة ، 40ج ر عدد ، 1996جواف  29المؤّرخ في  232-96المرسـو التنفيذي رقـ  -5

 وتحديد قانونيا األساسي.
 مرجع نفسو.، 232-96مف المرسـو التنفيذي رقـ  07و 06أنظر الماّدتيف  -0
 .281ص، مرجع سابؽ، المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة في الجزائر، آيت عيسى عيسى -6
 WWW.CNAC.DZموقع الّصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة:  -6
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 مداخلة حتت عيواٌ املتوشطةاملؤشصات الصغرية وعه عً اهليئات املتخصصة يف د

                                                                                                                                                                                        

الممتقى الوطني حوؿ ، واقع وتحديات -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، سارة عزايرية، قتاؿعبد العزيز  -6
كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو ، ديسمبر 06/07يومي ، إشكالية المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 .3ص، 2017، الوادي -جامعة الشييد حمة لخضر، التسيير
 مرجع سابؽ.، الّصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالةموقع  -6

، جامعة منتوري 11عدد ، مجمة العمـو االنسانية، المؤسسة المصغرة المفيـو و الدور المرتقب، مباركي محمد اليادي -  26
   138ص، قسنطينة

الدورة الدولية حوؿ "نمويؿ المؤّسسات ، ؽ تمويؿ المؤّسسات الّصغيرة والمتوسطة في الجزائرآفا، حساني رقّية، خوني رابح -6
 .948ص، الّصغيرة والمتوسطة وتطويرىا في االقتصادّيات المغاربية" )بدوف فعالّيات(



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة عرب البورصة
 

 

 

 الطالب حامت مىلىدمن إعداد: 

 طالب دكتىراه

 العلىم الصياشية و كلية احلقىق

 تيسي وزو –جامعة مىلىد معمري 
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

 مقدمة: 

لجنة تنظيم عمميات البورصة  اىتماما خاصا من طرف والمتوسطة المؤسسات الصغيرةلقيت 
شركة تسيير وكذلك من طرف ( 2) 14-8:المعدل والمتمم لمنظام رقم (  1) 12-23ومراقبتيا بصدور النظام 

في  ياالقواعد الخاصة إلدراج 12-23النظام حدد إذ بورصة القيم من خالل إصدارىا لنشريات خاصة بيا، 
 البورصة مع ترك األحكام العامة ألنظمة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا

يمكن ليذه السوق أن توفر لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انطالقتيا مصدرًا بدياًل لمحصول 
تستقطب محكمة التنظيم مالية سوق ج لالولو من خالل ، لمنموميمة فرصة ليا عمى رؤوس أموال ما يتيح 

 إلدراجما يستدعي البحث عن إجراءات واآلليات القانونية  .مستثمرين من أجل توظيف استثماراتيمال
 .؟بورصةفي الالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 سيتم من خالل ىذه الدراسة التطرق ألحكام إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة
، والذي ال يكون إال بإتباع إجراء إلزامي وجوىري خاص بسوق المؤسسات الصغيرة األول(المحور )

 )المحور الثاني(.والمتوسطة فرضو القانون بموجب قواعد آمرة ال تجوز مخالفتيا
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

 المحور األول: بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة:'' سوق ذات نظام إدراج متميز'' .

يستدعي التطرق لمقواعد القانونية التي تحكم إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة القيم 
 و المنقولة. تعريف ىذه السوق المالية المستحدثة التي أنشئت خصيصا ليذا النوع من المؤسسات) أوال(،

 دراسة شروط قبول إدراجيا)ثانيا(.  

 والمتوسطة:التعريف ببورصة المؤسسات الصغيرة  -أوال

 .تتضمن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة سوقًا لسندات رأس المال وسوقًا لسندات الدين
 :تتكون سوق سندات رأس المال من

 : السوق الرئيسية -أ

( شركات مدرجة في تسعيرة 16ويوجد حاليًا خمسة ) ، إذموجية لمشركات الكبرىوالتي تكون 
 : السوق الرئيسية، وىي

 مجمع صيدال: الناشط في القطاع الصيدالني. 

 ،مؤسسة التسيير الفندقي األوراسي : الناشطة في قطاع السياحة 

 ،أليانس لمتأمينات : الناشطة في قطاع التأمينات 

  رويبة : الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، -سي ا–أن 

 مؤسسة بيوفارم : الناشطة في القطاع الصيدالني  

 : ت الصغيرة والمتوسطةسوق المؤسسا -ب

نشاؤىاتم  التيمخصصة لمشركات الصغيرة والمتوسطة، و  تعتبر سوقا  3123في سنة  استحداثيا وا 
المعدل والمتمم لمنظام رقم  (3) 12-23نظام لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا رقم صدور بموجب 

:8-14
شروط اإلدراج في  كما أن سوق تراعي خصوصياتيا. . وبذلك استفادة في ىذا اإلطار من(4)

 تمبيتيا.ممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكاد تكون تعجـــيزية ال يمكن لصارمة تعتبر السوق الرئيسية 

 :القيم لبورصة الرسمية التسعيرة التالي البياني الشكل ويمثل
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

 
(5) نقال عن الموقع الرسمي لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة -

 

 

 شروط إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة -ثانيا

بعض التعديالت عمى  إدراج 12-23تم بموجب نظام لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا رقم 
المطبقة عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلدراجيا في البورصة، والتي من شأنيا التخفيف الشروط 

 وتتمثل ىذه الشروط في:، المؤسسات وتشجيعيا عمى ولوج سوق البورصةعمى ىذا الصنف من 

شركة ذات  ذات نظام المؤسسة الراغبة في ولوج بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكونأن  - أ
، دون أن يشترط عمييا القانون حد أدنى لرأس المال عمى خالف المؤسسات والشركات الراغبة في أسيم

دون اإلخالل بأحكام القانون التجاري المتعمقة بالشركات ذات األسيم التي تقوم  الولوج لمسوق الرئيسية
 .(6) بالمجوء العمني إلى االدخار

غبة ايتعين عمى جميع الشركات الر . حيث (7)عمى األقل ( سنوات16تعين مستشار مرافق لمدة خمس ) - ب
في إطار اتفاقية  بورصةكون ليا مرقي يفي إدراجيا في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن 

 .(8)حددت المجنة نموذجيا
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

.، والذي (9)عمى أقصى تقدير يوم اإلدراج في البورصةفي ٪ كحد أدنى 21تفتح رأسماليا بنسبة  - ج
( مستثمرين من 14أو ثالثة )إذا كانوا من الجميور ( مساىما 61عمى ما ال يقل عن خمسين )يوزع 

(10)المستثمرين المؤسساتيين
 

لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا  تقررالمالية لمعامين الماضيين، ما لم  اتيانشر كشوف - د
  .(11)ذلكمن إعفائيا 

 المحور الثاني: مرقي بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ''آلية رقابة ومرافقة...''

في عمميات البورصة أو بنكا أو  معتمدا يكون وسيطا والذي ،مرقي البورصة ىو مستشار مرافق
ستراتيجية األعمال، مع تمتعو بالّخبرة  مؤسسة مالية أو شركة استشارية في مجاالت المالية والقانون وا 

بو ومسجال لدى  الكافية في عمميات ىيكمة رأس المال، واندماج وشراء المؤسسات، عمى أن يكون معترفا
 .(12)لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا

 قائمة المرقين: شروط االلتحاق ب -أوال

تختمف شروط االلتحاق بالمرقين في البورصة، إذا ما كان الشخص الراغب في االلتحاق من 
 األشخاص المرخص ليم بممارسة نشاط المشورة من عدمو: 

والمؤسسات المالية المعتمدون لمقيام بنشاطات  البنوكو موسطاء في عمميات البورصة بالنسبة ل -أ
   المشورة:

يتم تسجيميم تمقائيا في قائمة مرقي البورصة، شرط أن يقوموا بتعيين ممثمين عنيا مخولين قانونًا 
 والمتمثمين في:( 13)

 بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 بنك التنمية المحمية 

 البنك الخارجي الجزائري 

 ريالبنك الوطني الجزائ 

 بي أن بي باريبا الجزائر   

 بنك-بنك التوفير واالحتياط   
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

 القرض الشعبي الجزائري 

 جرانت ثورنتون_ شركة ذات أسيم  

 أر أم جي لالستشارات_ شركة ذات مسؤولية محدودة  

 ارنست يونغ 
(14)  

  بالنسبة لألشخاص غير المرخص لهم بممارسة نشاط المشورة:  - ت

جراءات تسجيل مرقي البورصة بموجب تعميمية لجنة تنظيم عمميات البورصة  تم تحديد شروط وا 
3124 جوان :المؤرخة في  3124-12ومراقبتيا رقم 

 والمتمثمة في: 

من ممارسة  نأن يكون من األشخاص المعنوية، فبذلك تكون المجنة قد أقصت األشخاص الطبيعيي .2
 .(15)صغيرة والمتوسطةنشاط المرقي في بورصة المؤسسات ال

إثبات خبرة ال تقل عن سنتين في مجال تقديم المشورة لممؤسسات االقتصادية، أو بصفة عامة كل  .3
 .(16)خدمة موجية لتسييل إنشاء وتنمية المؤسسات

 .(17)أن يتوفر عمى اإلمكانيات المادية والتقنية التي تسمح لو بممارسة ميامو .4

 :  في بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهام المرقيثانيا: 

أساسي في  المستشار والموجو لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمعب كذلك دور يقوم المرقي بدور
لذلك فميامو تختمف من مرحمة إلى  .مراقبة احترام التزامات الشفافية التي تخضع ليا المؤسسات المدرجة

 أخرى:

 :في مرحمة ما قبل اإلدراج –أ

بورصة معتمد بالمرقي  إمضاء اتفاقية معيجب عمى المؤسسة الصغيرة والمتوسطة سبق لبقول أنو 
 عممية إدراجيا. ل يةتحضير اإلجراءات السندات وفي ىا لملمساعدتيا عند إصدار 

توقيع المذكرة الخاضعة لتأشيرة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا وأن ب يقوم في سبيل ذلك
إغفال من شأنو أي لمواقع وأن المذكرة ال يشوبيا  تيامطابقيراقب مدى و  عمومات الواردة فييا،الميتأكد من 

(18)لما ىو وارد فييا المؤسسة  أن يؤثر عمى إدراك
. 
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

فإن المرقي في ىذه المرحمة يساىم في اإلعالم الصحيح والصادق لممؤسسة المزمع إدراجيا  لذلك  
 في البورصة من أجل اتخاذ قراراتيا عمى دراية وبينة من أمرىا.

 :مرحمة اإلدراج -ب

عمى الشركة أن تبرم مع مرقي البورصة اتفاقية يتم إعدادىا وفقًا لمنموذج التي حّددتو لجنة  يجب
( 3تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا، لمدة سريان يتفق عمييا بين الطرفين، عمى أن ال تقل عن سنتين )

 .(19)اثنتين

االتفاقية، فتصبح المؤسسة يجب إخطار لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا في حال إنياء كما 
 .الصغيرة والمتوسطة ممزمة عمى الفور بتعيين مرّقي بورصة جديد

 مرحمة ما بعد اإلدراج -ج

يكمف مرقي البورصة بمراقبة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وضمان إيفائيا الدائم بالتزاماتو 
حدوث تقصير من قبل المؤسسة في حال ف .القانونية والتنظيمية فيما يتعمق باإلفصاح عن المعمومات
 .م ليا المشورة الالزمة لتصحيح الوضعدالمْصدرة، ينبغي لمرقي البورصة أن يذكرىا بالتزاماتيا ويق
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

 الخاتمة:

 من خالل ما سبق يمكن التوصل لمنتائج التالية:

  12-3123المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التسييالت المستحدثة بموجب النظام رقم  استفادة -
باعتباره  استحداث آليات من شأنيا تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولوج سوق البورصة -

 .تطوير المؤسساتميمة من شأنيا وسيمة تمويل 
يجاد سبلمساىمة البورصة في  -  .كفيمة لتطوير نفسيا وتنميتيا احتكاك ىذه المؤسسات باآلخر وا 

جديدا، بحيث أن العامل ينتقل من كون المؤسسة مصدر رزق  نفساً بإعطائيا يا من الزوال تياحمو 
 .لو إلى شريك فيصبح أكثر انتماء ليا ما يؤثر إيجابيا عمى مردوديتيا

عدادىا فقة من طرف شركات مرقية في البورصة لتييئتيا امر المؤسسة محل يجب أن تكون  - وا 
 .ومرافقتيا

لكن بالرغم من االيجابيات المسجمة فيما يتعمق بالتسييالت والضمانات التي تضمنتيا سوق المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة، اال انيا تبقى غير كافية لعدة اعتبارات:

 الدور المزدوج الموكل لممرقي الذي سيؤثر عمى نجاعتو ومصداقيتو اتجاه المؤسسة، لذلك حبذا لو -
يكتفي المرقي بميام المراقة االستشارات. مع ترك ميام الرقابة لمجنة تنظيم عمميات البورصة 

 وشركة تسيير البورصة.

عدم تحديد عدة عناصر جوىرية بالنسبة لالتفاقية المبرمة بين المؤسسة والمرقي. بما في ذلك  -
ذا كانت المؤسس ة ىي التي تدفع األتعاب فما طريقة دفع أتعاب االستشارة والجية المكمفة بذلك، وا 

ىي طريقة تحديدىا. لذلك يستوجب األمر تدخل المجنة او شركة تسيير البورصة لتوضيح بنود 
 االتفاقية بدقة.
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اإلطار القانوني لتنويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة عرب 

 البورصة
 مداخلة حتت عهوان

 الهوامش:

                                                           
-8:، المعّدل والمتّمم لمّنظام رقم 3123يناير  23المؤرخ في  12-23لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا رقم  نظام - 1

 .3123 جويمية 26بتاريخ الصادر  52 ج ر عددالمتعّمق بالّنظام العام لبورصة القيم المنقولة.  14
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املؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة 

 مشكل البطالة يف اجلسائر
 

 

 

 

 طالبة تىكالٌ وهًبةمن إعداد: 

 طالبة دكتىراه

 كلًة احلقىق و العلىم السًاسًة 

 حممد البشري اإلبراهًمٌ برج بىعريريججامعة 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 مقدمة:

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األدبيات االقتصادية العالمية العمود الفقري لتحقيق 
التنمية لما ليا من دور فعال في خمق قيمة مضافة لالقتصاد والجزائر من بين دول العالم التي سخرت 

ىذه المؤسسات وعمميا وتأىيميا، وذلك من أجل تحقيق األىداف التي  العديد من اإلمكانيات لتطوير وترقية
أنشأت ألجميا، ولعل أىم المؤشرات الدالة عمى تطور وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مساىمتيا 
في تخفيض معدالت البطالة التي أصبحت مشكل يؤرق متخذي القرار في الجزائر، لذا انتيجت الجزائر 

سات والبرامج لمتخفيف من حدتيا من خالل سياسات التشغيل المطبقة لخمق مناصب الشغل جممة من السيا
في القطاع العام والخاص، وىنا جاءت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كحل أمثل لرفع مستويات حجم 
العمالة، لما ليا من خصائص ومميزات تسمح لمعديد من العاطمين عن العمل فتح مجال إنشاء مؤسساتيم 
الخاصة، التي تضم مجموعة من العمال، التي تساىم في رفع اإلنتاج واإلنتاجية مع نمو وضمان استمرارية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتيا، ولذا جاء ىذا البحث ليدرس فعالية ىذه المؤسسات في تخفيض 

 معدالت البطالة، وعميو اإلشكالية التي تطرح :

 الصغيرة والمتوسطة في خفض معدالت البطالة في الجزائر؟إلى أي مدى تساىم المؤسسات 

 ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تناولنا البحث في محورين:

 .المحور األول: اإلطار النظري في البحث 
  المحور الثاني: أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في تخفيض معدالت

 البطالة.
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 األول: اإلطار النظري لمبحث. المحور

 أوال: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: – 1

إن تحديد مفيوم واضح لممؤسسات الصغيرة يشكل وجيات نظر مختمفة بين العديد من المشرعين 
بين صنف تمك  والخبراء وأصحاب القرار، نظرا الختالف المعايير التي عمى أساسيا يتم التمييز

المؤسسات، وكذا العوامل والظروف السائدة في كل بمد، ويمكن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 :(1)حسب اختالف الييئات الدولية

 :  اإلتحاد األوروبي–أ 

حيث يرتكز ىذا التعريف عمى ثالثة مقاييس وىي عدد المستخدمين ورقم األعمال أو الميزانية 
ستقاللية، حيث عرف اإلتحاد األوروبي المؤسسات المصغرة أنيا تمك المؤسسات التي السنوية ودرجة اال

تشغل أقل من عشر أجراء، في حين عرفت المؤسسات الصغيرة عمى أنيا تمك التي تشغل أقل من خمسين 
عامل، ورقم أعماليا السنوي ال يتعدى سبعة ماليين أورو، أما المؤسسات المتوسطة فيي تمك المؤسسات 

 مميون أورو. 48عامل وال تتجاوز رقم أعماليا  250التي تشغل أقل من 

 : منظمة العمل الدولية –ب 

األوروبي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن منظمة العمل الدولية  عمى خالف تعريف اإلتحاد 
ركزت أكثر عمى المشروعات الصغيرة بمعايير مختمفة حيث عرفت المؤسسات الصغيرة كما يمي : " ىي 
وحدات صغيرة الحجم جدا تنتج وتوزع سمعا وخدمات، وتتألف من منتجين مستقمين يعممون لحسابيم 

رية في الدول النامية، وبعضو يعتمد عمى العمل من داخل العائمة وبعضيا قد الخاص في المناطق الحض
يستأجر عماال أو حرفيين، ومعظميم يعمل برأس مال ثابت صغير جدا ويستخدم كفاءات ذات مستوى 
منخفض، وعادة ما تكون مداخيميا غير منتظمة وتوفر فرص عمل غير مستقرة وتدخل ضمن القطاع غير 

 ر مسجمة وال تتوافر عنيا بيانات في اإلحصائيات الرسمية ".الرسمي، وىي غي

 :  تعريف إتحاد بمدان جنوب شرق آسيا –ج 

ال يختمف ىذا التعريف عن تعريف اإلتحاد األوروبي إال أنو ركز أكثر عمى حجم العمالة، حيث 
إلى  10شغل من عمال، في حين تمك التي ت 09إلى  01تعتبر مؤسسة عائمية وحرفية تمك التي تشغل من 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

عامال تعتبر مؤسسات متوسطة  99إلى  50عامال، تعتبر مؤسسات صغيرة، أما تمك التي تشغل من  49
 عامل. 100أما المؤسسات الكبيرة فيي التي تشغل أكثر من 

  لجنة التنمية االقتصادية واألمريكية: –د 

توسطة، عمى أنيا تمك عرفت لجنة التنمية االقتصادية واألمريكية المؤسسات الصغيرة والم
المشروعات التي تعتمد عمى استقاللية اإلدارة، وأن يكون المدير ىو مالك المشروع ويتشكل من مجموعة 

 .(2)من األفراد ومحمية النشأة بحيث يكون أصحاب المشروع قاطنين في منطقة المشروع

يرة والمتوسطة عمى أما المشرع الجزائري فقد اعتمد في تحديده وضبطو لمفيوم المؤسسات الصغ
 18.01المعايير التالية: حجم العمالة، الحصيمة السنوية لمميزانية، وىذا طبقا لما جاء بو القانون رقم 

 التي نصت عمى ما يمي: 7، و6، 5، 4من مواد  2001ديسمبر  12الصادر في 

 1التي تشغل من  ىي التي تقوم بإنتاج السمع والخدمات 4المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المادة -
و  100مميار دينار أو الميزانية العامة تتراوح بين  2عامل، ورقم أعماليا السنوي ال يتعدى  250إلى 
 مميون دينار. 500

عامل،  250إلى  50 إلى أن تمك المؤسسات المتوسطة تمك التي تشغل مابين 5في حين أشارت المادة  -
 100مميار دينار أو الميزانية العامة تتراوح بين  2مميون دينار إلى  200ورقم أعماليا السنوي يتراوح بين 

 مميون دينار. 500و 

 49إلى  10عمى أنيا تمك التي تشغل مابين  6أما المؤسسات الصغيرة فقد تم تعريفيا حسب المادة  -
مميون دينار.  100مميون دينار أو الميزانية العامة السنوية التتجاوز  200عامل، ورقم أعمال ال يتجاوز 

 09إلى  01في حين تصنف المؤسسات المتناىية الصغر أو الصغرى عمى أنيا تمك التي تشغل مابين 
مميون دينار، وىذا  10مميون دينار أو الميزانية العامة السنوية ال تتجاوز  20عمال، ورقم أعمالو أقل من 

 ، يمكن تمخيص ذلك في الجدول التالي:(3)18.01من القانون رقم  07المادة  حسب
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 01الجدول رقم 

 الميزانية السنوية رقم األعمال عدد العمال الصنف المادة

مؤسسات صغيرة  04المادة 
 ومتوسطة

مميار دينار  2 250 - 1
 جزائري

100 - 500 
دينار مميون 

 جزائري

مميون  200من  250 - 50 مؤسسات متوسطة 05المادة 
مميار  2إلى 

 دينارجزائري

 500إلى  100
مميون دينار 

 جزائري

مميون  200أقل  49 – 10 مؤسسات صغيرة  06المادة 
 دينار جزائري

 100أقل من 
مميون دينار 

 جزائري

مميون  20أقل  09 - 01 مؤسسات مصغرة 07المادة 
 جزائريدينار 

مميون  10أقل من 
 دينار جزائري

 2001-12-15القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة جريدة رسمية : المصدر 

( حيث تم تعديل تصنيف 18-01حيث تم تعديل القانون المشار اليو سابقا )القانون رقم  
مع اإلبقاء عمى حجم العمالة ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب  رقم األعمال و الحصيمة السنوية  

بـأنـيـا مــؤسـسـة إنـتـاج السمع rحيث تــعــّرف المؤسسة الــصــغــيــرة المـتــوســطـة مـيـمـا كـانـت طـبـيـعـتــيـا الـقـانـونــيـة
يـــتـــجـــاوز رقـم أعـــمـــالـــيـــا الـــســـنـــــوي  تــشـغل من واحـد إلى مائتان و خمسون شخصا،ال و/أو الخدمات

  أو ال يـتـجاوز مـجـموع حـصـيمـتـيا السنوية مميار دينار جزائري. ماليـير ديـنـار جزائـري )4أربـــعـــة )

ورقم أعـمـالـيـا  شـخـصـا 250 إلى50: تـعـّرف المؤسـسـة المـتـوسـطة بـأنـيـا مـؤسـسة تـشـغـل مـا بين  8المادة 
( مـاليــيـــر ديـــنــار جـزائـري أو  4مـــمـــيـــون ديــنـــار جـــزائـــري إلى أربـــعــة ) )400أربـعـمـائـة ) الـسـنـوي مـا بـبن

(ديــــنــــار  1ـــمــــيــــار )مــــمــــيــــون ديــــنــــار جــــزائــــري إلى مـ)200مـائتي) مجـمـوع حـصـيـمـتـيا الـسـنـويـة مـا بـين
 جزائري
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

(إلى تــــســــعــــة و  10عــــشـــرة ) : تـعـّرف المـؤسـسـة الـصـغـيـرة بـأنـيـا مـؤسـسـة تــــشــــغل مــــا بـــين 9المـاّدة 
مـــمــيـــون ديــنـــار جــزائـــري أو  (400)شــخــصــا ورقم أعــمــالــيــا الــســنـوي ال يــتــجــاوز أربــعــمــائـة (49أربعون)

 ( مميون دينار جزائري. 200مــجـــمــوع حـــصــيـــمــتـــيــا السنوية ال يتجاوز مائتي )

حـــد إلى ( وا 1: تـــعــّرف المـــؤســســـة الــصـــغــيـــرة جــدا بـــأنــيــا مــــؤســـســــة تـــشــــغل مـن شـــخص ) 10المادة 
ممـيون ديـنار جـزائري أو مــجـمــوع  '40أشــخــا ص ورقم أعــمــالـــيــا الــســنــوي أقل من أربعون ( )9تــــســـعـــة )

  .(مميون دينار جزائري 20حـصـيمـتيـا السـنوية ال يتجاوز عشرين )

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: – 2

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كغيرىا من الييئات والمؤسسات، تتميز بمجموعة من الخصائص 
 (4)والمميزات يمكن تمخيصيا فيما يمي : 

 صاحب المشروع ىو المشرف المباشر لمعمل، -

 خمق فرص عمل جديدة، -

 سيولة التأسيس واإلنشاء، سببيا الرئيسي ضآلة حجم التكاليف، -

 تاج مع الحاجات ومتطمبات السوق،سيولة تكيف اإلن -

 الممكية الفردية أو العائمية أو شركات أشخاص، -

 ال تتطمب تكنولوجيا عالية. -

 ( 5)باإلضافة إلى مجموعة خصائص أخرى تتعمق ب : 

البقاء عمى الحجم الصغير أو المتوسطة، رغم قدرة المالكون عمى التغيير واالنتقال إلى وضعية أو حجم  -
فر الفرص لذلك، وذلك لتفادي الوقوع في مشاكل تمويل النمو السريع في مرحمة النضج، وغيرىا كبير، لتو 

من العواقب التي يصعب اتخاذ القرار بشأنيا، لذلك نجد الكثير يفضمون البقاء عمى الحجم الصغير 
 والمتوسط.

لتكيف السريع والمرن إلحداث المرونة وسرعة االستجابة وكذا القدرة عمى االبتكار والريادة، تسمح ليا با -
 البيئة التنافسية، وكذا االىتمام بنوعية المنتج.



 

 
 
 

 
 

 - 875 -  جامعة تيسي وزو   2019نوفنرب  28يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

الحرية المتاحة لمتعامل مع المواقف المختمفة، كحرية اختيار أسموب اإلدارة وتسييرىا وكذا ميزة االستفادة  -
الزبائن، ىذا مايجعل  من العائد واألرباح المتحققة لممؤسسة، باإلضافة إلى سيولة التعامل مع العاممين وكذا

 البيئة والمحيط العممي لممؤسسة أكثر مرونة ويسمح لتحقيق الرضا لكل األطراف. 

 ثانيا : البطالة.

 تعريف البطالة: – 1

تعرف البطالة حسب منظمة العمل الدولية بأن العاطل عن العمل ىو ذلك الفرد الذي فوق سن 
، (6) ، ويبحث عنو، عند مستوى آخر سائد لكنو ال يجدهيعمل وىو قادر عمى العمل وراغب فيو معينة وال

ويصنف ىذا التعريف كتعريف رسمي لمبطالة، في حين تعرف البطالة من الناحية العممية عمى أنيا الحالة 
التي ال تستخدم فييا قوة العامل استخداما أمثال وكامال، وبالتالي عدم الوصول إلى رفاىية أفراد المجتمع 

 .(7)رضية، ناتج عن تباين بين النتائج الفعمية والواقعية والنتائج المحتممة بصفة كاممة وم

 أنواع البطالة : – 2

 يمكن التطرق ىنا فقط ألىم أنواع البطالة ونذكر منيا :

: نشأت ىذه البطالة نتيجة ترك العمال لوظائفيم من أجل البحث عن وظائف  البطالة االحتكاكية –أ 
 (8)ة نشاطات أخرى مثل تربية األطفال أو الدراسة ... الخ.أفضل، أو من أجل ممارس

: ويقصد بالبطالة الييكمية عدم وجود تناسق وتوافق بين خصائص العمل المعروض البطالة الهيكمية –ب 
 (9)والمطموب.

: ىي توظيف عدد كبير من الموظفين في مرفق معين ال يتحمل ذلك العدد، مما  البطالة المقنعة –ج 
 (.10)يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية الحدية لمعمل

 سوق العمل في الجزائر : –3

مقارنة بالسنوات  2016خالل سنة  10.5%رغم انخفاض معدالت البطالة في الجزائر المقدر ب 
، وىذا يفسر 2005سنة  15.3%0، لتنخفض إلى (11)2000سنة  29.8%الماضية حيث كانت تتجاوز 

الجيود المبذولة من أجل تخفيض معدالت البطالة، إال أنيا تبقى مرتفعة مقارنة مع دول العالم األخرى، 
جعل الييئات الحكومية تنتيج مجموعة من البرامج والسياسات لخمق مناصب الشغل لمشباب،  وىذا ما

ناثا، خريجي جامعات  :(12)...الخ ومن بين  أىم ىذه السياسات نذكر ذكور وا 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 ،برامج تشغيل الشباب 
 ،الوظائف المأجورة بمبادرة محمية 
 قبل التشغيل، عقود ما 
  برامج األشغال ذات المنفعة العمومية، وذات االستعمال المكثف لميد العاممة، إضافة إلى ىيئات دعم

 المؤسسات والمتمثمة في ما يمي:
 ".القروض المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرANGEM" 
 ".إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة عن طريق الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالةCNAC" 
 ".إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابANSEJ" 
 لوكالة الوطنية لتطوير االستثمار."إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة عن طريق اANDI" 

، 2008( الذي أنشأ أفريل DAIP).باإلضافة إلى استحداث جياز جديد لمساعدة اإلدماج الميني
وييدف إلى تسييل االستفادة من منصب عمل دائم لطالبي العمل ألول مرة المسجمين عمى مستوى الوكالة 

ق العمل ومعدالت البطالة في الجزائر من خالل "، ويمكن توضيح واقع سو ANEMالوطنية لمتشغيل"
 الجدول التالي:

 .2016إلى  2005: معدالت البطالة في الجزائر من  02الجدول رقم 

% 
2005804400010.30
2006886900012.30
2007859400011.80
2008914500011.30
2009247200010.20
2010973500010.00
2011959900010.00
20121017000011.00
20131078800009.80
20141023900010.60
20151059400011.20
20161084500010.50

 www.ons.dzمن إعداد الباحث باالعتماد عمى موقع الديوان الوطني لإلحصائيات  :المصدر

http://www.ons.dz/
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 %11و  10من خالل الجدول نالحظ أن معدالت البطالة عمى المستوى الوطني محصورة بين 
، رغم ذلك تبقى ىذه النسب نسبية ألنيا ال تشمل كل الشرائح بل ال تمس 2016الى سنة  2005من سنة 

افة إلى وجود فئات تعمل فقط لفترات مؤقتة ثم تنقطع تمك الفئة التي تعمل خارج القطاع الرسمي، باإلض
عن العمل لظروف تنظيمية بالعمل، وكذا لطبيعة النشاط والقطاع الذي تشغل فيو تمك الفئة.إال أنيا تعتبر 

يفسر ارتفاع معدالت البطالة إلى قمة  مرتفعة مقارنة باإلمكانيات المادية و المالية التي تمتمكيا الجزائر، وما
ثمارات والمؤسسات ذات االستقطاب الواسع لميد العاممة، باإلضافة إلى تجنب الشباب العمل في االست

الكثير من القطاعات كالفالحة والزراعة ...الخ، باإلضافة إلى عدم استغالل الدولة لمعديد من الموارد 
 واإلمكانات لصالح الشباب الجزائري. 

بمغ حجم الناشطين  2015الل سبتمبر وحسب منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات خ
لنفس السنة،  %80.6مقارنة بالرجال الذين بمغت  %19.4نسمة مثمت فيو الفئة النسوية  11.932.000

بارتفاع عدد السكان الناشطين اقتصاديا بعد  2015وبصفة عامة تميزت وضعية سوق العمل خالل سنة 
 479000يعادل زيادة  وىو ما %42التزايد حيث بمغت نسبة ىذا  2014التراجع الذي شيدتو سنة 

شخص، ويرجع ىذا االرتفاع إلى الزيادة في حجم الفئة المشغمة وفئة الباحثين عن عمل، في حين عرفت 
مثمت فيو  2015مقارنة بسنة  12.117.000زيادة في حجم الناشطين اقتصاديا حيث بمغت  2016سنة 

اقع سوق العمل في الجزائر إال أنو يبقى في الواقع ، وىذا مؤشر جيد حول و %89.5نسبة المشتغمين 
تقدمو الييئات من  العديد من الشباب بمختمف الشرائح يعاني من ىاجس البطالة، ألسباب عدة رغم ما

مؤسسات داعمة ومشجعة لمرفع من وتيرة االقتصاد نحو النمو، ومنو تخفيض معدالت البطالة منا : 
ANDI, ANSEJ, ANGEM, CNAC مجال الشغل أمام العديد من  التي ساىمت في فتح ...الخ

 الشباب من خالل إنشاء مؤسساتيم الخاصة بمختمف تصنيفاتيا سواء مصغرة، صغيرة أو متوسطة.

 المحور الثاني : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالة.

 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: – 1

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برامج سياسات التشغيل، منفذ النجدة لحل مشكل البطالة 
لدى لعديد من طالبي العمل، فقد ساىمت في خمق مناصب شغل لصالح الراغبين في إنشاء مؤسساتيم 

 (13)الخاصة، كما تكمن أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى عد أصعدة نذكر منيا ما يمي 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 األهمية االقتصادية: –أ 

 .توفير مناصب الشغل خاصة لمن لم يتمقوا التعميم الكافي لتوظيفيم في المؤسسات الكبيرة 
 .توفير المواد األولية والحاجات الضرورية لممؤسسات الكبيرة 
  تحقيق التطور االقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي لالقتصاد واعتمادىا عمى التكنولوجيا

عطاءىا  أىمية بالغة. وا 
 .تعبئة المدخرات 
 .تحقيق التنمية اإلقميمية المتوازنة 
 .خمق اإلبداع واالبتكار 
 .زيادة الصادرات وتنوعيا 

 األهمية االجتماعية: –ب 

باإلضافة إلى األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنعكس أىميتيا أيضا في الحياة 
 االجتماعية والمتمثمة في :

  عالقات وثيقة مع المستيمكين في المجتمع.تكوين 
 .شباع رغبات األفراد  خدمة المجتمع وا 
 .تخفيف حدة اآلفات االجتماعية من خالل توفير مناصب الشغل 
 .تحقيق الحرية واالستقالل لألفراد 

توضيح أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من خالل استثمارىا الواسع في الجزائر،  ويمكن
 حسب إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات والعديد من الييئات الوطنية والمحمية.
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : – 2

توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع )عام ، خاص(، وحسب الطبيعة  : 03الجدول رقم 
 2018القانونية لممؤسسة إلى غاية السداسي األول 

628219262628481

4646820464682

2231950223195

2414940241494

10929082621093170

% 99.980.02100

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى اإلحصائيات وزارة الصناعة والمناجم المصدر :

Bulletin d’information statistique de la PME N°33, Edition novembre 2018, P.07 

نالحظ من خالل الجدول أن التوجو العام لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاع 
الخاص، حيث تستقطب أكبر عدد من المؤسسات، وىذا يعكس السياسة العامة لمدولة، حيث نجد أن أكثر 

القطاع العام سوى  يمثل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمقطاع الخاص، في حين ال %99من 
، وىذا يوضح أكثر أن القطاع الخاص ىو األكثر مساىمة في االقتصاد، وىذا ينعكس عمى حجم 0.02%
 العمالة.
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 مناصب الشغل المستحدثة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3

مناصب الشغل المستحدثة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة :  04الجدول رقم 
2017/2018 

20172018
%

 %% 

1.517.99058.341.575.00358.543.76

1.06028940.751.093.17040.643.10

2.578.27999.092.668.17399.183.49

23.6790.9122.0730.826.70

2.601.9581002.690.2461003.39

 : إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم. المصدر

Bulletin d’information : lbid P.13 

من خالل الجدول السابق أن القطاع الخاص يوظف أكثر عدد من العمال، بل أغمبية  نالحظ
وىذا نتيجة سياسة  %99.18عامل أي بنسبة  2.668.173العمال متمركزة في القطاع الخاص، مجموع 

الخوصصة التي انتيجتيا الجزائر من بداية التسعينات، باالتجاه نحو اقتصاد السوق، بفتح المجال أمام 
 %3.39شخاص بمختمف الشرائح بإنشاء مؤسسات باختالف طابعيا القانوني، كما نالحظ زيادة نسبة األ

موظف، وىي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بعدد المؤسسات التي  88.328في التوظيف خالل مدة سنة أي 
عدل مؤسسة أي بمعدل أو متوسط عاممين لكل مؤسسة، وىذا م 32.881أنشأت خالل سنة والتي قدرت ب

 1ضعيف جدا، بالرغم أنو حسب تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن توظيف العمال ينحصر بين 
موزعة حسب تصنيف كل مؤسسة، ىذا يعكس وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي  250إلى 

 يوضحو الجدول التالي : يغمب عمييا تصنيف المؤسسات المصغرة والصغيرة وىذا ما
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 2018: عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب الصنف إلى غاية  05الجدول رقم 

 %النسبة  عدد المؤسسات تصنيف المؤسسة

 97.7 1.068.027 عمال( 9-1مؤسسة مصغرة )

 2.00 21.863 عامل( 49-10مؤسسة صغيرة )

 249-50مؤسسة متوسطة)
 عامل(

3280 0.30 

 100 1.093.170 المجموع

 إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم المصدر:

Bulletin de statistique lbid P..8 

 إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالة: – 4

والمتوسطة أحد أىم اآلليات والسياسات التي استعممت في تخفيض  الصغيرة تعتبر المؤسسات
بينيا الجزائر، نحاول إظيار ذلك من مدى مساىمتيا في تخفيض معدالت البطالة في العديد من الدول من 

 معدالت البطالة مقارنة بحجم العمالة اإلجمالي في الجزائر، والجدول التالي يوضح ذلك:

والمتوسطة في التوظيف عمى المستوى الوطني إلى غاية  الصغيرة : مساىمة المؤسسات 06الجدول رقم 
2016 

 
 

201610.845.0002.540.69823.42%

 02من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات وزارة الصناعة والمناجم والجدول رقم  المصدر :

Bulletin d’information statistique de la PME N°32, Edition mars 2018 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

نالحظ من خالل الجدول أن مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف تقدر ب 
وىي نسبة تبشر بالتفاؤل نحو التطور الذي تعرفو ىذه المؤسسات، إال أنيا تبقى ضعيفة مقارنة  23.42%

لفقري القتصادياتيا، فنجد مساىمة ىذه المؤسسات في بالعديد من الدول التي أصبحت تمثل العمود ا
" في كل من الواليات المتحدة  %74.8، %49، %69، %67.2، %65.7، %33.7العمالة تمثل " 

 (14)األمريكية، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان عمى التوالي.

 حميا، من خالل دراسة ميدانيةكما يمكن إظيار مساىمة ىذه المؤسسات في زيادة حجم العمالة م
عمى مستوى والية برج بوعريريج، من أجل دراسة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى المستوى 

 المحمي، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي :

 : تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية برج بوعريريج 07الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 عدد
 المؤسسات

2180 2396 2714 3100 3529 4011 4648 5371 6060 

 تطور عد
 المؤسسات

- 216 318 386 429 482 637 723 689 

نسبة التطور 
% 

- 9.9 13.27 14.22 13.83 13.65 15.88 15.55 12.83 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى اإلحصائيات مديرية الصناعة و المناجم لوالية برج بورعريريج المصدر :

من خالل ىذا الجدول نالحظ أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية برج بوعريريج في 
الجزائر البالغ تزايد مستمر، رغم قمة عددىا إذا قارنا ذلك مع إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

، وىي نسبة ضعيفة جدا رغم ما %0.55أي بمعدل  2018إلى غاية السداسي األول  1.093170عدىا 
تتمتع بو المنطقة من إمكانيات. أما فيما يخص ىذه المؤسسات في تخفيض معدالت البطالة عمى المستوى 

 المحمي يوضحو الجدول التالي :
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 ثة حسب النشاطمناصب الشغل المستحد : 08الجدول رقم 

%% 

157325.95588814.26

145724.04109926.66

121620.0639309.52

104917.321781143.15

66210.9223015.37

1031.703430.83

606010041272100

حصائيات مديرية الصناعة والمناجم لوالية برج بوعريريج المصدر :  من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات وا 

نالحظ من خالل الجدول أن قطاع الخدمات وقطاع البناء واألشغال العمومية يمثالن القطاعات 
مؤسسة  103و  662األكثر تواجدا من حيث العدد، بينما نجد قطاع النقل والفالحة والصيد البحري ب

وأقل   عمى التوالي في آخر الترتيب، وىذا بسبب توجو أصحاب المؤسسات نحو القطاعات األكثر ربحية
مخاطرة، وىذا مايفسر سموك المستثمرين نحو المؤسسات الصغيرة والمصغرة، سواء عمى المستوى الوطني 
أو المحمي، حيث نجد أن المؤسسات المصغرة ىي التي تستقطب أكبر عدد من العاممين في مختمف 

من اليد العاممة القطاعات، حيث نالحظ من خالل الجدول السابق أن قطاع الصناعة يستقطب أكبر عدد 
، باعتبار أن الوالية منطقة صناعة، تتوفر عمى ثالث مناطق صناعية كبرى بمساحة %43.15بنسبة 
 75ىكتار، باإلضافة إلى مناطق األنشطة البالغ عددىا ثمانية عشر منطقة بمساحة تقارب  696تقدر 
  .ىكتار

، لتوفر مؤسسات في ىذا المجال وغيرىا من وكما يعرف عن المنطقة تسمية عاصمة اإللكترونيك
المؤسسات. إال أنو وبصفة عامة مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالة 
عمى المستوى والية برج بوعريريج يبقى ضعيفا مقارنة مع حجم العمالة اإلجمالي حسب الوكالة الوطني 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

، أما عدد العاممين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامل 257711المقدرة ب  2015لمتشغيل سنة 
 %13.57عامل أي بمعدل  34982حسب مديرية الصناعة والمناجم قدر ب 2015إلى غاية نياية سنة 

وىي نسبة ضعيفة نوعا ما، وال تحقق األىداف المرجوة مقارنة بإمكانيات الوالية ومؤىالتيا االقتصادية، 
ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور حجم العمالة عمى حد سواء في والجدول التالي يوضح لنا تطو 

 والية برج بوعريريج.

وسنحاول إظيار إسيامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل ىيئات الدعم في التخفيض من 
 البطالة وطنيا ومحميا من خالل مختمف الييئات في الجدول التالي:

ت الصغيرة و المتوسطة الممولة من طرف ىيئات الدعم في تخفيض : مساىمة المؤسسا 09الجدول رقم 
 عمى المستوى الوطني 2016معدالت البطالة لسنة 

 
 

 هيئات الدعم
 عدد المناصب المستحدثة

 %النسبة 

بالنسبة 
 لممجموع

بالنسبة لعدد 
المناصب المستحدثة 
 من طرف الم ص م

الوكالة الوطنية لتسير القرض 
 46.36 50.23 1.177.976 المصغر

الصندوق الوطني لمتأمين عن 
 11.36 12.31 288.721 البطالة

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
 34.56 37.45 878.264 الشباب

 92.29 100 2.344.963 المجموع
إجمالي عدد المناصب 

المستحدثة من طرف المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

2.540.698 - - 

 باالعتماد عمى إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم.: من إعداد الباحث المصدر
 47رقم  2017نشرة  2014/2015الديوان الوطني لإلحصائيات  -

 أما عمى المستوى المحمي لوالية برج بوعريريج فقد أظيرت النتائج التالية :
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 وعريريجعمى مستوى والية برج ب 2018: مساىمة ىيئات الدعم في تخفيض البطالة لسنة  10الجدول رقم 

 
 

 هيئات الدعم

عدد المناصب 
 المستحدثة

 %النسبة 

بالنسبة 
 لممجموع

بالنسبة لعدد المناصب 
المستحدثة من طرف الم 

 ص م
الوكالة الوطنية لتسيير  القرض 

 56.20 80.48 23196 المصغر

الصندوق الوطني لمتأمين عن 
 13.63 19.52 2629 البطالة

 69.83 100 28825 المجموع
إجمالي عدد المناصب 

المستحدثة من طرف المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

41272 - - 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة. المصدر :

 . والية برج بوعريريج2018لسنة الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر  -

لة الوطنية لتسيير القرض المصغر تستحوذ عمى أكبر عدد من من خالل الجدولين نالحظ أن الوكا
من مجموع %46.36العاممين مقارنة بييئات الدعم األخرى، حيث تقدر نسبة مساىمتيا وطنيا ب 

عمى المستوى المحمي ىذا ما يفسر توجو العديد من المستثمرين  %56.20المناصب المستحدثة، ونسبة 
 نحو المؤسسات المصغرة.
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 خاتمة 

عمى إختالف حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنواعيا، عرفت اىتمام الدول المتقدمة والنامية 
عمى حد سواء، وبالنظر إلى الدور الذي تمعبو ىذه المؤسسات في تطور المجتمعات ونظرا لما تتمتع بو من 

د من العاممين في حدود خصائص مرنة وسيمة، باإلمكان استغالليا استغالال أمثال لتوظيف أكبر عد
التعريف القانوني لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وعميو يمكن استخالص بعض النتائج واقتراح بعض 

 التوصيات من أجل تصحيح مسارىا نحو األىداف.

 النتائج :

  خالل العشر سنوات  %10و  %12تشيد معدالت البطالة في الجزائر نوع من االستقرار بين
 األخيرة.

 في القطاع الخاص. %99سات الصغيرة والمتوسطة تتعدى  نسبة المؤس 
  أغمب مناصب العمل تتمركز في المؤسسات الصغيرة والمصغرة أي أن عدد العمال

 عامل عمى التوالي في المؤسسة الواحدة. 50و10اليتجاوز
  99حجم العمالة متمركزة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الخاص بنسبة%. 
 ف دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالة وطنيا ومحميا وىذا يعكس ضع

 الواقع الحقيقي لتطور ىذه المؤسسات.

 وعميو يمكن اقتراح مايمي:

 .توفير المناخ المالئم لالستثمار السيما عمى المستوى المحمي 
 .تفعيل دور ىيئات الدعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  إعادة النظر في قوانين ىيئات الدعم، خاصة الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة، والوكالة

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب لجذب البطالين لفتح المؤسسات وطنيا ومحميا.
 .إعادة النظر بصفة عامة في السياسات المبرمجة لخفض معدالت البطالة 
  المتوسطة ذات تمويل إسالمي.خمق ىيئات لدعم وتأىيل المؤسسات الصغيرة و 
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ملؤشصات الصغرية واملتوشطة كآلية فعالة ملعاجلة مشكل  البطالة يف ا

 اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 الهوامش:
الطيب داودي، مداخمة بعنوان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، الواقع : المعوقات حالة الجزائر، جامعة  (1)

 64،63، ص 11،2011بسكرة، مجمة العموم االقتصادية والسير، العدد 
مريم، مداخمة بعنوان مساعي تأىيل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ممتقى وطني  سعيج عبد الحكيم، محصر (2)

 03ص 2017حول إشكالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة الشييد حمة لحضر، الوادي، 
 .4المرجع نفسو ص (3)
والمتوسطة ومحاولة تشخيصو في  بن حراث حياة، مخفي أمين وآخرون، مداخمة بعنوان: واقع قطاع المؤسسات الصغيرة (4)

 الجزائر، الضرورة اإلستراتيجية متكاممة لتحقيق التنمية المستدامة.
سميحي فايزة، أثر القيادة التحويمية عمى األداء اإلستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطروحة مقدمة لنيل  (5)

 .166، ص2016/2017شيادة دكتوراه، كمية العموم االقتصادية ، سيدي بمعباس 
سامح عبد الكريم، محمود أبو شنب، مداخمة بعنوان: دور المشروعات الصغيرة في معالجة مشكمتي البطالة والفقر، حالة  (6)

 .2018ص  2العدد  12األردن، المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، مجمد 
، رسالة مقدمة لنيل 2010-1990القتصادية خالل الفترة مسعودي زكرياء، واقع سياسة التشغيل من خالل اإلصالحات ا (7)

 .10شيادة ماجستير، عموم التسيير، المركز الجامعي الوادي ص 
سميرة العابد، زىية عباس، مداخمة بعنوان ظاىرة البطالة في الجزائر بين الواقع والطموحات، مجمة الباحث، العدد  (8)

 .75ص  2012/2011
 .75المرجع نفسو ص (9)
 .76المرجع نفسو ص (10)
عبد القادر بمعربي نجالء لرميني، مقال بعنوان : سوق العمل وتحديات البطالة في الجزائر، مجمة رؤى االقتصادية،  (11)

 .2015جوان  08جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، العدد 
 .80، 79سميرة العابد، زىية عباز، المرجع السابق ص ص  (12)
دين، تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المحمية، حالة واليتي قالمة مكاحمية محي ال (13)

-101ص  2018-2014، قالمة، 1945ماي  08وتبسة، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه، عموم إقتصادية، جامعة 
104. 

 .223سامح عبد الكريم محمود أبو شنب، المرجع السابق، ص  (14)
 www.ons.dzموقع الديوان الوطني لإلحصائيات المواقع اإللكترونية :

 موقع الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالةwww.cnac.dz 
 موقع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرwww.angem.dz 
 موقع وزارة الصناعة والمناجمwww.mdipi.gov.dz                    

http://www.mdipi.gov.dz/
http://www.cnac.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.angem.dz/


 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

دور الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب يف 

  اليهوض باملؤشصات الصغرية واملتوشطة
 

 

 

 مالك فاطمة السهراء الطالبةمن إعداد: 

 طالبة دكتىراه

 احلقىق و العلىم الصياشية  كلية

 تيسي وزو –جامعة مىلىد معمري 
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دور الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب يف اليهوض باملؤشصات 

 الصغرية واملتوشطة
 مداخلة حتت عيوان

 مقدمة:

شيدت مختمف دول العالم تدىورا في االقتصاد في حقبة ما من بينيا الجزائر التي عرفت تحوالت 
 عميقة إثر الوضعية المعقدة التي مرت عمييا، بما فييا المشاكل الداخمية كارتفاع حجم المديونية.

ومع تزايد حدة األزمات انخفضت معدالت االستثمار وأغمقت العديد من المؤسسات وتم تسريح 
العمال، مما تسبب في ارتفاع معدالت البطالة،  في ظل ىذه الظروف وجدت  الجزائر نفسيا مرغمة عمى 

ز اقتصاد إعادة التفكير في نظاميا االقتصادي، لذلك اتجيت سياستيا نحو التنوع االقتصادي وعمى برو 
منافس مولد لمثروة، ومناصب الشغل ومشجع لالستثمار الذي يعد عنصر فعال وحيوي لتحقيق عممية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وان المؤسسات المصغرة والمتوسطة ذات أىمية في توسيع قاعدة 

دولة بعدة مبادرات االقتصاد الوطني شريطة أن تسخر ليا العناية الالزمة، عمى ىذا األساس قامت ال
اليدف منيا تشجيع الشباب لمتوجو نحو إقامة ىذا النوع من المؤسسات في اطار السياسة الجديدة لترقية 
تشغيل الشباب من خالل دعم المبادرات المقاوالتية، وبما أن تمويل ىذه المشاريع يعد من اصعب 

كاالت لدعم وترقية االستثمارات، وتييئة العمميات، فقد تم إقرار حوافز والمتمثمة في إنشاء مؤسسات وو 
األرضية القانونية والتشريعية لتسييل عممية االستثمار وحماية المستثمرين، ومن بينيا الوكالة الوطنية لدعم 

 وتشغيل الشباب. 

إلى أي مدى يعتبر دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل من ىنا نصل إلى طرح اإلشكالية التالية: 
 ؟ي النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشباب فعاال ف

 لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية نعرض الخطة التالية:

: مفيوم كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جية، ومفيوم الوكالة الوطنية المحور األول
 لدعم وتشغيل الشباب.

ؤسسات الصغيرة : دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في النيوض بالمالمحور الثاني
 والمتوسطة. 
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دور الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب يف اليهوض باملؤشصات 

 الصغرية واملتوشطة
 مداخلة حتت عيوان

المحور األول: مفهوم المصطمحات المرتبطة بالموضوع )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة 
 الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(:

 :PMEمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقيت تطورا كبيرا واىتماما بالغا من طرف العديد من المنظمات  إن
 العالمية والباحثين االقتصاديين باعتبارىا من أفضل الوسائل التي تدفع إلى التطور االقتصادي.

مقارنة وذلك لسيولة إنشائيا ومرونتيا وتوفيرىا لمناصب شغل وتميزىا بعدد من الخصائص والسمات 
بالمؤسسات الكبيرة عمى ىذا األساس أصبحت تحتل مكانة ىامة وأىمية بالغة نظرا لمدور الفعال الذي تمعبو 

 في التنمية االقتصادية.

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

قد يبدو بأن تعريف العمل الصغير ىو قضية بسيطة إال أنيا ليست كذلك، فالعمماء والحكومات 
 (1) تعريفيا لمعمل الصغير لسببين تختمف في

: 

 فاألول: يتمثل في صعوبة تحديد مؤشر واحد لقياس حجم أية منظمة.

 الثاني: يتمثل في اختالف اىتمام كل من عمماء االقتصاد والحكومات باألعمال الصغيرة. ما 

 عمى ىذا األساس تعددت التعاريف من بينيا نذكر:

 :التعريفات بشكل عام -أ

المشروعات التي تدخل ضمن دائرة المشروعات التي تحتاج الدعم والرعاية والتي تتسم  تمك»إنيا 
مكاناتيا الذاتية  .(2) «بقدرتيا الفنية أو المالية عمى توفير ىذا الدعم ومواردىا وقدراتيا وا 

تمك المشروعات التي يديرىا مالك »بأنيا:  UNDOوتعرفيا منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية 
 01-11واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادىا طويمة األجل كما يتراوح عدد العاممين فييا ما بين 

 .(3) «عامال

ن االتحاد األوربي يعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يمي:  وا 

 عامال. 9- 1المؤسسات الصغيرة جدا من  -

 عامال 99-11المؤسسات الصغيرة من  -
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 .(4) عامال 999-111 المؤسسات المتوسطة من -

ال يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة تختمف من دولة ألخرى ومن قطاع آلخر، وعموما يتم تعريفيا اعتمادا عمى مجموعة 

 .(5) خدام حجم البيعاتمن المعايير منيا عدد العمال، حجم راس المال، أو المعيارين معا، أو است

 :التعريف القانوني

إن الجزائر تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا عمى تعريف االتحاد األوربي ليذه 
ديسمبر  17ىـ الموافق لـ 1977رمضان  72المؤرخ في  11-11المؤسسات عن طريق إصدار القانون رقم 

 ت الصغيرة والمتوسطة.، والمتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسا7111

المؤسسة الصغيرة والمتوسطة »من ىنا نصل إلى التعريف القانوني والرسمي لمجزائر حيث تعرف 
شخصا وال  701إلى  1ميما كانت طبيعتيا القانونية بأنيا مؤسسة إنتاج السمع أو الخدمات تشغل من 

( 011حصيمتيا السنوية خمسمائة ) ( دينار أو ال يتجاوز مجموع7يتجاوز رقم أعماليا السنوي ممياري )
 .(6) «مميون دينار، وأن تستوفي معايير االستقاللية

كما أن المعيار األكثر استعماال ىو معيار عدد العمال، وعمى ىذا األساس يعرف المشرع الجزائري 
 :(7) ىذه المؤسسات كما يمي 2، 6، 0، 9حسب المواد 

  مميون  71أفراد وتحقق رقم أعمال يقل عن  9و 1بين  بالنسبة لممؤسسة الصغيرة فيي مؤسسة تشغل
 دينار.

   مميون  711عامال ويتراوح رقم أعماليا بين  701و 01أما بالنسبة لممؤسسة المتوسطة فتشغل ما بين
 مميار دينار. 7و

لم يكن ىناك تعريف ليذه المؤسسات بل اكتفينا بالتعريف الخاص  7111نشير إلى ان قبل ديسمبر 
أين تم إصدار  7111ديسمبر  17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة إلى غاية بوزير 

 .(8) القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مفيوم -2

مناخ المالئم لتطوير قامت الجزائر بإصدار مجموعة من النصوص القانونية كميا تسعى إلى تييئة ال
االستثمار، كما عمدت الدولة إلى إنشاء ىيئات مانحة لمقرض المصغر والتي تساىم إلى حد ما في خمق 

 مناصب شغل جديدة لألفراد عديمي الدخل.

الوكالة الوطنية لدعم »من بينيا ىيئة خاصة لمشباب في إطار تمويل مشاريعيم المصغرة وىي 
 .«وتشغيل الشباب

 :نشأة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب-أ

تعد الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، من اىم الييئات الداعمة لمشباب من اجل إنشاء مشاريع 
-96صغيرة، وىذا بفضل االمتيازات والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة، فبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تحدد قانونيا  1996المؤرخ في سبتمبر  796
األساسي والتي ىي عبارة عن ىيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 

عمال بأحكام »وىذا ما نصت عميو المادة األولى من المرسوم صراحة إنشاء الوكالة وجاء فييا ما يمي: 
تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عميها  1996جوان  24المؤرخ في  14-96من األمر  16المادة 

 .  (9)«أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتدعى في صمب النص الوكالة

 :تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب-ب

تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  ويمكن تعريفيا عمى أنيا ىيئة وطنية ذات طابع خاص
المالي، وتسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشبابي من خالل إنشاء مؤسسات 

 مصغرة لإلنتاج السمع والخدمات

ومقرىا الرئيسي بالجزائر العاصمة وبإمكان الوكالة أن تحدث أي فرع جيوي أو محمي بناء عمى قرار 
كما يمكنو نقل المقر إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ  (10) جيييمن مجمسيا التو 

 .(11) بناء عمى تقرير من الوزير المكمف بالشباب

المحور الثاني: دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في النهوض بالمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة:

 وتشغيل لشباب دورا ىاما بالنيوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تمعب الوكالة الوطنية لدعم
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 :الدور التمويمي لموكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب-1

 (12) وتتمثل فيما يمي:

 تعد الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ىي الممول الرئيسي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

راس المال كميا من المساىمة الشخصية لممستحدث، مع وذلك إما بالتمويل الخاص والذي يتكون 
 إمكانية تقديم الوكالة امتيازات جبائية أو شبو جبائية .

أو بالتمويل الثنائي: ىنا يكمن راس المال من المساىمة الشخصية لممستحدث وقرض بدون فائدة 
 تمنحو الوكالة.

بدون فائدة تمنحو الوكالة وقرض بنكي أو يكون بالتمويل الثالثي: فالمساىمة الشخصية تكون بقرض 
تتحمل الوكالة تغطية جزء من فوائده وتتوقف تغطية حسب طبيعة النشاط والموطن ويتم ضمانو من طرف 

 صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة. 

 كما أن المشاريع الممولة من طرف الوكالة أصبحت متنوعة بين قطاع الفالحة، الصناعات
 التقميدية، البناء واألشغال العمومية، الخدمات وكذا قطاع المين الحرة.

 :األدوار األخرى لموكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لمنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-7

 :(13) وىي كالتالي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقبل عمى أنشطة ال تقبل عمييا المؤسسات الكبيرة ىذا ما يجعميا  إن
 أن ليا دورا ميما في إدخال أنشطة جديدة لمسوق.

من جية أخرى تقوم بمتابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع مع احترام بنود دفاتر 
(14) تساعدىم عند الحاجة لدى المؤسسات المعنية بإنجاز االستثمارات.الشروط التي تربطيم بالوكالة التي 

 

  .مكانات وتخفيض الفوائد... الخ  حيث تمنح الشباب تحفيزات وامتيازات وا 

  تدعم وتقدم االستشارة وتشجيع األعمال الرامية إلى ترقية األنشطة والنيوض بيا وتوسيعيا 

  تقوم أيضا بتنظيم دورات تدريبية لتعميم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفيم وتكوينيم في تقنيات  قد
 السير مع االستعانة بخبراء في المجال.

   تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع كل المعمومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشريعي
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 .والتنظيمي المتعمقة بممارسة نشاطيم

 796-96من المرسوم التنفيذي لموكالة رقم  6اإلشارة إلى أن كل ما سبق أكدت عميو المادة مع 
ونصت عمى األىداف والميام المخولة لموكالة القيام بيا وعدلت ىذه الميام بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

-96لمرسوم رقم وىو بالتالي المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم ا 7110سبتمبر  6المؤرخ في  10-711
796. 
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 :خاتمة

نستنتج أن المشاريع المقاوالتية تمعب دورا كبيرا في تحقيق التوازن االقتصادي إذ تعتبر الوكالة 
الوطنية لدعم و تشغيل الشباب مؤسسة عمومية مكمفة بتشجيع ومرافقة الشباب البطال والراغبين في إنشاء 

يم، وتوسيع المؤسسة وكذا المتابعة في مرحمة االستقالل، إضافة إلى مؤسسات مصغرة ومتوسطة خاصة ب
تقديم كل أشكال الدعم سواء كان ماليا أو معنويا أو فنيا كل ىذا الدعم من اجل التخفيف من مشكمة 
البطالة وتوفير مناصب شغل لمشباب البطال وخريجي الجامعات ومعاىد التكوين الميني من اجل إدماجيم 

العممية المينية وكذا تشجيع وترقية المؤسسات المصغرة والعمل عمى استمراريتيا وبقائيا وأخيرا في الحياة 
فإن الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب رغم انو مازال حديث النشأة إال انو قد نجح نسبيا بنيوض 

 لوطنيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خمق المئات من مناصب العمل عمى مستوى التراب ا

غير أن لم يمنع من فشل بعض المستثمرين في مشاريعيم بسبب ممارستيم نفس النشاط في نفس 
المنطقة مما ولد المنافسة بينيم، كما أن المؤسسات لم تتمكن من التحكم في سوق العمل بالشكل المطموب 

معاناة الوكالة الوطنية لدعم حيث ال تزال تسير بنفس اليياكل القديمة بالنسبة لمموارد المالية والبشرية مع 
 وتشغيل الشباب من عدة نقائص ومنيا نقص المعمومات التي تمكنيا من تقديم وضعية سوق العمل

 عمى ضوء النتائج نوصي إلى:

 إنشاء بنوك متخصصة لتمويل المؤسسات المصغرة تستجيب بشكل فعال ليا -

عراقيل تعجيزية في وجو ضرورة تقديم التسييالت التمويمية بطرق سريعة وعدم وضع  -
 الشباب

بحث وتطبيق آليات وصيغ تمويمية بدون فائدة فال ننسى أننا بمد مسمم وىذه المعاممة تعتبر  -
 وأحل لكم البيع وحرم الرباربا وىو امر محرم في العديد من اآليات القرآنية لقولو تعالى: 

وتعزيز المساعي المولدة توجيو الشباب أصحاب المشايع نحو النشاطات ذات قيمة عالية  -
 لمثروة ولمناصب الشغل الدائمة وذلك لتفعيل االقتصاد الوطني
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  الهوامش:

                                                           
 .31، ص205، عمان، 1أبعاد لمريادة، ط–سعاد نائف برنوطي، إدارة األعمال الصغيرة  - 1
، دار صفاء لمنشر 1الصغيرة والمتوسطة، طاحمد عارف العساف وآخرون، األصول العممية والعممية إدارة المشاريع  - 2
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، مكتبة المجتمعة العربي لمنشر 1مصطفى يوسف كافي، بيئة وتكنولوجية إدارة المشفوعات الصغيرة والمتوسطة، ط - 3
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متوسطة وتطورىا في العالم، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إسماعيل شعبان، ماىية المؤسسات الصغيرة وال - 4

 .63، ص2003مشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
، دا الحامد 1ليث عبد اهلل القييوي وبالل محمود الوادي، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة في عممية التنمية، ط- 5

 15وزيع، عمان، األردن، صلمنشر والت
غالم عبد اهلل حنان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في تنمية االقتصاد الوطني، الممتقى الوطني األول،  - 6

، جامعية 2013ماي  6-5واقع وآفاق، النظام المحاسبي المالي في المؤسسات لصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 
 .11الوادي، الجزائر، ص

المتضمن ترقية المؤسسات لصغيرة المتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  18-01رقم  القانون التوجييي - 7
 .2001ديسمبر 

ضحاك نجية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين األمس واليوم آفاق تجربة الجزائر، الممتقى الدولي بعنوان: متطمبات - 8
 137الشمف، ص ،2006 افريل 18و 17متوسطة في الدول العربية يومي تأىيل المؤسسات الصغيرة وال

، 52الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  296-96من المرسوم لتنفيذي رقم  01المادة  - 9
 12، ص1996سبتمبر  11الصادرة في 

شباب في محاربة البطالة في لجائر، جامعة ابن خمدون، راشدة عزيرو، مساىمة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ال - 10
 .2تيارت، ص

 12، ج.ر، مرجع سابق، ص296-96من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 11
 ANSEJالشاذلي نور الدين وختال ىاجر، النظام القانوني لالستثمار في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 12

 119جامعة باجي مختار، عنابة، ص
 .119 المرجع نفسو، ص - 13

 .3-2ة عزيرو، مرجع سابق، ص ص دراش- 14
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

 ˸مقدمة

أصبحت  ،االتجاه المتزايد نحو االندماج في اقتصاد عالمي موحدو  في ظؿ التغيرات االقتصادية
االجتماعية و  المتوسطة تمثؿ خيارا استراتيجيا ىاما في عممية التمنية االقتصاديةو  المؤسسات الصغيرة

 ذلؾ نظرا لما تتمتع بو مف امتيازاتو  حيث تمعب ىذه المؤسسات دورا ىاما في اقتصاديات الدوؿ ،الشاممة
 لذا عمدت الدولة الجزائرية عمى تطويرىا ،الخدماتو  ما تتميز بو مف قدرات في إنتاج السمعو  مياراتو 
ؿ األزمات اآلليات التي وضعيا المشرع الجزائري في ظو  تنميتيا عف طريؽ سمسمة مف اإلصالحاتو 

فسخرت ىذه اآلليات  ،ترقية صادراتيا خارج قطاع المحروقاتو  االقتصادية لتنمية اقتصادىا الوطني
و ،6102قانوف االستثمار الجديد لسنة و  6102القانونية التي نص عمييا التعديؿ الدستوري الجديد لسنة 

 لتوجييي لممؤسسات الصغيرةباإلضافة إلى الدعـ األساسي الذي جاء بو التعديؿ الجديد لمقانوف ا
 ترقيةو  ذلؾ بيدؼ دعـو  ،الييئات الداعمة ليذه األخيرةو  إلى جانب اآلليات ،6102المتوسطة لسنة و 
يزات الضرورية  لبروز دورىا في فالتحو  تشجيعا مف خالؿ توفير ليا كؿ المزاياو  تطوير ىذه المؤسساتو 

تحقيؽ التنمية االقتصادية و  النيوض بوو  ي لمبالدالساحة االقتصادية مف خالؿ تحسينيا لموضع االقتصاد
 المنشودة في ظؿ تراجع أسعار البتروؿ.  

المؤسساتية و  مختمف اآلليات القانونية ˸وعميو، تتمحور إشكالية ىذه الورقة البحثية حوؿ
     المتوسطة في التشريع الجزائري؟  و  ترقية المؤسسات الصغيرةو  المساهمة    في دعم

المتوسطة و  اإلطار المفاىيمي لممؤسسات الصغيرة عمى ىذه اإلشكالية ينبغي التعرض إلىلإلجابة 
لى اآلليات القانونية، و (أوال)  ثانيا(.     المؤسساتية المدعمة ليذا النوع مف المؤسسات في التشريع الجزائري )و  ا 
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

  ˸المتوسطةو  لممؤسسات الصغيرة المفاهيمياإلطار  ˸أوال

المتوسطة إحدى أىـ القطاعات االقتصادية التي تستحوذ عمى و  المؤسسات الصغيرةإف قطاع 
درار الدخؿو  التشغيؿو  ىذا راجع لمدور المحوري الذي تمعبو في اإلنتاجو  ،اىتماـ كبير مف قبؿ دوؿ العالـ  ،ا 

الذي أثر و  ؿخاصة مع تدني أسعار البترو  ،الجزائر مف بيف الدوؿ التي تعطي اىتماما كبيرا ليذا القطاعو 
لذا يجب تحديد  ،كوف اقتصاد الجزائر مبني أساسا عمى العائدات البترولية، بشكؿ كبير عمى اقتصادىا

 أىميتيا مع ذكر أىـ  الخصائص التي تتميز بيا عف غيرىا مف المؤسسات.    و  مفيوـ ىذه المؤسسات

  ˸أهميتهاو  المتوسطةو  مفهوم المؤسسات الصغيرة-1

المتوسطة لو أىمية بالغة نظرا لمدور الفعاؿ و  مفيوـ موحد لممؤسسات الصغيرةإف محاولة تحديد 
عمى الرغـ مف كؿ ىذه المحاوالت و  ،الذي تمعبو ىذه المؤسسات قي اقتصاديات الدوؿ خاصة المتقدمة منيا

 ؼ ذلؾ يعود إلى اختال، و المتوسطة يثير جدال كبيرا لدى الميتميفو  ال يزاؿ مفيوـ المؤسسات الصغيرة
 تعدد معايير التصنيؼ المعتمدة .و 

والجزائر كغيرىا مف الدوؿ عرفت محاوالت عدة لتحديد مفيوـ ىذه المؤسسات كانت في جممة 
 01-10ـ رقـ و  إلى أف تـ إصدار القانوف التوجييي لمـ. ص. ،مستوحاة مف تعريؼ االتحاد األوروبي

 81الذي ألغي بموجب أحكاـ المادة و  ،متوسطةالو  المتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة
 المتوسطة. و  المتعمؽ بترقية المؤسسات الصغيرة 16-02مف القانوف التوجييي الجديد رقـ 

 ˸المتوسطة و  تعريف المؤسسات الصغيرة-أ 

المتوسطة حيث تباينت ىذه التعاريؼ و  ىناؾ اتفاؽ عمى تعريؼ موحد لممؤسسات الصغيرة ال يوجد
حيث تنفرد كؿ دولة بتعريؼ خاض لمـ. ص.و ـ بالشكؿ الذي  ،الدوؿ المتقدمة أو النامية منياسواء بيف 

   1المعايير الذاتية المعتمدة مف قبؿ اقتصاديييا.و  يتماشى مع حجـ نموىا االقتصادي

الخاص بيا الصادر في  01-10إذ عرفيا المشرع الجزائري ألوؿ مرة في القانوف رقـ 
المتوسطة نجده متأثرا بعدة معايير و  المتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة  06/06/6110

ـ بغض و  مف نقس القانوف نجد بأنو عرؼ الـ. ص 10بالرجوع إلى نص المادة و  ،أىميا معيار العمالة
ية بأنها المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونو  تعرف المؤسسة الصغيرة"˸النظر عف طبيعتيا القانونية

  ˸مؤسسة إنتاج السمع و/أو الخدمات
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

 شخصا. 062إلى  1تشغل من -

( دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتها السنوي خمسمائة 0ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي ممياري)-
 ( مميون دينار.622)

  2"تستوي معايير االستقاللية.-

المتضمف  16-02مف القانوف رقـ  10المادة  المشرع الجزائري ىذه المؤسسات قي ؼكما عر 
 ف" تعر ˸ىذه المؤسسات عمى أنيا ؼالمتوسطة ز التي تعر و  القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة

 ˸المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السمع أو الخدماتو  المؤسسات الصغيرة

 شخص.  062خمسين و  ( إلى مئتان1تشغل من )-

أربعة ماليير دينار جزائري أو ال يتجاوز مجموع حصيمتها السنوية  4ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي -
 مميار دينار جزائري.

 3معيار االستقاللية كما هو محدد قي النقطة الثالثة أدناه." تستوفي-

 ˸المتوسطةو  أهمية المؤسسات الصغيرة-ب

  ،المتوسطة يمكف أف نستخمص أىميتياو  المقدمة لممؤسسات الصغيرةمف خالؿ ىذه التعاريؼ و 
تعمؿ عمى تحقيؽ التوازف و  االجتماعيةو  عمى أنيا تمعب دور جد فعاؿ قي تحقيؽ التنمية االقتصادية

ذلؾ و  ،القطاعات التي تنشط بيا السيما الصناعية منياو  ذلؾ مف خالؿ النشاطاتو  ،التنموي الجيوي
 ˸تتمثؿ ىذه األىمية فيما يميو  قتصادي الذي تنشط فيوخاصة في المجاؿ اال

حيث يعد ىذا النوع مف المؤسسات مف األكثر المؤسسات استقطابا لميد  ،توفير مناصب لمعمؿ-
مساىمتيا و  العاممة كما أنيا تقبؿ توظيؼ عماؿ الذيف لـ يتمقوا التدريب أو التأىيؿ مف المؤسسات الكبرى

 البطالة.  بشكؿ كبير في الحد مف مشكؿ

كما ليا أىمية بالغة في دعـ المؤسسات الكبرى حيث تعمؿ عمى تزويدىا بالعمالة التي اكتسبت -
 مزايا اجتماعية أفضؿ.و  خبرة في المؤسسات الصغيرة لتنتقؿ إلى المؤسسات الكبرى باعتبارىا تقدـ أجور

 محروقات في الجزائر.المتوسطة في الناتج الوطني الخاـ خارج الو  مساىمة المؤسسات الصغيرة-
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

كما تعد ىذه المؤسسات المحرؾ األساسي لمنمو االقتصادي فيي تساىـ في تحقيؽ التطور -
 االقتصادي.و  التكنولوجي

 4كما تمعب ىذه المؤسسات دور جد فعاؿ في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.-

 ˸المتوسطةو  خصائص المؤسسات الصغيرة-0

 ˸تتميز ىذه المؤسسات بجممة مف الخصائص أىميا

 إذ يغمب عمى أنشطتيا طابع الفردية في مجاؿ اإلدارة والتخطيط  ،سيولة التأسيس ومرونة اإلدارة
 والتسويؽ.

 وبالتالي سيولة القيادة والتوجيو في تحديد األىداؼ الواضحة  ،استقاللية اإلدارة في اتخاذ قراراتيا
 لممشروع.  

 ومالئمة ىذا النوع  ،أي رأس ماؿ ىذه المؤسسات ضئيؿ عند بداية المشروع ،ليؼ الرأسماليةضآلة التكا
 5مف المشروعات مف ذوي الدخؿ المحدود كونيا ال تحتاج إلى رؤوس أمواؿ كبيرة.

 حيث يعتمد عمى مستويات إشراؼ محدود.    ،ىيكميا التنظيمي بسيط 
 .6استخداميا لنظاـ معموماتي غير معقد

 

  مف نتائج البحث العممي مما  االستفادةوىو ما يساعد عمى اكتساب الخبرة و  التخصصاإلنتاج و دقة
 7.فع اإلنتاجيةيساعد عمى ر 

شروط االستفادة و  المتوسطةو  ترقية المؤسسات الصغيرةو  المؤسساتية لدعمو  اآلليات القانونية ˸ثانيا
 ˸ منها

كما وضع العديد  ،الذي تنشط فيو ىذه المؤسساتالييكمي و  حدد المشرع الجزائري اإلطار القانوني
اليدؼ مف ىذه اآلليات ىو و  ،بموغ األىداؼ المرجوة منوو  مف اآلليات القانونية مف أجؿ تنمية ىذا القطاع

األجنبي المباشر مف جية و  تحسيف محيط االستثمار الداخميو  ،العمؿ عمى تطوير ىذه المؤسسات مف جية
ه المؤسسات االستفادة مف تدابير الدعـ ىذه إال إذا استوفت جممة مف الشروط إال أنو ال يمكف ليذ ،أخرى

بعدىا سنتطرؽ إلى إظيار و  ،المتعمؽ بترقية ىذه المؤسسات 16-02الالزمة التي حددىا القانوف الجديد 
 تنميتو.   و  أىـ ىذه اآلليات التي تعمؿ عمى تطوير ىذا القطاع
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

-15المتوسطة من تدابير الدعم في ظل القانون الجديد رقم و  الصغيرةشروط استفادة المؤسسات -1
20˸ 

 المتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة 16-02حدد القانوف التوجييي الجديد رقـ 
 ˸المؤسساتيةو  اإلنماء القانونيةو  المرافقةو  المتوسطة جممة مف الشروط الالزمة لالستفادة مف تدابير الدعـو 

  10كشرط أولي يجب أف تستوفي ىذه المؤسسات الشرط المتعمؽ بأف يشمميا التعريؼ الوارد قي المادة 
 مف القانوف السالؼ الذكر.

 بالنسبة لممؤسسة المنشأة أو المزمع إنشائيا˸ 
 . يجب أف تحتـر الحدود والمعايير المذكورة كأساس لتصنيؼ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  يح يحدد نموذجو بقرار مف الوزير المكمؼ بيذه المؤسسات. كما يجب تقديـ تصر 

بالنسبة لمجمعيات الممثمة لممؤسسات الصغيرة جدا يشرط أف تمنح خدمات خاصة تمبي احتياجات ىذه *
 المؤسسات. 

 لمجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشرط أف تيدؼ إلى تحسيف تنافسية  بالنسبة
شعب النشاط السيما تمؾ المتعمقة بالمناولة وترتبط االستفادة لمجمعيات المذكورة أعاله باستيفائيا 

 لمشروط المنصوص عمييا قي دفتر الشروط.
 إضافة لشرط  ،نشأ ىياكؿ الدعـ ليذه المؤسساتبالنسبة لمجمعيات المينية والتجمعات بشرط أنيا ت

 8تقديـ تصريح تشخيصي دوري مف طرؼ المؤسسات المعنية لدى الوكالة أو فروعيا.

 ˸المتوسطة و  ترقية المؤسسات الصغيرةو  اآلليات القانونية لدعم -0

كدعامة تطوراتيا عف طريؽ ترسيخ ىذه الرغبة و  حاوؿ المشرع الجزائري مواكبة تطمعات العولمة
الذي شجع مف خاللو حرية  6102ذلؾ مف خالؿ التعديؿ الدستوري لسنة و  لالستثمارات الجديدة،

نشاء ىذا النوع مف المؤسساتو  ،االستثمار كما أكد عمى تحسيف مناخ و  ،المبادرة الفردية مف جيةو  ا 
نحيـ جممة مف تحفيز المستثمريف في ىذا القطاع مف خالؿ مو  بادر بتشجيعو  ،األعماؿ مف جية أخرى

كما حدد القانوف ، 6102الضمانات  في ظؿ القانوف الجديد المتعمؽ بترقية االستثمار لسنة و  التحفيزات
المتوسطة عمى العديد مف و  المتضمف القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 16-02الجديد رقـ 

 المزايا المتعمقة بيذه المؤسسات.
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

 ˸المتوسطةو  ترقية المؤسسات الصغيرةو  دعم في 0215دور الدستور لسنة -أ

تدابير صارمة بيدؼ و  عممت الدولة الجزائرية في ظؿ األزمات االقتصادية إلى اتخاذ إجراءات
ذلؾ مف و  ،تحرير النشاط االقتصادي خاصة مع تدني أسعار البتروؿ كوف االقتصاد الوطني اقتصاد ريعي

مف التعديؿ  08االستثمار في ظؿ الفقرة األولى مف المادة خالؿ تبني المشرع الجزائري لمبدأ حرية 
6102الدستوري الجديد لسنة 

مف  82الصناعة في المادة و  نص عمى حرية التجارةو  بعد أف سبؽ لو ،9
0992الدستور لسنة 

تضمف ىذا التعديؿ الدستوري الجزائري الجديد العديد مف اإلصالحات في ظؿ و  ،10
ذلؾ في و  العقبات أماـ المستثمريف في ممارسة نشاطاتيـو  إزالة كؿ القيودبيدؼ و  االنفتاح االقتصادي
المتوسطة الذي عرؽ و  قطاع المؤسسات الصغيرة ،مف بيف ىذه القطاعاتو  القطاعاتو  العديد مف المجاالت

لذا بادرت عمى إحداث تغيير جدري في ىذا القطاع بعد أف كاف ميمشا  ،إىماال مف قبؿ الدولة الجزائرية
ذلؾ مف خالؿ المبدأ الدستوري و  ،التشجيع عمى االستثمار قيوو  قامت الجزائر بإعادة إحيائو ،دة طويمةلم

المتوسطة الركيزة و  إذ تعد المؤسسات الصغيرة 10-02األساسي في ظؿ التعديؿ الدستوري الجديد رقـ 
 األساسية في تحقيؽ التنمية االقتصادية.

محاولة الوصوؿ إلى التكامؿ و  توسع ظاىرة العولمةو  ،و نظرا لمظروؼ االقتصادية الحالية
المتوسطة لما ليا و  توسع المؤسسات الصغيرةو  تطبيؽ سياسة التحرير االقتصادي ثـ انتشارو  االقتصادي

فتشجيع  ،تحقيؽ التكامؿ االقتصادي في مختمؼ القطاعاتو  مف أىمية بالغة في توسيع القاعدة االقتصادية
 كونيا المحرؾ األساسي ،المتطمبات االقتصادية الممحةو  أصبح مف الضروراتىذا النوع مف المؤسسات 

بالتالي تحقيؽ و  توفير مناصب الشغؿو  ،الرفع مف االقتصاد الوطنيو  الرئيسي لعممية النمو االقتصاديو 
لذلؾ كاف لزاما عمى   ،تشجيع االستثمار فيكما تعد ىذه المؤسسات أداة فعالة  ،المشاريع االستثمارية

، وتشجيعيا عمى (11)لدولة االىتماـ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطػػػػػػػػػػػة وتفعيؿ دورىا في االقتصادا
نعاش (12)االستثمار في شتى المجاالت االقتصادية ، كونيا أحد الركائز التي يعتمد عمييا لتحقيؽ التنمية وا 

 (13)االقتصاد الجزائري

 ˸المتوسطةو  ترقية المؤسسات الصغيرةو  دعم يف 0215دور قانون االستثمار الجديد لسنة -ب

الظروؼ التي عاشتيا الجزائر جعميا تمجأ إلى ضرورة تحرير قطاع و  إف الحتمية االقتصادية
 العممة الصعبةو  بذؿ الجيد  مف أجؿ الظفر برؤوس األمواؿ األجنبيةو  تشجيع المبادرة الفرديةو  االستثمار

المتمثؿ قي القانوف رقـ و  صدار القانوف المتعمؽ بترقية االستثمارإ لذا تـ ا ،الخروج مف األزمة االقتصاديةو 
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 اجلسائري
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القوانيف المنظمة لالستثمار  فيالذي نص عمى منح العديد مف المزايا الغير مألوفة و  ،6102لسنة  02-19
 ذلؾ دوف تمييز سواء بالنسبة لممستثمريف المحمييف أو األجانب منيـ.  و  سابقا

 ،التعديالت الموافقة لوو  6118مقارنة مع القانوف القديـ لسنة  6102ر الجديد لسنة فقانوف االستثما
صالحات اقتصادية مف أجؿ فؾ قيود األزمة إ تبتيو  فإف المشرع الجزائري يؤكد عمى عزمو عمى تجسيد

فشؿ و  طفادح عمى االقتصاد الوطني بعد انخفاض أسعار النفاالقتصادية العالمية التي أثرت بشكؿ 
الحات التي شيدىا مجاؿ صمف أىـ اإلو  ،لمنظومة االقتصادية الجزائرية المبنية عمى االقتصاد الريعيا

الضمانات القانونية التي أكد عمييا ىذا القانوف و  ،االستثمار نجد الحوافز الممنوحة لممستثمريف مف جية
المتوسطة يستفيد و  سسات الصغيرةالنسبة لقطاع المؤ فب ،النشاطات االقتصاديةو  ائدة العديد مف القطاعاتفل

ذات أىمية بالغة بالنسبة لالقتصاد الوطني خارج قطاع و  بالعديد مف المزايا كغيره مف القطاعات الحساسة
ائدة ىذا القطاع بغرض تشجيع الشباب عمى فلذا تضمف قانوف االستثمار العديد مف المزايا ل ،المحروقات
ي فوص عمييا صيستفيد ىذا القطاع بالعديد مف المزايا المنف ،تنميتوالعمؿ عمى و  ىذا القطاع فياالستثمار 

ص التي تنو  6102المتضمف القانوف المتعمؽ بتطوير االستثمار لسنة  19-02مف القانوف رقـ  12المادة 
 ˸عمى

مف  00و 08و 06ي المواد فعمييا  وصصالمزايا المشتركة لكؿ االستثمارات القابمة لالستفادة والمن .0
 . 19-02القانوف رقـ 

 00ائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغؿ الواردة قي المواد لفية فالمزايا اإلضا .6
 مف القانوف السالؼ الذكر. 02و

 02 المواد في ائدة االستثمارات ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني الواردةفالمزايا االستثنائية ل .8
 14مف القانوف السالؼ الذكر. 09و 01و

 68و 66ي المواد فعمييا صوص يد ىذه القطاعات لمعديد مف الضمانات القانونية المنفكما تست
 مف القانوف السالؼ الذكر. 60و 60و

ي أحكاـ فوص عمييا صزيادة عف المزايا المن "˸منو عمى أنو 61ي المادة فكما نص ىذا القانوف 
ي حساب فعمييما  صوصالدعـ المنو  يمكف أف تستفيد االستثمارات مف المساعدات ،ىذا القانوف

 الصندوؽ الوطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة  ̋الذي عنوانو 816-060التخصيص الخاص رقـ 
 15̏.ترقية التنافسية الصناعيةو  دعـ االستثمارو  ،المتوسطةو 
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مف أجؿ و  ،ترقية ىذا األخيرو  ىذا القطاع كآلية فعالة لدعـ فسخرت كؿ ىذه المزايا لممستثمريف قي
 ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.و  اإلنعاش االقتصادييفو  العمؿ عمى تحقيؽ التنمية

     ˸المتوسطةو  ترقية المؤسسات الصغيرةو  في دعم 20-15دور القانون التوجيهي الجديد رقم -ج

 مف المتوسطةو  الصغيرة المؤسسػػػػات دعـ برامجو  آليػػػػػات مف الجزائػػػػػػري المشرع قرره لما إضافة
 في بالغة أىمية مف المؤسسات ليذه لماو  ،االجتماعيةو  االقتصادية التنمية تحقيؽ في دورىا تفعيؿ أجؿ

التوجييي ي السياسية المتبعة فكاف صدور القانوف فأعاد المشرع إعادة النظر  ،ةالمعاصر  االقتصاديات
-10.ـو ص ي القانوف السابؽ لترقية لمـ.فذلؾ تداركا لمنقائض التي كانت و  ،ـو  لمـ. ص. 16-02الجديد 

الصعوبات مف خالؿ مجموعة و  يزات بغرض تجاوز كؿ العراقيؿفالتحو  وتدعيميا بجممة مف التسييالت 01
 الفصؿ تناوؿ حيث ،تطويرىاو  المؤسسات ىذه ترقية في البرامجو  اآلليات ىذه ساىمت قدو  ،مف اآلليات

نماءو  إنشاء أحكاـ القانوف ىذا أحكاـ مف األوؿ  ىيئات إنشاء خالؿ مف ،المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات ا 
 أحكاـ بموجب المشرع قرأ حيث محددة إجراءات خالؿ مف المؤسسات ىذه تنافسية ضمافو  متخصصة

 بينيا مفو  المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات تطوير ميمة ليما أوكؿ ىيئتيف 16-02 رقـ التوجييي القانوف
 :16نذكر

 المؤسسات تطوير إستراتيجية بتنفيذ تكمؼ خاص، طابع ذات عمومية ىيئة ىي الوكػػػػػالة: -
  المتوسطة.و  الصغيرة

 اإلنماءو  شاءاإلن مجاؿ في المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات تطوير سياسة تنفيذ الوكالة تضمف
 التسييرية القدراتو  الميارات تدعيـو  االبتكار ترقيةو  الجودةو  النوعية تحسيف ذلؾ في بما الديمومة،و 

 المتوسطة.و  الصغيرة لممؤسسات

 مف: تتكوف  المتوسطةو  الصغيرة لممؤسسات التابعة المحمية اليياكؿ -

 والمتوسطة. الصغيرة لممؤسسات واستشارة دعـ مراكز 
 المؤسسات مشاتؿ . 

 التنظيـ. طريؽ عف سيرىاو  تنظيمياو  أعاله المذكورة المحمية اليياكؿ مياـ تحددو 

 تنشأ استشارية ىيئة ىي المتوسطة:و  الصغيرة المؤسسات تطوير جلأ من لمتشاور الوطني المجمس -
 المتوسطة.و  الصغيرة بالمؤسسات المكمفة الوزارة لدى
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 الممثمػػػػػػة المتخصصػػػػػػة المعنية الجمعياتو  المنظمات مف يتكوف لمتشاور، فضاء المجمس ىذا يشكؿ
 17المتوسطة.و  الصغيرة المؤسسات تطويرو  بإنشػػػػػػاء المػػػػػػعنية الػػييئػػػػػاتو  القطاعػػػػات ممػػػػػثميو  لممؤسسػػػػػات

 ˸المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات ترقيةو  لدعم الهيكميةو  المؤسساتية اآلليات-6

تطوير و  مجموعة مف اآلليات التي مف شأنيا أف تساىـ في ترقية ،الجزائرية الدولة سخرت
عمى تفعيؿ دور ىذه  صياىذا االىتماـ مف قبؿ الدولة ما ىو إال حر ، و المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

 ي السوؽ.فإلبراز دورىا و  الوحدة االقتصادية المنتجة

 ˸المتوسطةو  وزارة المؤسسات الصغيرة-أ

خاصة بعد بروز القطاع  ، المتوسطةو  استمرت الجزائر في سياستيا المدعمة لممؤسسات الصغيرة
العراقيؿ بمختمؽ أنواعيا مف أجؿ اقتحاـ مجاالت عديدة مف و  الصناعي الذي تحدى كؿ المصاعب

مية التي مف شأنيا أف تساىـ قي تحقيؽ التنو  لذا سعت الدولة جاىدة لتدعيـ ىذه القطاعات ،الصناعات
لذا تـ إنشاء ىذه الييئة  ،رىا ىذه الوحدات االقتصاديةفالمنتجات التي تو و  مف خالؿ الخدمات ،االقتصادية

بعدما كانت  0998ـ  سنة و  المتوسطة( التي لتسير عمى أداء قطاع الـ. صو  )وزارة المؤسسات الصغيرة
ىو تدعيـ ىذه المشاريع بحيث  اليدؼ منياو  ،0990عبارة عف وزارة منتدبة مكمفة بيذه المؤسسات سنة 

  ˸تختص ىذه الوزارة بمياـ مختمفة تتجسد في

 .تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
  عداد النشرات اإلحصائية الالزمة وتقديـ المعمومات كما تقوـ بتقديـ الحوافز والدعـ الالـز لتطوير وا 

وكذا تبني سياسة ترقية القطاع وتجسيد برامج التأىيؿ االقتصادي  ،الالزمة لممستثمريف في ىذا القطاع
 18لمـ. ص. ـو .

 ولذلؾ قامت بإنياء  ،وبالتالي فيذه الوزارة تساىـ بشكؿ فعاؿ قي توجيو وتأطير ومراقبة ىذه المؤسسات
 ˸عدة ىيئات متخصصة متكاممة خدمة لمـ. ص. ـو  وتتمثؿ ىذه الييئات قي

  المتوسطةو  ةمشاتل المؤسسات الصغير *

مؤسسات عمومية  "˸عمى أنيا 16-02مف القانوف التوجييي رقـ  61فؽ ما تنص عميو المادة و 
 دعمياو  مكمفة بمساعدة الـ. ص. وـ ،االستقالؿ الماليو  ذات طابع صناعي تتمتع بالشخصية المعنوية

 ˸أشكاؿ ىي 8تتخذ و 
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 الخدمات.و  المتوسطةو  تتكفؿ بأصحاب المشروعات الصغيرةو  ˸المحضنة-

 الميف الحرفية.   و  ىيكؿ دعـ يتكفؿ بأصحاب المشروعات قي قطاع الصناعة الصغيرة ˸ورشة الربط-

 19"يتكفؿ بأصحاب المشاريع المنتميف إلى ميداف البحث .و ˸نزل المؤسسات-

 ˸و تتوخى المشاتؿ األىداؼ التالية

  الحركية االقتصادية في مكاف تواجدىا.تطوير أشكاؿ التعاوف مع المحيط المؤسساتي والمشاركة في 
 .تشجيع نمو المشاريع المبتكرة وتقديـ الدعـ إلنشاء المؤسسات الجدد  
  ضماف ديمومة المؤسسات المرافقة وتشجيع المؤسسات عمى التنظيـ األفضؿ والتحوؿ قي المدى

اف ومرافقة المتوسط إلى عامؿ استراتيجي في التطور االقتصادي مع العمؿ عمى استقباؿ واحتض
 المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينة وأصحاب المشاريع.

  تقديـ اإلرشادات الخاصة واالستشارات في الميداف القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي والمساعدة
      20تقنيات التسيير.و  عمى التدريب المتعمؽ بمبادئ

 االستقالؿ الماليو  تتمتع بالشخصية المعنويةىي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري و  ˸مراكز التسهيل*
  ˸تتمثؿ أىداؼ مراكز التسييؿ فيو  . وـص تكوف تحت وصاية الوزير المكمؼ بالـ.و 

 المقاوليف.و  وضع شباؾ يتكيؼ مع احتياجات أصحاب المؤسسات 

 تشجيعيا.و  ترقية المياراتو  الكفاءاتو  ،تثميف البحثو  تطوير التكنولوجيات الجديدة 

  الدولي.و  مرافقة المؤسسات ىذه عمى االندماج االقتصادي الوطنيو  النسيج االقتصادي المحميتطوير 

 وتـ جمعيـ مع المشاتؿ ،16-02استشارة قي إطار القانوف رقـو  وتحولت ىذه المراكز إلى مراكز دعـ 
 المتوسطة. و  تـ إلحاقيـ بوكالة لممؤسسات الصغيرةو  الحاضناتو 

  ˸المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةالمجمس االستشاري لترقية *

 ـو  ص التشاور بيف الـ.و  يتكمؼ بترقية الحوارو  ىو جياز استشاري يتمتع بالشخصية المعنويةو
 ˸مف مياموو  ،السمطات العمومية مف جية أخرىو  جمعياتيـ المينية مف جيةو 

 بإعداد سياساتالشركاء االجتماعييف بما يسمح و  التشاور بيف السمطاتو  ضماف الحوار الدائـ 
 استراتيجيات لتطوير القطاع.و 
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 الجمعيات و  جمع المعمومات المتعمقة بمنظمات أرباب العمؿو  ترقية إنشاء الجمعيات المعنيةو  تشجيع
 المينية. 

 ويتشكؿ المجمس مف الييئات التالية˸ 

 متخصصةالالجمعيات المعنية و  المنظماتو  الجمعية العامة / الرئيس / المكتب / المجاف الدائمة
21الممثمة ليذه المؤسسات.و 

 

 ˸المتوسطةو  ترقية المؤسسات الصغيرةو  في دعم المتخصصةالهيئات -ب

ترقية ىذه المؤسسات ألنيا غالبا تواجو و  الييئات بيدؼ دعـو  سخرت الجزائر جممة مف اآلليات
 ˸اآللياتأىـ ىذه و  استمراريتياو  فة أساسية عمى إنتاجيتياصعقبات مالية تأثر بو  صعوبات

 -ANSEJ˸تشغيل الشباب و  الوكالة الوطنية لدعم*

ىي مؤسسة عمومية مكمفة و  ،0992انطمقت قي العمؿ سنة و  0992أنشأت ىذه الوكالة سنة 
يستفيد الشباب مف مساعدات ىامة ، مرافقة الشباب البطاؿ الذيف لدييـ فكرة مشروع إنشائوو  تدعيـو  بتشجيع

  ˸تأخذ ىذه اإلعانات أشكاؿ مختمقةو  المؤسسةي العديد مف مراحؿ حياة ف

 مرافقة(. ،استقباؿ ،مساعدات مجانية مختمقة ) إعالـ 
 عانات مالية حيث وضعت ىذه الوكالة تحت وصاية الوزارة المكمفة بالعمؿ والتشغيؿ  ،امتيازات جبائية وا 

   ˸وتضطمع باالتصاؿ مع المؤسسات المعنية بالمياـ الرئيسية التالية
 وتقديـ االستشارة ومرافقة الشباب ذوي المشاريع االستثمارية وتسيير وفؽ التشريع والتنظيـ  تدعـ

السيما اإلعانات وتخفيض  ،المعموؿ بيما تخصصات الصندوؽ الوطني لدعـ وتشغيؿ الشباب
 نسبة الفوائد في حدود العالقات التي يضعيا الوزير المكمؼ بالعمؿ والتشغيؿ تحت تصرفيا. 

 طة التمويؿ وانجاز المشاريع واستغالليا مف خالؿ عالقات متواصمة مع البنوؾ والمؤسسات متابعة خ
 المالية في إطار التركيب المالي لممشاريع. 

 وإلعانات واالمتيازات المقدمة لمشباب المستثمر في إطار ىذه الوكالة˸ 
 كاإلعفاء مف رسوـ نقؿ الممكية عمى االكتسابات  ˸اإلعانات واالمتيازات المتعمقة بمرحمة االنجاز(

العقارية المنجزة قي إطار المشروع واإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة القتناء التجييزات 
 والخدمات التي تدخؿ مباشرة في انجاز االستثمار(.
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

  اطؽ قي المن %21االستفادة مف قروض دوف فائدة وتخفيض مف نسبة القروض البنكية بنسبة
قي المناطؽ الخاصة وبالنسبة لمقطاع الفالحي يستفيد المشاريع الخاصة  %11العادية ونسبة 

 في المناطؽ الخاصة.   %90إذا أنجزت في المناطؽ العادية و %11بنسبة 
 اإلعفاء الكمي مف الضريبة عمى أرباح الشركات  ˸اإلعانات واالمتيازات المتعمقة بمرحمة االستغالؿ

سنوات وتتمدد  8الدخؿ اإلجمالي والدفع الجزافي والرسـ عمى النشاط الميني لمدة والضريبة عمى 
سنوات قي المناطؽ الخاصة واستفادة ىذه المشروعات مف إعانة ىذه الوكالة  2مدة اإلعفاء إلى 

 ˸يتوقؼ عمى جممة مف الشروط والتي تتمثؿ في
 لتكنولوجيا حديثة وتمييز منتجاتو  يجب أف يتوفر المشروع عمى جدوى اقتصادية وفنية واستخدامو

 وخدماتو بالجودة والنوعية.
 .22توفير المشروع لمناصب شغؿ جديدة 

  ˸دعم االستثمارو  *وكالة ترقية

الذي يدعـ دور الدولة في ذلؾ تحت إشراؼ و  إف ىذه الوكالة فسحت المجاؿ أماـ القطاع الخاص
 ترقيتيا.و  أساسا إلى متابعة االستثماراتالذي تيدؼ و  06-98ذلؾ بموجب المرسـو و  رئيس الحكومة

المتعمقة  النفقاتتقديـ القرارات المتعمقة بمنح أو رفض االمتيازات مع التكفؿ بكؿ و  تقييـ االستثمارات-
 بانجاز االستثمارات.

 المواد األولية.و  منح جممة مف التسييالت الجمركية الخاصة بوسائؿ اإلنتاج-

  ˸تثمار*الوكالة الوطنية لتنمية االس

االستقالؿ المالي، تيدؼ ىذه الوكالة إلى تقميص و  ىي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية
ي الوكالة فيوما الذي كاف  21يوما بدال مف  81القانونية إلقامة المشاريع إلى و  أجاؿ اإلجراءات اإلدارية

ي فمتابعة االستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و  دعـو  تمثؿ االنتقاؿ مف وكالة ترقيةو  السابقة
 23التنظيمية لموكالة .و  تعديالت عمى مستوى اإلطارات المؤسساتية

  ˸*الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة   

الصندوؽ الوطني لترقية التشغيؿ و  ي االتصاؿ مع المؤسسات الماليةفيمعب ىذا الصندوؽ دور ىاـ 
حو  ي تطويرف يتولى ىذا الصندوؽ تمويؿ المشاريع االستثمارية و  يوفائدة البطاليف المنخرطيف فداث أعماؿ لا 
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

الذي يكوف عمى و  ذلؾ بتقديـ التمويؿ الالـزو  المجاالت ؼي مختمفمف قبؿ الشباب المتمتعيف عمى كفاءات 
الذي يشبو نوعا ما و  اآلالت التي يحتاجيا المستثمر الشاب مف أجؿ مشروعوو  المعدات ؼير مختمفشكؿ تو 

 24تقنية االعتماد االيجاري.

كما تتولى العديد مف المؤسسات المتخصصة قي تمويؿ وتقديـ الدعـ المالي الالـز لممؤسسات 
المتوسطة بالنظر إلى حاجتيا في الحصوؿ عمى األمواؿ في أقرب وقت ممكف مف خالؿ تمويؿ و  الصغيرة
اآلالت الالزمة مف خالؿ شركات متخصصة في و  لمعداتالمؤسسات المالية كما تتحصؿ عمى او  البنوؾ
شركات تحويؿ الفاتورة باعتبارىا شركات وسيطة في و  شركات االعتماد االيجاري  ˸المتمثمة قي و  ذلؾ

 25السوؽ تعمؿ عمى تمويؿ المشاريع االستثمارية.
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

 ˸خاتمة

اقتصاديات الدوؿ، حيث تمعب دورا جد فعاؿ  المتوسطة مكانة ىامة فيو  تحتؿ المؤسسات الصغيرة        
بشكؿ كبير عمى ىذه و  االجتماعية، إذ أصبح االقتصاد العالمي يعتمدو  في تحقيؽ التنمية االقتصادية

مف بيف ىذه الدوؿ الجزائر الذي عرؼ فييا تيميشا قبؿ صدور القانوف و  المؤسسات خارج قطاع المحروقات
غاية اجتماعية  ينبغي و  باعتبارىا وسيمة اقتصادية، و ر ىذه المؤسساتلتطوي  16-02التوجييي الجديد رقـ 

األجيزة الموجية خصيصا لترقية و  الييئاتو  تطويرىا عف طريؽ سمسمة مف اآللياتو  دعمياو  االىتماـ بيا
تمويؿ ىذا القطاع بمجموعة و  إال أنو رغـ كؿ ىذه المجيودات التي تقوـ بيا الجزائر لدعـ، ىذه المؤسسات

عادة إحيائو إال أنو يبقى دائما يعاني مف المشاكؿو  المؤسساتيةو  الدعائـ القانونيةو  اآللياتمف  الصعوبات و  ا 
 المجاالت.و  بسبب العراقيؿ التي يتمقاىا في العديد مف الجيات

وباعتبار ىذا النوع مف المؤسسات يمثؿ دعامة أساسية لالقتصاد الوطني يمكننا التوصؿ إلى 
 ˸أنو يجب النتائج التالية 

  )تفعيؿ دور ىذه المؤسسات ودعميا وتحفيزىا عف طريؽ سمسمة مف اآلليات)القانونية والمؤسساتية
 ي المناطؽ النائية.فواإلعانات خاصة تمؾ المقيمة 

  التشجيع عمى إنشاء ىذه المؤسسات بمختمؽ المناطؽ لتحقيؽ مبدأ التوازف الجيوي قي التنمية مع
 يات األنشطة االقتصادية التي تتميز بيا كؿ منطقة.صو صاألخذ بعيف االعتبار خ

  دراج الجزائر ضمف المخططات التي تمكنيا مف إعادة النظر في السياسة االستثمارية لمجزائر وا 
الوصوؿ بالمنتوج المحمي إلى األسواؽ الخارجية وغزوىا واقتحاميا والمساىمة في الناتج المحمي 

 الخاـ.
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

 الهوامش:

                                                           

مذكرة لنيؿ درجة الماجستير قي  ،دور البنوؾ قي تمويؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قي الجزائر ،مالحةلوكادير -1
ص  12/03/2012،كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو  ،فرع قانوف التنمية الوطنية ،القانوف

6 .  
، يتضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة و 2001ر ديسمب 12مؤرخ قي  18-01مف القانوف رقـ  4المادة -2

  .2001ديسمبر  15، الصادر قي  77المتوسطة، ج ر، عدد
غيرة صمتضمف القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات ال ،2017يناير  10مؤرخ قي  02-17مف القانوف رقـ  05المادة -3

.2017لسنة  02، ج ر، عدد و المتوسطة   
  4 .  112 ص، دار النشر منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مضر، إدارة المخاطر اإلنتاجية ،عبد الحميد محمد الشواربي-
، إشكالية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عالقتيا بالتنمية المستدامة، رسالة ماجستير، تممساف، حجاوي أحمد-5

.12-11 ص ص، 2010   
. 17صمرجع سابؽ،  ،دور البنوؾ قي تمويؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قي الجزائر ،لوكادير مالحة- 6  
، ياحي وردية، تمويؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر قي القانوف الخاص، بمقاسـ ويزة-7

. 9، ص 2013، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية،  تخصص قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  
، مجمة منازعات األعماؿ، 02-17، تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمى ضوء القانوف الجديد ناسيـ قصري-8

  .5، ض 2017
، المتعمؽ بالمبادرة بمشروع تعديؿ 2016مارس  6مؤرخ في  ، 01-16مف قانوف رقـ  43الفقرة األولى مف المادة  -9

.2016مارس  7، صادرة في 14الدستور،ج.ر عدد    
 7، مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  1996مف الدستور الجزائري لسنة  37المادة  -10

أفريؿ  10، مؤرخ في 03-02وف رقـ ، معدؿ و متمـ بقان1996ديسمبر  8صادرة في  76، جر عدد 1996ديسمبر 
 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، و بالقانوف 2002أفريؿ  14، صادرة في 25، ج ر عدد 2002

مارس  7، صادرة في 14، ج ر عدد 2016مارس  6، مؤرخ في  01-16، و قانوف 2008نوفمبر  16صادرة  في 
2016  .  

 ممتقى الوطني. حوؿ، أعماؿ اليئة الجبائية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالبقسومة لزىاري، ديده كماؿ،  - 11
 06و 05واقع وآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 

 .2، ص 2013ماي 
وتشجع » ... ، المتضمف التعديؿ الدستوري، سالؼ الذكر عمى أنو: 01-16قانوف رقـ  43مف المادة  2تنص الفقرة  - 12

 «.عمى ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة لمتنمية االقتصادية الوطنية 
لي حوؿ متطمبات ، ممتقى دو تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائركتوش عاشور وطرشي محمد،  - 13

تأىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدوؿ العربية، إشراؼ مخبر العولمػػػػػػػػػػػػة واقتصاديات شماؿ إفريقيػػػػػػػػػا، جامعة 
 .1035، ص 2006أفريؿ  18و 17حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، يومي 

 14  ، المتعمؽ بترقية االستثمار، السالؼ الذكر. 09-16مف األمر رقـ  07المادة -
، المتعمؽ بترقية االستثمار، السالؼ الذكر. 09-16مف األمر رقـ  28المادة - 15  
.7، مرجع سابؽ، ص 02-17، تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمى ضوء القانوف الجديد ناسيـ قصري-- 16 
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دعه و ترقية املؤشصات الصغرية و املتوشطة يف التشريع  آليات

 اجلسائري
 مداخلة حتت عيوان

                                                                                                                                                                                        

المتضمف القانوف التوجييي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ، 02-17مف القانوف رقـ  17المادة -17
  السالؼ الذكر.

.39-35 ص صو المتوسطة، مرجع سابؽ،  الصغيرة، دور البنوؾ قي تمويؿ المؤسسات لوكادير مالحة- 18  
 السالؼو المتوسطة،  الصغيرة، المتضمف القانوف التوجييي لتطوير المؤسسات  02-17مف القانوف رقـ  20المادة -19

  الذكر.
آليات دعـ و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أعماؿ الممتقى الوطني،  ، بوسواؾ أماؿ،سعيدة حجمة حاـز-20

. 6ص، 2017ديسمبر 07و  06حوؿ إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قي الجزائر، جامعة الوادي، يومي   
.6آليات دعـ و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سابؽ، ص  سواؾ أماؿ،، بو حاـز حجمة سعيدة - 21  
.8آليات دعـ و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سابؽ، ص  ، بوسواؾ أماؿ،حاـز حجمة سعيدة -  22  
.12مرجع سابؽ، ص آليات دعـ و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  ، بوسواؾ أماؿ،حاـز حجمة سعيدة - 23  
.36، ياحي وردية، تمويؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سابؽ، ص بمقاسـ ويزة - 24

  

21، ياحي وردية، تمويؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع نقسو ، صبمقاسـ ويزة  -  25  



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

دور اهلياكل واهليئات الداعنة للنؤشصات 

 الصغرية واملتوشطة اجلسائرية يف حتقيق التهنية
 

 

 

 خلًل عبد الرمحاىمو إعداد: 

 طالب دكتىراه السهة الثالثة

  اإلقتصادية والتجارية وعلىم التسًريكلًة العلىم 

 02البلًدة  –لىنًسٌ علٌ جامعة 
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دور اهلياكل واهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 

 اجلسائرية يف حتقيق التهنية

 مداخلة حتت عهوان

 مقدمة:

أصبحت  یثح والمتوسطة، یرةبالمؤسسات الصغ ار یاىتماما كب یةالعقود الثالثة المنقض شيدت        
 یةسات االقتصادار دلما وصارت محور  الدول المتقدمة منيا والمتخمفة، یاتفي اقتصاد یزةمتممكانة  تحتل

 كذلك لما تتمتع بو منو  یجیتيا،سترتا  و  ییرىاتس یقةفي طر  یرةمختمفا عن المؤسسات الكبیانا ك باعتبارىا
 دعم أن ىذا القطاع قادر عمى یثح والنيوض بالصناعة،، یةاالقتصاد یةعمى دعم التنم یرةوقدرة كب أىمیة

 وسالحا، ميما لمدخل الوطني اتعد مصدر  یث،ح من عدة مشاكل كبرى تواجو اقتصادىا یصياالدولة وتخم
 یدتز  التي ایامن المز  یدباإلضافة إلى أنيا تتمتع بالعد فرص العمل، یرلمواجية مشكالت البطالة وتوف یسیارئ

الدول  تنفذىا المؤسسات التي یةلنوع یااالقتصادي وتجعميا نموذجا مثال یطمن مرونتيا وتأقمميا مع المح
 یة.النام

اىتماما كبیرا ليذا النوع من المؤسسات من خالل انشائيا لعدة آلیات وىیئات  وأعطت الجزائر
داعمة وكذا اتخاذىا عدة اتفاقیات لتأىیل ىذا النوع من المؤسسات خاصة مع اإلتحاد األوروبي بما سمي 

 .10میدا و  10ببرنامج میدا

ثراء ىذا الموضوع ارتأینا طرح اإلشكالیة التالیة:و  ولتحمیل  ا 

م اآللیات التي سخرتيا الجزائر لمساندة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لخدمة ماىي أى
 ؟وما مدى مساىمة ىذه المؤسسات في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة التنمیة؟

 ولالجابة عمى ىذا التساؤل تم توزیع الموضوع عمى النقاط الرئیسیة التالیة:

 المتوسطة".و  ماىیة المؤسسات الصغیرةأوال/ 

 المتوسطةو  اآللیات الداعمة لممؤسسات الصغیرةو  /أىم اليیئاتثانيا

 المتوسطة في التنمیة اإلقتصادیة.و  /مساىمة المؤسسات الصغیرةثالثا
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 المتوسطةو  أوال/ ماهية المؤسسات الصغيرة

 1المتوسطةو  تعريف المؤسسات الصغيرة-1

أن المؤسسة   5المتوسطة في  المادة و  یعرف القانون التوجیيي لتطویر المؤسسات الصغیرة
تشغل ، بأنيا مؤسسة إنتاج السمع و/ أو الخدمات  والمتوسطة، ميما كانت طبیعتيا القانونیة   الصغیرة 

أو   دینارمالییر  4ال یتجاوز رقم أعماليا السنوي ، و (051خمسین شخصا )و  ( إلى مائتین0من واحد )
فما  ةبالمائ 05كل مؤسسة ال یمتمك رأسماليا بمقدار و  ممیار دینار 0یتجاوز مجموع حصیمتيا السنویة 

 أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى ال ینطبق عمیيا تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 والجدول التالي یبین التصنیفات الجدیدة لممؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 المتوسطة حسب المشرع الجزائريو  (:تعريف المؤسسة الصغيرة11الجدول رقم )     

 نوع المؤسسة/المعيار عدد العمال رقم األعمال الحصيمة السنوية

 المؤسسة الصغيرة جدا 19-10 ممیون دج 41أقل من  ممیون دج 01ال یتجاوز 

 الصغيرة المؤسسة 49-01 ممیون دج 411أقل من ممیون دج 011ال یتجاوز 

 المؤسسة المتوسطة 051-51 ممیار دج 4-م دج  411 ممیار دج 0-م دج011

ربیع  00مؤرخ في  10-07قانون رقم  ، من18،19،01 إعتمادا عمى المادة المصدر من إعداد الطالب:
 ، یتضمن القانون التوجیيي لتطویر المؤسسات الصغیرة0107ینایر سنة  01الموافق  0448الثاني عام 

  . 16، ص10العدد، المتوسطة، الجریدة الرسمیةو 

ومقارنة مع القانون السابق  نالحظ أن المشرع الجزائري أبقى عمى نفس عدد العمال لتصنیف الم 
مجموع الحصیمة السنویة لكل صنف مقارنة بالقانون و  ص م  في حین ضاعف كل من رقم األعمال

 ذا راجع ربما لما مر بو االقتصاد الوطني من تضخم   ىو  0110الصادر سنة  08-10التوجیيي السابق رقم 
 كذا تغیر سعر صرف الدینار الجزائري.و 

 12-17أهم ما نص عميه القانون رقم -2

  0110معدال لقانون و  المتوسطة متمماو  جاء ىذا القانون التوجیيي لتطویر المؤسسات الصغیرة
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 السیما ما یتعمق بخمق ىذه المؤسسات والبحثوجاء النص بعدة إجراءات لدعم ىذا الصنف من المؤسسات 
كذا الدعم المالي لعممیات إنقاذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي و  التطویر واالبتكار وتطویر المناولةو 

 لمواصمة النشاط.و  قابمة لمتحسین ياتوجد في وضعیة صعبة لكن

توسطة عمى المستوى المو  كما  یتضمن نص القانون إصالحا لجياز دعم المؤسسات الصغیرة
 .التشریعي والمؤسساتي وكذا عمى مستوى اليیئات التي تتدخل في تطبیق ىذا الجياز

الداعمة لترقیة المؤسسات و  و جاء في نص الباب الثاني من القانون عمى التدابیر المساعدة
والمتوسطة  ترقیة المؤسسات الصغیرةو  عمى تدابیر المساعدة 05المادة المتوسطة، حیث تنص و  الصغیرة

المالي و االقتصادي و القانوني  ،والتجاريو  التي تيدف الى ترقیة توزیع المعمومة ذات الطابع الصناعي
الميني والتكنولوجي المتعمقة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا تشجیع كل مبادرات تسيیل و 

 2لممؤسسات الصغیرة والمتوسطة عمى العقار

من ىذا النص "المؤسسات الصغیرة  7المنصوص عمیيا في المادة  وتستفید من تدابیر الدعم
في المائة من قبل شركة أو مجموعة شركات  49والمتوسطة التي یمتمك رأسماليا االجتماعي في حدود 

 .وفق حجميا واألولویات المحددة حسب شعب النشاط رأسمال االستثماري" وكذا

، المتوسطةو  الصغیرة المؤسسات مع مكیفة جبائیة أنظمة وضع عمى الحث الى التدابیر ترمي كما
 والخدمات األدوات عمى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات حصول تسيیل، المقاولة ثقافة تعزیزو  تشجیع
 المجمعات.و  المناولة وبورصات  المينیة الجمعیات تشجیع كذاو  الحتیاجاتيا المالئمة المالیة

 المنصوص الدولة دعمو  مساعدات من المتوسطةو  الصغیرة المؤسسات تستفید  06 المادة حسب و
 األقالیم.و  النشاط فروع حسب المحددة األولویات كذاو  حجميا حسب  القانون ىذا في عمیيا

وحسب نص القانون أیضا تكمف "وكالة" تكون عبارة عن ىیئة عمومیة ذات طابع خاص بتنفیذ 
ي مجال اإلنشاء واإلنماء والدیمومة بما في ذلك تحسین إستراتیجیة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف

 .النوعیة والجودة وترقیة االبتكار وتدعیم الميارات والقدرات التسییریة لممؤسسات الصغیرة والمتوسطة

حساب التخصیص الخاص ممثال بالصندوق الوطني لتأىیل المؤسسات الصغیرة  ویتولى
الوكالة المكمفة بتنفیذ إستراتیجیة تطویر  والمتوسطة ودعم االستثمار وترقیة التنافسیة الصناعیة نفقات تسییر

 .وعممیات دعم ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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رة المكمفة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صنادیق ضمان القروض وصنادیق اإلطالق وفقا وتنشئ الوزا
لمتنظیم الساري المفعول بيدف ضمان قروض لممؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة المؤسسات الناشئة 

یة باتخاذ كل كما كمفت ىذه الوزارة بالتنسیق مع باقي الوزارات والسمطات المعن، في إطار المشاریع المبتكرة
مبادرة تيدف إلى تحدید احتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال التمویل وتشجیع استحداث 

 .الوسائل المالیة المالئمة ليا

وسیتم بموجب نص القانون إنشاء المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطویر المؤسسات الصغیرة 
المينیة المتخصصة الممثمة لممؤسسات وممثمي  والمتوسطة  الذي یتكون من المنظمات والجمعیات

كما اتاح ىذا النص ، 3القطاعات واليیئات المعنیة بإنشاء وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
لمجمعیات المينیة والتجمعات التي تنشئ ىیاكل لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة االستفادة من الدعم 

 .ریع والتنظیم المعمول بيماالمالي او المادي لمدولة طبقا لمتش

كان الوزیر قد صرح مسبقا أن سنة و  جاء الفصل الثاني یبرز مدى اىتمام الدولة بالمناولةو  ىذا
:"حیث صرح أن قانون المالیة ليذه السنة حمل العدید من التحفیزات الموجية  4ستكون سنة المناولة 0107

 لممستثمرین في نشاط المناولة.

من ىذا القانون یوضح تطویر منظومة اإلعالم اإلقتصادي حول المؤسسات  و جاء الفصل األخیر
 عمى أن تضع الوكالة نظاما معموماتیا حول المؤسسات الصغیرة 44نصت المادة و  المتوسطةو  الصغیرة

 المساعدة عمى لتخاذ القرار.و  المتوسطة یشكل عمى وجو الخصوص أداة لالستشرافو 

 متوسطةمميزات المؤسسات الصغيرة وال-3

إضافة إلى االىتمام الكبیر من طرف الدولة فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمیز بعدة سمات  
 :5تجعميا أكثر مالئمة في دفع عممیة التنمیة االقتصادیة أىميا ما یمي

 المؤسسات الص.م ىي في الغالب مؤسسات عائمیة)قائمة عمى األفراد من نفس العائمة الواحدة 
 األقارب(، ال تمیل إلى اإلنفتاح لرأس المال األجنبي.و 

  یؤدي وجود المؤسسات الصغیرة دائمًا إلى خمق منافسة ومواجية مع المؤسسات الكبیرة، بل تعتبر
المؤسسات الصغیرة في كثیر من األحیان مشروعات مغذیة تعتمد عمیيا المؤسسات الكبیرة، وقد 

 ضروري وارتباط النوعین وحاجتيما لبعض أمر أساسي.یكون التكامل والتعاون بینيما ىام و 
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  سيولة وحریة الدخول والخروج من السوق لنقص نسبة األصول الثابتة إلى األصول الكمیة في
 أغمب األحیان، وزیادة نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروع.

 لمؤسسات الكبیرة.السرعة والدقة والمرونة في اتخاذ القرارات بالمقارنة با 

 تتمیز ىذه المؤسسات بانخفاض قیمة رأس المال المطمـوب لتأسیسيا وتشغیميا  6:سيولـة التأسیس
مما یساعد عمى سيولة تأسیس ، وبالتالي محدودیة القروض الالزمة والمخاطر المنطویة عمیيا

 .وتشغیل مثل تمك الشركات أو المؤسسات

 المتوسطة الجزائرية.و  ممؤسسات الصغيرةل أهم الهيآت واآلليات الداعمةثانيا/ 

جراءات من خالل إنشاء العدید من اليیآتو  قامت الدولة الجزائریة باتخاذ عدة تدابیر اليیاكل و  ا 
  معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجييا و  متابعتياو  التي تيدف إلى ترقیة وتطویر قطاع الم.ص.م

  حیث قامت بإنشاء وزارة خاصة بيا باإلضافة إلى مجموعة من الوكاالت الوطنیة ، وتحسین وضعیتيا
وصنادیق الدعم المختمفة التي ساىمت بشكل كبیر من أجل النيوض بيذا القطاع إلى المستوى الذي 

  .تفرضو التحدیات 

 الهيآت التابعة لها :و  / وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة1

،و ىذا ما كان  0990منتدبة مكمفة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة حیث تم إنشاء وزارة 
یعكس االتجاه الجدید الذي ترید السمطات إعطاءه لمسیاسة الصناعیة باالعتماد عمى تيیئة أفضل لمنسیج 

وألزمتيا المتمثمة في إمكانیات أكبر لألعمال جدیدة ،عمى عكس التوجو السابق الذي ركز عمى ، الصناعي
الذي كان یعتبر من و  كبات والمؤسسات الصناعیة الضخمة ،وقد تم تعیین السید حمیاني عمى رأسياالمر 

الصناعات و  أحد رجل األعمال الناجحین في الجزائر ،ثم ارتقت  إلى وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
جویمیة سنة  08 الموافق ل 0400صفر  19المؤرخ في  000-94التقمیدیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  091-11تم اعطاء صالحیات أكثر ليا وىو ما یوضحو المرسوم  0111وفي سنة  ،0994
 ،حیث أصبحت مكمفة بما یمي : 0111جویمیة  00الموافق ل  0400ربیع الثاني  19

 .حمایة طاقات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الموجودة وترقیتيا 
  لتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة .تقدیم الحوافز والدعم الالزم 
 .ترقیة استثمارات الشراكة ضمن قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة 
 .تعزیز القدرة التنافسیة لممؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة 
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 .ترقیة المناولة 
 .ترقیة وسائل تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 المتعمقة بترقیة القطاع. إعداد الدراسات االقتصادیة 

 . المساىمة في إیجاد  الحمول لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 .إعداد استراتیجیات لتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  .إعداد النشرات  اإلحصائیة الالزمة وتقدیم المعمومات األساسیة لممستثمرین في ىذا القطاع 

جانفي  05المؤرخ في  06-00حسب المرسوم التنفیذي رقم  0100كما تم تغییر اسميا سنة 
ترقیة اإلستثمار ووكمت  ليا ميام و  المتوسطةو  المؤسسات الصغیرةو  وأصبحت تسمى وزارة الصناعة 0100

 : 7جدیدة منيا

 ىذا بوضع برنامج وطني لتأىیل الم.ص.م.و  تعزیز التنافسیة الصناعیة 

 وتسيیل عممیة تكییفيا مع التكنولوجیا الجدیدة. تيیئة الظروف الالزمة إلنشاء الم.ص.م 

 قانونیة لفائدة تطویر الم.ص.م.و  عممیة، تشجیع ظيور بیئة إقتصادیة ،تقنیة 

 المشاتل وحاضنات األعمال: 1-1

وىي مكمفة بمساعدة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ودعميا ،وىي مؤسسات عمومیة ذات طابع 
 وتأخذ ثالث أشكال ىي: 8المعنویة واالستقالل الماليصناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة 

  : وىي تتكفل بأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المحضنة 
 وىي ىیكل دعم یتكمف بأصحاب المشروعات في قطاع الصناعة الصغیرة والمين ورشة الربط :

 الحرفیة 
 : إلى میدان البحث ویتكفل بأصحاب المشاریع المنتمین  نزل المؤسسات 

 وظائف المحاضن :

 :9یمي  وتتكمف ىذه المحاضن )المشاتل( بما

 استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحدیثة النشأة لمدة معینة وكذا أصحاب المشاریع 

 .یجار المحالت  تسییر وا 

 . تقدیم الخدمات المتعمقة بالتوطین اإلداري والتجاري 
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 رات في المیدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي والمساعدة تقدیم اإلرشادات الخاصة واالستشا
عمى التدریب المتعمق بمبادئ وتقنیات التسییر خالل مرحمة إنضاج المشروع وتتكون المشتمة من 

 مجمس إدارة ومدیر ولجنة  اعتماد المشاریع.

 0107 سنةو الجدول التالي یوضح عدد المشاریع المحتضنة 

عدد المشاريع المحتضنة عمى مستوى مشاتل المؤسسات في الجزائر خالل الفترة ( 12الجدول رقم).
2117 

مشاتل 
 المؤسسات

عدد المؤسسات 
 المحتضنة

عدد المؤسسات 
 عدد مناصب الشغل المستحدثة المنشأة

 04 14 01 ادرار
 41 16 00 أم البواقي

 09 01 08 باتنة
 00 14 18 برج بوعريريج

 74 01 08 بسكرة
 70 04 09 البيض
 89 15 04 خنشمة

 14 10 10 سيدي بمعباس
 71 10 05 عنابة
 41 14 17 غرداية
 07 10 00 ميمة
 00 14 14 ورقمة
 16 14 19 وهران
 51 15 15 تيارت
 - - - البويرة
 - - - بشار
 546 84 060 (16المجموع)

العدد  وزارة الصناعة والمناجم، المعمومات اإلحصائیة، نشریة-من إعداد الطالب باإلعتماد عمى: المصدر
 .09، ص 40رقم
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فإن عدد المؤسسات المحتضنة ارتفع  06من خالل الجدول نالحظ أنو بارتفاع عدد المشاتل إلى 
ىذا ما یستدعي  ضرورة انشاء مثل ىذه المشاتل في مختمف أنحاء الوطن لما ليا من و  مؤسسة 060إلى 

نو  أثر في إحتضان  شاء العدید من المؤسسات.ا 

بالشخصیة المعنویة  وىي "مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع مراكز التسهيل -1-2
 0114فیفري  05المؤرخ في  14.79نشأت طبقا لممرسوم التنفیذي رقم  واالستقالل المالي"

 :10وتتكمف ىذه المراكز بميام عدیدة أىميا 

  دراسة الممفات واإلشراف عمى متابعتيا وتجسید اىتمام أصحاب المشاریع وتجاور العراقیل أثناء مرحمة
 التأسیس

  مرافقة أصحاب المشاریع في میداني التكوین والتسییر ونشر المعمومات المتعمقة بفرص  االستثمار 

 شارات في مجال تسییر الموارد دعم تطویر القدرات التنافسیة ونشر التكنولوجیا الجدیدة وتقدیم االست
 البشریة والتسویق والتكنولوجیا واالبتكار ویدیر مركز التسيیل مجمس توجیو ومراقبة ویسیره مدیر.

مرافقة حاممي المشاریع و  أما فیما یخص المساعدات التي تقدميا مراكز التسيیل خالل دعم
 نجدىا ممخصة في الجدول التالي:

 .2117( حصيمة نشاط مراكز تسهيل حسب النشاط لسنة 13الجدول رقم)

 النسبة العدد نوع النشاط عدد حاممي المشاريع المرافقين

 
 
 

1152 
 

 % 44.40 485 الصناعة

 %48.00 449 الخدمات
 %5.48 60 األشغال العمومیة

 %19.09 017 الفالحة
 %1.69 18 التجارة
 %9.46 019 الحرف
 %14.65 40 ىاخر 

 ( 08،مرجع سابق، الصفحة)40المصدر:نشریة المعمومات اإلحصائیة، العدد رقم 
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من خالل الجدول نالحظ ارتفاع عدد حاممي المشاریع الذین تم استقباليم من سنة ألخرى 
 موزعین عمى مختمف القطاعات أین تم توجیييم كل حسب حاجتو. 0050حیث بمغ العدد 

 المقرر انجازىا.و  المشاتل المنجزةو  لتسيیل الجدول التالي یوضح عدد مراكز او   

 2117المقرر انجازها إلى عاية و  المشاتل المنجزةو  ( عدد مراكز التسهيل14الجدول رقم)

 31/12/2117حتى  المشاريع

 المشاریع في طور اإلنجاز المشاریع المنجزة 

 10 06 مراكز التسهيل

 14 06 المشاتل

 05 08 المجموع

 .40، مرجع سابق،ص40المعمومات اإلحصائیة العدد رقم المصدر:نشریة

 المتوسطة :و  :المجمس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة 1-3 

وىو جياز استشاري یسعى لترقیة الحوار والتشاور بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجمعیاتيم 
المينیة من جية واليیئات والسمطات العمومیة  من جية أخرى وىو یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل 

 : 11. ومن ميامو 0114في فیفري 14/81المالي،انشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 ن الحوار الدائم والتشاور بین السمطات والشركاء االجتماعیین بما یسمح بإعداد سیاسات ضما
ستراتیجیات لتطویر القطاع   وا 

  تشجیع وترقیة إنشاء الجمعیات المينیة وجمع المعمومات المتعمقة بمنظمات أرباب  العمل
 والجمعیات المينیة...

 الجمعیة العامة، الرئیس، المكتب، المجان الدائمة . ویتشكل المجمس من اليیئات التالیة :
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 /أهم الوكاالت الوطنية الداعمة لمم.ص.م في الجزائر.2

من خالل ىذا المطمب و  دعم الم.ص.مو  حیث تقوم مختمف ىذه الوكاالت بدور فعال في ترقیة
 ة فترة الدراسةما قامت بو من أعمال طیمو  الميام المنوطة لياو  سنتطرق إلى أىم ىذه الوكاالت

  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -2-1

ىي ىیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي وىي تسعى لتشجیع 
كل الصیغ المؤدیة إلنعاش قطاع التشغیل الشباني من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة النتاج السمع 

وليا فروعا جيویة وىي تحت سمطة رئیس الحكومة ویتابع وزیر  0996والخدمات، وقد أنشئت سنة 
 :12التشغیل األنشطة العممیة لموكالة وتقوم الوكالة الوطنیة بالميام التالیة  

  تشجع كل األشكال والتدابیر المساعدة عمى ترقیة تشغیل الشباب من خالل برامج التكوین والتشغیل
 والتوظیف األول.

  تقوم بتسییر مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب ومنيا اإلعانات ،التخفیضات في نسب
 الفوائد .

 .تتابع االستثمارات التي ینجزىا أصحاب المشاریع في إطار احتراميم لبنود دفتر الشروط 

  إتاحة المعمومات االقتصادیة والتقنیة والتشریعیة ألصحاب المشاریع لممارسة نشاطاتيم. 

 .تقدیم االستشارات ألصحاب المشاریع والمتعمقة بالتسییر المالي وتعبئة القروض 

 إقامة عالقات مالیة متواصمة مع البنوك والمؤسسات المالیة في إطار التركیب المالي لتمویل المشاریع 
نجازىا واستغالليا.و   ا 

 خمق مناصب شغل:و  حصيمة نشاط الوكالة في مجال تمويل المشاريع

التسيیالت العدیدة التي و  " إقباال كبیرا نظرا لممزایاANSEJت وكالة دعم تشغیل الشباب "لقد سجم
مشروع        470.486قامت بتمویل  0107دیسمبر 40إلى غایة  0996حیث منذ تأسیسيا سنة، توفرىا
 ىذا ما یوضحو الجدول التالي:و  منصب شغل في مختمف قطاعات النشاطات 888.169وخمق 
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" حسب قطاع النشاط إلى غاية  ANSEJ( توزيع المشاريع الممولة من قبل "15رقم)الجدول 
31/12/2117. 

 قطاع النشاط
عدد المشاریع 

 الممولة
النسبة 
 المئویة

عدد مناصب 
 الشغل

 قیمة اإلستثمار )د.ج(

 343.115.218.117.83 248.161 28.64 116.644 الخدمات

 46.632.841.373.14 43.681 5.19 18.986 نقل المسافرین

 119.812.763.592.26 125.696 11.47 42715 الصناعات التقمیدیة

 179.324.312.371.17 121.369 18.77 69.915 نقل البضائع

 199.774.172.512.61 129177 14.71 54.813 الزراعة

 115.381.773.171.84 73.211 6.78 25.257 الصناعة

 124.569.135.981.83 95.736 8.81 32.832 األشغال العمومیةو  البناء

 24.618.761.119.82 22.549 2.69 11.121 األعمال الحرة

 24.849.436.125.82 22.121 2.56 9537 الصیانة

 7.499.517.851.52 5549 1.31 1131 الصید

 3.198.185.711.99 2.121 1.14 545 الري

 1.178.755.916.815.73 888.169 111 372.386 المجموع

 ،مرجع سابق32المصدر من إعداد الطالب باإلعتماد عمى نشرية المعمومات اإلحصائية لمم.ص.م،العدد

من خالل  ىذه اإلحصائیات نالحظ أن القطاع الخدماتي كانت لو حصت األسد من بین المشاریع 
ىي و  %17القطاع الصناعي الذي یعتبر قطاع حساس لم تتجاوز نسبتو  أما، %08.64الممولة بنسبة 
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ویعود ذلك إلى صعوبة القیام بدراسات دقیقة في ظل نقص الخبرة التقنیة في ىذا ، نسبة جد ضعیفة
 المجال.

  ANDI:13 الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  2-2

االستثمار جاءت الوكالة الوطنیة لتطویر والمتعمق بتطویر  14-10بمقتضى األمر الرئاسي رقم 
أوت من عام  01" في APSIاالستثمار لتحل محل الوكالة الوطنیة لدعم ومتابعة االستثمار سابقا "

، وىي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تعنى بخدمة المستثمرین الوطنیین واألجانب وتعتبر ىذه 0110
اقتصادیا عمیقا باتجاه اقتصاد السوق واالنفتاح عمى الرأس الوكالة خصوصا في الجزائر التي تشيد تحوال 

المال الخاص ضمن إطار إعادة اليیكمة، األداة األساسیة لمتعریف بفرص االستثمار القائمة والترویج ليا 
 واستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبیة المباشرة.

يیل االستثمار وتبسیط اإلجراءات إلى وترتبط إداریا بصفة مباشرة برئاسة الحكومة وميمتيا تس
أقصى الحدود الممكنة تجاه المستثمرین وكذا التعریف بفرص االستثمار في الجزائر، كما أنيا تجسد تنفیذ 
برنامج اإلصالح االقتصادي وتحریر االستثمارات الخاصة الوطنیة واألجنبیة من خالل مساعدة المستثمرین 

لمعطیات ليم خاصة ما تعمق األمر بالمحیط االقتصادي ومناخ عمى إنجاز مشاریعيم وتوفیر كل ا
 االستثمار والعمل عمى تطویر وترقیة مجاالت وأنماط أخرى جدیدة التي ینطوي عمیيا االستثمار، 

 .مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية .:اثالث

اقتصادیات الدول، وذلك من خالل مساىمتيا تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة ىامة في 
التخفیف من األزمات االقتصادیة واالجتماعیة الحادة وتحقیق النمو االقتصادي المستمر  بصفة فعالة في

الرئیسیة ليا والمتمثمة في التخفیف من حدة البطالة المتفشیة في  وجمب االستثمار وبالنظر كذلك لمصفة
 وسط الشباب 

 دورها في زيادة الناتج الداخمي الخام: /1

التوظیف  یتضح دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخمي من خال ل رفع مستوى
لعنصر العمل الذي ىو أبرز عناصر اإلنتاج وبالتالي الرفع من مستوى الطمب الكمي الفعال عمى السمع 

دى ذلك إلى زیادة الدخل ألفراد المجتمع، فجزء من ىذا واالستثماریة، فكمما زاد التوظیف أ االستيالكیة
األسواق، أما الجزء المتبقي فیوجو لالستثمار في مشاریع صغیرة أو  الدخل یوجو لالستيالك مباشرة من
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االستثمار. كما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  یدخر في المؤسسات المالیة التي توجيو بدورىا إلى
تعمل عمى زیادة دورة  اإلنتاجیة لمختمف عوامل اإلنتاج التي تستخدميا، كما تساعد عمى رفع معدالت

 المبیعات مما یقمل من تكالیف التخزین والتسویق بما یساعد عمى وصول المنتجات لممستيمك بأقل تكمفة
سات ممكنة ،وتؤدي ىذه العوامل التي سبق ذكرىا إلى زیادة حجم الناتج الوطني وتنوعو لشمولیة ىذه المؤس

 :ویتضح ذلك من خالل النتائج المحققة عمى المبینة في الجدول اآلتي.االقتصادیة العدید من القطاعات

 ( :نسبة مساهمة الم.ص.م في الناتج الداخمي الخام خارج قطاع المحروقات:16الجدول رقم)

 الوحدة: ممیار دینار جزائري

 50، مرجع سابق، ص 06المصدر : من إعداد الطالب باإلعتماد عمى نشریة المعمومات اإلحصائیة، رقم

من خالل الجدول نالحظ تنامي مساىمة الم.ص.م الخاصة في الناتج الداخمي الخام خارج المحروقات 
ات الخاصة ذلك راجع أساسا إلى التعداد الكبیر لممؤسسو  أكثر من الم.ص.م العمومیةو  بصفة مستمرة
 مقارنة بالعامة.

إلى  0101سنة  4080.68كما انتقمت مساىمة الم.ص.م الخاصة في الناتج الداخمي الخام من  -
 ىذا راجع إلى االرتفاع في عدد الم.ص.م الخاصة من سنة ألخرى .و  0104سنة  6740.09

عرفت ارتفاعا و  ا ثم عادتمقارنة بالسنة التي قبمي 0100و بالنسبة لمم.ص.م العامة شيدت انخفاضا سنة 
 مؤسسة.  570إلى  557ذلك راجع إلى ارتفاع عدد الم.ص.م العامة من و  طفیفا

 السنوات
2111 2111 2112 2113 

 نسبة قيمة نسبة% قيمة نسبة% قيمة نسبة% قيمة
م.ص.م 
 الخاصة

4680.68 84.98 5047.46 84.77 5804.10 78.99 6741.19 88.3 

م.ص.م 
 العامة

807.54 15.12 904.44 15.23 794.48 12.11 893.24 11.7 

 111 7634.43 111 6616.4 111 6161.81 111 5519 المجموع
نسبة 
  05.56  %9  %01.10   التطور
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و من ىنا یمكننا القول أنو كمما زاد عدد الم.ص.م زادت نسبة مساىمتيا في الناتج الداخمي الخام  لذلك 
 عمى اليیآت المختصة أخذ ىذه النقطة بعین اإلعتبار.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الميزان التجاري: /مساهمة2

 0107-0104الواردات خالل الفترة و  یوضح الجدول التالي مساىمة الم ص م في الصادرات

 الوحدة:ممیون دوالر (: مسامهة الم ص م في الميزان التجاري17الجدول رقم )

 2117 2116 2115 السنوات

 45.957 46.707 50.510 الصادرات

 44.764 08.884 47.787 الواردات

 مساهمة الم.ص.م في القيمة المضافة. /3

ذلك حسب القطاعات و  بنسبة كبیرة في خمق القیمة المضافةو  لمم.ص.م  دورا فعاال في المساىمة
یمكن إبراز ىذه المساىمة من و  الطبیعة القانونیة التي تنتمي إلیيا،و  اإلقتصادیة المختمفة التي تنشط فیيا

 خالل الجدول التالي:

                                                                                                 2116-2113(: نسبة مساهمة الم.ص.م في خمق القيمة المضافة خالل الفترة 18لجدول رقم)ا
 الوحدة/ممیار دج

  0106  0105  0104  0104 السنوات
نوع 

 المؤسسات
القيمة 
 المضافة

القيمة  النسبة
 المضافة

القيمة  النسبة
 المضافة

القيمة  النسبة
 المضافة

% 

 04.04 0404.65 04.00 0404.46 04.9 0087.94 00.71 894.04 م عامة

 85.77 8509.07 85.78 7904.50 86.0 7448.65 88.41 6740.09 م خاصة

 011 9944.90 011 9047.87 011 8506.58 011 7644.44 المجموع

، مرجع 06،08،41،40المصدر : من إعداد الطالب باإلعتماد عمى نشریة المعمومات اإلحصائیة، رقم
     سابق.
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من قطاع و  من الجدول السابق نالحظ أن مساىمة الم.ص.م في القیمة المضافة من ارتفاع من سنة ألخرى
 آلخر .

ىذا و  نالحظ أیضا أن جل المساىمات في القیمة المضافة ىي من جانب المؤسسات الخاصة كما
 راجع طبعا لمعدد الكبیر ليذه المؤسسات مقارنة بالمؤسسات العامة.

 :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة مستوى التشغيل: /4

سنوات دفعت غالبیة الدول ،ومنذ  أصبحت مشكمة البطالة سمة ممیزة لالقتصادیات المعاصرة
الرغم من ضآلة  ،عمى لالىتمام أكبر بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. ذلك أن ىذا الصنف من المؤسسات

،فإنو یعتبر الوسیمة الفعالة المتصاص البطالة وبالتالي امتصاص الضغط  حصتو في السوق العالمي
ریادًیا في إیجاد فرص عمل ،واستیعاب نسبة الذي تواجيو مختمف الحكومات ،فيي تؤدي دوًرا  االجتماعي

 مشكمة البطالة، حدةبمستویاتيا المختمفة ،ومن ثم مساىمتيا في التخفیف من  كبیرة من القوى العاممة
لممؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تستقطب كم كبیر  لضمان استدامة عممیة التنمیة االقتصادیة، ویمكن

 من الید العاممة 

 یبین نسبة الید العاممة المشغمة في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والجدول التالي

( : تطور مناصب الشغل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة 19جدول رقم )ال
2114/2117. 

 2117 2116 2115 2114 السنوات

 0.174.514 0.100.600 944.569 850.154 عدد الم.ص.م
 0.655.471 0.541.698 0.470.101 0.057.040 مناصب الشغل

 (40، 06.08،41نشریة المعمومات اإلحصائیة، العدد رقم)، -المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد عمى:

نالحظ من خالل معطیات الجدول وجود عالقة طردیة بین زیادة عدد الم.ص.م مع مناصب 
المؤسسات في توفیر مناصب الشغل، إاّل أن  ىذا ما یدل عمى المساىمة الكبیرة ليذهو  الشغل المستحدثة

عدد و  یرة أو متوسطة ( لو أثر عمى العالقة الطردیة بین عدد المؤسساتغحجم المؤسسات )مصغرة،ص
 مناصب الشغل.
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 الخاتمة

في  دورىا في تحقیق التنمیة اإلقتصادیةو  لمكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةشكمت النظرة العامة 
 الجزائر المحورین الرئیسیین من دراستنا.

الوطني  معترف  االقتصاديفي المجال  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةكان وزن ، ىذا السیاقوفي 
في المقابل نجده لم یرتقي بعد إلى درجة عالیة من التطور ال ، االقتصادیینبو من قبل مختمف األعوان 

التي  تحقیق األىداف المنتظرة منو في المرحمة الحالیة سیما طاقاتو اإلنتاجیة حتى یبرز كقوة بإمكانيا 
 . عرف فیيا  االقتصاد الجزائري تحوال كبیرا ی

یأخذ إنشاء المؤسسات سوف حیث ، ومع ذلك فإن المستقبل أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
الجدیدة ذات الحجم الصغیر بعدا ىاما نظرا لوجود العدید من اليیئات التي عمدت السمطات العمومیة عمى 

 تخصیصيا خالل السنوات القمیمة الماضیة لتشجیع ذلك.

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة تمثل ىذه المؤسسات الفتیة الضمان الوحید لتطور وتواجد  و
 . في المستقبل
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 الهوامش:

                                                           
، یتضمن القانون 2017ینایر سنة  10الموافق  1438ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17قانون رقم  ، من05المادة  1

 .06، ص02العدد، المتوسطة، الجریدة الرسمیةو  التوجیيي لتطویر المؤسسات الصغیرة
، یتضمن القانون 2017ینایر سنة  10الموافق  1438ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17قانون رقم  ،15المادة  2

 .06، ص02العدد، المتوسطة، الجریدة الرسمیةو  التوجیيي لتطویر المؤسسات الصغیرة
ن القانون ، یتضم2017ینایر سنة  10الموافق  1438ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17قانون رقم  ،24المادة  3

 .07، ص02العدد، المتوسطة، الجریدة الرسمیةو  التوجیيي لتطویر المؤسسات الصغیرة
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170105/99381.html 4 : 

 06/04/2017اطمع عمیو یوم 
 170محمد محروس اسماعیل: مرجع سبق ذكره، ص 5
، 2010أفریل  24المتوسطة ودورىا في التشغیل في الدول العربیة، و  حسین عبد المطمب األسرج، المشروعات الصغیرة 6

 13-10ص ص
تحدد صالحیات  2011 جانفي 25الموافق ل 1432صفر  20المؤرخ في  16-11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 7

ترقیة االستثمار،الجریدة الرسمیة لمجميوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة و  المتوسطةو  المؤسسات الصغیرةو  وزیر الصناعة
 .09،ص05،2011العدد

، الجریدة 2003فبرایر  25الموافق ل  1423ذي الحجة 24المؤرخ في 03/78من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  8
 .14ص  13یة العدد الرسم

 .14،مرجع سبق ذكره، ص2003، 13الجریدة الرسمیة، العدد  9
 22الجریدة الرسمیة ،نفس المرجع،ص 10
 22،مرجع سبق ذكره، ص03/80المرسوم التنفیذي رقم 11
 .1996سبتمبر  08المؤرخ في  296/  96المرسوم التنفیذي رقم  12
 .2002أوت ، ANDI منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارات  13

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170105/99381.html
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املؤشصات  الوكالة الوطيية للتشغيل كآلية لدعه
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 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 مقدمة:

 المتوسطة، النمط األكثر فعالية لمنيوض باالقتصاد الوطني،و  يعتبر االعتماد عمى المؤسسات الصغيرة
 اختالف أنظمتيا االقتصادية.و  البطالة، في مختمف دول العالم بغض النظر عن درجة تطورىاالحد من و 

لقد عرفت الجزائر تحوالت اقتصادية جذرية منذ التسعينات سببيا األزمة االقتصادية التي عاشتيا البالد 
صوصا مع تفشي ظاىرة االقتصادية لممواطنين، خو  ما خمفتو من آثار سمبية عمى الوضعية االجتماعيةو  آنذاك

 البطالة التي مست عمى وجو الخصوص فئات الشباب.

تحقيق توازن و  استحداث استراتيجيات قادرة عمى التصدي ليذه الظاىرةو  مما فرض عمى الحكومة البحث
أول خطوة خطتيا الجزائر في ىذا الصدد ىو انتياج نظام اقتصاد و  الطمب في مجال التشغيل،و  بين العرض

 خمق مؤسسات صغيرةو  عتماد عمى المبادرات الشخصية عن طريق االستثمار في القطاع الخاصاالو  السوق
بالتالي خمق مناصب شغل المتصاص البطالة التي بمغت ذروتيا و  متوسطة ينشئيا الخواص بدعم من الدولةو 

 في تمك الفترة. 

قد تم و  ،بشرياو  لياوكاالت لدعم ىذه المؤسسات ماو  ولتحقيق ذلك أنشأت الحكومة عّدة صناديق
التوسط ليم أمام المؤسسات و  استحداث الوكالة الوطنية لمتشغيل، يتمثل دورىا في إحصاء طالبي العمل الشباب

عقود عمل و  الخاصة من أجل إدماجيم في سوق العمل، عن طريق عقود إدماج مينيو  االقتصادية العامة
اإلعفاءات لتشجيعيم إلى المجوء إلى ىذا النوع من و  مجموعة من االمتيازات تستفيد بالمقابل  منو  مدعمة،
لما كان األمر كذلك ارتأينا طرح إشكالية تتمثل في مدى فعالية الوكالة الوطنية لمتشغيل في دعم و  ،العقود

 المتوسطة؟  و  المؤسسات الصغيرة

التشغيل في ولعل أن جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني الذي يمثل أحد البرامج الفعالة لسياسة 
الحد من البطالة، سيتم التركيز عمى التنظيم القانوني و  ترقية الشغلو  الجزائر والتي من شانيا دفع عجمة التنمية

والييكمي لموكالة الوطنية لمتشغيل )أوال( ثم سيتم دراسة جياز المساعدة عمى اإلدماج كآلية لدعم المؤسسات 
ىذا لغرض اإلجابة و  فل بيا لفائدة الشباب طالبي العمل )ثانيا(المتوسطة بواسطة العقود التي يتكو  الصغيرة

 عمى اإلشكالية المطروحة.  
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I-الهيكمي لموكالة الوطنية لمتشغيل:و  التنظيم القانوني 

تعتبر الوكالة الوطنية لمتشغيل أحد األجيزة التي استحدثتيا الدولة في دعم المؤسسات االقتصادية من 
العاممة مع ضمان مساىمة معتبرة لمدولة في دفع أجور الشباب المدمجين باإلضافة الى خالل تزويدىا باليد 

سيتم التركيز عمى و  تحفيزات أخرى تسمح ليا بتحقيق التطور والطموحات التي تصبو اليياو  عدة امتيازات
ين الشروط الواجب توفرىا الميام المنوطة بيا مع تبيو  دراسة الطبيعة القانونية لموكالة )أوال( ثم تنظيميا الييكمي

 .أجيزتيا )ثانيا(و  لالستفادة من برامجيا

 الطبيعة القانونية لموكالة الوطنية لمتشغيل:-أوال

النظم و  مسايرة األنماطو  لمواكبة 2:73تطورت الطبيعة القانونية لموكالة الوطنية لتشغيل الشباب منذ 
ما كانت تسميتيا عند إنشائيا في ظل االقتصاد الموجو االقتصادية التي انتيجتيا الجزائر منذ االستقالل. بعد

 بالديوان الوطني لميد العاممة، أصبحت تسميتيا بالوكالة الوطنية لمتشغيل في ظل نظام اقتصاد السوق،
 محاربة البطالة.و  تطورت كذلك طبيعتيا القانونية بين الفترتين تجسيدا لسياسة الدولة لترقية الشغلو 

 لمطبيعة القانونية لموكالة في ظل االقتصاد الموجوالتطور التاريخي -6

، مرفقا عموميا لمتشغيل سمي بالديوان الوطني لميد العاممة، 2:73أنشأت الجزائر بعد استقالليا سنة 
ذلك في إطار سياسة و  ميمة تسيير مختمف آليات التشغيل خالل تمك الفترة،و  حيث تولى ىذا الجياز مسؤولية

، إلى (2)اكتسى ىذا الجياز صبغة المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداريو  (1)الحد من البطالة و  ترقية الشغل
المتضمن تنظيم المكتب الوطني لميد  53-82غاية إنشاء المكتب الوطني لميد العاممة بموجب األمر رقم 

 1::2مو في سنة الذي كان ىو اآلخر ذات صبغة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ليتغير اس (3)العاممة
 ليصبح الوكالة الوطنية لمتشغيل.

 الطبيعة القانونية لموكالة الوطنية لمتشغيل في ظل اقتصاد السوق:-6

:36-1:بعد إنشاء الوكالة الوطنية لمتشغيل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن تنظيم المكتب  (4)

لمتشغيل منح الوكالة صبغة المؤسسة العمومية ذات تغيير تسميتو إلى الوكالة الوطنية و  الوطني لميد العاممة
لتصبح مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، تتمتع  3117تم تعديل ىذه الطبيعة القانونية سنة و  طابع إداري.

الضمان االجتماعي حيث و  التشغيلو  االستقالل المالي تعمل تحت وصاية وزارة العملو  بالشخصية المعنوية
لمتشغيل من مخطط إعادة التأىيل المخصص لتطوير شبكاتيا عبر مختمف وكاالتيا  استفادت الوكالة الوطنية
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سواء الوالئية أو المحمية التابعة ليا، كما خضعت لبرنامج خاص من اجل تقوية الميارات اإلدارية إلطاراتيا 
 .(5)السيما في مجال تقديم الخدمات ووسائل التسيير

 نية لمتشغيل.الوط: التنظيم القانوني لموكالة ثانيا

28-17كمفت الوكالة الوطنية لمتشغيل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 تنظيمياو  المحدد لمياميا(6)

 عمميا.و  طريقة سيرىاو  سيرىا، بعدة ميام كما حدد ىذا المرسوم تنظيميا الييكميو 

 التنظيم الهيكمي لموكالة الوطنية لتشغيل:-6

يعتمد التنظيم القانوني ليياكل الوكالة الوطنية لمتشغيل عمى مبدأ الالمركزية في التسيير،  وبناءا عمى 
 ذلك فإنو من الضروري دراسة ىياكميا القاعدية عمى حدى مع تبيين ميام كل واحدة منيا.

 المديرية العامة:-أ

المراقبة و  االستشارات القانونيةو  العالقاتيتمثل دور المديرية العامة لموكالة الوطنية لمتشغيل في تطبيق 
 .(7)القيام بمعالجتياو  التقنية وجمع المعمومات حول سوق الشغل من خالل ىياكميا الخارجية

 الوكاالت الجهوية لمتشغيل:-ب

تعتبر و  إلى عدة واليات عبر التراب الوطني، لموكاالت الجيوية لمتشغيل اإلقميمي ختصاصااليمتد 
المحمية، تنحصر مياميا في و  اليياكل الخارجية المتمثمة في الوكاالت الوالئيةو  المديرية العامة جسر امتداد بين

الموارد الموضوعة تحت تصرفيا حسب سياسة تقسيم المسؤولية بين و  ضمان التسيير الالمركزي لممناصب
المحمية و  وكاالت الوالئيةسير الو  تعمل كذلك عمى توفير الدعم التقنيو  اليياكل الخارجيةو  المديرية العامة

 .(8)ا لضمان السير الحسن لمنشاطاتييوم يواجيونيافض المشاكل التي قد و  لمتعامل

 الوكاالت الوالئية:-ج

الخمية األساسية في التنظيم الييكمي لموكالة الوطنية لتشغيل حيث تقوم باستقبال الوكاالت الوالئية تعتبر 
تنحصر مياميا في البحث و  مؤسسات اقتصادية عمومية كانت او خاصة،و  المتعاممين معيا من طالبي عمل

 يتم ذلك بواسطة موظفين مختصين، أنيطت ليم صالحيةو  عن عمل لكل شخص يطمب ذلك، حسب مؤىالتو،
 توجيو الطمبات.و  المعمومات،و  تقديم المشورةو  ميمة التنصيبو 

 لخاصة بالتشغيل عل المستوى محمي مع الشركاتالبرامج او  كما تيتم الوكاالت الوالئية، بتنفيذ األجيزة
تابعة اإلدارية عن طريق معالجة عروض متقديم الدعم التقني في الو  الخدماتية. و  المؤسسات االقتصاديةو 
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تشجيع سياسة و  أخيرا تقوم الوكاالت الوالئية بالمساىمة في تنفيذو  متابعة طالبي العمل،و  استدعاءو  العمل
 الدولة.التشغيل من طرف 

 الوكاالت المحمية:-د

تنوع و  تعتبر مالحق او مرافق لموكاالت الوالئية، تتميز بنسبة عالية من الكثافة السكانية التي تتردد ليا
توجيو عروض و  طمبات العملو  توجيو عروضو  تختص بالبحث عن فرص العمل أينما كانتو  أنشطتيا،

 ختصاصيا كطالبي عمل مبتدئين. المسجمين في دائرة او  العمل إلى السكان المقيمين

 مهام الوكالة الوطنية لمتشغيل:-6

 توفير اليد العاممةو  تطوير سوق العمل الوطنيةو  أساسا في تنظيمالوكالة الوطنية لمتشغيل  تنحصر ميام
 مكافحة البطالة.و  ترقية التشغيلو  تنفيذ سياسة الدولة في مجال دعمو 

حصاء عروضو  جمعو  وضعية السوق الوطنية لمتشغيل،معرفة و  حيث تتكفل الوكالة بتنظيم  طمبات العملو  ا 
جراء دور الوسيط لتقريبو   العممية لقطاع التشغيل،و  ربط ىذه العروض فيما بينيا وفقا لممؤىالت العمميةو  ا 
 ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن االتفاقياتو  متابعة تطور نسبة اليد العاممة األجنبية في الجزائر،و 
 :2-15تفاقات الدولية في مجال الشغل، مع ضمان تطبيق تدابير الرقابة الناتجة عن أحكام القانون رقم االو 

 .(9)مراقبة التشغيلو  المتعمق بتنصيب العمال

 شروط االستفادة من برامج الوكالة الوطنية لمتشغيل:-3

 24المدعمة، حددت المادة عقود العمل الخاصة باإلدماج الميني او عقود العمل و  لالستفادة من برامج
 ، مجموعة من الشروط الواجب توفرىا في طالبي العمل لتأىيميم(10)السالف الذكر 19/237من المرسوم رقم 

 ىي كاألتي:و  لالستفادة

 .التمتع بالجنسية الجزائرية 

  سنة 46و 29بموغ سن ما بين 

 .تثبيت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

 ينية أو تثبيت المستوى التعميمي.مؤىالت مو  الحيازة عمى شيادات 

  ،التسجيل كطالبي عمل مبتدئين لدى الوكالة الوطنية المحمية لمتشغيل المتواجدة عمى مستوى مكان إقامتيم
مع إمكانية تخفيض شروط السن بالنسبة لمشباب طالبي العمل المبتدئين الذين يقبمون متابعة تكوين في 
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في سوق التشغيل، مع منع االستفادة من أي جياز آخر مماثل التخصصات أو الفروع التي تعرف عجزا 
 أجيزة الوكالة الوطنية لمتشغيل.و  تقرره الدولة في حالة االستفادة من برامج

II-العقود المقترحة من طرف الوكالة الوطنية لمتشغيل.و  المهنيالمساعدة عمى اإلدماج  جهاز 

 العقود األولى يتكفل بيا جياز المساعدة عمى اإلدماج تتكفل الوكالة الوطنية لمتشغيل بإبرام نوعين من
تعرف بعقود اإلدماج الميني )أوال( أما النوع الثاني فيي عبارة عن عقود شبيية بعقود العمل الكالسيكية و 

تسمى بعقود العمل المدعمة )ثانيا( تتكفل و  (11)المتعمق بعالقات العمل22-1:المعروفة في قواعد القانون رقم 
دعميا إلبرام ىذا و  ذلك في إطار تشجيع المؤسساتو  الدولة بحصة من األجرة الشيرية لمشباب المستفيدفييا 

 النوع من العقود.

 :جهاز المساعدة عمى اإلدماج المهنيالتنظيم القانوني لأوال: 

يعتبر جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني من األجيزة التي حاولت بيا الدولة وضع تنظيم عممي 
العقود المختمفة التي تسمح بإدماج كل و  طاع التشغيل تجسدت من خالل اقتراحو لعدة أنظمة لإلدماج المينيلق

 فئة من طالبي العمل وفق معايير تراعي الوضعية الحقيقية لمقطاع. 

 جهاز المساعدة عمى اإلدماج المهني:الطبيعة القانونية ل-6

المؤرخ في  237-19إنشاء جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني بموجب المرسوم التنفيذي رقم  تم 
2:/15/3119

ميامو، ثم دراسة العقود و  و لما كان من الضروري إبراز الطبيعة القانونية ليذا الجياز(12)
 .اإلدماج التي تتكفل بيا

 أدوية ال يتمتع بالشخصية المعنويةيعتبر جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني، جياز ذو طبيعة 
رقابة الوكالة الوطنية لمتشغيل و  العضوية لوصايةو  االستقالل المالي، بل أنو يخضع من الناحية الوظيفيةو 

 .(13)بمعية من المديرية الوالئية لمتشغيل

مركزية تسير بالتالي فيو مجرد أداة ال و  تسجل نفقات تمويمو عمى عاتق ميزانية الوزارة المكمفة بالتشغيل
محاربة البطالة من و  عمى تطبيق برامج الوكالة الوطنية لمتشغيل المنبثقة عن سياسة الدولة لترقية التشغيل

 خالل تشجيع اإلدماج لمشباب طالبي العمل المبتدئين.

الوكالة الوالئية لمتشغيل و  سمطة الوكالة الوطنية لمتشغيلو  ويستنتج مما سبق أن الجياز يخضع لرقابة
 .(14)القرارات الالئقة الواجب اتخاذىا في الوقت المناسبو  يحد من المبادراتو  في العمل تومما يقمل من حري
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 :المهني مهام جهاز المساعدة عمى اإلدماج-6

السالف الذكر عمى أن الوكالة الوطنية  237-19من المرسوم التنفيذي رقم  43نصت أحكام المادة 
مراقبة تنفيذ جياز و  تقييميمو  التشغيل الوالئية، تتضمن متابعة المستفيدينلمتشغيل باالتصال مع مديرية 

 .(15)المساعدة لإلدماج خالل فترة اإلدماج

مديرية التشغيل و  من المرسوم نفسو بأن تنصيب مراقبة الوكالة الوطنية لمتشغيل 44يف المادة ضوت
تأطير و  تأىيمو،و  عمل يتوافق مع تكوينو الوالئية عمى :تعيين الشباب المستفيد من عقد اإلدماج في منصب

من  35في الوسط الميني كما ىو منصوص عميو في المادة  المستفيدين من عقود إدماج حاممي الشيادات
 ذات المرسوم.

مع السير عمى مواظبة المستفيدين من عقود اإلدماج عمى منصب العمل عمى إرسال أوراق الحضور  
وتوظيف المستفيد عند انتياء فترة اإلدماج عن طريق إرسال نسخة من ، االتي يؤشر عمييا المستخدم شيري

االنتساب لمضمان االجتماعي مع إلزامية تسميم شيادة اإلدماج المذكورة في عقد اإلدماج عند و  عقد العمل
انتياء فترة التعاقد بالنسبة لممستفيدين من ىذا العقد الذين لم يتم توظيفيم بصفة دائمة في الييئة 

 .(16)لمستخدمةا

 المهني ثانيا : العقود التي يتكفل بها جهاز المساعدة عمى اإلدماج

 ، السالف الذكر المعدل237-19من المرسوم رقم  5يقترح جياز اإلدماج الميني وفقا لنص المادة 
21/15/3124المؤرخ في  253-24المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم و 

 ثالثة أنواع من العقود الخاصة(17)
طالب و  بإدماج ثالثة فئات من طالبي العمل في شكل من عقود الثالثة األطراف، تبرم بين الييئة المستخدمة

 مراقبة لتنفيذ بنود العقد.و  الجياز بصفتو ىيئة مشرفةو  العمل

 عقود اإلدماج المهني:-6

 عقود اإلدماج الميني فيما يمي: و تتمثل

 (CIDت: )اعقود إدماج حاممي الشهاد-أ

 .(18)التقنيين الساميين خرجي المراكز الوطنية لمتكوين المينيو  عقود موجية لخريجي التعميم العاليوىي 
تستفيد المؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة كغيرىا من المؤسسات في مختمف قطاعات النشاط 

التقنيين الساميين بدعم من الدولة و  االقتصادي، التي توظف شباب طالبي العمل حاممي الشيادات الجامعية
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ىو ما و  ،5:9الرقم االستداللي  22بالصنف  %66التي حددت بنسبة و  يتمثل في تكفميا بدفع أجورىم الشيرية
 الشيادة الدراسات التطبيقية الجامعية.و  دج شيريا بالنسبة لحاممي الشيادات الجامعية 26111يقابل مبمغ 

دج تتكفل  21111وىذا ما يقابل 564الرقم االستداللي  21حدد بالصنف من األجر القاعدي الم%61بنسبة و 
الدولة بدفعو بأكممو، كما تتكفل الدولة دفع حصة أرباب العمل من اشتراكات الخاصة بالمستفيد إزاء الصندوق 

 .(19)االجتماعية الوطني لمتأمينات

العقود فقد منحتيا الدولة امتيازات و بغرض تشجيع المؤسسات االقتصادية إلى المجوء إلى ىذا النوع من 
المتوسطة التي تم إنشاؤىا في إطار و   ت الصغيرةشبو جبائية تتمثل خصوصا بالنسبة لممؤسساو  جبائية

تشغيل الشباب بحيث و  ( أو عن طريق الوكالة الوطنية لدعمCNACالصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة )
عند إبرام عقود ( 3)من تخصيص طالبي عمل مبتدئين إثنين اطيا بداية نشتستفيد ىذه األخيرة أثناء مرحمة 

إدماج حاممي الشيادات أو بعقود اإلدماج الميني. كما يمكن ليذه المؤسسات في حالة تحقيقيا لنسبة تشغيل 
و تكون مدة العقد (20)ليماعمتعداد  من مجموع  %41، االستفادة من تخصيص إضافي في حدود %36تفوق 

 نة واحدة قابمة لمتجديد بالنسبة ليذه المؤسسات.المبرم لمدة س

 عقود اإلدماج المهني:-ب

الخاصة التي كانت تستفيد من برامج مناصب العمل و  تستفيد منيا المؤسسات االقتصادية العمومية  
األولى ة ر الموسمية بمبادرة محمية حيث تتكفل الدولة بالمساىمة في األجرة الشيرية لمشباب طالبي العمل لمم

 أجرىمبحيث يحدد (21)تربصا مينيامراكز التكوين الميني الذين تابعوا و  خرجي التعميم الثانوي لمتربية الوطنية
من سمم األجور في الوظيف  :48الرقم االستداللي  9األجر القاعدي الممحق بالصنف بيعدل حسب القطاع  و 

العقد بسنة واحدة قابمة لمتجديد بالنسبة لممؤسسات تم تحديد مدة و دج،  9111ىو ما يقابل مبمغ و  العمومي،
الخاصة كما تتكفل الدولة بدفع حصة اشتراك المستخدم في الضمان االجتماعي  باإلضافة و  االقتصادية العامة

 .(22)شبة جبائية التي يقرىا الجياز وفقا لمقانون التأسيسيو  امتيازات جبائيةو  لى منحا

 عقود تكوين إدماج:-ج

ترتكز و  ال تكوينو  تشغيل فئة الشباب الذين ليس ليم تأىيلو  من العقود أنشئت من أجل التكفل ىذه الفئة
عمى التكوين في المحيط الميني نظرا  ؤالءعمى فكرة جديدة أساسيا ربط التكوين بالتشغيل من خالل تشجيع ى

توى ورشات األشغال لما يوفره من حظوظ أكبر لالندماج في سوق العمل. بحيث يتم ىذا التكوين عمى مس
 .(23)مختمف قطاعات النشاط أو لدى حرفيين مؤطرينو  المختمفة التي تبادرىا الجماعات المحمية
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نح ىؤالء الشباب أجرة شيرية بمتتكفل الدولة و  حيث يتم إبرام العقد لمدة سنة واحدة غير قابمة لمتجديد
جرة تقدر ب وادج شيريا بالنسبة لممستفيدين من عقد تكوين إدماج عمى مستوى الورشات،  23111تقدر ب 

 دج  7111

يستفيد الشباب المدمجون في إطار ىذا و  بالنسبة لممستفيدين الممارسين لتكوينيم في مؤسسات اإلنتاج
 .(24)دج 5111حرفيين مؤطرين، من منحة شيرية قيمتيا لدى  يتابعون تربص تكوينيالعقد الذين 

 العقود المدعمة:-6

الواردة من المديرية العامة  ةبموجب التعميماال انو لم يعرف المشرع الجزائري عقد العمل المدعم، 
 ، المتعمق بعالقات العمل، المعدل22-1:كعقد عمل بمفيوم القانون رقم تم اعتباره ، (25)اإلدماجو  لمتشغيل

مع اختالف يكمن في وجود طرف ثالث في عالقة العمل وىو الدولة والتي تتكفل بالمساىمة في (، 26المتمم)و 
بصفة الشبو جبائية لممؤسسة المستخدمة و  اجر الشاب المستفيد باإلضافة الى التخفيف من األعباء الجبائية

 تناقضية.

اليدف منو ىو تشجيع و  الى الشباب الذين انتيت مدة عقد ادماجيم ،تم توجيو ىذا النوع من العقود
 ىيو  ة بيا ىي نفسيا الفئات المنصوص عمييا في عقود اإلدماج المينينيفإن الفئات المع التوظيف ،وبالتالي

 :كاالتي

 فئة الشباب حاممي الشهادات:-أ

في أجر الشباب حاممي  الخاصة مساىمة من طرف الدولةو  يضمن ىذا العقد لممؤسسات العمومية
( 14ذلك وفق صيغة تناقضية تدفع لمدة ثالث )و  الشيادات، المستفيدين من عقود إدماج انتيت مدتيا القانونية

ىي الصيغة التي يتم بيا المرور من منصب عمل بعقد إدماج عمى نفقة الدولة إلى عقد عمل مدعم و  سنوات،
 .(27)عمى نفقة المستخدم بمساىمة من الدولة

شبو و  في إطار التشجيع بالعمل بيذا النوع من العقود فقد تم منح الييئات المستخدمة امتيازات جبائيةو 
 ترقية الشغل.و  جبائية، في إطار إستراتيجية الدولة لدعم

 21111ب و  دج، بالنسبة لحاممي الشيادات الجامعية، 23111تساىم الدولة في أجر المنصب بمقدار 
 .(28)حاممي الشيادات التطبيقيةو  سامييندج بالنسبة لمتقنيين ال
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 مداخلة حتت عيوان

 فئة عقد اإلدماج:-ب

يضمن ىذا العقد لممؤسسات االقتصادية تكفل الدولة بالمساىمة في أجر الشاب المدمج الذي انتيت مدة 
من األجر القاعدي خالل السنة  %58عقده لمدة سنتين بصفة تدريجية، حيث تحسب ىذه المساىمة، بنسبة 

شبو و  من األجر القاعدي خالل السنة الثانية، باإلضافة إلى منح امتيازات جبائية %46بنسبة و  األولى،
 .(29)جبائية التي يقررىا  القانون الساري المفعول

 فئة عقود تكوين إدماج:-ج

عند توظيف الشباب الذين انتيت مدة إدماجيم من عقد عمل مدعم لمدة  يستفيد الحرفيون المؤطرون
من األجر القاعدي، باإلضافة إلى  %64اب بنسبة بسنة واحدة، تحسب مساىمة الدولة في األجر الشيري لمش

 .(30)شبو جبائية، طبقا لمتشريع المعمول بوو  منحيم امتيازات جبائية
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 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 خاتمة:

من خالل التطرق إلى جياز و  من دراسة موضوع الوكالة الوطنية لمتشغيل ما يمكن استخالصو
العقود المدعمة، ىو أن ىذا الجياز تم و  عقود العمل الخاصة باإلدماج المينيو  المساعدة عمى اإلدماج

الطمب في مجال و  تحقيق التوازن بين العرضو  ترقية التشغيلو  استحداثو في إطار سياسة الدولة في دعم
 االقتصادية.و  التنمية االجتماعيةو  تحقيق االستقرارو  ل لمحد من البطالةالتشغي

تزويدىا باليد العاممة مؤىمة و  المتوسطةو  وبالرغم من فعالية ىذا المخطط في دعم المؤسسات الصغيرة
ن اليداف المأمولة مو  تحقيق األرباحو  تحفيزات إعفاءات تسمح ليا بالتطورو  كانت أم ال مع منحيا امتيازات

بالنسبة لمشباب المدمجين فمم يتم النص عمى أي إجراء يمزم ىذه المؤسسات فال أنو من جية أخرى اإنشائيا، 
ال حتى غرامات مالية في حالة عدم و  لو بنسبة معينة كما لم يتم النص عمى أي عقوبات ردعيةو  بتوظيفيم
لو و  ء الشباب بعد انتياء مدة العقدقد بين الواقع العممي تيرب ىذه المؤسسات من توظيف ىؤالو  التوظيف،

الرابح الكبير في المسالة كونيم يستفيدون من إجراءات تحفيزية دون أي ىذه المؤسسات  جزءا منيم مما يجعل
 التزام بالتوظيف.

ىذا األمر الذي يجعل مسالة البطالة بالنسبة لمشباب المدمجين مسالة وقتية لعدم ديمومة العقود التي 
ىذا ال يعتبر حال نيائيا أو باألحرى الحل األنجع لمحد من أزمة البطالة و  كالة الوطنية لمتشغيل،تتكفل بيا الو 

يجاد حل وسط يكفل مصمحة و  لذا ينبغي النظر في ىذه النقاط لتحقيق ىشة  وضرفية، بل يعتبر بمثابة عقود ا 
 إلزام المؤسسات الصغيرةقوق مع ضرورة حالطرفين، السيما مراجعة النصوص القانونية المنظمة ليذه ال

لو نسبة من ىؤالء الشباب بعد و  بتوظيف ،كافة المؤسسات االقتصادية المستفيدة من الجيازو  المتوسطةو 
 انتياء مدة عقودىم.
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 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 الهوامش:

                                                           
1-In :www.anem.dz/ar/pages/organisation-de-I-anem-ar.html 

، يتعمق بإنشاء الديوان الوطني لميد العاممة غير منشور في الموقع 1962-11-29 ، مؤرخ في99-62مرسوم رقم -2
 الخاص بالجرائد الرسمية.

الصادرة بتاريخ  53، تتضمن تنظيم المكتب الوطني لميد العاممة، ج ر عدد 17/06/1971، مؤرخ في 42-71أمر رقم  -3
29/06/1971. 

تغيير لتسميتو، ج و  ، يتضمن تنظيم المكتب الوطني لميد العاممة091990-08، مؤرخ في 259-90مرسوم تنفيذي رقم -4
، يتضمن تنظيم 17/06/1971، المؤرخ في 42-71يتمم األمر رقم و  يعدل 1990-09-12الصادرة بتاريخ  39ر عدد 

 .29/06/1971الصادرة بتاريخ  153المكتب الوطني لميد العاممة، ج ر عدد 
5-In :www.ansej.dz/salem2018/index.php/ar/2018-01-15-09-46-53-anem. 

سيرىا، ج ر و  ، يحدد ميام الوكالة الوطنية لمتشغيل، تنظيميا18/02/2006، مؤرخ في 77-06مرسوم تنفيذي رقم -6
 .19/02/2006، الصادرة بتاريخ 9عدد

 ، مرجع سابق.77-06من المرسوم التنفيذي رقم  25إلى  20راجع المواد -7
 '' تزود الوكالة من أجل أداء مهامها بما يأتي:، مرجع نفسو عمى أنو:77-06المرسوم التنفيذي من  26تنص المادة -8
 مديريات جهوية لتشغيل يمتد اختصاصها اإلقميمي إلى عدة واليات. -
 مديريات جهوية لمتشغيل يمتد اختصاصها اإلقميمي إلى حدود الواليات. -

 "اختصاصها اإلقميمي إلى عدة بمديات وكاالت محمية لمتشغيل يمتد
، الصادرة بتاريخ 83ج ر عدد ، مراقبة التشغيلو  ، يتعمق بتنصيب العمال25/12/2004، مؤرخ في 19-04قانون رقم  -9

26/12/2004. 
 ،.......السالف الذكر.126-08رقم التنفيذي من المرسوم  13راجع المادة -10
 25/04/1990الصادرة بتاريخ  17، يتعمق بعالقات العمل، ج ر عدد 21/04/1990، مؤرخ في 11-90قانون رقم -11

 متمم.و  معدل
12

الصادرة بتاريخ  33، يتعلق بجهاس اإلدهاج الوهني، ج ر عدد 15/3119/:2، هؤرخ في 237-19هزسىم تنفيذي رقن -

 هتون(و ، )هعدل41/15/3119
 .86، ص2006متيجة لمطباعة، الجزائر، لباد ناصر، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، -13
، المجمة (DAIP)مقراني زكرياء، ''مدى فعالية آليات التشغيل في الجزائر: جياز المساعدة عمى االدماج الميني  -14

 .416، ص 2015، الجزائر، 1العموم السياسية، جامعة بجاية، عددو  األكاديمية لمبحث القانوني، كمية الحقوق
 ، .....السالف الذكر.126-08من المرسوم التنفيذي رقم  32راجع نص المادة -15
 من المرسوم نفسو 33راجع المادة -16
، يتعمق بجياز المساعدة عمى اإلدماج الميني، ج ر عدد 2013-04-10، مؤرخ في 142-13مرسوم تنفيذي رقم -17
، يتعمق 19/04/2008مؤرخ بتاريخ ، ال126-08يتمم المرسوم التنفيذي رقم و  ، يعدل23/04/2013، الصادرة بتاريخ 21

 .30/04/2008، الصادرة بتاريخ 22بجياز اإلدماج الميني، ج ر عدد 
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 مداخلة حتت عيوان

                                                                                                                                                                                        
'' يوجو الجهاز إلى ثالث فئات من عمى أنو : السالف الذكر......126-08من المرسوم التنفيذي   3تنص المادة  -18

التقنيين الساميين خريجي المؤسسات و  التعميم العاليالفئة األولى: الشباب حاممي شهادات -طالبي العمل المبتدئين:
 الوطنية لمتكوين المهني...''.

:" يتقاضى المستفيدون من عقود االدماج حاممي الشهادات اجرة شهرية من المرسوم نفسو عمى انو 16تنص المادة -19
 ....."304-07واألرقام االستداللية المنصوص عميها في المرسوم  تحدد باالستناد الى الراتب األساسي لالصناف

يتقاضى المستفيدون من عقود ....السالف الذكر عمى أنو '' 126-08التنفيذي رقم من المرسوم  17تنص المادة -20
المنصوص عميها األرقام االستداللية و  إدماج حاممي الشهادات أجرة شهرية تحدد باالستناد إلى الراتب األساسي لألصناف

والمذكورة أعاله كما 2007سبتمبر سنة  29الموافق ل  1428رمضان عام  17المؤرخ في  304 -07في المرسوم 
 في اإلدارات والجماعات المحمية 379الرقم االستداللي  8/ لمصنف 36-يأتي :

 الخاصة".و  في المؤسسات االقتصادية العمومية 379الرقم االستداللي  8/ لمصنف 47-
يوجو الجهاز إلى ثالث فئات من طالبي العمل عمى أنو : ''  نفسومن المرسوم التنفيذي  2فقرة  3تنص المادة -21

مراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا و  المبتدئين:.......الفئة الثانية: الشباب خرجي التعميم الثانوي لمتربية الوطنية
 تربصا تمهينيا....''

يتقاضى المستفيدين من عقود اإلدماج المهني أجرة شهرية نفسو عمى أنو: ''  التنفيذي المرسوممن  17تنص المادة -22
األرقام االستداللية المنصوص عميها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم و  إلى  الراتب األساسي لألصناف تحدد باالستثناء

 36المذكورة أعاله كما يمي: ''و  2007سبتمبر سنة  29الموافق  1428رمضان عام  17المؤرخ في  07-304
 .....و الجماعات المحمية . 379الرقم االستداللي  8لمصنف 

 .428، مرجع سابق، ص اءريزكمقراني -23
 عمى أنو: ،.... السالف الذكر 126-08التنفيذي رقم من المرسوم  19تنص المادة  -24

 ''يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين إدماج مما يأتي:
 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معممين. 4000منحة شهرية مبمغها  -
 5أجرة منصب العمل المشغول عندما يتم إدماجهم في  إطار انجاز ورشات الشغال المختمفة المذكورة في المادة  -

 .اعي''الضمان االجتمو  التنظيمية المعمول بها في مجال العملو  يخضعون لألحكام التشريعيةو  أعاله
، صادرة عن المديرية العامة لمتشغيل، المتعمقة بتسيير عقود العمل 201سبتمبر  12المؤرخة في  1347تعميمة رقم  -25

 المدعم، غير منشورة. 
 .،....السالف الذكر، يتعمق عالقات العمل21/04/1990، مؤرخ في 11-90قانون رقم  -26
شكالية التشغيل و  شباح رشيد، ميزانية الدولة-27 في الجزائر، دراسة حالة لوالية تيارت، مذكرة ماجستير في العموم ا 

 .155، 151، ص ص 2012االقتصادية، كمية جامعة تممسان، 
28-www.anem.dz/ar/pages/contrat-de-travail-aide-ar.html. 

العموم االقتصادية، كمية العموم داود فتيحة، سياسات التشغيل في الجزائر في ظل المرحمة االنتقالية، مذكرة ماجستير في -29
 .152، ص 2004االقتصادية، جامعة وىران، الجزائر، 

30 - www.anem.dz/ar/pages/contrat-de-travail-aide-ar.html. 
  DAIPي التشغيل في الجزائر: جياز المساعدة عمى اإلدماج المين مقراني زكرياء: '' مدى فعالية آليات أنظر كذلك:
 .428مرجع سابق، ص نموذجا،....

http://www.anem.dz/ar/pages/contrat-de-travail-aide-ar.html
http://www.anem.dz/ar/pages/contrat-de-travail-aide-ar.html


 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب كآلية لدعه 

 املتوشطةو املؤشصات الصغرية تطويرو
 

 

 

 شريفٌ ويسَ الطالبُمن إعداد: 

 شنُ رابعُ دكتىراه

 العلىم الصًاشًُ و كلًُ احلقىق

 تًسٍ وزو –جامعُ مىلىد معمرٍ 
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الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب كآلية لدعه وتطوير 

 املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

    :المقدمة

باىتمام بالغ في الوقت الراىن فيي تعد من الموضوعات المتوسطة و  المؤسسات الصغيرةتحظى 
فيي تساىم مساىمة  ،االجتماعيةو  الميمة لكافة الدول لما ليا من تأثير ايجابي عمى النواحي االقتصادية

ففكرة المؤسسات تعد من بين أىم االستراتيجيات  ،ازدىارهو  االقتصاديةفعالة في تحسين مختمف المؤشرات 
ر كغيرىا من الدول تدرك تماما أن ئالجزاو  ،مواكبة التطوراتو  المنتيجة لمنيوض  باقتصاديات الدول

امتصاص و  مشيد التنويع االقتصادي يدالمتوسطة ىي الفاعل الحاسم في المشيد الجدو  ةالمؤسسات الصغير 
التخفيف من و  الزالت عمى ىذه المؤسسات كوسيمة لتحقيق التنمية الشاممةو  رئلذلك فقد راىنت الجزاالبطالة 

الذي تضمن   2017في  يذه المؤسساتإلصدار قانون خاص ب مما دفع بيا ،التبعية لقطاع المحروقات
 ،النموو مرافقة ىذه المؤسسات سواء في طور اإلنشاء أو  اليياكل التي تيدف إلى تمويلو  العديد من اآلليات 

 .من بين أىم ىذه اآلليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابو 

مساىمة آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  مدىما : وبناء عمى ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية
  ؟المتوسطة و  تطوير المؤسسات الصغيرةو  دعمالشباب في  

 : لإلجابة عمى ىذه االشكالية يكون من خالل التطرق الىو 

 .)المبحث االول (ماىية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

المبحث  (المتوسطة و  دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطوير المؤسسات الصغيرة
 ).الثاني
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الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب كآلية لدعه وتطوير 

 املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 ماهية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  األول:المبحث 

 ،باعتبار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من احدى االليات التي أنشأتيا الدولة الجزائرية
االجتماعية و  تحقيق االىداف االقتصادية بالتالي ،تطويرىاو  المتوسطةو  بيدف تنمية المؤسسات الصغيرة

مختمف الشروط التي تتطمبيا و  فسوف نتطرق من خالل ىذا المبحث لمفيوم ىذه الوكالة ،المرجوة منيا
 .)المطمب الثاني(وأىميتيا في التشريع الجزائري ميا ميا كذاو  )المطمب اول(

 اهم شروطها و  مفهوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب األول:المطمب 

الفرع (سيتم التطرق من خالل ىذا المطمب الى كل من تعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 .)الفرع الثاني( اىم شروطياو  )االول

 تعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : الفرع االول

سبتمبر  8المؤرخ في  69/669 انشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب القانون رقم
ثم تم تعديمو بموجب  ،(1) 6661انطمقت في العمل رسميا ابتدءا من السداسي الثاني لسنة و  ،6669

.(2) 6668جوان  63المؤرخ في  636/68المرسوم التنفيذي 
 

تتمتع بالشخصية المعنوية  ،ويمكن تعريف ىذه الوكالة بأنيا ىيئة وطنية ذات طابع خاص
بحيث تيدف الى تشجيع كل الصيغ المؤدية إلنعاش فئة الشباب من خالل اقامة  ،واالستقالل المالي

وتوضع الوكالة تحت سمطة رئيس الحكومة ويتولى  ،(3)مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلنتاج السمع والخدمات
 .(4)الوزير المكمف بالتشغيل المتابعة لجميع نشاطات الوكالة

 تشغيل الشباب  شروط الوكالة الوطنية لدعم: الفرع الثاني

جميع الشروط الواجب توافرىا من اجل االستفادة من  661 – 69لقد حدد المرسوم التنفيذي 
  : منيا (5)الوطنية لدعم تشغيل الشباب   االعانات والدعم من قبل الوكالة

  3إال اذا تعيد بتوفير  04سنة وال يمكن لو ان يتجاوز سن  33و 66ان يتراوح سن المسير ما بين 
 .مناصب عمل دائمة

 ان يكون لدية مؤىالت مينية ليا عالقة بالمشروع. 
 ان يكون بدون عمل اونشاط تجاري. 
 (6) ان يكون مسجال لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كطالب عمل. 
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  دج 64444444ان ال يتجاوز مبمغ االستثمارات. 
  يجب ان تنشا المؤسسة المصغرة الممولة عمى شكل شركة ويأخذ الييكل القانوني ليا احد االشكال

التالية شركة االسيم شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية 
(7) المحدودة شركة التضامن تم وضعيا تحت سمطة رئيس الحكومة 

. 

 مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب واهم اهدافها في الواقع الجزائري : المطمب الثاني

الفرع ( سنحاول من خالل ىذا المطمب التطرق الى الميام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
    )الفرع الثاني( اىم اىدافيا في الواقع الجزائريو )االول

 يل الشبابمهام الوكالة الوطنية لدعم تشغ :األولالفرع 

الميام التي تتكفل بيا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في سبيل ترقية ىناك العديد من  
 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منيا

تبميغ الشباب اصحاب المشاريع بمختمف االعانات التي يمنحيا الصندوق لدعم تشغيل الشباب  -
 .(8)واالمتيازات االخرى التي يحصمون عمييا 

تقديم المشورة والنصح حول كل ما يتعمق بالمشروع بيدف ادماج الشباب في الحياة االقتصادية  -
 .واالجتماعية لمبالد

توفير كل المعمومات االقتصادية والتنظيمية والتشريعية والتقنية المتعمقة بالمشاريع االستثمارية  -
 .لمشباب

وتطوير العالقات مع  ،م تكثيفمركز دعم ومرافقة الشباب اصحاب المشاريع لخمق مؤسساتي -
 .مختمف شركاء الوكالة

-
(9)تشجيع مختمف االجراءات والتدابير لتعزيز خمق وانشاء االعمال والمؤسسات  

.
 

الوكالة والمنصوص عمييا في المرسوم  ىذه ىناك ميام اخرى تتكفل بيا ،اضافة الى ىذه الميام
11-49رقم وكذا المرسوم التنفيذي ( 10) 669 – 69التنفيذي رقم 

(11)
. 

بموجب التعديالت التي طرأت عمى ميام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي اوردىا 
كان يستفيد اصحاب المؤسسات المصغرة من المزايا واالعانات التي فقد ،688-43المرسوم التنفيذي رقم 

ومع صدور المرسوم التنفيذي الجديد ،مرة واحدة وىي في حالة انشاء المؤسسة المصغرة  إالتقدميا الوكالة 
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سواء عند عممية ،اصبح اصحاب المؤسسات المصغرة يستفيدون من المزايا واالعانات التي تقدميا الوكالة 
(12)انشاء المؤسسات المصغرة اوعند اي عممية توسيع القدرة االنتاجية ليذه المؤسسات

.   

 تشغيل الشباب في الواقع الجزائرياهم اهداف الوكالة الوطنية لدعم : الفرع الثاني

 ،تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من احد الجيود واىم االليات التي  وضعتيا الجزائر
تحقيق التنمية في جميع  بيدف ،لمنح كل اشكال الدعم والمساعدة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 لذلك فيي قد حرصت عمى تنظيم وحسن سير ىذه الوكالة  كذا تخفيف التبعية لقطاع النفط،و ، المجاالت

برىان عمى ذلك اجراء خير و  ،تحقيق الغاية المرجوةل عن طريق سن العديد من القوانين واجراء تعديالت
.(13)  669- 69الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  688-43ممرسوم التنفيذي رقم لتعديل 

 

 زدىارلال امثل الجزائر كانت والزالت تعتمد عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيمة باعتبارو 
يتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  46-61بإصدار قانون رقم مرة اخرى  قامت فقد

االليات  كإحدىوالذي تضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ،والمتوسطة وتحقيق التنمية الشاممة
ميمة تنفيذ  اييلا تحيث اطمق عمييا تسمية الوكالة فقط واسند ،ودعم ىذه المؤسسات وتطويرىا إلنماء

لنيوض بيا من اجل ا ،(14) دعميا في مرحمة االنشاء واالنماء والديمومةو  ،سياسة تطوير ىذه المؤسسات
تدعيم اضافة الى  المقاولة المناولة  وترقية ثقافة ،تياابيئة نشاطوتحسين تحسين الجودة والنوعية  ب ذلكو 

(15)الميارات  
. 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من بين اليات لدعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة  نظرا لكون
 : والمتوسطة فيي تيدف الى

 تشجيع كل مبادرة تسيل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول عمى عقار. 
 مكيفة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمل عمى وضع انظمة جبائية. 
 تشجيع وتعزيز ثقافة المقاولة. 
  تسييل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى االدوات والخدمات المالية المالئمة

 .الحتياجاتيا
  تعزيز التنسيق بين اجيزة انشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى المستويين المركزي

(16)والمحمي 
. 

 (17)تابعة واالشراف عمى االستثمارات التي يديرىا الشباب الم
.
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  (18)التعزيز واالستغالل االمثل لمقدرات االنتاجية. 

 دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الثاني

الشباب تنفيذ سياسة تطوير نظرا الن الحكومة الجزائرية اسندت لوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
سنتطرق الى مساىمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطوير  فإننا ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ثم تقييم دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في  ،)المطمب االول(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .)ثانيالمطمب ال(تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطمب االول

سنتعرض من خالل ىذا المطمب الى مختمف المساىمات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم 
  .)الفرع الثاني(،ثم التطرق الى المساىمة الفنية )الفرع االول( وىي المساىمة المالية  تشغيل الشباب

 المساهمة المالية : الفرع االول

 : المساىمة المالية التي تقدميا الوكالة تتمثل في التمويل وىي عمى صيغتين يتمثالن في

 التمويل الثنائي أوال:

 : ىذا النوع من التمويل يشمل

  تتباين قيمتيا حسب مستوى االستثمارالمساىمة المالية لمشباب اصحاب المشاريع والتي.  
  قروض بدون فائدةPNR  (19)التي تمنحيا الوكالة

. 

 : ينقسم ىيكل ىذا النوع من االستثمار الى مستويين

 .دج  5.000.000المستوى االول مبمغ االستثمار ال يتجاوز 

.(20)دج 10.000.000دج الى   5.000.001المستوى االول مبمغ االستثمار من 
 

 التمويل الثالثي: ثانيا

 : فاطر ث ثال ة تتكون منىي عبارة عن صيغ

  يتم ضمانو من طرف صندوق الكفالة المشتركة  %644قرض بنكي مخفض الفوائد بنسبة
 .لضمان اخطار القروض الممنوح اياىا الشباب اصحاب المشاريع

 شاب صاحب المشروع والتي تتماشى مع مستوى االستثمارمالمساىمة المالية ل.  
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 (21)قروض بدون فائدة من قبل الوكالة وتتغير بحسب مستوى االستثمار ايضا
. 

 اعانات مالية اضافية واالمتيازات الجبائية : ثالثا

 : كما تم تمنح الوكالة اعانات مالية اخرى واالمتيازات الجبائية عمى مرحمتين

 : مرحمة االنشاء  -1
 : اعانات مالية - أ

 حاب المشاريع لمشباب اصتمنح ثالث قروض بدون فائدة اخرى 

 .دج لمشباب حاممي شيادات التكوين الميني 500.000قرض بدون فائدة يقدر ب 

 .انشطة مستقرة ألحداثدج لتكفل بايجارات المحالت المخصصة   500.000قرض بدون فائدة يقدر ب 

(22)دج لفائدة الشباب حاممي شيادات التعميم العالي  1.000.000قرض بدون فائدة يمكن ان يبمغ 
. 

   : االمتيازات الجبائية -ب

 : تتمثل االمتيازات الجبائية في

  االعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة لمحصول عمى معدات التجييز والخدمات التي تدخل
 .(23)مباشرة في انجاز االستثمار 

  من الحقوق الجمركية عمى معدات التجييز المستوردة والتي  % 3تطبيق معدل مخفض نسبتو
  .تدخل مباشرة في انجاز االستثمار

  العقارية االكتساباتاالعفاء من دفع الرسوم نقل الممكية عمى. 
 (24)االعفاء من حقوق التسجيل عمى العقود المنشئة لممؤسسات المصغرة

. 
 : مرحمة االستغالل  -2

سنوات بداية من انطالق  9سنوات او 3الممنوحة لممؤسسة المصغرة لمدة  تشمل االمتيازات الجبائية
 : النشاط تتمثل في

 .الضريبة من االرباح الشركةعمى االعفاء الكمي  -

  .االعفاء الضريبة عمى الدخل االجمالي  -

 .(25) .االعفاء الرسم عمى النشاطات المينية -
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 : عند انتياء فترة االعفاء تستفيد المؤسسة المصغرة من

خالل السنة الثانية من الضرائب   %34خالل السنة االولى من الضرائب و%14تخفيض جبائي  -
   .خالل السنة الثالثة من الضرائب % 63و

-
(26)االعفاء من الرسم العقاري عمى البيانات والمنشات المخصصة لنشاطات المؤسسة  

.
 

 المساهمة الفنية  : الفرع الثاني

 : خاللتتم المساىمة الفنية من 

كل مسار  فيالستقبال واالعالم والتوجيو واالستشارة ابالوطنية لدعم تشغيل الشباب الوكالة قيام   -
.(27)انشاء اوتوسيع المشروع وكذا المتابعة في مرحمة االستغالل 

 

 .عامة حول جياز الوكالة والتعريف بمختمف الخدمات واالعانات الممنوحةالمعمومات اعطاء ال -
منح اصحاب االفكار االستثمارية الحرية التامة لمحديث عن مشاريعيم وافكارىم من خالل عدة  -

(28)مقابالت شخصية 
. 

تقييم المشروع تقنيا والموافقة عميو من طرف لجنة انتقاء اعتماد وتمويل المشاريع قصد اتخاذ  -
 .قرار التمويل

المشروع والموافقة عمى تمويمو من تكوين اجباريا بعد قبول  صاحب المشروع االستثماري ةداستفا -
  .في تقنيات تسيير المؤسسات قبل تمويل نشاطو

 .تقدم الوكالة كل دعميا لمحصول عمى قرض بنكي -
نصائح لصاحب  إلعطاءالقيام بزيارات عند انطالق المشروع االستثماري من طرف المرافق  -

(29)المشروع والرفع من حظوظ النجاح وتطوير المشروع 
. 

تقييم دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطوير المؤسسات الصغيرة : طمب الثانيالم
 والمتوسطة 

تؤدي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دور ايجابي في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
   ).الفرع الثاني(لكن رغم ذلك فإنيا تواجو عدة عراقيل  )الفرع االول(

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 651 -  جامعة تيسي وزو   8102ىوفنرب  82يوو - الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىون اجلسائرياملؤشصات :  حول الوطين تقىاملل

الوكالة الوطيية لدعه تشغيل الشباب كآلية لدعه وتطوير 

 املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 الدور االيجابي لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : االولالفرع 

تمعب الوكالة الوطنية دورا ىاما في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما ليا من اثار ايجابية 
 : عمى المستويين االجتماعي واالقتصادي من بينيا

 مناصب العمل حسب الجنس والقطاعات ازدياد عدد. 
 (30) عدد المؤسسات المصغرة الممولة ارتفاع

. 
  تنوع المشاريع الممولة من طرف الوكالة بحيث انيا اصبحت متنوعة بين قطاع الخدمات والفالحة

 .ليدية والبناء واالشغال العمومية; والصناعات التق
 اقبال ىذه المؤسسات عمى انشطة ال تتقبل عمييا المؤسسات الكبيرة.  
 انشطة جديدة لمسوق تمعب دورا ىاما في ادخال. 
 (31)المساىمة في خمق مناصب الشغل جديدة وامتصاص البطالة.

 

اضافة الى عدة امتيازات اخرى تقدميا الوكالة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثناء مرحمة 
 : االنجاز ومرحمة االستغالل من اىميا

 القرض بدون فائدة. 

 التخفيض من نسب الفائدة عمى القرض البنكي. 

 االستفادة من المساعدة التقنية لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دون مقابل.  

  استفادة المؤسسات المصغرة من تسييالت جبائية وشبو جبائية تختمف بين مرحمة االنشاء ومرحمة
(32) االستغالل

. 

 العراقيل التي تواجه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : الفرع الثاني

رغم الدور االيجابي ليذه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فيي ال تخمومن صعوبات وعراقيل 
 : تواجييا من بينيا

  تجاوزات بعض مديري فروع الوكاالت الوطنية لدعم تشغيل الشباب كالموافقة عمى تمويل عمميات
   .شراء عتاد يخص بعض المشاريع دون توفر المقاييس في ممفات المستفيدين

 عدم قدرة الشباب عمى دفع المساىمة الشخصية في المشروع. 

 عدم تسديد الشباب اصحاب المشاريع االستثمارية اقساط الديون في االجال المحددة قانونا. 
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 افالس الكثير من المؤسسات المدعمة من طرف الوكالة سبب عجزا ماليا لتمويل مشاريع جديدة. 
  غير الوجية المقررة ليا مما دفع بالوكالة الى تحويل تحويل فئة من القروض الممنوحة الى

 .اصحاب تمك القروض الى العدالة
  تماطل البنوك التي تساىم في تموين المؤسسات المصغرة في منح التمويل الالزم رغم االتفاقية

 .التي تربطيا بجياز الوكالة والدولة

  باعتبارىا غير مجدية وغير خالقة تجميد بعض المين الحرة ذات الطابع المحمي من طرف الوكالة
 .لمناصب الشغل والثروة مثل قاعات الشاي الياتف العمومي

    (33)محدودية المؤسسات في الجزائر التي توفر العتاد في مختمف الميادين والتخصصات. 
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 : الخاتمة

 المؤسسات الصغيرةما تقدم حول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كآلية لتطوير  من خالل
اصدرت العديد من القوانين خاصة و  الزالت عمى ىذه الوكالةو  المتوسطة يتضح لنا ان الجزائر اعتمدتو 

المتوسطة من خالل الدعم و  تنمية المؤسسات الصغيرةو  كونيا تساىم بشكل فعال في تطوير  6461قانون 
كأحد اىم الشروط لالنضمام الى و  لممنتوج الجديد تعد مصدرا ىاماو  التي بدورىاو  المالي ليا بالتالي مرافقتيا
 المنظمة العالمية لمتجارة 

القضاء و  فالوكالة الوطنية لدعم اىتمت بصورة كبيرة بيذه المؤسسات بيدف استفادة الشباب البطال
 المتوسطة و  النيوض بقطاع المؤسسات الصغيرةو  اجتماعيةو  عمى البطالة كمشكمة اقتصادية

المتوسطة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل و  مرافقة المؤسسات الصغيرةو  فإستراتيجية دعم
الشباب تعد فعالة لمتنويع النسيج االقتصادي  في الجزائر فيذه االستراتيجية باإلضافة الى االستراتيجيات 

 رةترقية قطاع المؤسسات الصغيو  االخر المتبعة من طرف الحكومة الجزائرية تعد كفيمة بضمان نجاح
 .خمق قطاع خارج المحروقاتو  االجتماعية لمدولةو  بالتالي لمنيوض بالتنمية االقتصاديةو  المتوسطةو 
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 الهوامش:
                                                           

الممتقى الوطني حول اشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،سعيدة بوسواك تمال  ،حازم جحمة -1
،كمية العموم االقتصادية و التجارية و عنوان المداخمة اليات دعم و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 

 .  59ص ، 2017ديسمبر  7/،6الوادي  ،جامعة الشييد حمو لخضرعموم التسيير، 
استراتيجية دعم و مرافقة المؤسسات المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  ،شعيب بغداد ،بن شنيو فريدة -2

 2014 ،4رقم ، lareiidمجمة  ،1999/2013دراسة ميدانية لحالة وكالة والية تممسان –الشباب كحل لمحاربة البطالة 
 . 8:ص ،

دراسة حالة  - تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فعالية اليات دعم و انور بعبوش محمد -3
CNAC,ANGEM,ANSEJ كمية العموم االقتصادية و  ،مذكرة لنيل شيادة الماستر في عموم التسيير ،-لوالية ام البواقي
 .59ص ،2016-2015 ،ام البواقي،جامعة ام البواقي  ،العموم التجارية و عموم التسيير

 ،1996سبتمبر سنة  8الموافق  1417ربيع الثاني عام  24مؤوخ  296 – 96مرسوم تنفيذي رقم  3و  2المادة  -4
 .يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تحديد قانونيا االساسي 

يحدد شروط  ،1996 سبتمبر سنة 8الموافق  1417ربيع الثاني عام  24مؤوخ  297 – 96مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  -5
 .االعانة المقدة لمشاب صاحب المشروع و مستواىا 

 ANSEJىاجر الدين النظام القانوني لالستثمار في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ،الشاذلي نور ختال -6
 .112ص ،بسكرة ، 13العدد ،جامعة محمد خيضر ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،مجمة المفكر،
 .98ص  ،المرجع السابق،شعيب بغداد ،بن شنيو فريدة -7
سياسة التشغيل و تأثيرىا عمى التنمية المحمية دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية  ،ولد قادة سمير -8

جامعة  ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،مذكرة لنيل شيادة الماستر في العموم السياسية ،3126-3122سعيدة خالل الفترة 
  . 67ص  ،3126 – 3125 ،سعيدة ،موالي طاىر

 .8:ص  ،المرجع السابق،شعيب بغداد ،بن شنيو فريدة -9

يتضمن  ، 7::2سبتمبر سنة  9الموافق  2528ربيع الثاني عام  35مؤوخ في  3:7 – 7:مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  -10
 .انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تحديد قانونيا االساسي 

يحدد ميام   ، 3117فبراير سنة  29الموافق  2538محرم عام  :2مؤوخ في  88 – 17مرسوم تنفيذي رقم  6المادة  -11
   .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تنظيميا و سيرىا

-http://thesis.univ-12

biskra.dz/1073/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7
%D8%A8%D8%B9.pdf 

يعدل و يتمم  المرسوم  3114سبتمبر سنة  7الموافق  2535ام رجب ع :1مؤرخ في  399 – 14مرسوم تنفيذي رقم  -13
و المتضمن انشاء الوكالة  ،7::2سبتمبر سنة  9الموافق  2528ربيع الثاني عام  35المؤوخ  3:7 – 7:التنفيذي رقم 

 .الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تحديد قانونيا االساسي 
يتضمن  ،3128يناير سنة  21الموافق  2549ربيع الثاني عام  22مؤرخ في  13-28قانون رقم  29و  28 المادة -14

  .القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 . 5ص  ،المرجع السابق ،سعيدة بوسواك  ،حازم جحمة -15

http://thesis.univ-biskra.dz/1073/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/1073/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/1073/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.pdf
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يتضمن القانون  ، 3128يناير سنة  21لموافق ا 2549ربيع الثاني عام  22مؤرخ في  13-28قانون رقم  26المادة  -16

 .التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
دراسة -دور المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المصغرة في تحقيق التنمية المستدامة  ،الناصر مشري محمد -17

مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في العموم  ،-االستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حالة والية تبسة
ص  ،3119/3122 ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير و العموم التجارية ،االنسانية

:9 . 
واقع الحوافز الجائية الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و دورىا في  ،زرقواد وسام ،شعباني لطفي -18

 . 2:7ص ، 3126-3118 ،تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في والية بومرداس
  ::ص ،المرجع السابق   ،شعيب بغداد،بن شنيو فريدة  -19
المؤتمر الدولي حول تقييم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيل و  ،ميري امال ،بن يعقوب الطاىر -20

مداخمة تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من ، 3125 – 3112االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 
العموم االقتصادية و التجارية و عموم  كمية ،حيث التمويل و االنجازات المحققة في اطار النيوض بالمؤسسات المصغرة

 .:ص  ،3124 ،2جامعة سطيف  ،التسيير
21-http://thesis.univ-
biskra.dz/1073/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7
%D8%A8%D8%B9.pdf 

 .228ص  ،المرجع السابق ،ختال ىاجر ،الشاذلي نور -22

 .229ص  ،المرجع نفسو  -23

  .77ص ، المرجع السابق،محمد انور بعبوش -24

 . 229 ص ،المرجع السابق ،ختال ىاجر ،الشاذلي نور -25
 . 77ص   ،المرجع السابق ،محمد انور بعبوش -26
27- https://www.univ-

eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D
8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B
2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4

%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf 
 

 .78 ص  ،المرجع السابق  ،محمد انور بعبوش  -28

29- https://www.univ-

eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D
8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B
2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4

%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf 
 

  215-7:ص .ص ،لمرجع السابقا ،ولد قادة سمير -30
 . :22ص   ،المرجع السابق ،ختال ىاجر ،الشاذلي نور الدين -31

https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/1073/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.pdf
https://www.univ-eloued.dz/images/PDF/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88.pdf
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 مقدمة

تقتصاديات الدول سوا  بالسسبة لمدول ال األساسيةيزة كتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الر 
 االتقتصاديعمى أهمية الدور  االتقتصاديينحيث يتفق جميع  ،ى أو بالسسبة لمدول الساميةلكبر الصساعية ا

ل كاتقتصادية واجتماعية من خال توفير فرص عمل وتسويع الهيالمؤسسات في تحقيق تسمية  هالذي تمعبه هذ
من  أسهاوعمى  ،الصساعي وترتقية الصادرات ومساهمتها في جذب المدخرات المحمية وفي القيمة المضافة

يفها ومروستها وتقدرتها عمى المسافسة كسظرا لسهولة ت االتقتصادي االستعاشحداث إلأهم الوسائل الفعالة 
 جسبية.األ األسواقوغزو 

ل التي تقمل من أهميتها وتقدرتها عمى كالمؤسسات تعاسي جممة من الصعوبات والمشا هأن هذ ال  
ل المتعمقة باليد العاممة كوالتسظيمية والمشا اإلداريةل كالمشاك العمل مسها ما يتعمق بالبيئة الداخمية لممؤسسة

سولوجيا كل المتعمقة بالتكل التسويق والمشاكمشاك ومسها ما يتعمق بالبيئة الخارجية ،إلخ...غير المؤهمة 
ل التي يعاسي مسها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالمشاه بر هذكولعل أ  ،لكوغيرها من المشا

 ة.تمك المتعمقة بالحصول عمى مصادر التمويل المختمف

بيرا ومتزايدا ك ت من الموضوعات التي تمقى اهتمامالإن موضوع ترتقيتها وتسميتها في مختمف المجا
حات الصإلغيرها من الدول سارعت في تطبيق مجموعة من اك والدولي والجزائر عمى المستوى المحمي

لتمويل لممؤسسات الصغيرة اكل الخاصة باوحل المش االتقتصاديعادة تسظيم السشاط إل االتقتصادية
سسات ومرافقتها في جميع ومية متخصصة في تقديم الدعم المالي لممؤ كوذلك بإتقامة أجهزة ح ،والمتوسطة

 ،الة الوطسية لدعم تشغيل الشبابكل سجد الو كالهيا هومن بين هذ، والسمو االستمرارالمراحل لتحقيق 
  .لكوغيرها من الهيا، الة الوطسية لتسيير القرض المصغركوالو   ،البطالة ىالصسدوق الوطسي لمتأمين عم

 عمى ما سبق يمكن صياغة إشكالية هذه المداخمة وطرحها كالتالي: وبسا ا

 فيما تتمثل مصادر وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟

لإلجابة عمى هذه اإلشكالية ال بد من تقسيم هذه المداخمة إلى سقطتين أساسيتين، حيث سخصص 
)السقطة األولى( لدراسة اإلطار التمويمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم التعرض إلى مختمف الهيئات 

 ) السقطة ثاسيا(. سمويةالحكومية التي تتخذها لتطور السظم اإلتقتصادية تقصد تحقيق اإلسسجام في السياسة الت
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l: اإلطار التمويمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

بذلت الجزائر عمى غرار الكثير من الدول جهودا معتبرة بغرض السهوض بهذا القطاع الذي يعتبر   
ها الحل األكثر تساسبا مع وضعيتها االتقتصادية واالجتماعية والسياسية لحل مشكمة البطالة وامتصاص

وتشجيع المبادرة والمواهب الشابة، وذلك سظرا لسهولة تكيفها ومروسة تأسيسها، لذلك كرس المشرع الجزائري 
، من ثقافة االسغالق -المختّمة هيكميا-العديد من السصوص التشريعية التي أخرجت المؤسسة االتقتصادية 

زة مستوردة، بحيث كاست بمثابة عمى الذات، ال تعبث بما يحدث بالمحيط، تعتمد عمى تكسولوجيات جاه
محميات اتقتصادية، وليست أداة لتحقيق التسمية االتقتصادية، ولقد استمر بها الحال إلى أن تفاتقمت األزمة 
الجزائرية وبدأت المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية لمحصول عمى مساعدات ائتماسية، وكان عمى 

ة الهيكمية وتحقيقا لالستقرار االتقتصادي، إصدار تقواسين أكثر الجزائر لزوما وتجسيدا لمبرامج التصحيحي
صرامة تعكس بداية التوجه الحقيقي سحو اتقتصاد السوق وتهيئ اإلطار العام لخصوصة المؤسسات 

تتعدد مصادر تمويل  ،العمومية، والتخمي عن سظام االتقتصاد المخطط لفسح المجال أمام المبادرات الخاصة
 :يمكن تصسيفها إلى سوعينالتي لمتوسطة المؤسسات الصغيرة وا

 أوال: مصادر التمويل الداخمية 

 المدخرات الشخصية والتمويل الذاتي وهي كالتالي:تتمثل مصادر التمويل الداخمي في  

 المدخرات الشخصية -1

 يمجأ أصحاب المؤسسات إلى االعتماد عمى مدخراتهم الشخصية في تمويل احتياطاتهم المالية،
وباألخص في مرحمة االسطالق وكثيرا ما يعتمدون عمى تقدراتهم الخاصة في األموال الخاصة بالمؤسسين أو 

، ويرجع (1)عمى القروض العائمية أو اإلفتراض من عسد األصدتقا  بسا  عمى عالتقات خاصة تجمع بيسهم 
في اتخاذ القرارات السبب في ذلك إما إلى حرص أصحاب تمك المؤسسات عمى الحفاظ عمى استقالليتهم 

ألّسهم يرون في االفتراض من جهات خارجية تبعية مالية تعوق حرية اتخاذ القرارات، إما إلى صعوبة أو 
المؤسسات ن محدودية الحصول عمى األموال الخارجية كالبسوك والمؤسسات المالية المتخصصة التي ترى أ

المؤسسات عمى توفير الضماسات التقميدية  الصغيرة المتوسطة عمال  مرتفعي المخاطر، وعمى تقدرة هذه
  . (2)الالزمة المعتبرة من أهم متطمبات الحصول عمى االئتمان من البسوك التجارية
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عمهاوميل ااتمسشصل اايصغري اواتمخيشطةا ياااألشليب ااتمخذة ا ي

 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

 التمويل الذاتي -2

سشاطاتها والتي  يشمل التمويل الذاتي تمك األرباح أو جز  مسها والتي حققتها المؤسسة من مختمف 
والمؤوسات المكوسة لمواجهة تكاليف  *تبقى لديها بصفة دائمة أو لفترة طويمة، إضافة إلى االهتالكات

 .(3)حوادث مرتبط وتقوعها بالمستقبل 

يعتبر التمويل الذاتي من أهم مصادر التمويل الداخمية، حيث يمعب دورا هام في تطور المؤسسة 
ما تبدأ سشاطها باعتمادها عمى مواردها الخاصة من حيث أّسه يضمن زيادة  الصغيرة والمتوسطة التي غالبا

األصول االتقتصادية دون المجو  إلى مصادر خارجية وبالتالي فهو يشارك بصفة مباشرة في العممية 
 ضعف التوسعية لهذا من خالل استحداث استثمارات جديدة، مما يكسبها ثقة األطراف الخارجية، إاّل أن

 در تقد يمثل أحد العوائق أمام الحصول عمى القروض من المصادر الخارجية األخرىهذا المص

 الخارجية  التمويل مصادر :ثانيا

التمويل الذاتي غالبا ما ال يكفي لتغطية المتطمبات المالية لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة،  بما أن
وبة وحتى تتجاوز أزمات السيولة وحتى تحافظ هذه األخيرة عمى مستوى االستثمارات عسد الحدود المطم

الظرفية، يحتم عميها المجو  إلى المصادر الخارجية الحصول عمى األموال الالزمة لذلك، وهذا التمويل 
 :يختمف باختالف المصدر الذي تعتمد عميه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وسذكر مسها

 االئتمان التجاري -1

من أسواع التمويل تقصير األجل تحصل عميه المؤسسة من يمكن تعريف االئتمان التجاري بأسه سوع 
الموردين بعبارة أخرى يقوم البائع بالبيع ألجل المشتري )لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة مثال( وبالتالي فالبائع 
ماسح االئتمان يضمن رفع مبيعاته وبالتالي زيادة أرباحه والحفاظ عمى وفا  عمالئه، أما المشتري الحاصل 

 (:1) ئتمان فيستمر في مزاولة سشاطاته ويحصل عمى المزايا التاليةعمى اال

 عدم تحمل التكاليف التشغيمية لالئتمان*

 السهولة في الحصول عمى االئتمان التجاري من حيث اإلجرا ات العممية* 

لجأ إليه المؤسسة في حالة عدم كفاية رأس المال العام لمواجهة االحتياجات الحالية والجارية،   
وتحتفظ المؤسسة ببقية المشتريات خالل الفترة التي تفصل بين تاريخ الشرا  وتاريخ التسديد، لذلك فاالئتمان 
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عمهاوميل ااتمسشصل اايصغري اواتمخيشطةا ياااألشليب ااتمخذة ا ي

 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

التجاري يعتبر من أهم القروض االستغاللية التي تعتمد عميه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سظرا لممزايا 
 :التي يوفرها لها وسجزها فيما يمي

  أعبا  اضافية، بمعسى أسه ال تحتسب فوائد عميه مهما طالت مدة االئتمانال يترتب عمى المدين أية.  

 تمان المصرفي، ألن ئالحصول عميه جد سهمة وليست معقدة كما هو الحال عميه في اال إجرا ات 

 البائع والمشتري االئتمان التجاري مبسي فقط عمى تبادل الثقة بين. 
 ائتمان مصرفي أن تحصل عمى االئتمان التجاري  يساعد المؤسسات التي ال تستطيع الحصول عمى

  .من الشركات البائعة، فتميل الشركات الكبرى والقوية ماليا إلى أن تكون مصدرا لالئتمان التجاري

  :ومن صورة وأشكاله المتداولة سجد

 الحساب الجاري -أ

البائع لممشتري حساب في دفاتره يسجل فيه ثمن ما باعه من بضاعة بالحساب والمبالغ التي  يفتح
 سددها، كما يعرف في األوساط المالية بالحساب المفتوح

 السحب -ب

يتمثل السحب في الطمب الذي يوجهه البائع لممشتري بدفع ثمن البضاعة، يكون سحب باإلطالع 
وتقد يكون سحب زمسيا أي يستحق بعد فترة محددة من اإلطالع،  أي يستحق بمجرد رؤية المشتري له

  .ويتداول استعماله خاصة في مجال التصدير

 الكمبيالة -ج

لها تقيم معيسة وتاريخ استحقاق معين ويستطيع حاممها أسي تقوم بخصمها تقبل موعد االستحقاق 
  .بالبسوك التجارية

 االئتمان المصرفي  -2

حد أهم مصادر التمويل الخارجي التي تمجأ إليها المؤسسات وخاصة يعتبر االئتمان المصرفي أ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتمثل االعتماد المصرفي في تمك الثقة التي يوليها البسك لممؤسسة بوضع 
تحت تصرفها مبمغا من المال أو تقديم تعهدا من طرفه لفترة محددة يتفق عميها الطرفين وبضوابط معيسة 

  .ائدة يحصل عميها البسكمقابل ف
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عمهاوميل ااتمسشصل اايصغري اواتمخيشطةا ياااألشليب ااتمخذة ا ي

 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

البسوك  ويكون التمويل المصرفي تقصير األجل، متوسط األجل والطويل األجل والبد من اإلشارة أن 
التجارية عادة ما تمجأ إلى اإلتقراض تقصير األجل بصورة عامة ومتوسط األجل سوعا ما، هذا في الوتقت 

تواجه بذلك  .االئتمان طويل األجل تقديمالذي يحاول فيه البسك االبتعاد بقدر اإلمكان عن توفير و 
تمك  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الحصول عمى التمويل من البسوك التجارية ذلك أن

عدم المجو  اليه تخوفا من  -عمى األغمب–المؤسسات تحتاج لإلئتمان طويل األجل الذي تفضل البسوك 
 .لالزمة التي يطمبها البسكعدم تقدرة تمك المؤسسات عمى توفير الضماسات ا

ll: في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل ةعماداليئات الحكومية اله 

تدعيما لما تقوم به الوزارة الوصية عمى تقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات المسبثقة    
عسها تم أيضا إسشا  مجموعة متخصصة من الهيئات الحكومية الكفيمة بأدا  أدورا فعمية في دعم وترتقية 

سعاش االتقتصاد الوطسيخاصة في توسيع و ، و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذا سسحاول من خالل هذه  ا 
السقطة توضيح أهم الهياكل التي ساغدت  عمى السهوض بهذا القطاع لذا تقمت بتقسيمها إلى ستة سقاط 

 وهي كالتالي: فرعية 

  ANSEJ) )الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -6

عم المتعمق بد 1996جويمية  22المؤرخ في  96/234استساد إلى سص المرسوم الرئاسي رتقم 
المتعمق  (2) 1996 سبتمبر 28المؤرخ في  96/296، وبموجب المرسوم التسفيذي رتقم (1)تشغيل الشباب 

هي وكالة وطسية ذات طابع خاص، تعمل تحت سمطة التي بإسشا  الوكالة الوطسية لدعم تشغيل الشباب، 
  (.3العاصمة)، ومقرها الجزائر رئيس الحكومة، وتتمتع بالشخصية المعسوية واالستقالل المالي

مسح إعاسات مالية تتسعى الوكالة الوطسية لدعم تشغيل الشباب إلى ترتقية وسشر الفكر المقاوالتي و 
وامتيازات جبائية خالل كل مراحل المرافقة، وتعمل الوكالة الوطسية لدعم تشغيل الشباب في هذا اإلطار 

ولموكالة عدة فروع جهوية  (4)حمي والوطسيلما بالتسسيق مع البسوك العمومية وكل الفاعمين عمى المستويين
 :تسعى إلى تحقيق األهداف التاليةو توزيعها الجهوي متوازن،  يتموالعديد من الوكاالت المحمية 

 إسعاش االتقتصاد  وامتصاص البطالة وبالتالي ،تشجيع إسشا  المؤسسات الصغيرة وتفعيل دورها
 .الوطسي

 .تخفيف من مشكمة البطالة 
 المبادرة الفردية والجماعية لدى الشباب. خمق وتسمية روح 
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عمهاوميل ااتمسشصل اايصغري اواتمخيشطةا ياااألشليب ااتمخذة ا ي

 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

 االتقتصاديةو  مساعدة ومساسدة وتوجيه المستثمرين الشباب في اسجاز الدراسات التقسية. 

 :تقوم الوكالة الوطسية لدعم تشغيل الشباب بالمهام التالية

  المؤسسات تسيير األموال الممسوحة من الصسدوق الوطسي لدعم تشغيل الشباب في إطار إسشا 
  المصغرة

 متابعة االستثمارات المسجزة من طرف الشباب أصحاب المشاريع.  
 ألصحاب المشاريع تقديم الدعم المعموماتي في الميادين االتقتصادية والتقسية والتشريعية والتسظيم. 
 المشاريع واسجازها  إتقامة عالتقات مالية متواصمة مع البسوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل

 .اواستغالله

الوكالة تعمل عمى تقديم الدعم المعسوي والمالي والفسي، وتسهر عمى استحداث مؤسسات  عالوة عمى أن
تعمل في مجاالت مربحة ومستمرة لضمان الشغل من جهة، ومن جهة أخرى تعمل عمى ضمان استرداد 

لمتوسطة من كما يستفيد أصحاب المؤسسات الصغيرة وا، الديون المحصمة عميها خالل اآلجال المحددة
تتمثل في تقروض بدون فوائد تمسحها الوكالة في حالة التمويل الثاسي )صاحب المشروع  التي إعاسات مالية

تتمثل هذه و  (وتقرض الوكالـة( وفي حالة التمويل الثالثي )صاحب المشروع وتقرض الوكالة وتقرض من البسك
بدون فوائد من صسدوق الوكالة وتقرض  التركيبة الثالثيـة من المساهمة المالية لصاحب المشروع وتقرض

  .بسكي تتحمل الوكالة سسبة من الفوائد

 (APSI)وكالـة ترقية ودعـم االستثمـار  -6

ترتقية ودعم االستثمار كهيئة حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة بموجب لوكالة هذه الُأسشئت  
عمومية ذات  مؤسسة تعتبر أسهامسه، عمى  7، حيث سص في المادة (1) 1993تقاسون االستثمار لسسة 

عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعسوية واالستقالل المالي، وتؤسس في شكل شباك طابع 
تقامة المشاريع، وذلك من أجل التقميص في آجال  وحيد يضم كل اإلدارات والمصالح المعسية باالستثمارات وا 

وتقوم وكالة ترتقية ودعم االستثمار  ،(6)يومـا  62صى وهو اإلجرا ات اإلدارية، وذلك دون تجاوز الحد األتق
بترتقية االستثمار ومتابعة اسجازه وتقيم االستثمارات وتتم هذه المهمة عن طريق إسشا  شباك وحيد، سصت 

تؤسس "عمى أّسه  عمى هذه الوظيفة الفقرة الثاسية من المادة الثامسة من تقاسون ترتقية االستثمار عسدما تقضت
 ." في شكل شباك وحيد يضم اإلدارات المعنية باالستثمارالوكالة 
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عمهاوميل ااتمسشصل اايصغري اواتمخيشطةا ياااألشليب ااتمخذة ا ي

 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

لم يمر وتقتا طويل، حتى تبيست الستائج الضعيفة التي حققتها هذه الوكالة بسبب مركزية الشباك 
عمى تقديم التدعيم الالزم لممستثمرين وبقي المستثمر دائما يعاسي من  الوحيد لها ومحدودية هيئاتها

بيروتقراطية اإلدارة ففي مرحمة إسشا  المشروع يكابد المستثمر عب  هذا الجهاز المتسم بتباطى  اإلجرا ات 
ي وهذا ما دفع بالسمطات الجزائرية وتزامسـا مع التطور االتقتصاد( 1)سقص اإلعالم وسقص تكوين الموظفين

الذي شاهدته الجزائر لذلك إلى إصدار تقاسون جديد خاص باالستثمار ومن أهم ما سص عميه إسشا  الوكالة 
  .الوطسية لتطوير االستثمار

 (ANDI) الوكالـة الوطنيـة لتطوير االستثمار -3

تجاوزا لصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع االستثمارية وتشجيعا لجمب االستثمارات الوطسية 
تهتم بتطوير االستثمار ومتابعة  تقامت الدولة الجزائرية بإسشا  الوكالة الوطسية لتطوير االستثمار التي

بموجب األمر رتقم  2221وكان ذلك خمل سسة ( 2)عممياته وتسهيل اإلجرا ات الخاصة باسطالق المشاريع 
  .المتعمق بالتسمية االستثمار (6)21/23

الستثمار مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعسوية واالستقالل تعتبر الوكالة الوطسية لتسمية ا
يوما بدال  32المالي وتهدف أساسا إلى تقميص آجال مسح التراخيص الالزمة إلتقامة المشاريع إذ حددتها بـ

 :مهامها 21/23من األمر رتقم  21، وحددت المادة (4)يوما في وكالة ترتقية االستثمار  62من 

 ترتقية وتسمية ومتابعة االستثمارات ضمان. 
 واألجسبية االستقبال واإلعالم والتوجيه والمساعدة ألصحاب المشاريع الوطسية. 
 العمل عمى تسهيل كل اإلجرا ات المتعمقة بإتقامة المشاريع وتجسيد الشباك. 
 تقديم االمتيازات المرتبطة باالستثمارات. 
 تسيير صسدوق دعم االستثمارات. 
 م المستثمرين بدفاتر الشروط المتعمقة باالستثمارضمان التزا.   

 (FGAR ) صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6

من القاسون  14سصت عميه المادة   صسدوق ضمان تقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن 
بالمؤسسات والصناعات تنشأ لدى الوزارة المكمفة "التوجيهى لترتقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض، وفقا لمتنظيم المعمول به، لضمان القروض البنكية 
 ".لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

وهذا الصسدوق  (1) 11/27/2222الصادرة في  22/373وأسشئ بموجب المرسوم التسفيذي رتقم 
الصغيرة والمتوسطة والصساعة التقميدية ويتمتع يعتبر مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المؤسسات 

مارس  14الصسدوق في السشاط بصورة رسمية في  بالشخصية المعسوية واالستقالل المالي، واسطمق
2224(2.) 

يشترط في المؤسسات التي تستفيد من ضماسات هذا الصسدوق أن تتوفر عمى معايير األهمية 
ويضمن هذا %  72القروض يمكن أن تصل إلى حوالي لالستفادة من القروض البسكية وسسبة ضمان

الصسدوق سوعين من القروض تتمثل في تقروض االستثمار وكذلك تقروض االستغالل ويقدم خدماته فقط 
 (.3)%من مبمغ القرض وخالل فترة القرض 2لممؤسسات المسخرطة فيه والتي تدفع عالوة سسوية أتقصاها 

ن صسدوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة يمكن تمخيص مراحل الحصول عمى الضمان م
والمتوسطة وذلك بعد حصول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة عمى تقرض من البسك تقدم طمب من الصسدوق 
لضمان القرض البسكي المتحصل عميه، وفي حالة القبول يقدم الصسدوق شهادة ضمان لفائدة المؤسسة 

لقرض، وفي حالة عجز المؤسسة عمى تسديد القرض في مقابل دفع هذه األخيرة عالوة سسوية خالل مدة ا
آجال االستحقاق، يقوم الصسدوق بتعويض البسك حسب سسبة الضمان المتفق عميها مسبقا، ويعد إسجازا 
حقيقيـا لترتقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كوسه يعالج أهم المشاكل التي تعاسي مسه هذه المؤسسات 

ية لمحصول عمى القروض، يسدرج ضمن الفعاليـة االتقتصادية واالستخدام والمتمثمة في الضماسات الضرور 
األمثل لمموارد العموميـة ويحول دور الدولة بهذه اآلليـة من ماسحة لألموال إلى ضامسة لمقروض المقدمة 

 .لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آن واحد

 (CGCI)(PME) صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -5

إسشا  صسدوق ضمان تقروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم  تم 
عبارة عن شركة ذات أسهم يهدف إلى  الذي هو، (1) 19/24/2224المؤرخ في  24/139الرئاسي رتقم 

ل االستثمارات ضمان تسديد القروض البسكية التي تستفيـد مسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تموي
 (.2) المستجة لمسمع والخدمات المتعمقة باتقتسا  تجهيزات المؤسسة وتوسيعها أو تجديدها

ستفيد من ضمان الصسدوق القروض المسجزة في تقطاع الفالحية والقروض الخاصة بالسشاطات   
ميار ديسار، م 32التجارية وكذا القروض الموجهة لالستهالك، ويتكون رأسمال الصسدوق المسموح به من 

تستفيد . كما % عمى البسوك 42عمى الخزيسة وسسبة  %62مميار ديسار سسبة  22ويقدر الرأسمال المكتتب بـ
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 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

من ضمان الصسدوق القروض الممسوحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقبل البسوك والمؤسسات الحالية 
غير المساهمة من خدمات الصسدوق حسب المساهمة فيه كما يمكن أن تستفيد البسوك والمؤسسات الحالية 

  :يمي الشروط التي يحددها مجمس اإلدارة وتتمثل المخاطر التي يغطيها فيما

 عدم تسديد القروض الممسوحة من تقبل المؤسسة المقترضة. 
 التسوية أو التصفية القضائية لممؤسسـة المقترضة. 

األمر بإسشا  مؤسسة صغيرة أو %عسدما يتعمق  82يكون أتقصى حد لتغطية القروض وفوائدها 
لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في حاالت تمويل توسيع أو تجديد االستثمارات  % 62متوسطة وبمعدل 

 (3)ويكون الحد األتقصى لمقروض القابمة لمضمان خمسين مميون ديسار

 CNAC)) الصندوق الوطنـي لمتأميـن عـن البطالـــة -8

الصادر  29– 94لمتأمين عن البطالة بمقتضى المرسوم التشريعي رتقمثم إسشا  الصسدوق الوطسي    
والذي أسشئ أساسا ( 4)26/27/1999في المؤرخ 94/188والمرسوم التسفيذي رتقم  26/25/1994بتاريخ 

لمحفاظ عمى الشغل وحماية األجرا  الذين يفقدون عممهم بصفة ال إرادية بسبب التسريح الجماعي لمعمال 
 .حات االتقتصادية التي عرفتها الجزائر، والذي يتكفل بتعويض العمال المسرحينوهذا إثر اإلصال

لكن مع تفاتقم األزمة االتقتصادية وتضاعف عدد العمال البطالين تم تعديل الصسدوق الوطسي 
المتمم  23/21/2224المؤرخ في  24/21لمتأمين عن البطالة وذلك بمقتضى المرسوم التسفيذي رتقم 

 . (6)1994/ 26/27في  المؤرخ  94/188تقمر  لممرسوم التسفيذي

ذ تم تكميف الصسدوق الوطسي لمتأمين عن البطالة بالمساهمة في تمويل إحداث المؤسسات إ
سسة ومسح لهم امتيازات تتمثل في  52 – 35الصغيرة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 

مرحمة إسجاز االستثمار واالستفادة من الضماسات المقدمة تقديم القروض بدون فائدة وامتيازات جبائية عسد 
من طرف صسدوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار تقروض االستثمار لمبطالين ذوي المشاريع البالغين من 

ويهدف صسدوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار تقروض االستثمار لمبطالين  ،سسة 52-35العمر ما بيـن 
سسة إلى ضمان القروض المتحصمة من طرف هذه  52 – 35ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 

%من تقيمة الديون المستحقة عمى أصحاب المشاريع في حالة عدم  72الشريحة من البطالين وفي حدود 
  (.2)يدتقدرتها عمى التسد
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 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

وبهذا يكون المشرع الجزائري تقد تقمل من تمك المشكالت المتعمقة بالضماسات المشروطة من طرف 
البسوك والتي غالبا ال تكون متوفرة عسد هؤال  البطالين الذين هم من فئات اجتماعية متوسطة إذا لم سقل 

 .فقيرة
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 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

 خاتمة

لمتمويل كتطوير آلية التمويل اإليجاري التي تساعد المؤسسات يجب العمل أكثر بالوسائل الحديثة 
الصغيرة والمتوسطة عمى الحصول عمى تجهيزات وآالت حديثة وأصول ثابتة ال تستطيع الحصول عميها 
إما لضعف مواردها الذاتية وعدم القدرة عمى االتقتراض لعدم توفر شروط االئتمان التي تفرضها البسوك 

 .ويجب العمل به العتباره جوهرة التمويل االستثماريوالمؤسسات المالية 

إلى جاسب ذلك يجب العمل بآلية رأس مال المخاطر التي ترمي إلى توسيع المجال المالي عن 
المؤسسة لمدة محددة خاصة خالل السسوات األولى من عمرها ويتقاسم البسك  طريق المشاركة في رأس مال

ن تطبيقها يجب إلغا  تقرار مسع تمويل الفروع التابعة مباشرة لمبسوك المخاطر مع المؤسسة، ولكن لمتمكن م
بعد أزمة بسك الخميفة الذي اعتمد في عام  2223الذي إتخذ مباشرة وبصفـة مستعجمة وغير مدروسة عام 

 26/28/2223المتعمق بالسقد والقرض المؤرخ في  23/11األمر رتقم  من 124،وخاصة المادة  1998
لى المساهمين فيها »والتي تسص عمى  يمسع عمى كل بسك أو مؤسسة مالية أن تمسح تقروضا إلى مسيريها وا 

وحسب تصريح أحد الخبرا  االتقتصادين « المؤسسات التابعة لمجموعة البسك أو المؤسسات الماليـة إلىأو 
ول عمى التابع لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصساعات التقميديـة أن تقطاعه ال يستطيع الحص

التمويل الالزم من البسوك بالطرق التقميدية بسبب تقواعد الحذر الصارمة التي تطبقها البسوك وأن هذه 
 .المخاوف البسكية تقد تقتمت روح المقاولة في الجزائر

عمال بسفس المسطق يستوجب عمى الحكومة اعادة السظر في المزايا الجبائية الممسوحة لممستثمرين 
جديد ة ترتكز عمى طبيعة المشاريع المسجزة وعدد مساصب الشغل المستحدثة  من خالل اعتماد أسس

والقيمة المضافة لممشروع كما يجب سشر مراكز التسهيل عبر كل واليات الوطن لتمكين الشباب أصحاب 
 .المشاريع من االستفادة من معاممة تفضيمية والتسريع في دراسات ممفات تقروضهم

عمى تمويل األفكار والمشروعات الساجحة وليس تمويل الرخص، إذ عمل اليجب عمى البسوك كما 
يجب عميها السظر وبكل موضوعية في مدى جدوى المشروعات بدال من السظر السم المتقدم أو الجهة 
الحكومية التي يعمل بها، وأن تقوم بالتوجيه عمى أسس عممية لتمكيسهم من إدارة مشاريعهم بكفا ة وفعالية 

الالزم لبقائها وسموها حتى في الفترات العصيبة وتأسيسها عمى أسس متيسة، وهذا األمر يعطي وتقديم الدعم 
الحركية والحيوية الالزمة والضرورية لتحقيق وتيرة سمو اتقتصادي مقبول وتسمية شاممة ومن ثم تحقيق 

 .الرفاهية لممجتمع
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 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

 الهوامش 

افريل  18و 17عدمان، الممتقى الدولي: متطمبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يومي  (تقاسم كريم، أمرزيق1) 
 .543حول دور حاضسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، ص 2005

يهاب مقابمة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوتقاتها، 2)    . 6المرجع السابق، ص( ماهر حسن المعروق، وا 

 .13(عمران عبد الحكيم، إستراتيجية البسوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرجع السابق، ص3) 

،متوفر عمى الموتقع  15حسان حوحو، "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ص( 4) 
.2011/10/14http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php   

 23الصادر بتاريخ  41يتعمق بدعم تشغيل الشباب ج.ر، عدد 1996جويمية  22مؤرخ في  96/234رئاسي رتقم  ( مرسوم5)
  . 1996جويمية 

، يتضمن إسشا  الوكالة الوطسية لدعم تشغيل الشباب وتحديد 1996سبتمبر  28مؤرخ في  96/296( مرسوم تسفيذي رتقم 6)
 . 1996الصادر في  52تقاسوسها األساسي ج.ر عدد 

  dz.ansejorg.ww ( محمد صغير باباس،الوكالة الوطسية لتسيير القرض المصغر، متوفر عمى الموتقع7)

الصادر في  64يتعمق بترتقية االستثمارات ج.ر عدد  1993أكتوبر  25الصادر في  93/12(مرسوم تشريعي رتقم 8) 
 . 1993أكتوبر 12

 .4الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، المرجع السابق ص ( الجمسات الوطسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت9) 

( بركاسي عبد الغاسي، سياسة االستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لسيل درجة الماجستير في القاسون العام، فرع: 12)
  72،ص 2212تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

محمية وتفعيل سياسة التشغيل في دعم المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسياسة (أيت وازو زيسة، التسمية ال11)
التشغيل، الممتقى الوطسي الثاسي حول الظروف االتقتصادية لمؤسسة وأثرها عمى عالتقات العمل في التشريع الجزائري، جامعة 

 . 38،ص 2212جيجل، مارس 

  2221الصادر في  47،ج .ر، العدد 22/28/2221المؤرخ في المتعمق بتطوير االستثمار  21/23(األمر رتقم 12)

 . 6( الجمسات الوطسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، ص13)

يتضمن اسشا  صسدوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة  2222سوفمبر  11المؤرخ في  22/373(مرسوم تسفيذي رتقم 14)
 2222سوفمبر  13الصادر في  74والمتوسطة وتحديد تقاسوسه األساسي، ج.ر العدد 

 27ر عدد يتضمن تقاسون األساسي لضمان القروض، ج. 2224افريل  19مؤرخ في  24/134(مرسوم رئاسي رتقم 15)
 . 2224أفريل  19،مؤرخ في 
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 اجلسائر
 مداخلةاحتتامييان

يتضمن القاسون األساسي لمصسدوق الوطسي لمتأمين عن  1994جويمية  26مؤرخ في  94/188(مرسوم تسفيذي رتقم 16)
فيفري  12مؤرخ في  99/37معدل ومتمم بمرسوم تسفيذي رتقم  1994جويمية  27الصادر بتاريخ  44البطالة ج.ر عدد 

 .1999فيفري  13بتاريخ الصادر  27ج.ر عدد  1999

يتضمن القاسون األساسي لمصسدوق الوطسي لمتأمين عن  1994جويمية  26مؤرخ في  94/188(مرسوم تسفيذي رتقم 17)
فيفري  12مؤرخ في  99/37معدل ومتمم بمرسوم تسفيذي رتقم  1994جويمية  27الصادر بتاريخ  44البطالة ج.ر عدد 

  . 1999فري  في 13الصادر بتاريخ  27ج.ر عدد  1999

المتضمن القاسون  94/188متمم لممرسوم التسفيذي رتقم  2224يساير  23مؤرخ في  24/21( مرسوم تسفيذي رتقم 18) 
 . 2224جاسفي  11الصادر بتاريخ  3األساسي لمصسدوق الوطسي لمتأمين عن البطالة ج.ر عدد 

 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية 

واملتوشطة وترقية االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع 

 خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 

 

 

 عزيزي لًلىالطالبة من إعداد: 

 سنة ثالثة –طالبة دكتىراه 

 كلًة احلقىق و العلىم الشًاسًة 

 قشنطًنةجامعة 
 



 

 
 
 

 
 

 - 276 -  جامعة تيسي وزو   2012نوفنرب  22يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية واملتوشطة وترقية 

 االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 مداخلة حتت عهوان

 مقدمة:

التي تولدت تحت تأثير التحوالت  شيد االقتصاد الجزائري العديد من التحوالت والتطورات المتسارعة 
االقتصادية الدولية فيما يعرف بالعولمة االقتصادية والتي تحمل كشعار أساسي ليا اعتماد السوق عمى 
الحرية االقتصادية وبالتالي إعادة االعتبار لالستثمار الخاص بجميع أنواعو. ىذا دفع بالسمطات العمومية 

تبني منطق  مرحمةغية التكيف مع المعطيات المستجدة التي أفرزتيا تدابير واصالحات ىيكمية بإلى اتخاذ 
التي تمتاز بقدرة كبيرة عمى  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل االستثمار اقتصاد السوق

 االستيعاب والتأقمم السريع مع ىذه التحوالت التي يعيشيا االقتصاد الوطني.

لتحقيق التنمية لما تممكو من محفزات استثمارية كبيرة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمط مناسب
وخصوصيتيا من مرونة وقدرة عمى التغير السريع وكذلك امتالكيا القدرة عمى االبتكار والتطور لتوسيع 
حركية النشاط االقتصادي من خالل تمبية الحاجيات االستيالكية المحمية واستقطاب اليد العاممة والحد من 

 خمق روح المنافسة بين المؤسسات لتحسين المنتوج المحمي.مشكل البطالة و 

كان باالعتماد عمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوجو نحو ىذه االستراتيجية التنموية 
 التي أعطت ليا أولوية باعتبارىا أحسن بديل لخمق اقتصاد فعال، قوي ومستقل.اقتداء بالدول المتطورة 

مومية ليذه المؤسسات في الجزائر اىتماما كبيرا منذ انشائيا، حيث اعتبرت لقد أولت السمطات الع  
وحظيت باستراتيجية دعم   كبديل لمخروج من تبعية الريع النفطي ومخرج فعال لتحقيق األمن االقتصادي

 غير أن مرحمة اإلصالحات والتأىيلومرافقة سواء في الجانب المؤسساتي أو جانب التحفيزات االستثمارية، 
صة في ظل األزمة خاسنة نتج عنيا ركود في ىذا القطاع  59التي عرفيا ىذا القطاع طيمة أكثر من 

االقتصادية الحالية الناتجة عن انييار أسعار النفط والتي أكدت استمرار السمطات العمومية في ربط األمن 
. لذا الموجية ليذا القطاعضية االقتصادي بعائدات النفط وشكمية اإلصالحات التي استمرت طيمة الفترة الما

تفطنت السمطات العمومية إلى ضرورة مراجعة وتقويم السياسات واإلجراءات التي اتخذت في سيبل اصالح 
المؤرخ  26-77بصدور القانون رقم ىذا القطاع من خالل إعادة النظر في اإلطار القانوني الذي ينظمو 

الجزائري بعث النمو االقتصادي وتحسين بيئة ىذه والذي ابتغى من ورائو المشرع  ،72/27/6277في 
المؤسسات وتشجيع انشائيا والحفاظ عمى ديمومتيا وترقية ثقافة المقاولة وتحسين معدل االندماج الوطني 

. ىذا اإلصالح استوجب أيضا إعادة النظر في النظام القانوني لبعض ىيئات دعم ومرافقة وترقية المناولة
بموجب  وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار توسطة بإنشاءالمؤسسات الصغيرة والم
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لتحل محل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات  >615/:1/:6المؤرخ في  1;5/>5المرسوم التنفيذي رقم 
ائري إشكالية هذه المداخمة والتي تتمحور حول: كيف عالج المشرع الجز الصغيرة والمتوسطة. وىنا تبرز لنا 

النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار من حيث طبيعتها القانونية 
وتنظيمها وسيرها من جهة ومهامها في مجال تنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

 جهة أخرى استنادا إلى نظامها القانوني السابق؟

 عمى ىذا التساؤل من خالل المحورين التاليين: سنحاول اإلجابة

 المحور األول: النظام القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار

 أوال: من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع خاص
 التسييرثانيا: طريقة تنظيميا وعمميا وسيرىا: البحث عن الفعالية في   

 المحور الثاني: مهام وكالة بين النظام السابق والنظام الجديد: استمرارية أم قطيعة؟

 أوال:انشاء المؤسسات الصغيرة وانمائيا وديمومتيا: السعي لترقية المقاوالتية
 ثانيا: ترقية المناولة: أولوية مركزية

 والمتوسطة: الحمقة المفقودة ثالثا: تطوير منظومة االعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة

 خاتمة.
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 المحور األول: النظام القانوني الجديد لموكالة: 

تعتبر وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار اآللية التي كمفت بتنفيذ 
التي أنشأىا المشرع بموجب قانونيا التوجييي رقم  1استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، ىذا القانون الذي يسعى من خاللو المشرع إلى بعث النمو االقتصادي ;51/15/615المؤرخ في  16/;5
وتحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال سيما 

مومتيا باإلضافة إلى ترقية ثقافة المقاولة وتحسين معدل االندماج الوطني المبتكرة منيا والحفاظ عمى دي
 .2وترقية المناولة

جاءت ىذه الوكالة لتحل محل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة 
لة في ، والتي اعتبرت بدورىا أداة الدو 17/19/6119المؤرخ في  19/5:9بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 مجال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار في شكميا الجديد جاءت لتضمن تنفيذ 
سياسة تطوير ىذه المؤسسات في مجال االنشاء واالنماء والديمومة بما في ذلك تحسين النوعية والجودة 

 .3طةوترقية االبتكار وتدعيم الميارات والقدرات التسييرية لممؤسسات الصغيرة والمتوس

ىذا يدفعنا لمبحث في الطبيعة القانونية لموكالة بمظيرىا الجديد والذي استدعى من المشرع أن يمغي 
النظام السابق ليذه الوكالة من جانب فئتيا القانونية ىذا من جية )أوال(، وتنظيميا وطريقة عمرىا وسيرىا 

 من جية أخرى )ثانيا(.

 ى مؤسسة عمومية ذات طابع خاصمن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إل أوال:

ى المشرع نيجا آخر في تغيير الطابع القانوني لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة دلقد ح
إلى ىي مؤسسة  4والمتوسطة وترقية االبتكار بإخراجيا من صنف المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري

ت الصغيرة والمتوسطة وتتمتع عمومية ذات طابع خاص توضع تحت وصاية الوزير المكمف بالمؤسسا
 .5بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

ادراجيا في صنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الخاص جاء بعد تقويم ومراجعة المرحمة 
السابقة لعمل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تبين عدم نجاعتيا في القيام 
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حة ليا في ظل الطابع اإلداري، حيث كانت تخضع لمقواعد المطبقة عمى اإلدارة ومبدأ باألدوار الممنو 
 .6التخصص وتتمتع بنفس النظام المالي والحسابي المطبق عمى اإلدارة

تزود الوكالة عمى المستوى المحمي بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات جاءت لتحل محل 
ن النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم وسير ىذه الييئات لم غير أ8ومشاتل المؤسسات 7مراكز التسييل
 تصدر بعد.

الطبيعة القانونية الجديدة ليذه الوكالة كييئة عمومية ذات طابع خاص استفرد مرسوم انشائيا 
 بتحديد كيفيات تنظيميا وعمميا والذي سيعطي لنا تصورات وأحكام جديدة عن الطابع الخاص ليذه الوكالة.

 قة تنظيمها وعممها وسيرها: البحث عن الفعالية في التسييرثانيا: طري

، يضمن مجمس اإلدارة 9يدير الوكالة مجمس إدارة ويسيرىا مدير عام يساعده مدير عام مساعد  
تشكيمة موسعة ممثمة في كل القطاعات التي تعنى بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة مباشرة أو 

تشكيمة ال تغطي كل المعنيين بيذا القطاع في مجمس التوجيو والمراقبة ظل التسيير غير مباشرة، في مقابل 
، حيث أضيفت قطاعات حساسة يرتبط نشاطيا مباشرة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 10السابق لموكالة

يرة وىي قطاع التكوين والتعميم المينيين، البيئة، المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغ
والمتوسطة، الوكالة الوطنية لدعن تشغيل الشباب، صندوق ضمان قروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
صندوق ضمان قروض االستثمارات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الغرفة الوطنية لمصناعة التقميدية 

تصور وتنفيذ استراتيجية  والحرف والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية ودور مجمس اإلدارة في
 .11تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جية أخرى

 :12يتداول مجمس اإلدارة فيما يمي

 ،برنامج نشاط الوكالة 

 ،الميزانية التقديرية لموكالة 

 ،الكشوف المالية، التنظيم الداخمي لموكالة ونظاميا الداخمي واالتفاقية الجماعية 

 الوكالة، التقرير السنوي لنشاط 

 ،انشاء مراكز الدعم واالستشارة ومشاتل المؤسسات 

 ،قبول اليبات والوصايا واالعانات 

 ،اقتناء البنايات واستئجارىا لموكالة ونقل ممكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادليا 
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 الشروط العامة إلبرام الصفقات والعقود واالتفاقيات وغيرىا من المعامالت الممزمة لموكالة، 

 ،تعيين محافظ أو محافظي الحسابات 

  المسائل المعروضة عميو من المدير العام التي من شأنيا تحسين سير الوكالة والتشجيع عمى انجاز
 مياميا،

  عقود النجاعة التي يخضع ليا اإلطارات المسيرون)المدير العام والمدير العام المساعد والمسؤولون
 تشارة ومشاتل المؤسسات(.المركزيون ومديرو مراكز الدعم واالس

الميام المسندة لمجمس اإلدارة جاءت متكيفة مع الطابع الجديد لموكالة حي انعكس النظام القانوني 
ليا عمى ميامو منيا التي تدخل في جانب تسيير الوكالة كتعيين محافظ الحسابات لموكالة تماشيا مع 

محاسبة عمومية، واالتفاقية الجماعية التي تحدد بعد أن كانت تسير في إطار  13الشكل التجاري لمحاسبتيا
عالقات العمل ورواتب الموظفين، وكذا المسائل المرتبطة بتوظيف مستخدمي الوكالة الذين أصبحوا في 
عالقة بالوكالة تختمف عن النظام السابق وعقود النجاعة التي يخضع ليا اإلطارات المسيرون ىذا من 

كإنشاء مراكز الدعم واالستشارة ومشاتل المؤسسات، والشروط العامة  جية، ومن جية أخرى جانب نشاطيا
 إلبرام الصفقات والعقود واالتفاقيات وغيرىا من المعامالت الممزمة لموكالة.

أما بالنسبة لمدير الوكالة أصبح يخضع عند تعيينو لعقد نجاعة يشترك في توقيعو مع الوزير 
لذي ىو اآلخر يشترك مع اإلطارات المسيرة األخرى في توقيع المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا

عقود النجاعة الخاصة بيم وىذا جراء االكراىات واالختالالت الناتجة عن نظام التسيير السابق الذي ال 
يشترط في مدير الوكالة توقيع عقد نجاعة مع الوزارة الوصية مما طرح التساؤالت حول فعالية دور الوكالة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت اجابتيا ضرورة اإلسراع في تغيير طابعيا القانوني والذي في تطوير 
 انعكس عمى تنظيميا ومياميا ومديرىا العام.

ميام المدير العام ىي األخرى شيدت تحوال ينسجم مع الطابع الخاص لموكالة ويستجيب لألدوار   
 : 14ة والمتوسطة وترقية االبتكار فكمف بما يميالتي منحت ليا في مجال تطوير المؤسسات الصغير 

 ،تمثيل الوكالة إزاء الغير وتوقيع كل عقد يمزميا 

 ،االشراف عمى تحقيق األىداف المسندة إلى الوكالة والسير عمى تنفيذ قرارات مجمس اإلدارة 

 ،مراقبة سير مصالح الوكالة وممارسة السمطة السممية عمى جميع مستخدمييّا 

 ،توظيف المستخدمين حسب شروط االنتقاء المرتبطة بالمؤىالت المطموبة لشغل المناصب 

 ،التقاضي أمام العدالة واتخاذ كل التدابير التحفظية 
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 ،اعداد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات وعرضيا عمى مجمس اإلدارة لمموافقة عمييا 

  لمموافقة عمييا،اعداد الكشوف المالية وعرضيا عمى مجمس اإلدارة 

 ،ابرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول بو 

 ،األمر بصرف نفقات الوكالة 

  تقديم تقرير نشاط الوكالة في نياية كل سنة مالية مرفقا بالحصائل السنوية وحساب النتائج وكذا
صغيرة والمتوسطة التقرير السنوي لمتسيير لمجمس اإلدارة ثم ترقع إلى الوزير المكمف بالمؤسسات ال

 بعد موافقة المجمس عمييا،

  سنوات عن تنفيذ برامج تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى الوزير  7رفع تقرير تقييمي كل
 المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  اعداد مشاريع االتفاقية الجماعية وعوقد النجاعة والنظام الداخمي لموكالة وعرضيا عمى مجمس
 لمموافقة عمييا مع السير عمى احترام تطبيقيا. اإلدارة

من خالل التمعن في ميامو يتبن لنا أن المدير العام يحتل مكانة ىامة في تنظيم الوكالة ومنحت   
لو ميام عديدة وسمطة تقديرية واسعة في العديد من جوانب تسيير الوكالة أو نشاطيا، تيدف في مجمميا 

تقنيات جديدة في التسيير مستمدة من القطاع الخاص فيما يعرف بالمناجمت  إلى تفعيل دور الوكالة بإدخال
العمومي الجديد فارتباط المدير العام بعقد نجاعة مع السمطة الوصية يمنحو دورا كبيرا في القيام بميام 
الوكالة وفق معايير تستجيب لمجودة والنوعية والسرعة في اإلجراءات ىذا من جية ومنحو السمطة في 

وظيف المستخدمين المؤىمين ليو أكبر دليل عمى رغبة السمطات العمومية في تبني تصور جديد لتسيير ت
 الوكالة في ظل الطابع التجاري.

تخضع مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينو طبقا لمتنظيم المعمول   
لعمومية ذات الطابع اإلداري بخضوع محاسبتيا وبذلك خرجت من الرقابة المطبقة عمى المؤسسات ا 15بو

لمشكل التجاري وىذا ما يعطييا الطابع الخاص الذي منحو ليا المشرع مبتعدة بذلك عن إجراءات المحاسبة 
العمومية ومبادئ المالية العمومية التي عرقمت الوكالة في القيام بمياميا في ظل النظام السابق لتعقد وطول 

 ناف الرقابة المطبقة القبمية والبعدية. اإلجراءات وتعدد أص
 المحور الثاني: مهام وكالة بين النظام السابق والنظام الجديد: استمرارية أم قطيعة؟

تجدر اإلشارة إلى أن الميام ذات األولوية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي التي   
ىمية ىذا القطاع كبديل لممحروقات خاصة بعد فرضت تغيير الطابع القانوني لموكالة، حيث زاد الوعي بأ
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الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية واملتوشطة وترقية 

 االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 مداخلة حتت عهوان

األزمة االقتصادية التي تعيشيا البالد جراء انييار أسعار النفط. حتمية التغيير التي تبنتيا السمطات 
سنة وأثبتت عدم  59دامت ألكثر من  العمومية ابتغت من وراءىا تنشيط ىذا القطاع بعد مرحمة تسيير

ر االرتجالية المتخذة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعدد نجاعتيا بعد القرارات والتدابي
 الرؤى حول مساىمة ىذا القطاع في التنمية االقتصادية واالجتماعية في ظل شح الموارد البترولية.

لذا ارتأى المشرع بعث الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل توضيح   
مياميا أكثر واضافة ميام جديدة لترقية ىذه المؤسسات بما يخدم االقتصاد الوطني والتي يمكنيا التكفل بيا 

إلى الدخول في مرحمة  بنجاعة وفعالية في ظل طابعا القانوني الخاص الذي سيمكنيا من دفع ىذا القطاع
التنافسية والتوسع. ىذه األدوار حصرت في مجال انشاء المؤسسات الصغيرة وانمائيا وديمومتيا تماشيا مع 
التشجيع لثقافة المقاوالتية )أوال(، ومجال تطوير المناولة التي عرفت توسعا كبيرا في مجال تطوير نشاط 

طوير منظومة االعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ثانيا(، وكذا ت
والمتوسطة التي اعتبرت الحمقة المفقودة طيمة مراحل التسيير السابقة واالستراتيجيات وبرامج التأىيل لتطوير 

 ىذه المؤسسات )ثالثا(.

 أوال: انشاء المؤسسات الصغيرة وانمائها وديمومتها: السعي لترقية المقاوالتية

 :16وكالة في ىذا اإلطار بمساعدة ىياكميا المحمية وبالتنسيق مع القطاعات المعنية بما يميكمفت ال

  التشجيع عمى تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتشاور مع أجيزة دعم انشاء األنشطة
ومرافقة حاممي المشاريع واحتضان وايواء المؤسسات الصغيرة  السيما من خالل نشر الثقافة المقاوالتية

والمتوسطة في طور االنشاء ومرافقة ىذه المؤسسات لدى البنوك والمؤسسات المالية، وىذا من خالل 
اتخاذ كل مبادرة تيدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وتشجيع 

 ية المالئمة ليا،استحداث الوسائل المال

 ،دعم االبتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة 

  تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تيدف إلى تحسين تنافسيتيا، وترقية المنتوج
 الوطني،

 ،دعم وتطوير المناولة 
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الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية واملتوشطة وترقية 

 االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 مداخلة حتت عهوان

  تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل مساعدة التشجيع عمى ظيور بيئة مالئمة إلنشاء و
نجاز الدراسات  مختمف شبكاتيا وترقية الخبرة واالستشارة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 

 االقتصادية،

  القيام بكل عمل يتعمق بالتحسيس واالعالم والمساعدة لدى الييئات العمومية من أجل ترقية وتسييل
رة والمتوسطة عمى الطالبات العمومية، فتسير المصالح المعنية لمدولة حصول المؤسسات الصغي

ولواحقيا عمى تخصيص جزء من الصفقات العمومية فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب 
الشروط والكيفيات التي يحددىا التنظيم الجاري بو العمل في مجال الصفقات العمومية وتفويضات 

 المرفق العام،

  يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا من خالل التصدير والتحويل التكنولوجي دعم تدو
والشراكة، من خالل توسيع مجال منح االمتياز في مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة،

 تسيير مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجو صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم وال
المالي أو المتوقع في السوق،من خالل تشجيعيا وتدعييا عن طريق االعانة أو المساعدة المالية التي 
تخضع الى اتفاقية سنوية تبرم بين الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين التجمع أو 

 الجمعية الممثمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 أولوية مركزيةثانيا: تطوير المناولة: 

تعتبر المناولة األداة المفضمة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحظى بسياسة ترقية 
وتطوير بيدف تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني، لذا كمفت الوكالة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير 

 :17المناولة ال سيما

 لألوامر، تسييل الوساطة بين اآلمين والمتمقين 

 ،ضمان التوسط بين اآلمرين والمتقين لألوامر في حالة النزاعات 

 ،جمع وتحميل العرض والطمب الوطني في مجال قدرات المناولة 

  تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خالل برامج متخصصة تيدف
 إلى تحسين أدائيا،

 لصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتجاتيا،منح دعم تقني ومادي لممؤسسات ا 
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الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية واملتوشطة وترقية 

 االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 مداخلة حتت عهوان

 ،ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خالل دعم بورصات المناولة 

 ،ضمان ميمة مركز التنسيق في إطار منظومة اعالم موحد لبورصات المناولة 

 .اعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعب تتعمق بحقوق والتزامات المانحين والمتمقين لألوامر 

 ثالثا: تطوير منظومة االعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الحمقة المفقودة

لقد شكل موضوع اعداد منظومة االعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحور 
انشاء الرئيسي لميام الوكالة في ظل النظام السابق من خالل متابعتيا ديمغرافية المؤسسات في مجال 

النشاط وتوقيفو وتغييره، وجمع المعمومات المتعمقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغالليا 
ونشرىا، غير أن ىذه الميام عدت غير كافية لالطالع عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحيط الذي 

بيذا الدور بسبب الطابع اإلداري الذي تعمل فيو ضف إلى ذلك الصعوبات التي واجيتيا الوكالة في القيام 
تسير وفقو وقمو الكفاءات عمى مستواىا لمتكفل بيذه األدوار ذات األىمية في االستشراف والمساعدة في 

 اتخاذ القرار فيما يتعمق بيذه المؤسسات.

أىمية ىذا المجال في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أىل الوكالة لوضع منظومة اعالم 
ادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل آلية لممساعدة عمى اتخاذ القرار وكذا تزويد ىذه اقتص

المنظومة بمختمف مصادر المعمومات، باإلضافة إلى نشر معطيات منظومة االعالم االقتصادي حول 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة لفائدة مستعممييا.

لذا وضع المشرع الطابع الخاص لموكالة من أجل التكفل الفعال والناجع بمنظومة االعالم  
االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أين أوجب عمى كل من الديوان الوطني لإلحصاء، 

وطني المركز الوطني لمسجل التجاري، الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء، الصندوق ال
لمضمان االجتماعي لغير األجراء، اإلدارة الجبائية، إدارة الجمارك، الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، 
جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتزويد الوكالة بمختمف المعمومات المحينة المتضمنة في البطاقيات التي 

 .18تحوزىا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية واملتوشطة وترقية 

 االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 مداخلة حتت عهوان

 الخاتمة: 

بني المشرع الجزائري الطابع الخاص لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية ت 
االبتكار كان استجابة لضرورات اإلصالح التي تزامنت مع فشل وعدم نجاعة األطر السابقة لتسيير الوكالة 

بالد في السنوات الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جية واألزمة االقتصادية التي واجت ال
األخيرة جراء انييار أسعار النفط. فالوكالة في ظل النظام السابق اكتست صبغة المؤسسة العمومية ذات 
الطابع اإلداري والذي انعكس سمبا عمى تسييرىا وتنظيميا وكذا مياميا في تطوير قطاع المؤسسات 

كالة سيسمح ليا بتنفيذ استراتيجية تطوير الصغيرة والمتوسطة لذا التوجو نحو إطار قانوني جديد ليذه الو 
وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تبنييا في نظاميا القانوني لتقنيات المناجمت العمومي 
الجديد الذي يستند إلى مؤشرات ومعايير كمية تسمح بتقديم الخدمات لحاممي المشاريع وفق النوعية والجودة 

خضاع محاسبتيا لمشكل التجاري الذي ىو اآلخر يستجيب لقيم الفعالية وفي أسرع وقت ىذا من جية وا  
والنجاعة واالقتصاد وتبني عقود النجاعة بين الجية الوصية عمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 واإلطارات المسيرة لموكالة سيسمح بإفراز مسيرين فاعمين يقومون بمياىم الوكالة بنجاعة.  
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الهظام القانوني اجلديد لوكالة تطوير املؤشصات الصغرية واملتوشطة وترقية 

 االبتكار كنؤشصـة عنومية ذات طابع خاص: االشتجابة حلتنية االصالح
 مداخلة حتت عهوان

 الهوامش:
                                                           

الصادرة في  6، الجريدة الرسمية عدد ;51/15/615المؤرخ في  16/;5من القانون رقم  ;5أنظر، المادة  1
55/15/615;. 

 ، المرجع نفسو.6أنظر، المادة  2
 ، المرجع نفسو.>5أنظر، المادة  3
، المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتطوير 17/19/6119المؤرخ في  19/5:9من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر، المادة  4

 .18/19/6119، الصادرة في 76المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيميا وسيره، الجريدة الرسمية عدد 
، المحدد لميام وكالة تطوير المؤسسات >615/:1/:6المؤرخ في  1;5/>5من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر، المادة  5

 .>615/;18/1، الصادرة في =7الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار وسيرىا، الجريدة الرسمية عدد 
، المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية >>=56/15/5المؤرخ في  15/>>من القانون رقم  87أنظر، المادة  6

 .>>=57/15/5، الصادرة في 6الرسمية عدد  االقتصادية، الجريدة
الصادرة في  57 ، الجريدة الرسمية عدد69/16/6117المؤرخ في  =;/17المنشاة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  7

6:/16/6117. 
الصادرة في  57، الجريدة الرسمية عدد 69/16/6117المؤرخ في  >;/17المنشاة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  8

6:/16/6117. 
، المتضمن انشاء وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 1;5/>5من المرسوم التنفيذي رقم  >أنظر، المادة  9

 االبتكار، المرجع السابق.
، المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة 19/5:9من المرسوم التنفيذي رقم  ;أنظر، المادة  10

 يميا وسيرىا، المرجع السابق.والمتوسطة وتنظ
، المتضمن انشاء وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 1;5/>5، المرسوم التنفيذي رقم 51أنظر، المادة  11

 االبتكار، المرجع السابق.
 ، المرجع نفسو.:5أنظر، المادة  12
 ، المرجع نفسو.66أنظر، المادة  13
 ، المرجع نفسو.65 أنظر، المادة  14
 ، المرجع نفسو.:6أنظر، المادة  15
 ، المرجع نفسو.8أنظر، المادة  16
 ، المرجع نفسو.9أنظر، المادة  17
 ، المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرجع السابق.16/;5، من القانون رقم 79أنظر، المادة  18



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

معايري تصيًف املؤشصات الصغريَ واملتىشطُ واثره 

 علِ االشتفادَ مً الدعه املالٌ
 

 

 

 الطالب مسرود عبد القادرمن إعداد: 

 طالب دكتىراه

 العلىم الصياشية و كلية احلقىق

 تيسي وزو –جامعة مىلىد معمري 
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معايري تصيًف املؤشصات الصغريَ واملتىشطُ واثره علِ 

 اإلشتفادَ مً الدعه املالٌ 

 مداخلُ حتت عيىاٌ

 مقدمة :   

 لجميع تستجيب مؤسساتية جسد منظومة والمصغرة والصغيرة المتوسطة بالمؤسسات الجزائر اىتمام إن       

وكذلك وضع اطار قانوني مواكب لمتطورات    االقتصادية التعامالت تفرضيا التي الجذرية التغيرات
 األصعدة جميع عمى المؤسساتبيذه   االرتقاء محاولة من اجل  من وىذا، 71/20وتمخض ذلك في االمر 

 يمكننا ال ولكوننا، ...دولية اتفاقات وتشريعية، قانونية منظومة حاالت تمويل، جميع وفي والدولية المحمية

 من النوع ىذا وتؤىل تميز التي تصنيفات ىذه المؤسسات  إلي نشير أن دون تنموي دور عن الحديث

 .  1 المستدامة والمحمية الوطنية التنمية تحقيق في واألساسي الكبير الدور لمعب المؤسسات

 عمى اتفاق ثمة حيث االقتصادي النمو مداخل من ىاما مدخال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتشكل       

 خدمات من تقدمو ولما دول عدة في المؤسسات ىذه حققتو الذي لمنجاح نتيجة االقتصادي النشاط في أىميتيا

ذاتيا  حد في تضمنو وبما جية، من االقتصادي النشاط فروع بين التكامل إطار في الكبرى لممؤسسات الدعم
 المحرك يعد االستثمار أن وباعتبار 2 .أخرى  جية من اقتصادي السوسيو المستوى عمى معتبر نمو من

 :في الورقة ليذه األساسية اإلشكالية تبرز لذلك .االقتصادي لمنشاط األساسي

 مجال المؤسسات المصنفة عمى انيا مؤسسات صغيرة ومتوسطة في التي تدعم  ىي االليات  ما

 ؟ الجزائر   في االستثمار

 لإلجابة عن ىذه اإلشكالية، قد آثرنا أن نتناول ىذا الموضوع من خالل   نقطتين  تتمثل فما يمي:و 

 71/20وفق االمر المطمب االول: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 المطمب الثاني: واقع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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معايري تصيًف املؤشصات الصغريَ واملتىشطُ واثره علِ 

 اإلشتفادَ مً الدعه املالٌ 

 مداخلُ حتت عيىاٌ

 71/20المطمب  االول : تصنيف  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق االمر 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الفرع االول   : تعريف

 تعرف ' :يمي كما م ص م يرلتطو  يييالتوج القانون في جاء ما الجزائري حسب المشرع :  عرفيا اوال
3الخدمات أو/و السمع إنتاج مؤسسة بأنيا يةالقانون يعتياطب كانت ميما والمتوسطة، يرةالصغ المؤسسة

: 

 ييرمال (4 )أربعة السنوي أعماليا رقم يتجاوز ال شخصا،  (250)ينوخمس  ينمائت إلى (1 ) واحد من تشغل

 *.يةاالستقالل يارمع تستوفي، جزائري ينارد (1 )يارمم يةالسنو   يمتياحص مجموع يتجاوز ال أو، جزائري ينارد

 أو دينار، مميون 20 التي من تمك إلى الصغرى أو الصغر المتناىية المؤسسات تصنف: السابعة المادة ·

 .دينار مميون 10 تتجاوز ال السنوية العامة الميزانية

4الجزائري  المشرع حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف حدود يوضح التالي والجدول
: 

 الجزائري  المشرع وفق والمتوسطة يرةالصغ المؤسسات يفتصن  :جدول

 20/ 71من القانون  72، 9، 8المصدر : من اعداد الباحث جاري فاتح  باالعتماد عمى المواد 
 التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرةالمتضمن القانون 

 :الدولي ثانيا : تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حسب البنك

 دائرة حددتو الذي التعريف أساس عمى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مع الدولي البنك يتعامل      

5أن  عمى ينص والذي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
  : 

 موجودا يتجاوز الو  عمال، ( 10 )عشرة من أقل تشغل التي المؤسسة ىي :المصغرة المؤسسة - 
 .دوالر 100.000 أعماليا رقم يتجاوز ال كما.  دوالر 100.000أمريكي

مجموع الميزانية 
 السنوية

 صنف المؤسسة عدد العمال رقم االعمال السنوي

 مؤسسة صغيرة جدا اشخاص 20- 27من  مميون دج 02اقل من  مميون دج 02اقل من 

 مميون 022اقل من 
 دج

 مؤسسة صغيرة شخص 00الى  72من  مميون دج 022اقل من 

مميون دج  022ما بين 
 ومميار دج

مميون دج  022ما بين 
 ماليير دج 0و

 002الى  02من 
 شخصا

 مؤسسة متوسطة
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 اإلشتفادَ مً الدعه املالٌ 

 مداخلُ حتت عيىاٌ

  دوالر . ماليين 3

 أمريكي، موجودا يتجاوز الو  عامال، ( 50 ) خمسين من أقل تشغل التي المؤسسة ىي :الصغيرة المؤسسة - 

 .أيضا دوالر ماليين 3 أعماليا رقم يتجاوز ال كما

  أمريكي، دوالر مميون 15

 رقم يتجاوز ال كما موجودا تتجاوز الو  عامل، 300 من أقل تشغل التي المؤسسة ىي :المتوسطة المؤسسة - 

 دوالر مميون 15 أعماليا

  الدولية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة : العمل منظمة ثالثا : تعريف

 وتوزع تنتج جدا الحجم صغيرة وحدات " :الصغيرة بانيا  المؤسسات الدولية العمل منظمة تعرف 

 الدول في الحضرية المناطق في الخاص لحساب  يعممون مستقمين منتجين من وتتألف وخدمات، سمعا

 يعمل ومعظميم حرفيين، أو عماال يستأجر قد وبعضيا العائمة داخل من العمل عمى يعتمد وبعضيا النامية،

 منتظمة غير مداخيمو تكون ما وعادة منخفض، مستوى ذات كفاءات وتستخدم جدا صغير ثابت مال برأس

 بيانات عنيا تتوافر وال غير مسجمة وىي الرسمي غير القطاع ضمن وتدخل مستقرة غير عمل فرص وتوفر

 .   6" – 2003 ماي 28 عمر  الحميم عبد محمد "الرسمية اإلحصائيات في

 : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الفرع اثاني

  : الكمية  المعايير

 :   7وتتمثا ىذه المعاير فيما يمي

 " العمالة حجم " العمال عدد معيار 1-

 سيولة بحكم المؤسسة حجم تمييز في استخداما األكثر األساسية المعايير أحد المعيار ىذا يعتبر

المؤسسات  من التالية األصناف بين التمييز يمكن المجال ىذا وفي المؤسسات، في بالعمالة المتعمقة البيانات
20: 

 عامال 09 إلى 01 من تستخدم التي وىي :مصغرة مؤسسة. 

 عامال 199 إلى 10 من تستخدم التي وىي :صغيرة مؤسسة. 

 عامال 499 إلى 200 من تستخدم التي وىي :متوسطة مؤسسة 
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 اإلشتفادَ مً الدعه املالٌ 

 مداخلُ حتت عيىاٌ

 :األعمال رقم معيار-0

 من وتصنيفيا المؤسسات وأىمية قيمة لمعرفة والميمة الحديثة المعايير من األعمال رقم معيار يعتبر         

 كبيرة بصورة المقياس ىذا ويستعمل التنافسية، وقدراتو المشروع نشاط مستوى لقياس ويستخدم الحجم؛ حيث

 ضمن فأقل دوالر مميون مبيعاتيا تبمغ التي المؤسسات تصنف حيث وأوربا، األمريكية المتحدة الواليات في

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 :المال رأس معيار-3

 عنصرا يمثل ألنو المؤسسة حجم تحديد في الشائعة األساسية المعايير أحد المال رأس معيار يعتبر       

 إلى إنتاجي قطاع ومن أخرى إلى دولة من المعيار ىذا ويختمف لممؤسسة. اإلنتاجية الطاقة تحديد في ىاما

 رأسمال حجم فإن ( وباكستان الجنوبية كوريا اليند، الفميبين، اآلسيوية الدول بعض مستوى فعمى .آخر

 فيصل المتقدمة الدول بعض في دوالر . أما ألف 200 إلى 35 بين ما يتراوح والمتوسطة الصغيرة المؤسسة

 .دوالر ألف 700 إلى

 المال :  رأس معامل معيار-6

 لذا لممؤسسة،  اإلنتاجية لمطاقة المحددة المعايير من العمالة ومعيار المال رأس معيار من كال يعتبر

 عدد أن نجد فقد المؤسسة،  حجم تحديد في دقيقة غير نتيجة إلى يؤدي منفردا منيما أي عمى االعتماد فإن

 كبيرا بيا المال رأس يكون أن المحتمل من إذ صغير حجميا أن ذلك يعني وال قميل ما مؤسسة لدى العمال

 المال .  رأس كثيف اإلنتاج في فنيا أسموبا تستخدم أنيا أي نسبيا

 :النوعية المعايير

 المشروع داخل القرارات يتخذ الذي وىو المالك ىو فالمدير والعمل، اإلدارة استقاللية بينيا من والتي

 خوني رابح الغير، ) تجاه المشروع التزامات يخص فما المسؤولية كامل - المعيار ىذا عمى ويطمق ويتحمل 

 المال رأس حجم يتحدد القانوني لمشكل طبقا إنو حيث القانوني، المعيار اسم25،  0222ماي  ، حساني ورقية

 أبو السالم عبد األشخاص،) شركات من حجما أكبر األموال شركات تكون ما وغالبا تمويمو، وطرق المستثمر

 لمقطاع تابعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ممكية تكون ما فغالبا الممكية، معيار نجد وكذلك ( 2004 قحف،

8أموال  شركات أو مشروعات شكل عمى وتكون الخاص،
.  
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 أمر بانيا  والمتوسطة الصغيرة لممشروعات دقيق تعريف تحديد في المستخدمة المعايير وتتميز        

 والمتوسطة الصغيرة لممشروعات تعريفيا في تعتمد الدول أغمبية أن ونجد آخر، إلى بمد من وتختمف نسبي،

  جواد، ناجي وشوقي المنصور نصر كاسر المبيعات، ) وحجم الموجودات، قيمة العمالة، حجم معايير عمى
2000. ) 

 :  9وعميو يتمثل المعاير النوعية فيما يمي 

 :القانوني المعيار - أ

 فشركات تمويميا، وطريقة فييا المستثمر المال رأس وحجم طبيعة عمى لممؤسسة القانوني الشكل يتوقف      

 .األفراد شركات مع مقارنة كبيرا رأسماليا يكون ما غالبا األموال

 التنظيمي ب : المعيار

 أكثر أو بخاصتين اتسمت إذا المعيار ليذا وفقا ومتوسطة صغيرة المؤسسة تصنف

 :التالية الخواص من

 واإلدارة الممكية بين الجمع .7

 المال رأس مالكي قمة .0

 محددة خدمة أو سمعة في وتركزه اإلنتاج نطاق ضيق .2

 اإلنتاجية الطاقة حجم صغر .0

 كبير حد إلى المحمية .0

 لمتمويل المحمية المصادر عمى كبير وبشكل االعتماد .6

 : االستقاللية معيار - ج

 %50 بنسبة  ماليا مستقمة األقل عمى كانت إذا ومتوسطة صغيرة المؤسسة تعتبر

 : السوق في حصتيا معيار - د

 في حصتيا فإن وبالتالي احتكارية وليست تنافسية مؤسسات ىي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 .محدودة السوق
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 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الفرع الثالث : أىمية

 عظيمة مكانة والمتوسطة الصغيرة  لممؤسسات أن العالم في القرار وأصحاب المسؤولين جميع يتفق        

 المؤسسات من كثير في نفتقدىا وخصائص مزايا عدة من ليا لما  واستقراره االقتصادي االستقالل تحقيق في
 ذلك انيا  من الكبرى، التنمية بأدوات العاصفة االقتصادية واألزمات العالمية والتي تمثل مرونة لمتحوالت

 كون عن فضال واالختراعات، الجديدة لألفكار الرئيسي المصدر  متعددة الشركات من لكثير الرئيسية النواة
 لمحدادة، صغيرة ورشة في كميكانيكي عممو "فورد" األول مؤسسيا بدأ التي لمسيارات فورد كشركة الجنسيات،

 .األجنبي االستثمار عالم في شيرة الشركات أعظم من اليوم مؤسستو لتصبح

 تساىم حيث الكمي االقتصاد مكونات دعائم أىم من تعتبر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن كما 

 عدد إجمالي من % 99 وتشكل األمريكية المتحدة الواليات في العمل فرص من % 53.7 يعادل بما

 اإلجمالي الوطني الناتج من % 48 نسبتو ما وتحتل  يعادل ما تغطي ا ىناك االقتصادية المؤسسات

 الداخمي الناتج إجمالي في وتساىم العالمي االقتصاد في العاممة اليد من 65.9%أ  عن فضال، 19 األمريكي

 % 92 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فتمثل المغاربي االقتصاد في أما، 46.8%يعادل  بمتوسط العالمي

10اإلجمالية  المضافة القيمة تكوين من % 37 ب وتشارك عدد المؤسسات إجمالي من
. 

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد تطور :  20  رقم جدول

 السنوات 0226 0224 0221 0228 0229 0272 0277 0270 0273

711832 700000 659660 607297 570838 519526 410959 376767 342788 
عدد 

 المؤسسات

 ،www.ons.dz لإلحصائيات الوطني الديوان :المصدر

  الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات المطمب الثاني : واقع تمويل

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل تعدد طرق  الفرع االول :-

 اوال : عمى المستوى الوطني

 :يمي يماف أىميا يظير والدعم المساعدة يرتداب من يستفيدس م ص م قطاع أن السمطات أكدت  
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 ذات يةعموم يئةى تنشأ أنو السابق القانون في 17 المادة نصت  :المؤسسات ىذه نماءوا   إنشاء وكالة - 27

 :ب تكمف خاص طابع

 ينتحس ذلك في بما يمومةوالد واإلنماء اإلنشاء مجال في المؤسسات ىذه يرتطو  استراتيجية  يذتنف       

 ىذه ومساندة دعم ياتعمم تمول ييرية؛التس الميارات والقدرات  يموتدع االبتكار يةوترق والجودة يةالنوع

 يةوترق االستثمار ودعم والمتوسطة يرةالصغ المؤسسات  يللتأى الوطني الصندوق مخصصات من المؤسسات

  :من تتكون لموكالة تابعة يةمحم ياكلى إنشاء ية؛الصناع المنافسة

 مشاتل والمرافقة ؛  يمومةوالد واإلنماء اإلنشاء دعم يةاألساس ميمتيا واالستشارة مراكز الدعم

 .11 واحتضانيا الناشئة المؤسسات بدعم المكمفة المؤسسات

 باالضافة الى الطرق االتية : 

 :  تخص عادة وىي البنك طريق عن التمويل - 0

 تسييالت االستغالل نشاطات األجل؛ طويمة قروض األجل، متوسطة قروض االستثمار نشاطات

 ؛ ...الموسم المكشوف،قروض عمى الصندوق،السحب

  حسب المصغرة المؤسسة تمويل أشكال ANSEJ  ؛ اإليجار قرض مثل أخرى بصيغ التمويل

 كمية. شخصية مساىمة الذاتي التمويل

  : ansejشخصية  مساىمة الثنائي التمويل -

 مساىمة الثالثي التمويل - ansej- طرف من فوائده من جزء يخفض تمنحو قرض فائدة بدون قرض

 القروض أخطار لضمان المشتركة الكفالة صندوق طرف من ضمانو تمنحو ويتم فائدة بدون قرض  شخصية

 .12المشاريع   ذوي الشباب إياىا الممنوح

13عمى الصعيد الدولي - ثانيا
 

 برنامج "ميدا" لتنمية م ص م في الجزائر :  - 7

متوسطي، وييدف إلى تحسين القدرة التنافسية لـ م -يندرج ىذا البرنامج في إطار التعاون األورو  
عممية تأىيل وتشخيص  022، حوالي 0220ص م من خالل التأىيل، وقد تم تحقيق إلى غاية جوان 

ورو سيحسن مميون أ 02وتكوين في إطار الدعم المباشر وكذا إنجاز جياز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 
 من إقراض المؤسسات. 
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تم اإلتفاق عمى فتح خط تمويل لـ م ص م، وكذا تقديم مساعدة فنية متكاممة لدعم استحداث نظم 
حداث مشاتل  معموماتية ولدراسة سبل تأىيل الصناعات الوطنية لمواكبة متطمبات العولمة والمنافسة وا 

ذجية لرعاية وتطوير م ص م، وتطوير التعاون مع  الدول األعضاء ذات التجارب الناجحة )محاضن( نمو 
 كماليزيا، أندونيسيا وتركيا.

 التعاون مع البنك العالمي : - 3

(، تم إعداد برنامج تعاون تقني مع برنامج شمال SEIوبالخصوص مع الشركة المالية الدولية )
لوضع حيز التنفيذ "لبارومتر م ص م" قصد متابعة التغيرات التي ( NAEDإفريقيا لتنمية المؤسسات )

 تطرأ عمى وضعيتيا، وسيتدخل ىذا البرنامج أيضا في إعداد دراسات اقتصادية لفروع النشاط.

 التعاون مع منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية : -6

االتفاق عمى مساعدة فنية لتأىيل م ص م في فرع الصناعات الغذائية، والتي جسدت إحداث  تم
 وحدة لتسيير البرنامج واختيار مكتب دراسات لتشخيص ىذا الفرع. 

 التعاون الثنائي :  -6

وفي مجال التعاون الثنائي، وخصوصا في مجال التكوين واالستشارة، انتقل برنامج التعاون 
( إلى مرحمتو الثالثة، حيث أنو وبعد أن أنيى تكوين مجموعة من PME/conformلماني )الجزائري األ

الخبراء في ىذا الميدان باإلضافة إلى ميام التكوين واالستشارة المتوفرة لممؤسسات والجمعيات المعنية، قام 
 ىذا البرنامج بتوسيع شبكتو لمراكز الدعم المتواجدة في مختمف جيات الوطن.

  :التمويمية المؤسسات وتحفيز والمتوسطة الصغيرة المنشآت وعي لثاني : زيادةالفرع ا

 البنوك تقدميا التي المالية والمنتجات المتاحة التمويل نوافذ حول المنشآت وعي الميم زيادة من

 تمك لدى الخبرة قمة عمى والتغمب المتاحة، الدعم برامج حول المعمومات وتوفير األخرى، المالية والمؤسسات

عداد االستثمارية الخطط إعداد مجاالت في المنشآت عداد الجدوى، المالية، ودراسات الحسابات وا   طمبات وا 

 والمؤسسات البنوك تحفيز أىمية التجارب وأظيرت .والبنوك المنشآت بين االتصال قنوات وتعزيز القروض،

 القانوني االحتياطي نسبة تخفيض مثل السوق آليات عمى تعتمد إجبارية غير وسائل باستخدام التمويمية
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 ىو كما والمتوسطة، الصغيرة المنشآت لفائدة قروضيا محفظة من معينة نسبة تخصص التي لمبنوك بالنسبة

  .مثال مصر في بو معمول

دارة واالئتمان اإلستراتيجي مجاالت في المالية المؤسسات قدرات بناء أىمية التجارب أثبتت كما  وا 

 والمتوسطة الصغيرة لممنشآت تمويميا زيادة بغرض جديدة ونظم مناىج خالل من المنتجات وتطوير المخاطر

المنشآت  مثل اليامة الفرعية القطاعات بعض نحو التوجو عمى المؤسسات تمك وتشجيع مستدام، أساس عمى
 النامية، الدول في والمتوسطة الصغيرة المنشآت ثمث من أكثر تمثل التي لمنساء، الممموكة والمتوسطة الصغيرة
 حول وعييا مستوى رفع إلى باإلضافة التمويمي، والتأجير الزراعية، والمشاريع المستدامة، الطاقة ومشاريع

14والمتوسطة  الصغيرة المنشآت إقراض عمميات في أفضل الممارسات
  . 

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل الفرع الثالث : إشكالية

 مشكمة التمويل أن نعتقد والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات بيا قطاع  يتميز التي لمخصوصيات نظرا

 .الجزائر في المؤسسات ىذه تواجييا التي الصعوبات مجموعة ضمن الصدارة مركز تحتل

15سببين  إلى الواقع في ىذا ويعود
 : 

 القطاع لتمويل يفرضيا التي الشروط القيود موضوعية وعدم المصرفي النظام تخمف في األول السبب يتمثل  -

 المصرفي النظام عمل فقد .االقتصادي الجانب من أكثر القانوني الجانب إلى الواقع في تميل والتي الخاص،

 الصغيرة المؤسسات فإن وبالتالي الضخمة، المشاريع تنمية في الدولة مؤسسات خدمة عمى الجزائر في

 القطاع مشاريع ىامش عمى إال الالزم المالي الدعم تجد ولم تنموا تكن لم الخاص لمقطاع التابعة والمتوسطة

 المشروعات إلى مرده الكمي االقتصادي النمو أن المتقدمة الدول تجارب فيو أثبتت الوقت الذي في وىذا العام،

 أو األصميةت لممنتجا نمو حالة في سوق عمى األخيرة ىذه تتوفر ما فعادة،والمتوسطة  الصغيرة المصغرة،

 .المؤسسات  من النوع ليذا مناسبا يكون الداخمي النمو فإن االبتكار ،لذلك طور في جديدة لمنتجات

 منظومة المؤسسات جعل ما وىذا الجزائر،  في المالي السوق ثقافة غياب في الثاني السبب ويتمثل 

 تكريس أن ضئيمة، فنعتقد مالية وبموارد التقميدي التسيير لنماذج وفقا تعمل الجزائر في والمتوسطة الصغيرة

 عمميات إلى المجوء عمى الخصوص، عمى وجو الخاص، القطاع يحفز سوف الجزائر في المالي السوق ثقافة

 االستدانة . اقتصاد مظاىر وتتنحى السوق اقتصاد مظاىر تسود أين المباشر، التمويل
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 الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتصاد الوطني :  الفرع الرابع : الدور المرتقب من المنشات

يرجع االىتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى الدور الذي يمكن ان تؤديو في التنمية 
: فتحي السيد عبده ابو سيد  16وذلك من خالل مساىمتيا في ، االقتصادية واالجتماعية عمى حد سواء

 :  60، 0220، احمد

وامداد المشروعات الكبيرة بما تحتاجو من ، من خالل انتاج السمع البديمة لمواردات، تنويع مصادر الدخل -
بحيث تدعم مساىمة القطاع ، المنشآتفضال عن امكانية توسيع االنشطة التصديرية ليذه ، مدخالت انتاج

 الخاص في الناتج المحمي االجمالي .

 توفير فرص العمل لممواطنيين وتقميل مشكمة البطالة  -

 خمق ىيكل صناعي متكامل قادر عمى جذب االستثمارات المحمية واالجنبية  -

امكانية تاثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض المتغيرات االقتصادية من خالل المساىمة في  -
وزيادة حجم االستثمارات المحمية ودعم القيمة ، وفي تعبئة المدخرات الوطنية، الناتج المحمي االجمالي

 ومن ثمة تحسسين الميزان التجاري عن طريق المساىمة في خفض الواردات وزيادة الصادرات .، مضافةال

فضال عن ما سبق فان اليدف المنشود من وراء تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرىا ال يقف  -
 ديث .عند تحقيق تنمية اقتصادية مستقمة وانما يتعدى ذلك اى تحقيق تنمية بالمفيوم الح
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 :  خاتمة 

من  التي تمكنيا  بالمرونة انيا تتصف رغم والمتوسطة الصغيرة وما توصمت اليو ان  المؤسسات 
 ىذا تعتمد لم التي البمدان في وخاصة استقراًرا تعرف ال نجد انيا  والداخمية، الخارجية المتغيرات مع التكيف 
 والتوسع النمو ومساعدتيا عمى إنشائيا بعممية يتعمق فيما وخاصة قصيرة، مدة منذ إال المؤسسات من النوع

17استمراريتيا  وضمان
.  

صعوبة معرفتو و  وكذلك وجد المستثمر نفسو امام كثرة الوسائل والييئات التي تساىم في تدعيمو 
 لموسيمة التي تالئمو .

ورغم ما تممكو الجزائر من إمكانات وما قامت بو من إصالحات لتطوير المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة وتفعيل دورىا في القضاء عمى البطالة، إال أنيا ال تزال دون المستوى المنشود ولذلك ومن خالل 

متوسطة والتي إطالعنا عمى بعض التجارب العربية والعالمية الرائدة في مجال المؤسسات الصغيرة وال
تطرقنا عمى بعضيا نقول أنو عمى الجزائر تبني سياسة واضحة المعالم لمنيوض بقطاع المؤسسات 

مع األخذ بعين االعتبار إمكاناتنا ، 18الصغيرة والمتوسطة واالستفادة من تجارب الدول العالمية الناجحة  
 وثقافتنا وقدراتنا وعموما خرجنا من خالل تناولن ليذا الموضوع بالتوصيات التالية: 

 التوصيات : 

 توفير خالل من الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عمل تعيق التي التحديات مواجية عمى العمل -

 مقبولة كمفة مدربة وذات تكون عاممة يد
 المؤسسات عمى المطبقة الضريبية المنظومة دراسة إعادة خالل من جدا الصغيرة المؤسسات خزينة تدعيم -

 المشتغمة بيا. العاممة اليد وكمفة تدفعيا التي إيجارات وتدعيم المدفوعة،  الفوائد وخفض، والمتوسطة، الصغيرة

مشاركة الجامعة ومراكز البحث العممي وكل األطراف ذات العالقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -
 إعداد ىذه اإلستراتيجية .

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطوير ىذا القطاع عمى أن ال يتم نسخ التجربة كمية ألن ذلك  -
 ية والمادية والمالية والثقافية.سيكون دون نفع يذكر نظرا الختالف المؤىالت البشر 

  .البيروقراطية العراقيل بإلغاء الواقع أرض عمى وتفعيميا لالستثمار ومحفزة مشجعة قانونية تشريعات إصدار -
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 اليوامش:

                                                           

مذكرة  دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المستدامة،، مشري محمد ناصر -1
 . 19، ص 2011، سطيف، جامعة فرحات عباس، ماجستر

دور المؤسسات ىالصغيرة والمتوسطة في دعم المناخ ، مصطفى بن نوي، عبد المجيد تيماوي -2
 . 240ص ، جامعة االغواط، مداخمة، حالة الجزائر، االستثماري

تطوير المؤسسات الصغيرة المتضمن القانون التوجييي ل 2017جانفي  10المؤرخ في  17/02من القانون  05المادة  -3
 . 06، 05ص ، 11/01/2017المؤرخة في ، 02الجريدة الرسمية العدد ، والمتوسطة

كمية العموم ، مداخمة، الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ودعم مرافقة  ىيئات، جاري فاتح -4
 . 03ص ، 2017ىديسمبر ، االقتصادية والتجارية وعموم التسير

اثار سياسة تاىيل المؤسسات الغيرة والمتوسطة عمى النمو االقتصادي في الجزائر  ، زراية اسماء -5
 . 11ص ، 2011، كمية العموم االقتصادية وعموم التسير، جامعة قسنطينة ، ،شيادة ماستر

 والمتوسطة الصغيرة لتمويل المؤسسات فعالة كآلية البديمة المالية السوق، قمان مصطفى، جباري شوقي -6
 .05ص  ، جامعة  ام البواقي، 05الجزائر، مجمة التنظيم والعمل العدد  حالة إلى اإلشارة مع

 االقتصادية التنمية في الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساىمة مدى، بريبش السعيد -7
مجمة العموم االنسانية جامعة خيضر ، التسيير وعموم االقتصادية العموم كمية، الجزائر حالة : واالجتماعية

 . 64ص ، 2007.بسكرة 
 .04ص  ، المرجع السابق، قمان مصطفى، جباري شوقي -8
 . 64ص ، المرجع السابق، بريبش السعيد -9

، اىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكمة البطالة، موسى سعداوي، سميمان بوقاسة -10
 . 46ص ، 2015، 31العدد ، سيير والتجارةمجمة العموم االقتصاد والت

كمية العموم  ، مداخمة، اشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جاري فاتح -11
 .04ص ، 2017ديسمبر ، االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 .241ص ، المرجع السابق، عبد المجيد تيماوي -12
كمية ، جامعة المسيمة، مداخمة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ازمة البطالةدور ، عبد الرزاق حميدي -13

 . 11ص ، العموم االقتصادية وعموم التسير
 . 239العربية ،بحث، ص  الدول في والمتوسطة الصغيرة لممنشآت التنموي الدور تفعيل -14
، اطروحة دكتوراه، الجزائرية في ظل العولمةمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يوسف حميدي -15

 . 94.ص 2007.2008، جامعة الجزائر كمية العموم االقتصادية والعموم السياسية
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التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، محمد بوقموم، شريف غياط -16
 . 137ص ، 24المجمد  ، والقانونيةمجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية ، ودورىا في التنمية

مجمة اقتصاديات شمال ، افاق وقيود، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، ايت عيسى عيسى -17
 . 286، 2010، العدد السادس، افريقيا

 . 15ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق حميدي -18



 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

 

مساهمة سياسات التشغيل يف متويل املؤسسات 

 املتوسطة و الصغرية

تشغيل الشباب ودراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم 

 فرع سكيكدة
 

 

 الطالب بوطبيبة باللمن إعداد: 

 سنة أوىل –طالب دكتوراه 

 سعيدةجامعة 
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مساهمة سياسات التشغيل يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 الشباب فرع سكيكدة تشغيلودراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم 
 مداخلة حتت عنوان

 مـقدمة:

ان و ا     ال إلاا نظام  اتتاام  الماوسا لا   مامّ  واع تحم  إن التحول من النظام  اقتتاام ا الموه 
ة اختاللل حيث تممرع ارتفمع مماتو  الطاملا  ليت امخال خاالل خ ا  موس ال مل وع  الهزائرا بل زا  من ح  

 ناال من الزمن.و 

المتوماااا  فراوااا  مااان رواوااا  التنم ااا  و  قتهااامح نحاااو الماممااام  الاااا يرةممااام     طمل ولااا  الهزائر ااا  
ا ما  الت يارا  التاع تا  تحا ث خلا خامئص فملمرون  وتا رة الت ممال لط زمفموح  الطامل  لمم تتميو  المحل  

ك ممتو  اقتتام  المحلع  و ال ملمعا ومهول  اإلنشمء ومرخ  اقنتشمر بين مختلال وروع اقتتام ا وفالل
ااام الحياااوا واااع التنم ااا  اقتتاااام    الا  ولااا  مااان خاااالل مااام ت  مااال مااان ممااامّم  واااع النااامت  المحلاااع   وّر

ام.  لاك خان ار اف انشامء إنشامء و  اإلهمملعا المممّم  طف مل   وع التاا يرا خلاف وارص خمال ه يا ة و.يّر
 ّ مكل تهت  ب خ  ّلح الماممم  وتأّيلهم وع مختلال تامخم  النشمط اقتتام ا..

ل ماااان خااااالل ّاااالح الم اخلاااا  ماااانحمول اقهمطاااا  خلااااا التماااامال التااااملع  فيااااال ماااامّم  لااااللك ماااانحمو 
 المتوما  . و  تمو ل انشمء الماممم  الا يرة وعANSEJههمز

 وللك من خالل المحمور التمل    

 . ممّ   الماممم  الا يرة والمتوما 
  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمبANSEJ. 
 مممّم  ههمزANSEJالمتوما .و  تمو ل انشمء الماممم  الا يرة وع 

I- ماهية المؤسسات المصغرة 

 ابراز ّا  خامئاهم و  المتوما و  من خالل ّ ا المطحث منحمول ت ر ال الماممم  الا يرة

 مفهوم المؤسسات المصغرة -1

  ثمر تح ي  مفهاو  الماممام  الماا رة فثيارا مان الها ل باين االومامط اقتتاام    ال ول ا  والمحل ا 
م وع  ول ال مل  النممع والمت    فمو  خلا ح   ر.  وهو  الماممم  الما رة والا يرة والمتوما  وانتشمّر

 ا ولاين الهيئام  اإلتتاام   مواءا ول ال االماطمب الما  ا  إلاا اخاتالع الت امر ال باين المففار ن ولاين الا ول
م وع االمطمب التمل      مفن حاّر

 .اختالع  ره  النمو اقتتام ا 



 

 
 
 

 
 

 - 699 -       جامعة تيزي وزو2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:حول الوطين تقىاملل

مساهمة سياسات التشغيل يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 الشباب فرع سكيكدة تشغيلودراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم 
 مداخلة حتت عنوان

 .اختالع اب    النشمط اقتتام ا ووروخل 

 .  اختالع ال وامل الت ن   وال وامل الم مم 

ولااا وط  تح ياا  ت ر ااال  تيااف للمامماام  المااا رة والااا يرة وحتااا المتومااا  تاا  اقختماام  خلااا 
لم ميير  مفان اقماتنم  خليهام واع محمولا  تح يا  ممّ ا  ّالح الماممام ا وهاع تشامل خلاا مابيل همل  من ا

تاا  المثامل ق الحااار  م  امر خاا   ال ماملا ر ، المااملا فم ا  اإلنتاامح  و ت متالا حهاا  المب  ام  .....الاا ا و 
واحاا  وااع الوتاا   مااتخ    ا ماان ّاالح الم ااميير منفاار ا فماام تاا   حتاامح االماار إلااا امااتخ ا   كثاار ماان م  اامر 

 (1)نفمل.

خممل وع الماممم  الماا رة والتاع  10و انال البنك ال ولع الماممم  التع   مل ويهم  تل من 
خمماال وااع  100-50خمماال وااع المامماام  الااا يرة والتااع   ماال ويهاام ماامبين  50-10  ماال بهاام ماام بااين 

 (2)الماممم  المتوما . 

خمامل والمامما   10 رة ّع التع   مل بهام  تال مان  مم طملنمط  لإلتحم  االورولع وملمامم  الما
 مام ا مالياين  ورو 7خممال والتاع تح اف رتا   خمامل مانوا ق يتهاموز  50الا يرة ّع التع تشا ل  تال مان 

مليااون  40خمماال والتااع ق يتهااموز رتاا   خمملهاام الماانوا  250المامماا  المتومااا  ّااع التااع تشاا ل  تاال ماان
 (3) ورو.

 17/02ت ر ال الماممم  الما رة والا يرة والمتوما  وع ال امنون رتا   مم وع الهزائر ويتلخص 
المت من ال منون التوهيهع لتاو ر الماممم  الاا يرة والمتوماا  خلاا النحاو  10/01/2017المارخ وع 

و/او  المتوما  مهمم فمن  اب  تهم ال منون   طمنهم مامم  انتمح المل و  "ت رع المامم  الا يرة(4) :التملع
  مم   الخ

 خممين شخام.و  تش ل من واح  الا مئتين-

  ق يتهموز رت  اخمملهم المنوا ارل ا  مالييار  ينامر هزائارا او ق يتهاموز مهماوع حاايلتهم المانو 
 مل مر  ينمر هزائرا تمتووا م ميير اقمت الل  .

ااع  ال مملاا ا و مناال المالحاا  ماان خااالل الت ر ااال ان المشاارع الهزائاارا رفااز خلااا ثااالث م ااميير ّو
 اقمت الل  .و  الم  مر المملع

  



 

 
 
 

 
 

 - 700 -       جامعة تيزي وزو2019نوفمرب  28يوم - املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مستجدات القانون اجلزائري:حول الوطين تقىاملل

مساهمة سياسات التشغيل يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 الشباب فرع سكيكدة تشغيلودراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم 
 مداخلة حتت عنوان

 خصائص المؤسسات المصغرة -2

ام مان الماممام ا  مفان إ راههام واع الن امط   تتميز الماممم م خان .يّر الما رة بخامئص تميّز
 (5)التمل   

  مااهول  البااا ء  الماممااام  الماااا رة تتمياااز طمنخفااامو ر ، الماامل المالاااوب للبااا ء بهاااما وطملتاااملع اااا ر
 زم  لللك.ال روو الال

   هراءا    اء خمال مطماا  وخاا مرن   حيث تترفز م ظ  إ ارتهم وع شخص مملكهم وتتط  م ممم  وا 
 وا ح .

  ااو نشاامط اتتااام ا المامماام  المااا رة مشااروع   اام  ماان تباال  شااخمص ولاا ، ماان تباال حفوماام ا ّو
 ول ، نشمط  ينع اهتممخع  و م ممع.

 التمو اال المامماام  المااا رة .ملطاام ماام تكاااون لات اا ا حيااث ق  مااتا   ااامحب المشااروع واااع  مااام ر
 م ظ  االح من الحاول خلا تروو فبيرة وخمره  ا بل   تم  خلا م خرا  شخا  .

  ماارخ  التكياااال وااع مواههااا  الظااروع اقتتاااام    الااا ط  والتاااع تاا  ق تكاااون المامماام  الكبيااارة تااام رة
 خليهم.

 مرة الحرو اا ا ومهااامق  خملهااام متخاااا  و ااات  إنتمههااام طمل تاا  والهاااو ة م مرنااا  ب نتااامح ت تماا  خلاااا المهااا
 الماممم  الكبيرة.

   ال اا رة خلااا ماارخ  الت يياار والتاااو ر والتكيااال ماا  مت ياارا  التحاا يث والنمااو خمااا  و ماام يت لااف بر.طاام
 الممتهلكين و لواته  وال  رة خلا إشطمع حمهمته  وع  ممكن تواه ّ .

 

II. الوطنية لدعم تشغيل الشباب  الوكالةANSEJ 

ا الماارخ واع 296-96ت  إنشمء الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب طموهب المرمو  التنفيلا رت  
ا وتااا  و ااا   تحااا  مااالا  رئااا ، الحفومااا ا و تاااولا الاااوز ر المفلاااال طملتشااا يل المتمط ااا  1996مااابتمبر  8

 (6)ال مل   لهم   نشمام  الوفمل .

ع ّيئ  وان    لا  امط  خمص تتمت  طملشخا   الم نو ا  واقمات الل الماملعا وتما ا لتشاه   ّو
فااال الاااا د الما  ااا  إلن ااامي تاااامع التشااا يل الشاااطمنع مااان خاااالل إنشااامء ماممااام  ماااا رة إلنتااامح المااال  

م طملهزائر ال مام  (7)والخ مم .  .ملح   موزخين خلا فممل التراب الوانع180 و ورع 52لهم و  م ّر
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I. الوطنية لدعم تشغيل الشباب  مهام الوكالةANSEJ  

 (8)ت ال  الوفمل  طمقتامل م  الماممم  والهيئم  الم ن   طملمهم  اآلت   

 .  ت خ  وت    اقمتشمرة وتراوف الشطمب لوا المشمر   وع إامر تابيف مشمر  ه  اقمتثممر 

  تمااير وو اام للتشاار   والتنظاا   الم مااول بهماام تخا ااام  الااان وس الااوانع لاا خ  تشاا يل الشااطمبا
قمااا مم منهااام اإلخمنااام  وتخفااا و نماااب الفوائااا  واااع حااا و  ال الوااام  التاااع   ااا هم الاااوز ر المفلاااال 

 طملتش يل تح  تاروهم.

 الممل ا    المامماملالمتفم ة من تاروو البناوك و   تبلد الشطمب لوا المشمر   اللين ترشح مشمر  ه
طمختلال اإلخمنم  التاع  منحهام الاان وس الاوانع لا خ  تشا يل الشاطمب وطمقمت امزا  االخار  التاع 

  حالون خليهم.

  ام الشااطمب لوا المشامر   ماا  الحارص خلاا احتاارا  بناو   واامتر ت او  طمتمط ا  اقمااتثممرا  التاع ينهّز
  المامماام  والهيئاام  الم ن اا  ب نهاامز الشااروط التااع تاارلاه  طملوفملاا  ومماامخ ته  خناا  الحمهاا  لاا 

 اقمتثممرا .

   تشاااه   فااال  شااافمل التااا ابير االخااار  الرام ااا  إلاااا ترت ااا  تشااا يل الشاااطمب ق مااا مم مااان خاااالل بااارام
 التكو ن والتش يل والتوظيال االولع.

 ولهلح الاف  تكلال الوفمل  خلا الخاوصا طمم  أتع  

  وماااام  لا  الااااامط  اقتتااااام ا والت نااااع ت اااا  تحاااا  تااااارع الشااااطمب لوا المشاااامر   فاااال الم ل
 والتشر  ع والتنظ مع المت ل   طمممرم  نشمامته . 

 .ت    اقمتشمرة و   المممخ ة للشطمب لوا المشمر   وع مممر الترفيب المملع وت بئ  ال روو 

  ت    خالتم  متواال  م  البناوك والماممام  الممل ا  واع إاامر الترفياب الماملع للمشامر  ا وتابياف
 خا  التمو ل ومتمط   إنهمز المشمر   وامت اللهم. 

   تكلال ههم  متخاا  ب خا ا   رامام  الها و  وتاوائ  نموله ا  للتههيازا  وتنظا    ورا  ت ر ب ا
 الاحمب المشمر   لتكو نه  وته ي  م مروه  وع مهمل التميير.
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II . إجراءات إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار جهازANSEJ  

يت ااامن ههاااامز إنشاااامء الماممااام  المااااا رة نااااوخين ماااان اقماااتثممر  امااااتثممر اإلنشاااامءا وامااااتثممر 
 التوم  .

 استثمار اإلنشاء  -2-1

لين لالمااتفم ة ماان  يتمثاال وااع إنشاامء مامماام  مااا رة ه ياا ة ماان ااارع شاامب  و خاا ة شااطمب مااّا
 . ANSEJههمز 

  شروط التأهيل -2-1-1

انع لاا خ  تشا يل الشااطمب المت ل ا  ب نشاامء ماممام  مااا رة يات  اقماتفم ة ماان إخمنا  الااان وس الاو 
 (7) ه ي ة امحب المشروع اللا  متووع الشروط التمل   

  مان  طملنماط  لمماير المامما ا خلاا  40مان ا و مفان  ن  اال المان إلاا  35-19 ن يتراوح منل من
 منماب خمل  ائم .  3 ن يت ه  بتووير 

 .ن  فون الشمب طامق  

 ال  مهن   لا  خالت  طملنشمط المرت ب.  ن   فون ل  ل مّا

  .ن      مممّم  شخا   وع تمو ل المشروع  

 التركيبة المالية -2-1-2

 يوه  ا  تمن للتمو ل وع إامر ههمز الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب. 

 التمويل الثنائي -أ

المممّم  الممل ا  لاامحب المشاروع وال ارو با ون ومئا ة الم ا   مان اارع الوفملا ا و ت لاف  و شمل
 (8)ّلا النوع من التمو ل طممتو ينا فمم ّو مو ح وع اله ول الموالع  
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 الترفيط  الممل   للتمو ل الثنمئع (:01الجدول رقم )

 القرض بدون فائدة )الوكالة( المساهمة الشخصية 
مبلد اقمتثممر ق يتهموز  األول: المستوى 

  ح 5.000.000
71% 29% 

مبلد اقمتثممر يتراوح  المستوى الثاني:
  ح 10.000.000-5.000.001بين 

72% 28% 

 منشورا  الوفمل  المصدر:

 التمويل الثالثي  -ب

 و شمل المممّم  الممل   لامحب المشروع وال رو ب ون ومئ ة الم    من ارع الوفمل  وال رو
 (9)البنفعا يت لف ّلا النوع من التمو ل طممتو ينا فمم ّو مو ح وع اله ول التملع 

 

 الترفيط  الممل   للتمو ل الثالثع (:02الجدول رقم )

 

المساهمة  
 الشخصية

القرض بدون 
 فائدة )الوكالة(

القرض 
 البنكي

مبلد اقمتثممر ق  المستوى األول:
  ح 5.000.000يتهموز 

01% 29% 
 
70% 

مبلد اقمتثممر يتراوح  المستوى الثاني:
  ح 10.000.000-5.000.001بين 

02% 28% 
 
70% 

 منشورا  الوفمل  المصدر:

  التمويل الداتي : -جـ 

ّع ا    ممتح ث  اين يتحمل الممتثمر فمو  تكمليال اقمتثممر خلاا خمت ال م مبال اماتفم تل مان و 
 شطل  ر ب  .و  ال ر ب  الحاول خلا اقمت مزا  و  مراو   الوفمل 
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 اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية -2-1-3

و اترو او ل االهل  منح للشطمب حمملع اوفمر المشمر   تمت  لفترة خمم   : ترو ب ون ومئ ة-1
ا مو  الا ّ ا ال رو  مفن للشمب اقمتفم ة من واح  من ثالث و  الث  خشر من  حمب نوع التمو لث

  : التمل  تروو ا مو   

   ح خمص طمتتنمء خرل  ورش   500.000ترو ب ون ومئ ة موهل لخر هع مراكز التكو ن ط  م  

   ح خمص  1.000.000ترو ب ون ومئ ة موهل لفمئ ة ااحمب شهم ا  التكو ن ال ملع ط  م 
 طفراء مفمتب هممخ   

   ل تهمرا  ح خمص طفراء مح 500.000ترو ب ون ومئ ة خما  طملمشمر   ال مرة ط  م.  

موع تخف و نمط  الفمئ ة البنف     الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب اخ   خلا خمت هم مه-2
الفوائ  الخما  طمل روو التع تمنحهم البنوك للشطمب ااحمب المشمر   وع اامر ا    الثالثع حيث 

  % 100تمنح نمط  تخف و ت  ر ب 

ط ع خلا اإلكتممطم  ال  مر   وع إامر إنشمء نشماقخفمء من رم  ن ل الملك   طم مبل ممل -3
  . اإلخفمء من ح وس التمهيل و مم يت لف طمل  و  التأم م   للشرفم و  انمخع

% و مم يخص الح وس الهمرف   للتههيزا  الممتور ة وال اخل   5تابيف نمط  منخف   با -4
  .مطمشرة وع إنهمز اقمتثممر

 10 منوا  او 6ا منوا  3البنمءا  اإل مو   لم ة "و  البنمءا اإلخفمء من الرم  ال  مرا خلا -5
  .ابت اء من تمر   إتمممهما حمب موت  المشروع "منوا 

 "منوا   10منوا  او  6ا منوا  3لم ة " ا IFU اخفمء فممل من ال ر ط  الهزاو   الوحي ة *
 ا2ت  خفمء الملفورة وع الما  ر خن  انتهمء وترة اقو  حمب موت  المشروعا ابت اءا من تمر   امت اللهم

  ة.( خممل خلا اقتل لم ة .ير مح 3( خن مم يت ه  الممتثمر بتوظيال ثالث  )2 مفن تم ي ّم لمنتين )
الل ف لك اقمتفم ة من تخف و ال ر ط  الهزاو   الوحي ة الممتح   خن  نهم   مرحل  اقخفمءا وللك خ

  :ال ر بع" منوا  اقولا من اقخ مع 3الثالث "

  70المن  اقولا من اقخ مع ال ر بع   تخف و ت رح %  

  50المن  الثمن   من اقخ مع ال ر بع   تخف و ت رح %  
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  25المن  الثملث  من اقخ مع ال ر بع   تخف و ت رح %  

 مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة -2-1-4

خمل   مراو   إنشمء المامما  الماا رة مان اارع ههامز الوفملا  الوان ا  لا خ  تشا يل الشاطمب  تمر
 (10)ط  ة مراحلا  مفن تلخ اهم وع الشفل الموالع 

 مراحل مراو   إنشمء المامم  الما رة (:01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 .http://www.ansej.org.dzموت  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب  المصدر:

الملف التقني 

 للمشروع

 التحم ، طملففر الم موقتع

 امت طمل وا خال 

 الل مء الفر ا االول اقمت طمل االول هلم  إخال  هممخ  

  المهم   ّ فل  الم ا م 

 ت ي   المشروع

تبول المشروع من ارع لهن  انت مء 
 واختمم  وتمو ل المشمر  

 المتمط   ط   اإلنهمز 

مرحل  إنهمز المشروع  المراو    ثنمء  

المراو    ثنمء مرحل  التأم ، ال منونع 
 وتمو ل المشروع 

 تكو ن امحب المشروع

و   خلا التمو لاالمو   

الملف 

 اإلداري 

تأكيد 

المعارف 

 المهنية

 التحم ، طملففر الم موقتع

 امت طمل وا خال 

 الل مء الفر ا االول اقمت طمل االول هلم  إخال  هممخ  

  المهم   ّ فل  الم ا م 

 ت ي   المشروع

ارع لهن  انت مء  تبول المشروع من
 واختمم  وتمو ل المشمر  

 المتمط   ط   اإلنهمز 

 المراو    ثنمء مرحل  إنهمز المشروع 

المراو    ثنمء مرحل  التأم ، ال منونع 
 وتمو ل المشروع 

 تكو ن امحب المشروع

و   خلا التمو لاالمو   

الملف 

 اإلداري 

تأكيد 

المعارف 

 المهنية

 التحم ، طملففر الم موقتع

 امت طمل وا خال 

 الل مء الفر ا االول اقمت طمل االول هلم  إخال  هممخ  

  المهم   ّ فل  الم ا م 

 ت ي   المشروع

تبول المشروع من ارع لهن  انت مء 
 واختمم  وتمو ل المشمر  

 المتمط   ط   اإلنهمز 

 المراو    ثنمء مرحل  إنهمز المشروع 

المراو    ثنمء مرحل  التأم ، ال منونع 
 وتمو ل المشروع 

 تكو ن امحب المشروع

و   خلا التمو لاالمو   

الملف 

 اإلداري

تأكيد 

المعارف 

 المهنية

http://www.ansej.org.dz/
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 (11) استثمار التوسيع -2-2

ب امتثممر التوم   طملماممم  الما رة والمنهزة وع إامر الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشم يت لف
 والتع تامح إلا توم   ت راتهم اإلنتمه   وع نف، النشمطا  و نشمط مرتط  طملنشمط االالع.

 التعيت لف امتثممر التوم  طملماممم  المنهزة وع إامر الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمبا و 
ر  هب  ن تتووو  تامح إلا توم   ت رتهم اإلنتمه   وع نف، النشمط  و وع نشمط مرتط  طملنشمط االالع

  :وع المامم  ّلح الشروط

   من ترو الوفمل  وع حمل  التمو ل الثالثع او تم ي  %50% من ال رو البنفع  70تم ي  نمط 
  .% من ال رو ب ون ومئ ة وع حمل  التمو ل الثنمئع 100نمط  

 تم ي  فممل ال رو البنفع وع حمل  ت يير البنك  و ت يير ا    التمو ل .  

 ت     الحايل  الهطمئ   لم رو  التاور اإليهمبع للمامم  الما رة.  

 التركيبة المالية -2-2-1

ا يوه  نوخين من التمو ل وع إامر الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشاطمب طملنماط  قماتثممر التوما  
 الحمل وع امتثممر اإلنشمء ) نظر الترفيط  الممل   قمتثممر اإلنشمء(. فمم ّو

 اإلعانات المالية واالمتيازات الجبائية -2-2-2

ع نف، اإلخمنم  واقمت مزا  الهطمئ   الممنوح  وع امتثممر اإلنشمء.  ّو
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II.  مساهمة جهازANSEJالمتوسطةو  تمويالنشاء المؤسسات الصغيرة في 

 الماممم  الممول    تاور -01

 ورع مف ف ة ANSEJ  تاور الماممم  الممول  من ارع  03اله ول رت  

 الملفات الممولة الفترة

 509 2 31/12/2010من انشمء الوفمل  الا .م  

2011 789 

2012 912 

2013 705 

2014 841 

2015 562 

2016 321 

2017 108 

2018 79 

 6826 31/12/2018.م  من انشمء الوفمل  الا 

 المره    ب منم  ممتخره  من الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب ورع مف ف ة 
الا  2011من المشمر   ت  تمو لهم وع الفترة من  %58مم  الح  من اله ول اخالح ّو ان 

اله ي ة ّ ا مم  فمرح اقهراءا  و  %14مم   م ل   املال  912با  2012ت  وال   روتهم وع و  2015
ممر،  06لا  103-11تابيف اقمر رت  و  2011و فرا  22المنبث   خن المهل، الوزارا المن    وع 

 التع تح   شروط 2003مبتمبر  06المارخ  وع  290-03المفمل لالمر   الخما  رت  و  الم  ل 2011
 %2و %1   الع ممتو م  اقمتفم ة من اقمت مزا  الممنوح  للشطمب خما  تخف و المممّم  الشخاو 

 لك و  اخالح وع حين  الح  انخفمو ملحوو وع منوا  اقخيرة 02فمم ّو مو ح وع اله ول رت  
 لالن  منل ت م  الوفمل  بتهي  تمو ل ّ ح اقنشا  خلا .رار مشمر  و  راه  لتشط  خ   فبير من ال امخم 

 .ط و اقنشا  الحرو   التع تشه  الطم فبيرا من تبل الشطمبو  الكراءو 
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 خ   منماب الش ل الممتح ث    -02
 ورع مف ف ة ANSEJ  تاور الماممم  الممول  من ارع  04اله ول رت  

 عدد الوظائف المستحدثة الفترة

 990 6 31/12/2010من انشمء الوفمل  الا .م  

2011 1 816 

2012 2 427 

2013 1 980 

2014 2 311 

2015 1 579 

2016 926 

2017 269 

2018 221 

 18519 31/12/2018من انشمء الوفمل  الا .م   

 المره    ب منم  ممتخره  من الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب ورع مف ف ة

ر مم  الح  ان الماممم  الممول  وع اامر الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب امتامخ  تووي
 مناب خمل من  نشأتهم خلا ممتو  وق   مف ف ة . 18519

 المره    ب منم  ممتخره  من الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب ورع مف ف ة

 ا ا من و  انمخ ا  ش مل البنمءا اي  طحرا و  مم  الح  ّو ان حا  ال امخم  االرل   )والح  
وع نهم    %78تت    و  2010من اهمملع الملفم  الممول  حتع من   %31التع تمثل مم نميتل و  حرع(
2015. 
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  :الخاتمة العامة

تأخل و ا ت لل الا وطم  اممملو  ووع االخير نه   ن المراو   الم مولت   تمه  الار ف امم الم مول
تالمراو   خ ة  شفمل مثل ال ول  والهيئم  المحل   و   م مختلال الخبراء اقمتشمر ون اللين يولو  مممم ن ّا

اث  بهلح االخيرة     إلا ظهر  ههزة  كثر ح  خمام لهلا النم  من الماممم ا فمم  ن تزاي  اقّتمم 
 شطمباوتاورا وع مهمل المراو  ا و أتع خلا ر مهم  ملوب المراو   وع الوفمل  الوان   ل خ  وتش يل ال
لحيث يط ا اله ع االمممع للمراو   ّو  خ  الم مول خن  ت ممل بتهمي  لماممتل وخن  ب ا   نشماهم ا ا ّو

ما ممم مه  وع تح يف التنم   المحل   واقتتام    واقهتممخ  مم  ممخ  خلا امتمرار ّ   .م ونمّو

  :االقتراحات -

 ممخ  تالنت ثر حتع و   رورة انشمء بنك للم لومم  حول المشمر   الممول  ل ا الوفمل  النمهح منهم
 اخ ا   رامم  موس هي ة ؛ و  ااحمب المشمر   اله   وع بنمء تاور

   والم مرو الههو   والوان   وحتا ال ول   ومحمول  إشراك  كبر خ  تكثيال تنظ   الاملونم 
ممفن من المنشئين ويهما وللك به ع الت ر ال  كثر طأملوب المراو   الم مولت   طملماممم  

 الا يرة التع  نشئ  ب خ  من ارع الوفمل ؛ 

  المتوما  قنهم و  تشه   الماممم  الا يرةو  الماممم  ط رورة  خ و  تحم ، مختلال اق ارا
  . تمثل ممت بل اقتتام  الوانع
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 المـراجع:

مجلــة جامعـة دمشــ   "الا ور التنمااوا لالماتثممر واع المامما  المااا رة واع الهزائار"ا، بوماهمين احما  -1
 .205ا 204ا ص ص  2010ا ال    االولا 26مهل للعلوم االقتصادية والقانونية، 

داريــة معاصــرة فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرون، وو  اا  .ااول ونخاارون  -2  مفتطاا ، قضــايا اقتصــادية واي
 .119ا ص2009المهتم  ال رلع للنشر والتوز  ا خممنا 

، "المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة كــأداة لتحقيــ  التنميــة االقتصــادية فــي ظــل مااي  خلااع بلحماا ا -3
ــةالجزائر"، -العولمــة ا ص 2006ا همم اا  ماا    حلاابا البلياا ةا ماالفرة ممهمااتيرا .ياار منشااورةدراســة حال
 . 25ا 24ص  

المت من ال منون التوهيهع لتاو ر الماممم   10/01/2017المارخ وع  17/02ال منون رت   -4
 الا يرة والمتوما 

دارة المشروعـــــات الصــــغيرةمااااروة  حماااا ا نماااا   بااااّر ا  -5  ااااااف الشرفااااا  ال رل اااا  المتحاااا ة للتمو ا الريــــادة واي
 .97ا 96ا ص ص  2008 مّرةا والتور  ا ا ال

ا الااا ار الهمم  ااا ا اإلمااافن ر  ا ، اقتصـــاديات تمويـــل المشـــروعات الصـــغيرةخبااا  المالاااب خبااا  الحميااا  -6
 .46ا 44ا ص ص  2009

ا المت امن المرماو  1996مابتمبر  11ا الاام ر ياو  52الهر  ة الرمم   للهمهور   الهزائر  ا ال ا    -7
 .12 نشمء الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمبا ص المت لف ب 296-96التنفيلا رت  

 منشورا  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب. -8

 http://www.ansej.org.dzموت  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب  -9

 .http://www.ansej.org.dzموت  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب  -10

 منشورا  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب -11

 منشورا  الوفمل  الوان   ل خ  تش يل الشطمب. -12

http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
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دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف دعه املؤشصات 

 الصغرية واملتوشطة
 

 

 

 رة ساميةثالدكتىراه خىامن إعداد: 

 أستاذة حماضرة أ                                                                                                                                                       

  بىدواو-العلىم السياسيةو كلية احلقىق
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 مقدمة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأىمية وأولوية ضمن مختمف االستراتيجيات االقتصادية  حضيت
المعتمدة في مختمف دول العالم، نظرا لمدور الفّعال الذي تمعبو في رفع مستوى التنمية في جميع المجاالت 

أىم اآلليات  مما أدى إلى البحث عن ىيئات داعمة ومرافقة ليا من بينيا مشاتل المؤسسات التي تعد من
الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيي أداة لمتنمية االقتصادية من خالل الدور الفعال في دعم 

 خدمات من يوفره لما والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات لدعمالمناسب  طاراإل تعتبرو  ،وتنمية المؤسسات
 شدة ارتفاع مع نشاطيا،ي بداية خاصة ف تواجييا التي المشاكل بتخطي المؤسسات من النوع ليذا تسمح

 حتى الضخمة منيا.و  كبيرةال مؤسساتال تواجد في ظل المنافسة

ولعمى إطالق تسمية الحاضنات عمى المشاتل ما ىو إلى تعبير عمى دورىا في احتضان وحماية   
المشروعات والمؤسسات ومساندتيا حتى تصبح قادرة عمى االستمرار في نشاطيا سواء عمى المستوى 
السوق الوطني، وحتى الدولي فيي تقدم خدمات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقد إلى المقّومات 

تعتبر مشاتل ، حيث المادية التقنية والفنية ولكن ليا مردودية اقتصادية تنموية واضحة في المستقبل
زدىار، ألنيا ترافق المشاريع المؤسسات من األساليب الحديثة التي تدفع باالقتصاد الوطني نحو التقدم واال

الصغيرة والبسيطة لتحوليا إلى مشاريع ريادية ناجحة، ومن خالل ىذا البحث سنبين دور المشرع الجزائري 
 في تفعيل دور الحاضنات من خالل دعميا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

دراكا   واجتماعية اقتصادية تنمية إحداث في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أىميةب جزائرمن الوا 
 الصغيرة دعم المؤسسات عمى تعمل التي المؤسسات من النوع ىذا لتنمية ىياكل توفير عممت عمى
والتي اقتصرت الدراسة فييا عمى شكل وىو  المؤسسات بمشاتل تعرف ،منيا الناشئةخاصة  والمتوسطة
 .الخدمات قطاع فيخاصة وأن ىذه األخيرة تعمل ، صعوباتعدة  تواجو زالت الوالتي  الحاضنات

من خالل ما سبق يطرح ىذا البحث إشكالية ىامة تتمثل في: ما ىو المفيوم القانوني لمشاتل 
عمى  المؤسسات في شكل الحاضنة؟ وما مدى فعاليتيا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ولالجابة

 ىذا التساؤل تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة التي تمت من خالل مبحثين :

 المبحث األول: اإلطار القانوني لمشاتل المؤسسات

 المبحث الثاني: تقييم دور مشاتل في دعم المؤسسات
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

لنختتم بتقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنيا تثمن دور الحاضنات في دعم 
 وتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 المبحث األول: اإلطار القانوني لمشاتل المؤسسات
لتطوير المؤسسات  يالمتضمن القانون التوجيي 20-71لقد نص المشرع ضمن القانون رقم 

مشاتل  -منو:" تنشأ ىياكل محمية تابعة لموكالة تتكون من:..... 02، في الفقرة الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات المكمفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانيا....تحدد ميام ...ومشاتل المؤسسات وتنظيميا 

فيفري  02المؤرخ في  17-20في المرسوم التنفيذي رقم  التنظيموتمثل ىذا وسيرىا عن طريق التنظيم"، 
  .والذي يتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات 0220

 وفقا لمقانون الصغيرة والمتوسطةفي دعم المؤسسات  مشاتل المؤسساتدور  المطمب األول:

مؤسسات  من المرسوم مشاتل المؤسسات بأنيا:" ىي 0لقد عرف نص الفقرة األولى من المادة  
وتدعى في صمب النص  المعنوية واالستقالل المالي عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية

  " المشاتل".

المشاتل بموجب مرسوم تنفيذي وتوضع تحت وصاية الوزير المكمف بالمؤسسات وعمى ذلك تنشأ 
نماء ومرافقة المؤسسات 0طبقا لنص الفقرة األخيرة من المادة  الصغيرة والمتوسطة  ، وميمتيا دعم وا 
 .1المحافظة عمى ديمومتيا من أجل الصغيرة والمتوسطة

 الفرع األول: أشكال وأهداف مشاتل المؤسسات

 أيضا من نفس المرسوم ىي كاآلتي:  0أشكاال نصت عمييا المادة مشاتل المؤسسات وتأخذ  أوال: 

  ىيكل دعم يتكفل بحاممي المشاريع في قطاع الخدمات. المحضنة: *

لقد اعتبر المشرع الجزائري المحضنة شكل من أشكال مشاتل المؤسسات، غير أن المالحظ ال 
-71من القانون  02يوجد فرق بينيما إذ أن المشتمة ما ىي إاّل حاضنة، وىذا ما نستشفو من نص المادة 

مة المؤسسة أو مشت، وكذلك التعريف الموجود عمى موقع وزارة الصناعة والمناجم الذي عّرفيا كما يمي: 20
الحاضنة ىي ىيكل عمومي، لمدعم واالستقبال والمرافقة ومساعدة أصحاب المشاريع، أنشئتيا وزارة 

، أو يمكن ليا أن تتخذ األشكال األخرى التي حددىا المشرع عمى سبيل 2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 الحصر ال عمى سبيل المثال وىي:
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 مي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمين الحرفية.ىيكل دعم يتكفل بحام ورشة الربط: *

 ىيكل دعم يتكفل بحاممي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث. نزل المؤسسات: *

  .حد األشكال أيضا في شكل شركة ذات أسيم تخضع لمقانون التجاريأويمكن ليذه المشاتل أن تأخذ 

 المشاتل األىداف التالية:  تتوخى  :3أهداف مشاتل المؤسساتثانيا: 

 ،تطوير التآزر مع المحيط المؤسساتي 
 .المشاركة في الحركة االقتصادية في مكان تواجدىا 
 ،تشجيع بروز المشاريع المبتكرة 
 ،تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد 
 ،ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة 
 ،تشجيع المؤسسات عمى تنظيم أفضل 
  العمل عمى أن تصبح عمى المدى المتوسط، عامال استراتجيا في التطور االقتصادي في مكان

 تواجدىا.

 مشاتل المؤسسات وخدمات وظائفالفرع الثاني: 

 : 4يأتيتكمف المشاتل بما  المذكورة أعاله 0في المادة في إطار األىداف المحددة أوال: الوظائف: و 

 ومرافقة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينة وكذا أصحاب المشاريع، استقبال واحتضان 
 ،يجار المحالت  تسيير وا 
 ،تقديم الخدمات 
 ،تقديم إرشادات خاصة 

كما تضع المحالت محل التسيير تحت تصرف أصحاب المشاريع تكون متناسبة مع طبيعة 
 .5المشتمة واحتياجات نشاطات المشروع

 تقديم الخدمات التالية: المشاتل تتولى: 6ا مشاتل المؤسساتالخدمات التي تقدمهثانيا: 

 ،التوطين االداري والتجاري لممؤسسات الحديثة النشأة ولممتعيدين بالمشاريع 
 ،توفير التجييزات المكتبية وأجيزة اإلعالم اآللي تحت تصرف المؤسسات المحتضنة 
 .تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة األكثر تقدما 
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 كما توفر بناء عمى طمب المؤسسات المحتضنة الخدمات المشتركة اآلتية:

 ،استقبال المكالمات الياتفية والفاكس 
 ،رسال البريد وكذا طبع الوثائق  توزيع وا 
 .استيالك الكيرباء والغاز والماء 

 وأما بالنسبة لمخدمات اإلستشارية فتتمثل أىّميا في ما يمي: 

 المقدمة أثناء مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء المؤسسة وبعد إنشاءىا، االستشارة 
 .تقديم االستشارات القانونية والمحاسبية والمالية والتجارية ألصحاب المشاريع 
 خالل مرحمة إنضاج المشروع. رخدمة تمقين تقنيات التسيي 

 إدارة وتسيير مشاتل المؤسساتالمطمب الثاني: 

تسيير مشتمة المؤسسات مجمس إدارة، ويتولى إدارتيا مدير تساعده في أداء ميامو لجنة يتولى 
 اعتماد المشاريع، وتمثل كل جياز فيما يمي:

 الفرع األول: مجمس إدارة 

أعضاء مجمس اإلدارة بقرار من الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء عمى يعين 
  :7سنوات ويضم مجمس اإلدارة (0ثالثة )ون إلييا، وذلك لمدة اقتراح من الييئات التي ينتم

 ،ممثل الوزير الوصي رئيسا لممجمس 
 ،ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة 
 ،ممثل عن غرف التجارة والصناعة 
 .كل ذي كفاءة آخر في ىذا المجال 

استدعاء من رئيسو، كما ويجتمع المجمس في دورة عادية مرتين في السنة عمى األقل بناء عمى 
 يمكنو االجتماع في دورة غير عادية بناء عمى طمب من رئيس المجمس أو مدير المشتمة.

 :  أوال: شروط صحة المداوالت وكيفية اتخاذ القرارات

أعضاء المجمس لحضور المداوالت مرفق بجدول األعمال الذي  كل عضو من رسل استدعاء إلىي
ال تصح مداوالت المجمس إاّل و  ( يوما من تاريخ االجتماع،72ة عشر )يحدده رئيس المجمس، قبل خمس

وعندىا ، ( أيام7بحضور أغمبية أعضائو، فإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجمس في غضون ثمانية )
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

وتدون المداوالت في محاضر وتسجل في سجل  من األعضاء نتصح مداوالتو ميما كان عدد الحاضري
خاص ومرقم ومؤشر عميو، وتوقع من طرف رئيس المجمس ثم ترسل إلى السمطة الوصية وكذلك ألعضاء 

 ( يوما.72المجمس في خالل خمسة عشر )

أما بالنسبة لمقرارات فتتخذ باألغمبية البسيطة ألعضاء المجمس الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد 
( يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر 02وتكون نافذة في أجل ثالثين ) يرجح صوت الرئيس،األصوات 

إلى السمطة الوصية، باستثناء القرارات المتعمقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول اليبات والوصايا، ال 
 تصبح نافذة إاّل بعد مصادقة السمطة عمييا.

 يتداول المجمس في المجاالت التالية: ثانيا: مجاالت التداول:

 ،التنظيم والسير العام لممشتمة 
   ،النظام الداخمي لممشتمة 
 ،برنامج عمل المشتمة 
  ،مشروع ميزانية المشتمة 
 مة إلبرام العقود والصفقات،االشروط الع 
  ،برامج توسيع المشتمة أو تييئتيا 
  ،مشاريع البنايات والتجييزات وصيانتيا 
  السنوية لمنشاطات يعدىا ويقدميا المدير، لالحواص 
  المقابل المالي لمخدمات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات المحتضنة. 

وفي األخير يمكن اإلشارة إلى أنو في حال انقطعت عيدة أعضاء المجمس فنو يتم استخالفيم 
 .ىذه العضوية ءبانتيابأعضاء جدد حتى نياية العيدة، كما تنتيي ىذه األخيرة بسبب وظيفتيم أو صفتيم 

 8المديرالفرع الثاني: 

يعين مدير مشتمة المؤسسات بقرار من الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة، وتنيى 
 ميامو بنفس األشكال. وتتمثل ميامو في ما يمي:

 يمثل المشتمة أمام الييئات المدنية والمؤسسات القضائية. -
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

يمارس السمطة السممية عمى مجموع المستخدمين ويعد مشروع الميزانية يضمن السير الحسن لممشتمة،  -
وتتضمن ميزانية المشتمة مايمي: اإليرادات: وتتمثل في مساىمة الدولة  ويمتزم بالنفقات ويأمر بصرفيا،

عائدات اإليجار واألتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من طرف المشتمة، اليبات والوصايا، أما 
 ت: فتتمثل في نفقات التسيير والتجييز.                                    النفقا

 يبرم العقود والصفقات واالتفاقات واالتفاقيات وفقا لمقوانين والتنظيمات المعمول بيا ويتابع تنفيذىا. -

 يعد تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسمو إلى السمطة الوصية بعد تداول مجمس اإلدارة فيو. -

 يعد النظام الداخمي لممشتمة ويسير عمى احترامو. -

 9لجنة اعتماد المشاريعالفرع الثالث: 

 اإلعتماد في المشتمة ما يأتي: لجنة ضمتأوال: التكوين: 

 ،ممثل عن الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا 
 ،مدير المشتمة، عضوا 
 ،عضو من غرفة التجارة والصناعة، عضوا 
 عن الجماعة المحمية المعنية، عضوا، ممثل 
 .كل ذي كفاءة آخر يمكنو أن يقدم رأيا في الممفات المقدمة 

  ثانيا: مهام لجنة االعتماد:

يتولى مدير المشتمة األمانة، وتدون جميع آرائيا واقتراحاتيا في محاضر يوقعيا رئيس المجنة 
س مجمس اإلدارة والى أعضاء لجنة وتسجل في سجل خاص، ثم ترسمو إلى الوزير الوصي والى رئي

( يوما قبل تاريخ االجتماع، وتعد المجنة نظاميا الداخمي، 72االعتماد في أجل أقصاه خمسة عشر )
  وتعرضو عمى الوزير الوصي لممصادقة عميو.

 ولممشتمة ميام  تقوم بيا وىي كاآلتي:   

 في المشتمة، دراسة مخططات األعمال لألجراء المستقبمين الحاممين لممشاريع 
 ،دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة 
 ،إعداد مخطط توجييي لمختمف قطاعات النشاطات التي تحتضنيا المشتمة 
 .قامتيا  دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية مؤسسات جديدة وا 
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دعه املؤشصات الصغرية  دور مشاتل املؤشصات )احلاضيات( يف

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 المبحث الثاني: واقع مشاتل المؤسسات )الحاضنات( في الجزائر

جياز متكامل  مؤسسات في شكل الحاضنات ما ىي إالّ يتضح من خالل ما سبق بأن مشاتل ال
يوفر المناخ المالئم لبدء المشروع وتنميتو، من خالل األجيزة اإلدارية المتخصصة تقدم جميع أنواع الدعم 

 .10الالزم والمرافقة الفعمية لزيادة نسب نجاح المؤسسات الصغيرة

التي تعمل عمى استضافة المشروعات وتعتبر حاضنة األعمال شكل من أشكال مشاتل المؤسسات 
وفر جميع أنواع الخدمات التي كما أنيا ت الجديدة من نشأتيا حتى تصل إلى مرحمة النضج واالستقرار،

والمتوسطة، وانطالقا من ىذه األخيرة يمكن استنتاج العراقيل  وتنمية المؤسسات الصغيرة تطويرتطمبيا ي
 وكيفية محولة البحث عن وسائل وطرق إنجاح ىذه األخيرة.التي تواجييا ىذه المشاتل أو الحاضنات 

 والخدمات المقدمة مشاتل لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالالمطمب األول: مراحل تدخل 

تتم رعاية ومتابعة المشروعات الممتحقة بالحاضنة خالل المراحل المختمفة من عمر ىذه 
  عض الخدمات التي تختص المشتمة أو الحاضنة بتقديميا.نشرحيا في الفرع األول، ونبين بالمشروعات 

 11الفرع األول: مراحل متابعة المشروعات

لدراسة ومناقشة تقوم إدارة الحاضنة بإجراء مقابالت مع أصحاب المشاريع خالل المرحمة األولى 
لمتأكد من جدية المشروع وقدرة أصحابو عمى اإلدارة، لتبدي الحاضنة قدرتيا عمى تقديم  فكرة المشروع،

لممشروع ومدى التسويقية و  ات االنتاجيةالدراسو الخطط كما تطمع عمى مجمل  الخدمات المطموبة منيا،
 مالءمتو لمتوسع.

إعداد دراسة جدوى  من خالل التي أعدىا المستفيد خطة المشروع وتشرع بعد ذلك في دراسة
  .وتسويقياأي إنتاجيا  المشروع اقتصاديا

وتأتي أىم مرحمة بعد دراسة جدوى المشروع مرحمة االنضمام لمحاضنة التي ترافق ىذا األخير 
 ة المتفق عمييا.مخطليتم التعاقد مع المشروع، ويخصص لو مكان مناسب طبقا ف النشاطوتحتضنو من أجل 

متابعة أداء المؤسسات التي تعمل  من خالل ر المشروعنمو وتطوّ ل مرحمة وتتم مرحمة المرافقة خال
داخل الحاضنة ومعاونتيا عمى تحقيق معدالت نمو عالية من خالل المساعدات واالستشارات من األجيزة 
الفنية المتخصصة المعاونة بإدارة الحاضنة، عالوة عمى المشاركة في الندوات وورش العمل والدورات 

 ة التي تتم داخل الحاضنة بالتعاون مع المؤسسات المعنية.التدريبي
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تتم عادة بعد فترة بين سنتين إلى ثالث التي ، و من المشروع الحاضنةوفي مرحمة األخيرة يتم خروج 
سنوات من قبول المشروع بالحاضنة، وذلك طبقا لمعايير محددة لمتخرج، حيث يتوقع أن يكون المشروع قد 

 نشاطو خارج الحاضنة بحجم أعمال اكبر. ممارسةوالنمو، وأصبح قادرا عمى حقق قدرا من النجاح 

يقاس نجاح الحاضنات بعدد المؤسسات الجديدة المتخرجة منيا خالل فترة محددة، والتي تستمر و 
في التطور بعد تخرجيا لتصبح مؤسسات متوسطة أو حتى كبيرة، وبما تحققو من تشجيع المبادرات وتنمية 

 وخمق فرص عمل جديدة مع اجتذاب الصناعات المطموبة وما ينتج عن ذلك من أرباح  روح المخاطرة

 مقبولة لمالكييا وعوائد إضافية لمحكومة.

 الفرع الثاني: الخدمات التي تقدمها المشتمة )الحاضنة( لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 :12ما يمي  والتي تشمليمكن إجمال الخدمات التي تقدميا مشاتل المؤسسات في شكل حاضنات، 

 الخدمات اإلدارية )إقامة المؤسسات، الخدمات المحاسبية، إعداد الفواتير، تأجير المعدات...(. - 7

خدمات السكرتارية)معالجة النصوص، تصوير المستندات، االستقبال، حفظ الممفات، الفاكس،  - 0
 الخ(.االنترنيت، استقبال وتنظيم المراسالت والمكالمات الياتفية...

دارة المنتج، خدمات  - 0 الخدمات المتخصصة) استشارات تطوير المنتجات، التعبئة والتغميف، التسعير وا 
 تسويقية....الخ(.

الخدمات التمويمية)المساعدة في الحصول عمى التمويل من خالل شركات تمويل أو البرامج الحكومية  - 4
 لتمويل المشروعات الصغيرة....الخ(.

 العامة) األمن، أماكن التدريب، أجيزة اإلعالم اآللي، المكتبة....الخ(.الخدمات  - 2

 المتابعة والخدمات الشخصية) تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة...الخ(. - 6

 تطويرها انتشار مشاتل المؤسسات وآلياتالمطمب الثاني: عوائق 

 الفرع األول: أسباب تعطل مشاتل المؤسسات )الحاضنات(

 ويرجع ذلك إلىفي الجزائر  (حاضناتمشاتل المؤسسات )انطالق مشاريع  لقد تأخر نوعا ما
، كما أنيا أعطت أىمية مرت بيا الجزائر والسياسية المتذبذبة التيالظروف االقتصادية واالجتماعية 
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قتصادية تحقيق التنمية اال استحداث ىيئات تعمل عمى لممؤسسات القائمة والتقميدية مما دفعيا إلغفال
 زيادة عمى قمة اإلطارات المتخصصة في ىذا المجال.واالجتماعية، 

المتعمقة بالييئات المرافقة  التشريعات في إصدارتأخر كما يمكن إضافة أسباب أخرى أىميا ال
 ،0220سنة  تنفيذي الذي نظم المشاتل في مو أول مرس لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان

خاصة يعاني منيا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  كان لتيال المشاكباإلضافة إلى 
المتضمن  20-71يا ودعميا ومرافقتيا وىذا ما يفسر صدور القانون التوجييي رقم تأىيمالجانب المتعمق ب

 .تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات خاصة في شكل مشاتل االقتصادي بأىمية كما يرجع السبب في نقص الوعي 
مما أثر سمبا عمى إعداد كوادر  ،في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةودورىا الكبير  الحاضنات

 .ىذه المشاتلإدارة وتسيير  يمكن االعتماد عمييا فياإلطارات و 

والمؤسسات الصغيرة التنمية من جية أخرى، و  الدعم ضعف التنسيق بين مختمف ىيئاتكما شارك 
التي مصدرىا حسن االنتاد وتعزيز  حقيقيةمشاريع تنمية  توسطة من جية أخرى، وكذلك ضعفوالم

 االستثمار، وصوال الى زيادة المردودية.

التمويمية ربط بين المؤسسات التي تنتسب ليا والمؤسسات  وسيمة ىيالحاضنة ليست جية تمويمية و 
يمعب دورا ىاما في نجاح الحاضنة، سيؤثر ذلك تمويل المؤسسات المحتضنة  وبمأن، (المالية والمصرفية)

 مشكل العقارخاصة ومشكل التمويل اليزال قائما.، باالضافة الى  سمبا عمى نجاح الحاضنات في الجزائر
 في الجزائر لمعقار الصعبةوفي ظل الوضعية التي تحتاج إلى عقار حتما،  الحاضنة الذي تعاني منو 

 الربح. تحقيق حاضنات التي تيدف إلىبالنسبة لمفي الجزائر خاصة  مشاتلال عمل عمى ؤثر ذلك حتماسي

 في الجزائر مشاتل المؤسساتنجاح  الفرع الثاني: آليات

يمكن إعطاء مجموعة من االقتراحات التي تخدم تنمية عمل المشاتل من اجل تطوير المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة أىّميا:

إيجاد حمول مناسبة لجميع المشاكل المطروحة مالية كانت أو فنية، إدارية أو قانونية التي  يجب
منيا، وتعزيز فكرة المخاطرة ألصحاب ىذه المشروعات خاصة التي  الصغيرةخاصة  تواجو المشروعات

 تحمل أفكار أو نشطات جديدة ومبتكرة.
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إن اختيار كوادر لمعمل سواء من جية المشاتل أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى 
وضع معايير محددة عند اختيار المؤسسات الحتضانيا، تتناسب مع الظروف المحمية التعاون من أجل 

مكانيات توسعيا المستقبمية بما في ذلك زيادة القيمة المضافة  المحمية، ومراعاة الجدوى االقتصادية، وا 
، وتحسين القدرة عمى التصدير، وتحقيق فرص اكبر لمعمالة، والتطوير والتحديث ومراعاة الظروف البيئية

 معا. نجاح الحاضنة ولممؤسسات المحتضنةمما يحقق 

الفعمية  مؤسساتالحتياجات يجب أن يكون متوافقا مع اخدمات وتسييالت لم الحاضنة يتقدإن 
، ويعمل عمى ديمومة نظام في نجاح الحاضنة ميما ادور  يمعب المطموبة ؤسساتاختيار الم ألن، والحقيقية

مشاركة بين المؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع المشاتل في صورة حاضنات وحث ىذه األخيرة عمى ال
 .13الخاص الن الدعم المعنوي والمادي المطموب يصبح أيسر وأكثر فعالية

أنظمة التمويل خارج نظام القروض المصرفية بيدف دعم وتطوير القدرة التمويمية  ويجب تشجيع
وتوفير مصادر جديدة لمتمويل أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثل مشروعات شركات توظيف 

 .14األموال وشركات رأس المال المخاطر وشركات التأجير والبنوك اإلسالمية

، ولكن يمكن أن يحدث من خالل لإلنتاجطرق جديدة  ابتكار التكنولوجي عمى التطورال يقتصر 
واالبتكار لما ىو القدرة عمى اإلبداع من خالل ، التغييرات الحديثة التي تطرأ عمى المنتوج أو الخدمةمن 

 .أفضل 
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 خاتمة

تفعيل المرافقة لممؤسسات الصغير والمتوسطة لذا يجب تعتبر مشاتل المؤسسات من الييئات الداعمة و 
 دورىا من خالل مجموعة من االقتراحات:

  يجب وضع دراسة شاممة وكاممة لمشروع إنشاء الحاضنة، حتى تكون ذات فعالية ومتماشية مع
 المؤسسات التي تدعميا ووفقا لمسياسة االقتصادية المتبعة.

 شرط يجب وضع ضوابط ومعايير لممؤسسات محل المرافقة لممشاتل لتتالءم الحاضنة مع المؤسسة ،
، اختيار المؤسسة ذات قدرة تنموية خاصة وعامة، تحقق فرص لميد العاممة مع قيمة اقتصادية واضحة

 يراعى فييا ضرفي البيئة والحداثة.

 لممشاتل والمؤسسات لموصول إلى نجاح مزدوج بين المؤسسة والحاضنة. تكفاءا اختيار 

األخير يمكننا القول أنو آن األوان لتنفيذ سياسة اقتصادية قواميا بعث آليات فاعمة مثل المشاتل  في
 لتحقيق دعم متين يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ليا دور فعال في تحسين التنمية االقتصادية.
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 الهوامش: 
                                                           

1
، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 0220فبراير  02، المؤرخ في 17-20المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم راجع  
، 0271جانفي  72، المؤرخ في 20-71من القانون  02، والمادة 74، ص0220فبراير  06، الصادرة بتاريخ 70

 ة.المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسط
2 http://www.mdipi.gov.dz/ 
 .74، ص 17-20طبقا لنص المادة الثالثة، من المرسوم التنفيذي رقم  3
   .74، ص 17-20المادة الرابعة، من المرسوم التنفيذي  4

 .  74المادة الخامسة، من المرسوم نفسو، ص،  5
 .72-74من المرسوم نفسو، ص ص 7، 1، 6المواد  6
 . 72،ص 17-20، من المرسوم التنفيذي رقم 72إلى  72المواد من  راجع 7
 .72، ص17-20، من المرسوم التنفيذي رقم 71إلى  76المواد من  8
 . 71، ص17-20من المرسوم التنفيذي رقم  07الى 77المواد من  9

 771، ص 0220محمد ىيكل، ميارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، القاىرة، الطبعة األولى، 10
 المؤتمر -األعمال صناعة دور -األعمال حاضنات مواقع اختيار في التخطيطية األسس الرحمان: عبد أحمد الجودر 11

 وورشة المعرفة مجتمع إقامة في العربية اإلدارة دور اإلنسانية،  التنمية أجل والتجديد من اإلبداع اإلدارة، في السادس السنوي
 .221 -220ص ص، 2005سبتمبر 74إلى  72من  عمان، سمطنة صالبة، األعمال، حاضنات عمل

عاطف الشبراوي إبراىيم، حاضنات األعمال مفاىيم مبدئية وتجارب دولية، المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة،  12
 عمى الموقع0222

.http//www.isesco.org.ma/arabe/publications/hadinates/p2.php 
اضنات االعمال كالية لدعم التجديد التكنولوجي، مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة حسين رحيم، نظم ح 13

  .717، ص 0فرحات عباس، سطيف العدد 
حسين رحيم، مداخمة بعنوان" المؤسسات الحاضنة وشركات راس المال المخاطر كاليتين لدعم وتنمية الصناعات  14

زائر"، الممتقى الدولي حول تاىيل المؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج في والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الج
 .0227اكتوبر  02-01الحركية االقتصادية الدولية، كمية العموم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
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 :المقدمة 

تمقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اىتماما متزايدا من طرف معظم دول العالم نظرا لمدور الميم        
الذي تمعبو في تحريك اإلقتصاد وخمق الثروة، وقد أثبت ىذا النوع من المؤسسات فعاليتو خاصة في الدول 

ييا أول األمر، مما أدى بباقي الدول إلى المتقدمة كالواليات المتحدة وبعض الدول األوربية التي ظير ف
محاولة استنساخ ىذه التجارب وتطبيقيا في بمدانيا. ففي الجزائر بعد أن تبنت اقتصاد السوق، لجأت إلى 
اعتماد سياسة تنموية جديدة محورىا األساسي حرية النشاط اإلقتصادي، لذلك تسارع إنشاء واستحداث 

 ل اإلستفادة من ىذه الحركة اإلقتصادية الجديدة.            المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أج

تنبع أىمية ىذه المؤسسات في قدرتيا عمى التكيف مع مختمف الظروف اإلقتصادية إذ أنيا تزيد في        
قيمة  اإلستثمار في حالة زيادة حجم الطمب وانتعاش األسواق أما في حالة األزمات اإلقتصادية فإنيا تمجأ 

 لتخفيض من حجم اإلنتاج مما يثبت مدى مرونتيا واستجابتيا لمتغيرات السوق. إلى ا

بالرغم من ىذه المميزات اإليجابية التي تتمتع بيا ىذه المؤسسات إال أنيا تعاني من عدة مشاكل 
ومعوقات تمنعيا من بموغ كل األىداف المسطرة أو التي أنشأت من أجميا، ومن ىذا المنطمق تدخل المشرع 

جزائري بترسانة قوانين لضمان اشتغال ىذه المؤسسات في ظروف مالئمة. من بين تمك القوانين ال
منو عمى ما  34الذي ينص في المادة  6102والتشريعات المستحدثة نذكر الدستور الجزائري المعدل سنة 

 يمي:

 " حّرّية اإلستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.

عمى تحسين مناخ األعمال، وتشجع عمى ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة لمتنمية تعمل الدولة 
 اإلقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهمكين.

  يمنع القانون اإلحتكار والمنافسة غير النزيهة".

 (1)المتعمق بترقية اإلستثمار 10-02انبثق عن ىذا المبدأ الدستوري قوانين أخرى كالقانون رقم        
والذي ييدف المشرع منو إلى تحديد النظام المطبق عمى اإلستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في 

وكذا تشجيع وتحفيز المستثمرين بحزمة من الضمانات  (2)النشاطات اإلقتصادية إلنتاج السمع والخدمات
. (3)المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 16-01والحوافز. وكذا القانون رقم 

ومن ناحية أخرى لجأت الدولة إلى وسائل أخرى من أجل مرافقة ودعم ىذه المؤسسات لمساعدتيا عمى 
 قد تواجييا في نشاطيا. تجاوز مختمف العقبات التي
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؟ وما مدى نجاعتها في  وبناء عميه نتساءل عن طبيعة آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 تمكينها من بموغ أهدافها في السوق؟   

يمي المحيط التشريعي المتعمق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية سنتناول فيما
 وكذا أجيزة الدعم والمرافقة الخاصة بيذه المؤسسات في المبحث الثاني.  في المبحث األول
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  المبحث األول: المحيط التشريعي المتعمق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ستراتيجيتيا المتعمقة بالتنمية المستدامة وخمق الثروة باإلعتماد        عمى  من أجل تجسيد سياسة الدولة وا 
بدائل إقتصادية ناجعة ومثمرة البد من ضمانات قانونية متينة يرتاح إلييا المستثمرون الراغبون في إنشاء 

أىم ىذه الضمانات ما تضمنو الدستور)المطمب و  مشاريعيم في جو يتماشى مع طموحاتيم اإلستثمارية
صغيرة والمتوسطة وطرق األول(، وما تضمنتو مختمف التشريعات المنظمة ألطر إنشاء المؤسسات ال

 تسييرىا ووسائل دعميا)المطمب الثاني(.

 المطمب األول: تكريس الدستور لحرية النشاط اإلقتصادي

حسم المشرع الدستوري في مدى رغبة الدولة في تحرير النشاط اإلقتصادي ومساىمة المواطنين في        
من الدستور الجزائري المعدل بنصيا عمى  34التنمية من خالل استثماراتيم، طبقا لما تناولتو المادة 

اعتراف الدولة بحرية اإلستثمار والتجارة وممارستيا في إطار القانون، وبما أن اإلعتراف وحده ال يكفي 
إلستقطاب اإلىتمام الكامل لممستثمرين، نص المشرع الدستوري في نفس المادة عمى أن تقوم الدولة بالعمل 

شجيع ازدىار المؤسسات دون تمييز لتحقيق متطمبات التنمية اإلقتصادية عمى تحسين مناخ األعمال وت
الوطنية، وال يتأتى ذلك إاّل من خالل تقرير مجموعة من الضمانات والمزايا والمنح المتنوعة. كما حدد 
المشرع الدستوري كذلك وظيفة جديدة لمدولة تتمثل في ضبط السوق ومنع اإلحتكار والمنافسة غير النزيية. 
ىذه العوامل تساىم في نسج الرؤية اإلستراتيجية في المجال اإلقتصادي وجمب اىتمام المستثمرين، غير 

 أنيا ال بد أن تترجم في شكل قوانين وتشريعات واضحة. 

نمائها   المطمب الثاني: التشريعات المنظمة ألطر إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 

كثيرا في إصدار مختمف التشريعات التي تنظم إنشاء المؤسسات الصغيرة  لم يتأخر المشرع الجزائري       
والمتوسطة من أجل تجسيد نية المشرع في وضع األطر المالئمة لتفعيل ىذه المؤسسات، وتكييف المحيط 
التشريعي العام مع مقتضيات الدستور المعدل، ومن بين تمك التشريعات التي تدخل في اىتمامات 

 اغبين في إنشاء مشروعاتيم في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر: المستثمرين الر 

المتعمق بترقية اإلستثمار، عمى اعتبار أن اإلستثمار يشكل عامال أساسيا لخمق  10-02القانون رقم  -1
عنيا لتحريك عجمة التنمية وبناء اقتصاد ناجع وفعال، فيذا القانون يعتبر  الثروة ووسيمة ال يمكن اإلستغناء

إحدى الوسائل والدعائم  الميمة في سبيل تحقيق األىداف الوطنية الخاصة بالتنمية إذ تسعى الدولة 
بواسطتو إلى تحديد النظام المطبق عمى اإلستثمارات المنجزة في الدولة بما يتضمنو من تشجيعات 
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ت لممستثمرين الوطنيين واألجانب إلنشاء مؤسساتيم في مناخ استثماري مناسب. فيذا القانون جاء وتحفيزا
تعزيزا لإلستراتيجية اإلقتصادية الجديدة لمدولة، والتي تبنتيا من أجل التصدي لألزمة المالية التي أحدثيا 

إلى تعثر مختمف المشاريع  انخفاض أسعار النفط والتي تشكل المورد األساسي لخزينة الدولة، مما أدى
 المسطرة وىو ما شكل عائقا حقيقيا أمام تقدم الدولة وازدىارىا. 

المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي ُيعتبر  16-01القانون رقم  -2
المنجزة في شكل الوسيمة القانونية المباشرة التي يخاطب بيا المشرع أصحاب المشاريع اإلستثمارية 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إذ ييدف ىذا القانون إلى تعريف ىذه المؤسسات وتحديد التدابير المنتيجة 
لدعميا ووضع اآلليات المخصصة ليا من حيث كيفيات إنشائيا وطرق إنمائيا والمحافظة عمى 

، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في مفيوم ىذا القانون ىي تمك المؤسسة التي تقوم بإنتاج السمع (4)ديمومتيا
شخصا وليا رقم أعمال سنوي يقدر بأربعة ماليير  651و/أو الخدمات والتي تشغل من شخص واحد إلى 

ا تستوفي معيار دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية مبمغ مميار دينار جزائري كما أني
 .(5)من رأس مال المؤسسة %65اإلستقاللية بأن تحوز عمى أكثر من 

إلى جانب ىذا التعريف العام، قام المشرع بتحديد أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قسميا إلى 
 أنواع: 14

  المؤسسة المتوسطة: -1

د يمكن تشغيمو، ورقم شخصا وىو أقصى ح 651إلى  51وىي المؤسسة التي تشّغل ما بين 
بين  ماليير دينار جزائري، أو مجموع حصيمتيا السنوية ما 3مميون دينار إلى  311أعماليا السنوي ما بين 

 .6مميون دينار جزائري إلى مميار دينار جزائري وىو أقصى مبمغ مالي محدد 611

 المؤسسة الصغيرة: -2

مميون دينار  311وال يتجاوز رقم أعماليا شخصا،  30إلى  01وىي المؤسسة التي تشغل ما بين   
  .(7)مميون دينار جزائري 611جزائري، أو مجموع حصيمتيا السنوية ال يتجاوز 

 المؤسسة الصغيرة جدا: -3

المؤسسة التي تشغل من شخص واحد إلى تسعة أشخاص، بينما ال يتجاوز رقم أعماليا  وىي 
 .(8)مميون دينار جزائري 61مميون دينار جزائري، أو أن مجموع حصيمتيا السنوية ال يتجاوز  31السنوي 
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يا، وتم إذا تم تصنيف مؤسسة في فئة من الفئات المذكورة أعاله تبعا لعدد األشخاص العاممين في       
تصنيفيا أيضا في فئة أخرى تبعا لرقم أعماليا أو مجموع حصيمتيا، فإن األولوية في التصنيف تعطى 

 . (9)لمعيار رقم األعمال أو مجموع حصيمتيا السنوية

تكمن أىمية وضع معايير لمتفرقة بين ىذه األنواع من المؤسسات في تسييل إحصائيا وبالتالي 
من القانون رقم  04ليا، ومن أجل إضفاء مرونة حول تمك المعايير تنص المادة تحديد طابع الدعم المالئم 

 السمف الذكر عمى إمكانية مراجعة الحدود المتعمقة برقم األعمال ومجموع الحصيمة السنوية.   01-16

ر تجدر اإلشارة ىنا إلى أن المشرع استثنى أنواعا محددة من المؤسسات من اإلستفادة من التدابي       
التي قررىا المشرع في ىذا القانون باعتبارىا ال تتوافق مع األىداف التنموية التي سطرىا وال تتناسب مع 

 متطمبات التنمية المستدامة واإلستجابة لمخططات النمو الوطنية وىي:

 البنوك والمؤسسات المالية 
 شركات التأمين 
 الوكاالت العقارية 
 شركات اإلستيراد 

  ير ترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثاني: تداب

من أجل تجسيد اإلستراتيجية الوطنية في مجال التنمية المستدامة السيما من خالل النموذج        
اإلقتصادي الجديد اليادف إلى التقميل من اإلعتماد عمى مصدر دخل وحيد وبذل مجيودات أكبر لمتقميل 

خالل دعم النمو، اتخذت الدولة مجموعة من اإلجراءات والتدابير من اإلستيراد وتنويع الصادرات من 
 السالف الذكر وىي:   16-01من القانون رقم  05كشفت عنيا بشكل صريح في مضمون المادة 

والمالي، والميني  نشر وترقية توزيع المعمومة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والقانوني واإلقتصادي -0
والتكنولوجي المتعمقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ىذا اإلجراء ميم جدا ألنو يختصر الكثير من 
بذل الجيود واألموال وتوفيرىا الستغالليا في التسيير اإلنتاجي المباشر لممؤسسة، وىو إذا ما طبق فإنو 

ي تمثل عائقا مستعصيا في سبيل ديمومة ىذه المؤسسات سيشكل انتصارا ميما عمى ظاىرة البيروقراطية الت
 الناشئة.

تشجيع كل مبادرة تسيل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول عمى العقار، إذ يعتبر إيجاد العقار  -6
المناسب إليواء النشاط اإلقتصادي واحدا من اإلشكاالت الحقيقية التي يواجييا المستثمرون الراغبون في 
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من نفس القانون عمى أن  13طيم، واستشعارا منو بمدى أىميتو، نص المشرع الجزائر في المادة مباشرة نشا
تبادر الجماعات المحمية كالوالية والبمدية باتخاذ التدابير الالزمة من أجل مساعدة ودعم ترقية ىذه 

صيص جزء من المؤسسات خاصة ما يتعمق بإجراءات تسييل الحصول عمى العقار المالئم لنشاطاتيا وتخ
 مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.

العمل عمى وضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بغية تحفيز  -4
 المستثمرين عمى اإلقبال عمى المشاريع اإلستثمارية وضمان تحقيق األرباح.

اإلبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع وتعزيز ثقافة المقاولة، وكذا التكنولوجيات الحديثة و  -3
يتناسب ىذا اإلجراء مع أحدث التدابير التي تتخذىا الدول المتقدمة من أجل تعزيز تنافسية ىذه المؤسسات 

 سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي.

المؤسسات تشجيع الجمعيات المينية، وبورصات المناولة والتجمعات، وذلك من أجل تعزيز فعالية ىذه  -5
 وتسييل اندماجيا في المحيط اإلقتصادي واإلجتماعي لمدولة.

تعزيز التنسيق بين أجيزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى المستويين المركزي  -2
والمحمي، وىذا بغية تذليل الصعوبات ومواجية التحديات التي قد تطرأ في أي مرحمة من مراحل حياة ىذه 

 .(10)المؤسسات

السالف الذكر عمى استفادة المؤسسات  16-01من القانون رقم  02إضافة إلى ذلك تنص المادة        
الصغيرة والمتوسطة من تدابير المساعدة والدعم المنصوص عمييا بموجب ىذا القانون تبعا لحجميا وكذلك 

يم من أجل تحديد كيفيات األولويات المحددة حسب شعب النشاط واألقاليم، غير أنيا أحالتنا عمى التنظ
تطبيقيا مما يستوجب اإلسراع في ذلك عمى اعتبار أن مختمف مواد ىذا القانون أحالتنا عمى التنظيم في 
حين أن النشاط اإلستثماري يتطمب اإلشتغال في مناخ مالئم ال مجال لمغموض فيو إذ يجب توضيح كل 

نماء سطة، فال يمكن مطمقا توقيف آلة اإلنتاج بعد بداية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتو و  تفاصيل إنشاء وا 
غموض القرارات اإلدارية، ألن ذلك سيعطي إشارات سمبية عن عدم و  النشاط بسبب عدم وضوح التشريعات

 صدق نية المشرع في دعمو ليذا النوع من المؤسسات. 

عم المؤسسات الصغيرة إضافة إلى ما سبق ذكره، حدد المشرع مجموعة من اآلليات المعتمدة لد       
السالف الذكر كإنشاء وكالة وطنية لتطوير  16-01والمتوسطة السيما ما نص عميو في القانون رقم 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة 
 مطمب الثاني(دعم أخرى متفرقة )الوالمتوسطة )المطمب األول(، وكذا استحداث ىيئات 

 المطمب األول: إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أنشأ المشرع ىذه الوكالة والتي تعتبر ىيئة عمومية ذات طابع خاص، من أجل مرافقة ودعم        
نمائي ا والسعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعميا ضامنا لتطوير ىذه المؤسسات ابتداء من إنشائيا وا 

لديمومتيا، وكذا تحسين جودة ونوعية نشاطيا، وترقية اإلبتكار وتعزيز مياراتيا وقدراتيا التسييرية. غير أنو 
في انتظار تحديد ميام الوكالة وتنظيميا تبقى ىذه المؤسسات دون سند حقيقي في مواجية التحديات التي 

 يفرضيا اإلستثمار. 

والدعم المقدمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا نفقات تسيير ىذه  يتم تمويل عمميات المساعدة       
تحت عنوان " الصندوق الوطني لتأىيل  416-063الوكالة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 

، إلى جانب ذلك، يتم إنشاء  (11)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم اإلستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
ابعة لموكالة بغية التقرب من ىؤالء المستثمرين عمى المستوى المحمي، تتكون من مراكز دعم ىياكل محمية ت

نمائيا  واستشارة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل ميمتيا األساسية في دعم إنشاء ىذه المؤسسات وا 
ئة واحتضانيا. كما وديمومتيا ومرافقتيا، وكذا يتم إنشاء مشاتل المؤسسات المكمفة بدعم المؤسسات الناش

 . (12)تضع الوكالة نظاما معموماتيا حول ىذه المؤسسات ليكون أداة لالستشراف والمساعدة عمى اتخاذ القرار

وبما أن ىذا القانون يسعى إلى ترقية المناولة وتعزيزىا فقد أسندت ىذه الميمة لموكالة التي تقدم 
متوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتيا تماشيا مع سياسة الدعم التقني والمادي لفائدة المؤسسات الصغيرة وال

 . (13)تطوير المناولة الوطنية

 المطمب الثاني: الهيئات واألجهزة الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تسعى الدولة لبذل مختمف الجيود لموصول إلى تحقيق مناخ استثماري مالئم ُيستغل لبعث النشاط        
من خالل تقديم كل التسييالت من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عمى كل  اإلقتصادي

 المستويات المركزية والمحمية من بينيا:
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 الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -1

تأطير وترقية و  من بين مياميا وضع وتنفيذ السياسة اإلقتصادية الوطنية ال سيما توجيو 
السالف  16-01من القانون رقم  66الصغيرة والمتوسطة، وفي ىذا اإلطار تنص المادة المؤسسات 

الذكر عمى أن تتخذ ىذه الوزارة بالتشاور مع الوزارات والسمطات المعنية األخرى، كل مبادرة تيدف إلى 
 ليا.تحديد احتياجات ىذه المؤسسات في مجال التمويل، وتشجيع استحداث الوسائل المالية المالئمة 

 المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2

يعتبر ىذا المجمس ىيئة استشارية منشأة لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  
حيث يشكل فضاء لمتشاور، ويتكون من المنظمات والجمعيات المينية المتخصصة الممثمة لممؤسسات، 

القطاعات والييئات المعنية بإنشاء وتطوير ىذا النوع من المؤسسات، غير أن ىذه المادة وممثمي 
 .  (14)أحالتنا عمى التنظيم الذي لم يصدر بعد

 :ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -3

602 -02أنشئت ىذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم   
يقع مقرىا بالعاصمة، وليا فروع  (15)

جيوية ومحمية عبر التراب الوطني، تعتبر ىذه الوكالة ىيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية 
المعنوية واإلستقالل المالي غرضيا تشجيع كل الصيغ اليادفة إلنعاش خطط تشغيل الشباب من خالل 

 إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السمع والخدمات.  

فإنو قد تم  )16(  2016اإلحصائيات التي نشرتيا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خالل سنةحسب 
 مشروعا موزعا عمى النحو اآلتي: 00626تمويل حوالي 

 66   %الميني التكوين مراكز خريجي لمشباب موجية الممولة المشاريع من المائة في. 
 % 65  دينار ماليين 5 من أقل فييا االستثمار قيمة تبمغ الممولة المشاريع من 
 % 92  سنة 35 سنيم تتجاوز ال الممَولين المرقين من. 
 % 18  الجامعات لخريجي موجية الممولة المشاريع من. 
  لمنساء المشاريع من % 03تمويل. 
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 :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار -4

، وىي مؤسسة (17)المتعمق بتطوير اإلستثمار 14-10تم إنشاء ىذه الوكالة بموجب األمر رقم  
المالي، وقد لعبت ىذه الوكالة دورا فعاال في دعم وتطوير  عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل

استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نتيجة لمصالحيات الواسعة التي منحت ليا، حيث شيدت 
6110-6115المشاريع المصرح بيا من طرف الوكالة زيادة بمعدل متزايد خاصة خالل الفترة 

(18) . 

السالف الذكر  14-10لموكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار بموجب األمر رقم أنشأ المشرع ىيئات مكممة 
 كالمجمس الوطني لإلستثمار وصندوق دعم اإلستثمار من أجل مساعدة ىذه الوكالة في تحقيق أىدافيا.

 :ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -5

المالي تم إنشاؤىا بموجب المرسوم  تعتبر وكالة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل 
03-13التنفيذي رقم 

، الذي حدد مياميا المتمثمة أساسا في تسيير اقرض المصغر، ودعم المستثمرين (19)
وفقا  40/10/6101المستفيدين ومرافقتيم لتجسيد مشاريعيم. وقد بمغ عدد القروض الممنوحة إلى غاية 

قرضا موزعا عمى  010504سيير القرض المصغر حوالي لإلحصائيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لت
 . (20)مختمف القطاعات وذلك منذ إنشائيا إلى غاية ىذا التاريخ

 مراكز دعم واستشارة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -6

السالف الذكر، وىي ىياكل محمية تابعة  16-01من القانون رقم     61عمييا المادة  نصت 
لموكالة المذكورة أعاله بموجب ىذا القانون، ىدفيا العمل عمى إنماء ىذه المؤسسات ومرافقتيا وضمان 

 ديمومتيا من خالل التواجد بالقرب من ىذه المؤسسات.

السالف ذكره ىدفيا  16-01من القانون  61من المادة  6نصت عمييا الفقرة مشاتل المؤسسات:   -7
دعم المؤسسات الناشئة واحتضانيا. وقد اسند المشرع تحديد ميام مراكز الدعم واإلستشارة لممؤسسات 

     الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات وتنظيميا وسيرىا إلى التنظيم. 
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 الخاتمة

إنشاء وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متأخرة بالمقارنة  تعتبر تجربة الجزائر في مجال       
مع الدول المتطورة كالواليات المتحدة ومعظم الدول األوربية، ولقد ابتعث اإلىتمام بيذا النوع من المؤسسات 
نتيجة لمدور الذي تمعبو ىذه األخيرة من خالل قدرتيا عمى معالجة مختمف اإلختالالت الحاصمة عمى 

 .ستويين اإلجتماعي واإلقتصادي مقارنة مع المؤسسات الكبرىالم

المؤسسات قدرتيا عمى التكيف مع الظروف اإلقتصادية المختمفة ففي حالة زيادة  لقد أثبتت ىذه       
الطمب تزيد في حجم اإلستثمار وفي حالة الركود اإلقتصادي تخفض من حجم اإلنتاج مما يجعميا أكثر 

قتصادية لما ليا من مجال حرية يمكنيا من تحديد أىدافيا اإلستراتيجية ولما ليا من مقاومة لألزمات اإل
المرونة ما يمكنيا من تكييف مواردىا عمى نحو يستجيب لمتطمبات السوق ومتغيراتو ومستجداتو السيما 
ه التصدي لممنافسين وتحسين جودة المنتجات وتنويعيا، واستشعارا منو بيذا الدور الذي تمعبو ىذ

المؤسسات، لجأ المشرع إلى إحاطتيا بما تستحق من اإلىتمام من خالل سنو مجموعة كبيرة من النصوص 
القانونية التي تيدف إلى دعميا ومرافقتيا وديمومتيا، غير أن الواقع العممي كشف عن عدة اختالالت 

-01إلييا القانون رقم تعرقل نشاط ىذه المؤسسات من بينيا عدم سن كل النصوص التنظيمية التي أحالنا 
المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واكتفى بالنص عمى مواصمة  16

العمل بالنصوص التنظيمية القديمة إلى غاية استحداث أخرى جديدة وىو ما يجعمنا نتساءل حول مدى 
 جدية المشرع في دعم ىذه المؤسسات.

الممغى، وىو  00-10انون انو يتطابق إلى حد بعيد مع القانون رقم وما يالحظ أيضا عمى ىذا الق
ما قد يشكل في حد ذاتو عائقا أمام المستثمرين الذين يبحثون عن اإلستقرار التشريعي، وعن وضوح 

 التشريعات وتناسقيا.  

مة إضافة إلى ذلك البد من األخذ بعين اإلعتبار اىتمامات المستثمرين ومدىم بالمعمومات الالز 
لمباشرة نشاطيم، من خالل استصدار بنك معمومات وطني يتشارك فيو كل المتدخمين في القطاع 
 اإلقتصادي لضمان وصول المعمومات اإلقتصادية  ووسائل الدعم المختمفة في حينيا ربحا لمجيد والمال.  

 

 

 



 

 
 
 
 

 - 735 -  جامعة تيسي وزو   8102ىوفنرب  82يوو - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عيوان اآلليات القاىوىية لدعه املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 الهوامش:

                                                           
 .2016غشت  03الصادر في  46، يتعمق بترقية اإلستثمار، ج ر عدد 2016غشت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم  1
 ، المرجع نفسو.09-16من القانون رقم  03أنظر المادة  2
ج    ،  يتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2017يناير  10مؤرخ في  02-17قانون رقم  3
 .2017يناير  11الصادر في  02عدد  ر
المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17أنظر المادة األولى من القانون رقم 4

 سابق.
 .المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع نفسو 02-17من القانون رقم 05أنظر المادة  5
 .المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع نفسو 02-17من القانون رقم 08أنظر المادة  6
 سابق.المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17من القانون رقم 09 ةالماد أنظر 7
المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17من القانون رقم  10أنظر المادة  8

 .نفسو
 .المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع نفسو 02-17من القانون رقم 11أنظر المادة  9

التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع المتضمن لمقانون  02-17من القانون رقم 15أنظر المادة  10
 سابق.

المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17من القانون رقم  09 ةالماد أنظر 11
 سابق.

المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17من القانون رقم  34 ةالماد أنظر 12
 نفسو.

المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17من القانون رقم  30 ةأنظر الماد 13
 .نفسو
المتضمن لمقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع  02-17من القانون رقم  24 ةالماد أنظر  14

 سابق.
، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ج ر 1996سبتمبر  8مؤرخ في  296-96مرسوم تنفيذي رقم   15
 .1996سبتمبر 11الصادر في  52عدد 

16 http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques  
 . 2001أوت  22الصادر في  47المتعمق بتطوير اإلستثمار، ج ر عدد ، 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  17
، مجمة "آليات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"شبورو سميم، غرداين حسام، زكرياء مسعودي،  18

  243-225، ص ص 2017، ديسمبر 03البحوث اإلقتصادية، جامعة الشييد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، العدد 
قرض المصغر، ج ر ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير ال2004يناير  22مؤرخ في  14-04مرسوم تنفيذي رقم  19

 .2004يناير 25الصادر في  06عدد 
مرجع  ،"آليات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"غرداين حسام، زكرياء مسعودي، شبورو سميم،  20

 .سابق

http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
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التوجه حنو تقيية التفويض كآلية لدعه املؤشصات 

 الصغرية واملتوشطة
 

 

 

 نادية تياباألشتاذة من إعداد: 
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 مداخلة حتت عيوان

 مقدمة

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختمف أشكاليا مكانة متمّيزة في تجسيد سياسة اإلنعاش 
 .1االقتصادي لمعظم دول العالم

الوطني انطالًقا من قدراتيا عمى توفير فرص عمل جديدة  نظًرا لمردودىا اإلجمالي عمى اإلقتصاد
وبالتالي التخفيض من حدة البطالة وزيادة حجم االستثمارات والمساىمة في زيادة حجم وقيمة الصادرات 
الصناعية وعميو تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخاًل ىاًما من مداخيل النمو اإلقتصادي كونيا 

ضمان استدامة التنمية االقتصادية لذا اىتمت معظم الدول بيذا النوع من المؤسسات  تؤدي دوًرا ىاًما في
 . 2وعممت عمى تنظيمو

فأصبح االتجاه السائد اليوم تحسين المناخ االستثماري ليذه المؤسسات والعمل عمى ايجاد األطر 
ي أكثر أىمية بالنسبة لمدول لنجاحيا واالرتقاء بيا، فإذا كانت ىذه المؤسسات ميمة في الدول المتقدمة في

 النامية خاصًة في ظل التحديات التي يطرحيا االقتصاد العالمي الجديد. 

أدرك المشرع الجزائري عمى غرار التشريعات األخرى، األىمية التي تحتميا المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة والدور الذي يمكن أن تمعبو في بناء نسيج اقتصادي متكامل.

مطات عمى وضع العديد من البرامج الخاصة بترقية وتأىيل ىذا القطاع الحيوي، لذا عممت الس
المتضمن القانون التوجييي لترقية  01-10فقد عمدت إلى اصدار قانون لينظم ىذه المؤسسات رقم 

الذي يعّد منعرًجا ىاًما لتطوير ىذا القطاع في الجزائر اليادف في  3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بغية تقديم المزيد من الدعم  6102محتواه إلى تحديد آليات مساعدتيا وترقيتيا لتتم مراجعتو سنة مضمونو و 

المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  16-01ليذا القطاع وبذلك تّم اصدار قانون رقم 
 .4والمتوسطة

إلدراكيا ألىمية ومكانة  والمتوسطةفالجزائر من بين الدول الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة 
ىذا القطاع في اقتصادىا ما جعميا تعمل عمى تشجيعيا وذلك من خالل مجموعة من األدوات واآلليات 

 .5المدعمة لنموىا وتوسعيا
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لذا انصب اىتمام الدولة عمى ايجاد أطر قانونية تتضمن في طياتيا آليات لتمويميا وتحفيزىا 
تحقيق مكاسب ىامة وبذلك تتعدد آليات وأطر وأساليب تمويل وتدعيم ىذه وتدعيميا يضمن لمدولة 

 المؤسسات بتنوع النصوص المنظمة ليا تعكس اىتمام الدولة عمى النيوض بيا.

ومن ىنا جاءت ىذه الورقة البحثية غايتيا الوقوف عند أحد أىم األطر القانونية المستحدثة 
ية التفويض كأداة لتمويل وتدعيم ىذه المؤسسات ألىميتيا لتمويل المؤسسات وتدعيميا ممثمًة في تقن

 وحرص الدولة عمى النيوض بيا.

لى أي مدى  فما مدى فعالية تقنية التفويض في النيوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ وا 
 ستساىم تقنية التفويض في انعاش وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟

( ومختمف صيغ تجسيده Iّين الوقوف عند مفيوم تقنية التفويض )لإلجابة عن ىذه اإلشكالية يتع
 (.     IIانعاًشا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة )
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I- مفيوم تقنية التفويض كآلية إلنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ا يتطمب النيوض بالتنمية الشاممة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتباع سبل وآليات لتدعيمي
 والنيوض بيا.

 تعريف تقنية التفويض فقيا .1

ُيعّد التفويض أحد أىم اآلليات المدعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ُيعرف فقًيا بأنو العقد الذي 
"نقل اختصاص ومسؤولية الدولة  وعرفو فقو آخر بأنو 6ُيعيد فيو إلى الُمفّوض تنفيذ المرفق العام واستغاللو

 .لمقطاع الخاص إلدارة واستغالل مرفق عام لفترة محددة تحقيًقا لممصمحة العامة"

أما قانوًنا فقد وردت عدة تعريفات لو في التشريع الفرنسي إاّل أننا نذكر عمى سبيل المثال التعريف 
"عقد يخول بأنو  0021-10رقم  MURCEFمن قانون  8المعدلة بموجب المادة  81الوارد في نص المادة 

بموجبو شخص من القانون العام تسيير مرفق عام بحيث يتولى مسؤوليتو شخص عام أو خاص بمقابل 
 .مالي مرتبط باستغالل المرفق"

 موقف المشرع الجزائري من تقنية التفويض .2

ى عقد االمتياز بالرجوع إلى التشريع الجزائري لم ينص عمى تعريف تفويض المرفق العام بل نص عم
 06-10من قانون رقم  010/6وأشار التفاقية التفويض، فاستعمل تفويض المرفق العام ضمن المادة 

"... يمكن لمدولة منح امتياز تسير الخدمات العمومية لممياه ألشخاص المتعمق بالمياه التي جاء فييا 
عمييما عن طريق التنظيم كما  خاضعين لمقانون العام عمى أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة يصادق

يمكن تفويض كل أو جزٍء من تسيير ىذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين لمقانون العام والخاص 
 .7بموجب اتفاقية"

، المتعمق بالبمدية 01-00من قانون رقم  002كما نص عمى ىذه االتفاقية صراحًة في نص المادة 
ويض باستعمالو لعبارة االمتياز وتفويض المصالح العمومية عمى وذلك باإلبقاء عمى األسموب التقميدي لمتف
 .8أن يتم التفويض في شكل صفقة برنامج

فمم ينص عمى التفويض واكتفى بذكر األساليب التقميدية لمتسيير  11-06أما عن قانون الوالية رقم 
 . 9)األسموب المباشر واالمتياز(
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 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

عمق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المت 641-00ورغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 
 بل تضمن أحكام خاصة تنظم المرفق العام. 10لم يتضمن نص في مضمونو ومحتواه يعرف التفويض

جدير بالذكر أن المرسوم الرئاسي السالف الذكر يعتبر نص اإلطار المحدد لعممية التفويض في 
الثاني الذي جاء تحت عنوان األحكام المطبقة عمى في إطار الباب  611الجزائر، إّذ جاءت المادة 

"يمكن الشخص المعنوي الخاضع لمقانون العام المسؤول عن  تفويضات المرفق العام لتنص صراحًة عمى
مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض لو، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف ويتم 

ن استغالل المرفق العام وتقوم السمطة المفوضة التي التكفل، بأجر المفوض لو، بصفة أساسية، م
تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع لمقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية وبيذه 
الصفة، يمكن السمطة المفوضة أن تعيد لممفوض لو إنجاز منشآت أو اقتناء ممتمكات ضرورية لسير 

 عمل المرفق العام.

 .يق أحكام ىذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي"تحدد كيفيات تطب

ليحدد كيفيات  011-01سنوات جاء المرسوم التنفيذي رقم  8ورغم تأخر صدور النص التطبيقي ب 
  .11تطبيق أحكام التفويض

-00من المرسوم الرئاسي رقم  601و 611فالمرسوم التنفيذي أعاله قد جاء تطبيًقا ألحكام المادتين 
إلى تحديد شروط وكيفيات  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام اليادفالمتضمن تنظيم  641

تفويض المرفق العام لمجماعات اإلقميمية دون المركزية وفي إطار األحكام التمييدية من الفصل األول حدد 
"يقصد بتفويض المرفق العام، في منو بنصيا  6المشرع اإلطار المفاىمي لمتفويض في صمب المادة 

وم ىذا المرسوم، تحويل بعض الميام غير السيادية التابعة لمسمطات العمومية، لمدة محددة، إلى مفي
 .أدناه، بيدف الصالح العام" 4المفوض لو المذكور في المادة 

الواضح أن التفويض قد جاء كآلية لتدعيم الجماعات اإلقميمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
ؤولة عن تسيير مرفق عام وذلك بأن تفوض تسيير ىذا المرفق العام إلى شخص اإلداري التابعة ليا المس

ذا كانت تمك أىمية عقود  مكانيات وا  معنوي عام أو خاص لما تمتمكو أشخاص القانون الخاص من أموال وا 
التفويض بالنسبة لمييئات اإلقميمية ومؤسساتيا اإلدارية العمومية فكيف أن عقود التفويض آلية لتدعيم 

 ! لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ا
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التوجه حنو تقيية التفويض كآلية لدعه املؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

نجدىا تنص صراحًة عمى أن  011-01من المرسوم التنفيذي رقم  68بالرجوع إلى أحكام المادة 
"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا كان بإمكانيا انجاز موضوع من مواضيع تفويض المرفق العام فعمى 

العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة ليا أن  السمطة المفوضة ممثمة في الجماعات االقميمية والمؤسسات
 .تولييا األولوية في منح التفويض"

الواضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ُيفّوض ليا تسّير مرافق عمومية إدارية متمتعًتا في ذلك 
 .12بحق األولوية

متع بو في إطار ويدخل ذلك في سمسمة عممية الدعم المقررة ليا ففضاًل عن ىامش األفضمية الذي تت
وفق القواعد "اتفاقية التفويض" يتم التفويض بموجب  13تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 . 011-01واإلجراءات المنصوص عمييا في صمب المرسوم التنفيذي رقم 

II- أساليب التفويض 

وصاحب  "السمطة المفوضة"تفويض المرفق العام مؤسس عمى عقد قائم بين مانح التفويض 
فقد يكون ىذا األخير شخص معنوي عام أو خاص خاضع لمقانون الجزائري ينجر "المفوض لو" التفويض 

 .14"اتفاقية التفويض"عمى ذلك قيام عالقة تعاقدية في إطار ما ُيعرف ب 

 المبادئ التي تحكم تقنية التفويض .1

مبادئ ىامة حرص المرسوم تقوم ىذه العالقة التعاقدية عمى تنفيذ أحكام اتفاقية التفويض وفق 
من المرسوم الرئاسي رقم  5"دون اإلخالل بأحكام المادة عمى  8التنفيذي عمى تكريسيا إّذ نصت المادة 

أعاله، يجب أن يتم  2715سبتمبر سنة  16المواقف  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  15-247
ارية والتكّيف، مع ضمان معايير الجودة تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة واالستمر 

 والنجاعة في الخدمة العمومية". 

باستقراء نص المادة يتضح جمًيا أنو عمى السمطة المفوض ليا تسيير المرفق العام وفي مقامنا ىذا 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان المبادئ التي تقوم عمييا استمرارية المرفق العام، وىي ذات المبادئ 

"تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام، إلبراميا إلى  641-00تي أكد عمييا المرسوم الرئاسي رقم ال
 من ىذا المرسوم. 5المبادئ المنصوص عمييا في المادة 
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وزيادة عمى ذلك، يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضو، عمى الخصوص، إلى مبادئ 
تمك ىي ذات المبادئ التي جاء بيا قضاء مجمس الدولة  15التكّيف"االستمرارية والمساواة وقابمية 

 .16الفرنسي

ىذه االعتبارات جعمت كل من المشرع الفرنسي والجزائري عند وضعو لإلطار العام لتقنية التفويض 
 .17إلى حصرىا في العقد دون التصرفات ذات اإلرادة المنفردة

مغاية من انشاءه وىي تحقيق المصمحة العامة، عمى الغرض من تفويض المرفق العام استغاللو وفًقا ل
 .18أن يكون التفويض تحت رقابة السمطة المانحة لمتفويض

وبذلك فتقنية التفويض آلية لدعم المرافق العامة التي ثبت عجزىا عن التسيير وبذلك يتم ضمان 
 تحسين الخدمة العمومية والتقميل من األعباء التي يتكبدىا اإلنفاق العمومي.

. من 19إّذ يتولى المفوض لو بنفسو تمويل واستغالل وتشغيل المرفق العام وتحمل مخاطر التسيير
جية أخرى يعّد التفويض آلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إّذ ُيمنح التفويض ليذه األخيرة بناًءا 

نعاشيا ويظير ذلك من خالل السمطات الممنوحة ليا بم  وجب اتفاقية التفويض:عمى حق األولوية لدعميا وا 

  .امتالك استقاللية التسّيير مع احتفاظ اإلدارة المفوضة اإلشراف عمى المرفق 

  .وجود عالقة مباشرة بين المفوض لو والمرتفقين ىذا فضاًل عن الموردين والمقاولين 

  .االستفادة من األرباح وتحمل المخاطر وتمويل عممية التشغيل 

  ضات الناتجة عن استغالل المستفيدين لخدمات المرفق العام أو حصول المفوض لو عمى التعوي
عمى أجر من قبل السمطة مانحة التفويض عمى أن يغطى ىذا المقابل المالي نفقات تشغيل 

 .20المرفق العام وأن ُيحقق لصاحب التفويض األرباح التي يسعى إلييا

 الصيغ القانونية التي تتم بيا تقنية التفويض .2

العقود متفق عمى اعتبارىا عقود تفويض المرفق العام، غير أن المشرع الجزائري  ىناك مجموعة من
 .21قد حصرىا في عقد االمتياز، عقد اإليجار، عقد التسيير والوكالة المحفزة
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التوجه حنو تقيية التفويض كآلية لدعه املؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 :عقد االمتياز -

يعد ىذا العقد أسموًبا من أساليب تسّير المرفق العام، بمقتضاه يتم توكيل ميمة التسيّير من الشخص   
العام إلى الشخص الخاص وبموجبو يعيد إلى المفوض لو استغالل المرفق العام باسمو وعمى مسؤوليتو 

مستغمي المرفق تحت اشراف ومراقبة السمطة المفوضة ويتقاضى المفوض لو في سبيل ذلك أتاوى من 
 العام.

 :عقد اإليجار-

ىو اآلخر عقد من عقود التفويض تعيد السمطة المفوضة لممفوض لو تسّيير مرفق عام مقابل أتاوة   
سنوية يدفعيا ليا ويتصرف المفوض لو فيما بعد لحسابو وتحت مسؤوليتو تمول السمطة المفوضة إقامة 

 المرفق العام.

 :عقد التسيّير-

خرى من آليات التفويض لم يتم تقنين عقد التسيّير في التشريعات المقارنة، فيو عقد غير ىو آلية أ  
مسمى في الدول األوروبية )فرنسا، انجمترا، تونس، المغرب( وغياب النص ال يعني عدم وجود نظام قانوني 

 .  22يخضع لو المتعاقدين بل يمكن في ىذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة

"عقد بنصيا  10-11وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد نظمو ضمن المادة األولى من القانون رقم 
التسيير عقد يمتزم بموجبو متعامل يتمتع بشيرة معترف بيا، يسمى مسيرا إزاء مؤسسة عمومية 

ر، اقتصادية أو شركة مختمطة االقتصاد بتسيير كل أمالكيا أو بعضيا باسميا ولحسابيا مقابل أج
 . فيضفي عمييا عالمتو حسب مقاييسو ومعاييره ويجعميا تستفيد من شبكاتو الخاصة بالترويج والبيع"

من خالل ىذا التعريف نجد أن عقد التسّيير ىدفو تسّيير وتقديم خدمات لحساب الجماعة العمومية 
 حدد مسبقا في العقد.التي تتحمل مخاطر التسّيير المالية والتقنية مقابل تمقي المسير أجرا جزافيا م

 :عقد مشاطرة االستغالل 

أو كما يعرف بالوكالة المحفزة وىو تقنية تعاقدية لتفويض المرافق العامة وبالرغم من ضئالة  
استعمال ىذه التقنية في المجال العممي خاصًة في الجزائر إاّل أنيا تبقى شكاًل من أشكال تمبية الخدمة 

ليأتي بعدىا المرسوم  641-00كالة المحفزة يعود إلى المرسوم الرئاسي رقم العمومية، فأول تنظيم لعقد الو 
لُينظم وُيبّين أحكام ىذه التقنية، فعقد الوكالة المحفزة إذن شكل من أشكال تفويض  611-01التنفيذي رقم 
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ق المرافق العامة تبرم بموجب اتفاقية بّين السمطة المفوضة والمفوض لو من أجل تسّيير وصيانة مرف
عمومي لحساب الجماعة اإلقميمية حيث يتحصل المفوض لو عمى أجر محدد بنسبة مئوية لألرباح المحققة 

 . 23باإلضافة إلى عالوات اإلنتاجية
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 خاتمة

إن االختالالت الكبيرة التي تعرفيا الساحة االقتصادية، اقتضى ضرورة ايجاد تقنيات تتوافق مع 
التحوالت الجديدة التي تعرفيا الجزائر بدخوليا مرحمة أكثر انفتاًحا والتي تقتضي فتح كافة المجاالت تحت 

لى تذبذب أسعار البترول، إّذ تبّين لواء المنافسة الشريفة خاصًة بعد األزمة االقتصادية التي تعود أسبابيا إ
نعاش وتدعيم  أن الحل األمثل والناجع لمتقميص من أعباء اإلنفاق العمومي ومحاولة ترشيده من جية وا 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جية أخرى تبني تقنية تفويض المرفق العمومي متمتعًة في ذلك بحق 

ومن ثمة فالنتائج المتوصل إلييا من  011-01وم التنفيذي رقم األفضمية وىذا ما تّم فعاًل من خالل المرس
 خالل ىذه الدراسة تكمن في:  

التفويض تتم بموجب عقد إداري وىو تقنية حديثة لمتسّيير وجدت كحل لمواجية أزمة التمويل  تقنية -
 العمومي بالنسبة لمسمطة المفوضة وىو فرصة لممؤسسات واألشخاص المفوض ليا إلنعاشيا والنيوض بيا.

فيذي رقم وبعدىا المرسوم التن 641-00وعميو فإن تنظيم تقنية التفويض في المرسوم الرئاسي رقم  
قد جاء موفًقا لحٍد ما إّذ حاوال مقاربة فكرة النيوض باالقتصاد الوطني قصد انعاشو عبر تقنية  01-011

ن كان ذلك محقًقا بالنسبة لمسمطة المفوضة، فاألمر غير كذلك بالنسبة لممفوض ليا تقنية  التفويض وا 
من خالل ىذه التقنية تحقيق الربح التفويض خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيذه األخيرة تسعى 

وطبيعة المرافق المفوضة إداريًة تسعى إلى تحقيق المصمحة العامة وبذلك ال تتحقق الغاية من إبرام اتفاقية 
ن سعى المشرع إلى تدعيميا عن طريق تقنية التفويض تبقى ىذه اآللية ال تحقق  التفويض وبالتالي حتى وا 

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الغاية من تقريرىا وىي انعاش ال
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التوجه حنو تقيية التفويض كآلية لدعه املؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

    :اليوامش
                                                           

 من اجمالي المنشآت العاممة في معظم دول العالم لمزيد من التفصيل راجع:  % 90إلى  %80إّذ تحتل  -1
Mosonawe Annich, «Financement des PME Place en pragmatisme», Revue Banque, 
       n° 685, P 28,29. 

، 2002، دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1نقاًل عن ماجدة العطية، إدارة المشروعات الصغيرة، ط
 . 31ص 

عرف مفيوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في بدايتو تأويالت عديدة كانت في مجمميا تتمحور حول التعريف  -2
أجراء المؤسسة المصغرة  10سسة الصغيرة تشغل أقل من الذي جاء بو االتحاد األوروبي الذي عرفيا بأنيا "المؤ 

ماليين أورو أو ال  7أجيًرا وتنجز رقم أعمال سنوي  50ىي تمك التي توافق معايير االستقاللية وتشغل أقل من 
 ماليين أورو، أما المؤسسة المتوسطة ىي تمك التي توافق معايير االستقاللية وتشغل أقل 5تتعدى ميزانيتيا السنوية 

 مميون أورو".     27مميون أورو أو ال تتعدى ميزانيتيا السنوية  40عاماًل، وال يتجاوز رقم أعماليا السنوي  250من 
، يتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة 2001ديسمبر سنة  12، مؤرخ في 18-01قانون رقم  -3

 .   2001ديسمبر  15صادر بتاريخ  77عدد  والمتوسطة، ج ر ج ج
، يتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة 2017يناير سنة  10، مؤرخ في 02-17قانون رقم  -4

 .  2017يناير  11صادر بتاريخ  02والمتوسطة، ج ر ج ج عدد 
 6تستقطب من خالليا  2020ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمى آفاق  600إّذ تطمح الجزائر إلى إنشاء  -5

 آالف منصب عمل.
، منشورات الحمبي الحقوقية، 1وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، ط  -6

 .58، ص 2009لبنان، 
سبتمبر  4صادر في  60، يتعمق بالمياه، ج ر ج ج عدد 2005أوت  4، مؤرخ في 12-05قانون رقم  -7

 27صادر بتاريخ  4، ج ر ج ج عدد 2008جانفي  23، مؤرخ في 03-08عدل ومتمم بقانون رقم ، م2005
صادر بتاريخ  44، ج ر ج ج عدد 2009جويمية  22، مؤرخ في 02-09معدل ومتمم باألمر رقم  2008جانفي 

 ، يعتبر قطاع المياه أول قطاع استعممت فيو تقنية التفويض.2009جويمية  22
، صادر 37، يتعمق بالبمدية، ج ر ج ج عدد 2011يونيو سنة  22، مؤرخ في 11-10ة رقم قانون البمدي -8

 .2012فبراير  29بتاريخ 
، صادر بتاريخ 12، يتعمق بالوالية، ج ر ج ج عدد 2011فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانون الوالية رقم  -9

 . 2012فيفري  29
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سنة سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  -10

 .2015سبتمبر  20، صادر بتاريخ 50وتفويضات المرفق العام، ج ر ج ج عدد 
، يتعمق  بتفويض المرفق العام، ج ر ج ج عدد 2018غشت سنة  2، مؤرخ في 199-18مرسوم تنفيذي رقم  -11
 .2018غشت  5، صادر بتاريخ 48
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التوجه حنو تقيية التفويض كآلية لدعه املؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

                                                                                                                                                                                        
 يض.كمفوض ليا بموجب اتفاقية تفو  -12
لتنص صراحًة عمى "عندما يمكن تمبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل  87إّذ جاءت المادة  -13

المؤسسات المصغرة، كما ىي معّرفة في التشريع والتنظيم المعمول بيما، فإنو يجب عمى المصالح المتعاقدة إاّل في 
 مات ليا حصرًيا مع مراعاة أحكام ىذا المرسوم". الحاالت االستثنائية المبررة قانوًنا كما ينبغي، تخصيص ىذه الخد

الواضح استعمال المشرع لمصطمح "يجب" الذي يفيد اإللزام والوجوب، فالمصالح المتعاقدة ممزمة ومجبرة عمى منح 
 ىذه الخدمات لممؤسسات المصغرة.

 السالف الذكر.  ،2018غشت سنة  5، مؤرخ في 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4راجع أحكام المادة  -14
، 2015سبتمبر سنة  20، مؤرخ في 247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  209راجع نص المادة  -15

 السالف الذكر.
واضًحا وصريًحا، إّذ جاء فيو "الطابع اإلداري لممرفق  7/10/1986إّذ جاء قرار مجمس الدولة الفرنسي في  -16

 تنفيذه ألشخاص خاصة إاّل بعض المرافق بسبب طبيعتيا".العام ال يمنع الجماعة المحمية من توكيل 
 لمزيد من التفصيل أنظر: 

Boiteau cloudie, les conventions de délégations de service public, imprimerie 
nationale, Paris, 1999, P 87. 

صراحًة عمى "اتفاقية تفويض المرفق العام عقد  199-18من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  6إّذ تنص المادة  17 -
 إداري يبرم طبًقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما وأحكام ىذا المرسوم". 

18-                                                                   Boiteau cloudie, op cite, P 87.           
، 2015سبتمبر سنة  20، مؤرخ في 247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  210وىذا ما أكدتو المادة  -19

 السالف الذكر.
 .56، 55، ص 2000محمد محمد عبد المطيف، تفويض المرفق العام، دار النيضة العربية، مصر  -20
 ائي الفرنسي عمى أنيا عقود تفويض مرفق عام.وىي ذات العقود التي كّيفيا االجتياد القض -21
متضمن  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75متمم باألمر  1989فيفري  7مؤرخ في  01-89قانون  -22

 .2007مايو 13صادر بتاريخ  31، ج ر ج ج، عدد 05-07القانون المدني، معدل ومتمم بقانون رقم 
أعمال الممتقى الوطني حول الجوانب عالم لياس، "الوكالة المحفزة: إطار جديد لتقنية تعاقدية كالسيكية"،  -23

، 842-01العممية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبًقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 
               ، 2018ديسمبر  13و 12ل، يومي كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيج

 .01ص 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

التنويل اإلشالمي املؤشصات الصغرية واملتوشطة 

 والية وهران أمنوذجا
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التنويل اإلشالمي املؤشصات الصغرية واملتوشطة والية وهران 

 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

 مقدمـة عامـة 4 

لقد قامت الجزائر بانتياج سياسة القروض متناىية الصغر لتمويل المشاريع المتناىية الصغر وذلك 
, وكذلك 1994( عام CNACمن خالل إنشاء عدة وكاالت أىميا "صندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة" )

افة إلى "الوكالة الوطنية لتسيير , إض1997( العام ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم والتشغيل الشباب"  )
، بحيث تعتبر ىذه األخيرة من 2004, و"صندوق الزكاة" سنة 2004( العام ANGEMالقرض المصغر" )

أىم أركان اإلسالم الخمس التي فرضيا اهلل عمى كافة المسممين، وأحد أىم األدوات في المنيج التنموي 
واالقتصادي بين المسممين، فمن جية تعمل عمى تزكية اإلسالمي. كما تعتبر وسيمة لمتكافل االجتماعي 

المال ونفسية األغنياء المؤدون ليا، ومن جية أخرى تحقق التوازن المادي والنفسي لمفقير، فيي تيدف إلى 
 التقميل من الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين األغنياء والفقراء. 

ل البطالة إلى ظيور اجتيادات حديثة تسعى إلى لقد أدَّت التحديات االقتصادية الكبرى خاصة مشك
تخصيص جزء من أموال الزكاة لصالح الشباب البطال من اجل تمويل المشاريع المصغرة التي تعتبر من 

وىذا ما  % 75أساسيات االقتصاديات الحديثة. ويشكل الشباب نسبة كبيرة في المجتمع الجزائري تفوق 
ليذه المعضمة قامت الجزائر بوضع العديد من البرامج وكان من بينيا يزيد من حدة البطالة، وإليجاد حل 

صندوق الزكاة الذي يعمل عمى تشغيل الشباب  وتخفيض نسبة البطالة من خالل القرض الحسن وتمويل 
المشاريع المصغرة وبالتالي المساىمة في التنمية المحمية، االقتصادية والمستدامة ككل وىذا ما يدفعنا إلى 

 إلشكالية التالية:طرح ا

 إشكالية البحث4 

 بعث المشاريع المصغرة؟و  إلى أي مدى تساىم الزكاة باعتبارىا احد أىم أدوات التمويل في خمق

 فرضيـات البحـث4 

عمى ضوء ما تقدم، وضعنا مجموعة من الفرضيات لإلجابة عمى إشكالية البحث، وىذه الفرضيات تتمثل 
 في:

 المشاريع المتناىية الصغر.تساىم الزكاة في تمويل  -1
 التقميل من البطالة من خالل تمويل المشاريع المصغرة.و  تعمل الزكاة عمى خمق فرص العمل -2
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 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

 هـدف البحـث4

المتناىية الصغر مدى فاعميتيا في خمق المشاريع و  ييدف ىذا البحث إلى توضيح أىمية الزكاة 
البطالة وكذا تحقيق التنمية االقتصادية  وتمويل المؤسسات المصغرة وخمق مناصب العمل والحد من

تطوير المؤسسات المصغرة و  واالجتماعية، كما ييدف إلى استعراض تجربة وىران في مجال تمويل  وخمق
من خالل القرض الحسن الستخالص نتائج وتطبيق ىذه التجربة واالستفادة منيا في التنمية االقتصادية 

 والمستدامة.

 منهج البحث4

حث سُنَبين الدور التمويمي لصندوق الزكاة لمدينة وىران من خالل القرض الحسن في ىذا الب 
والمؤسسات المصغرة وسوف نركز دراستنا التطبيقية عمى الفترة الممتدة  المتناىية الصغرلمختمف المشاريع 

ج بعد تجميد العمل بالقرض الحسن( وىذا باالعتماد عمى المني 2013)سنة  2013إلى غاية  2006من 
االستنباطي واالستقرائي، لتحميل واستقراء المعطيات والمعمومات الموثقة كاألرقام  والبيانات الموجودة في 

. وسنتناول ىذا البحث من EXCELالتقارير المقدمة وسنعتمد في تحميمنا لمجداول والمعطيات عمى برنامج 
 خالل المحاور التالية:
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التنويل اإلشالمي املؤشصات الصغرية واملتوشطة والية وهران 

 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةالمحور األول4 مفاهيم حول 

 عمال. والمؤسسات 10تعتبر المؤسسات بالغة الصغر في الجزائر تمك التي تشغل اقل من 
 حصيمة الميزانية السنوية  كما يوضح الجدول التالي:و  األعمالالمصغرة من خالل عدد العمال، رقم 

 المتوسطة حسب القانونو  تعريف المؤسسات الصغيرة 14جدول رقم 

 المؤسسة المستخدمون رقم األعمال الميزانية السنوية

 مصغرة 9إلى  1من  مميون دج 40اقل من  مميون دج 20اقل من 

 صغيرة 49إلى  10من  مميون دج 400اقل من  مميون دج 200اقل من 

 متوسطة 250إلى  50من  مميار دج 4مميون الى 400من  مميار دج 1إلى  200من 

الموافق لــــ  1432ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  11/02المتوسطة رقم و  التوجيهي لترقية المؤسسات الصغرىالمصدر4 القانون 
جانفي  11، الصادرة في 02العدد  10-03-02، الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديموقراطية، المادة رقم 10/01/2011

2011. 

 متزايدًا خاصة في اآلونة األخيرة مثمما يوضح الجدول التالي:قطاع في الجزائر نموًا ىذا الولقد شيد 
 عي الجزائرالمتوسطة و  المؤسسات الصغيرةطور ت 24جدول رقم 

 نوع المؤسسات عدد المؤسسات %النسبة المئوية 

 صغيرة جدًّا 183653 97

 صغيرة 27380 2,7

 متوسطة 3042 0,3

 المجموع 1014075 100

Source: Ministère de l'Industrie et des Mines, Bulletins d'information statistique de la PME, N° 29, Algérie, 

2016, p. 10. 
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التنويل اإلشالمي املؤشصات الصغرية واملتوشطة والية وهران 

 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

 التمويل في الجزائر و  القرض الحسنالمحور الثاني4 مفاهيم حول 

 تعريف القرض الحسن -1

الفائدة، بمعنى انو دين من جية معينة  أنواعنوع من  أيفالقرض الحسن ىو قرض ال يكون فيو 
نسانيةو  يمنح لغايات اجتماعيةو  نقصان. أويرد دون زيادة و  لفترة زمنية محددة ، ص. 2011السبيعي،  .)ا 

 9 إلى 1لتمويل المشاريع المصغرة خاصة تمك التي تشغل من  األنسبيعتبر القرض الحسن الوسيمة ( 49
خصائصو  أىممن بين و  (12، ص. 2005التمويل البنكي.)عمر، ذلك لصعوبة  حصوليا عمى  و  عمال

حرم التعامل بالربا كما انو يوجو لممشاريع الحالل التي تساىم في زيادة  اإلسالمعدم تعاممو بالفائدة الن 
عدم الضغط عن المستفيد في تسديده لمدين في و  بانتياج ما يعرف بالتمويل عن طريق المشاركة األرزاق

القرض الحسن ىو حمقة تربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية فيو ييدف  إنَّ المالي. حالة العسر 
مساعدتيم عمى القضاء عمى المشاكل التي و  تحسين الظروف االجتماعية لمفقراء إلى األولىبالدرجة 

حسن كانت ( إنَّ فكرة تمويل المشاريع المصغرة بالقرض ال26، ص. 2003لعيوني، و  تصادفيم.) لسوامس
القروض.) سميمان ناصر،  الطالبينتيجة لعزوف البنوك عن  تمويميا بسبب ضعف الضمانات المقدمة من 

 .(  17ص. 

 أهداف القرض الحسن -2

نسانية منيا  لمتخفيف عن المعسر وضمان حقوقيم َأوجد الدين اإلسالمي قوانين حكيمة وعادلة وا 
السمم و  المجتمع ويحقق نوعًا من الرخاء االقتصادي)القرض الحسن( فيو عمل إنساني وتكافمي في 

االجتماعي والسعة عمى الفقراء مما ينشر جّو المحبة واأللفة وأيضًا ىو مانع عن الكثير من الجرائم 
والمشكالت ألن المحتاج إذا ُلبي حاجاتو ال يفكر بالطرق الممتوية لمحصول عمى المال إذا ما حصميا من 

إنَّ لمقرض  إلى رضا رب العالمين وما يحصل عميو من الثواب المضاعف.طرقيا الصحيحة، إضافة 
 (:29و 28لعيوني، ص. و  الحسن عدة أىداف يمكن تمخيصيا في النقاط التالية )لسوامس

 الهدف التنموي4 -

تخفيض تكاليف المشاريع مما يؤدي إلى و  التعامل بيذا النوع من القروض يسمح بإلغاء الفائدة إنَّ  
ستثمار الحرفيين وخمق فرص عمل جديدة وبالتالي تقميص البطالة والتخفيض من حدة الفقر تشجيع اال

فيزداد الدخل الوطني وينتعش االقتصاد ككل. فالقرض الحسن يساعد عمى تشجيع االدخار واالستثمار مما 
 المال داخل الوطن واالعتماد عمى الموارد المالية الداخمية.  إبقاءساىم في يُ 
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 االستثماري4الهدف  -

الشرعية  اإلسالميةا لصيغ التمويل الزكاة وتوظيفيا في مجاالت اقتصادية وفقً  أموالاستقطاب  إنَّ  
المشجعة لالستثمارات   والتقدم  األدوات أىميزيد من نسبة االستثمارات، فيعتبر القرض الحسن من 

 االقتصادي.  

 الهدف االجتماعي4 -

 األىدافاالقتصادية لممشروع المصغر وكذا  األىدافيعمل ىذا القرض عمى الجمع بين  
  االجتماعية، فيو يعمل عمى الموازنة بين تحقيق الرفاه االقتصادي وبين التنمية والتكافل االجتماعيين.  

 تعريف التمويل -1

 أوتطوير مشروع خاص و  التمويل في المؤسسات المصغرة ىو توفير المبالغ المالية الالزمة إلنشاء
، ص. 2008تطوير مشروع ما )بوراس،  أوىو الحصول عمى مال بغرض استخدامو لتشغيل  أيعام 
بالمبالغ  األمريتعمق و  تطويرىاو  الالزمة لمقيام بمشاريع اقتصادية األموالعميو فالتمويل ىو توفير و  (.25

 (.7، ص. 2007الوقت المطموب )بوشوشة ،و  يكون بالقيمة المطموبة أنو  الخدماتو  ليس السمعو  النقدية

عموما التمويل في المؤسسة المصغرة يتمثل في حاجة ىذه المؤسسات لمتمويل عند انطالق  
(. عبارة عن تقديم 26، ص. 2014نصبة، و  توسيعيا )بن خالد أوتجديد تجييزاتيا ومعداتيا  أوالمشروع 

ل مثل الحرفيين، صغار فئات ضعيفة الدخ إلىوسائل الدفع المختمفة و  خدمات مالية مثل التوفير، القرض
 (2ص. ، 2013عواطف محسن، و  حتى الموظفين )سميمان ناصرو  التجار، المزارعين

تقييم حصيمة تمويل المشاريع و  المحور الثالث4 دور الزكاة في تمويل المشاريع المتناهية الصغر
  2013-2002المصغرة لوالية وهران ما بين 

 القروض الحسنة لوالية وهران -1

لي احو  2013نالحظ ارتفاع في قيمة القروض الممنوحة  لتصل سنة   3الشكل فمن خالل
ذلك راجع لتقديم قرض حسن و  2009دج في سنة  170 000دج في حين لم تتجاوز  6 444 788

لصالح أىالي غزة  2009أنَّ وزارة شؤون الدينية خصصت ربع حصيمة صندوق الزكاة لسنة  واحد. كما
إذن فالحصيمة التي كانت ستوجو لمفقراء كقروض حسنة تم توجيييا لفمسطين. بحيث تنوعت المشاريع  

ة ما بين حالقة، روضة أطفال، المحوم المجمدة، سيارة األجرة، مواد غذائية عامة، شاحن 2006لسنة 
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التبريد، خياطة، صيانة وبيع مواد اإلعالم اآللي، ورشة السمعي البصري ومؤسسة فالحية. وكان نصيب  
دج. أمَّا في  000 090 3دج  لتبمغ حوالي  250 000دج  إلى  60 000المستفيد منيم  يتراوح ما بين 

دج ثم إلى  250 000دج وأقصى حد  90 000تم رفع من قيمة القرض ليبمغ أدنى حد لو  2007سنة 
كحد أقصى لو كما  300 000إلى  2013ليصل سنة   2012دج لسنة  270 000حوالي أكثر من 

تنوعت األنشطة لتشمل الصيد البحري، مكاتب الترجمة، تعميم السياقة، تربية المواشي والدواجن، مكاتب 
 المحاماة والحدادة والنجارة المعدنية. 

متوسطة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المحمية من خالل حيث تمعب ىذه المؤسسات الصغيرة وال
كما يعتبر ىذا النوع من المؤسسات مستقطبا  .تكثيف النسيج الصناعي وتنشط الحركة الصناعية

ويمكن تمخيص مساىمة ىذه  .لممستثمرين الخواص لالستقرار بالمنطقة، وبالتالي تزيد فرص التشغيل
خالل مساىمتيا في تموين السوق الوطنية والتصدير، مساىمة في  المؤسسات في التنمية المحمية من

 التشغيل والصناعات الحرفية.

 .2013-2006قروض الحسنة الممنوحة لمفترة  14الشكل رقم 

 
 .والية وىرانل األوقاف الجزائريةو  الشؤون الدينيةمديرية من إعداد الباحث اعتماًدا عمى معطيات  المصدر4

 % 26حولي  2013نالحظ ارتفاع في نسبة القروض الممنوحة  لتصل سنة  4فمن خالل الشكل 
ذلك راجع لتقديم قرض حسن واحد كما أنَّ وزارة شؤون الدينية و  2009في سنة  %1في حين لم تتجاوز 

 لصالح أىالي غزة.  2009خصصت ربع حصيمة صندوق الزكاة لسنة 
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 والية وىرانل األوقاف الجزائريةو  الشؤون الدينيةمديرية  معطيات من إعداد الباحث اعتماًدا عمى المصدر4

قرض  28حولي  2007نالحظ ارتفاع عدد القروض الممنوحة  لتصل سنة  5فمن خالل الشكل 
 مشروع 2009مشروع مصغر تم تمويمو في حين لم تتجاوز عدد المشاريع الممولة في سنة  28أي حوالي 

سنوات تم  8واحد وكان لتمويل مشروع صالة حالقة وذلك راجع لتقديم قرض حسن واحد. فخالل الفترة 
مشروع مصغر فقط فإذا أخذنا مقارنة بسيطة مع والية بسكرة مثال نجد ىذه األخيرة قد مولت  134تمويل 
 20121اية إلى غ 2006دج لمفترة الممتدة من  33 000 000مشروع مصغر بما قيمتو  161حوالي 
 لوالية وىران. 2013و 2006دج قيمة القرض الحسن الممنوحة لمفترة ما بين  26 665 102مقابل 

إلى  2004ماليير سنتيم سنة  03إنَّ حصيمة صندوق الزكاة بوالية قسنطينة ارتفعت من أكثر من 
، مشيًرا في ىذا اإلطار أنَّ عدد المستفيدين ارتفع ىو اآلخر من 2015سنتيم سنة  ماليير 06أزيد من 

أمَّا في ما يتعمق بالقرض الحسن، فقد أكد وزير  .2015مستفيًدا سنة  6261إلى  2004سنة  343
ي مميار سنتيم، وذلك ف 10.6مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت  500الشؤون الدينية واألوقاف أنَّو تم تمويل 

قطاعا الفالحة والصناعات   قطاعات الخدمات، التجارة، األشغال وبالبناء، اإلنتاج والصناعة، فيما استحوذ
 التقميدية والمين الحرة عمى العدد الكبير من المشاريع.

 

                                                           
1

من حساب الباحث اعتمادا على معلومات مذكرة الطالبة بن خالد عدة " تمويل المؤسسات المصغرة بصيغة القرض الحسن، دراسة حالة صندوق  
،  6002مالية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، و "، مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية تخصص نقود6006_6002الزكاة لوالية بسكرة 

 .97ص. 
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 والية وىرانل األوقاف الجزائريةو  الشؤون الدينيةمديرية  معطياتا عمى من إعداد الباحث اعتمادً  :المصدر

 فقط من اإلناث 21مقابل  113حيث بمغت نسبة الذكور المستفيدين من القروض الحسنة حوالي 
نقل البضائع(، و  تحكميم في مختمف القطاعات مثال : النقل )سيارة األجرةو  ىذا راجع إلى سيطرة الذكورو 

 غيرىا....و  نقل الجماعي، الحدادة، نجارة ألمنيوم، مشاريع الصيد البحري

 
 األوقاف لوالية وىران .و  ن إعداد الباحث اعتماًدا عمى المعمومات المقدمة من مصالح وزارة الشؤون الدينيةم 4المصدر

النمو المتواصل لمقرض الحسن عمى كافة التراب الوطني منذ بداية  6نالحظ من خالل الجدول 
قرض ليعاود النمو إلى أن  يصل ال كثر من   347أين سجل انخفاض بحوالي  2008العمل بو إلى غاية 

منصوري الزين وسفيان نقماري، مؤسسة مصغرة ) 5000وأكثر من   2012سنة   مشروع  4500
، لكن تبقى واليات الشرق الجزائري رائدة مميار سنتيم 107رصد ليا حوالي  2013 (  .9ص. ، 2013

  في ىذا المجال مثمما يوضح الشكل التالي.



 

 
 
 

 
 

 - 757 -  جامعة تيسي وزو   2013نوفنرب  22يوم - اجلسائرياملؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون :  حول الوطين تقىاملل

التنويل اإلشالمي املؤشصات الصغرية واملتوشطة والية وهران 

 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

 
األوقاف، القرض الحسن، منشورات خاصة بالصالون الوطني لمقرض الحسن المنعقد في و  وزارة شؤون الدينية المصدر4

 .27، ص. 2012، قصر المعارض، الجزائر، 2012بتمبر س 24إلى  22الجزائر العاصمة من 

دج مقابل  9 471 558لوالية وىران حوالي  2012فعمى سبيل المقارنة بمغت حصيمة الزكاة لسنة 
 دج بالنسبة لوالية سطيف أي إيرادات سطيف تفوق إيرادات والية وىران بحجميا ونسمتيا 106 899 109

مرات، وىذا ما  10ومكانتيا االقتصادية والتي تعتبر العاصمة الثانية بعد الجزائر العاصمة بأكثر من 
يعكس تخمفيا في ىذا المجال مقارنة مع بعض الواليات مثل باتنة، قسنطينة، مسيمة والجزائر)العاصمة( 

 وزارة شؤون الدينية الشرق )في واليات   % 61مقارنة بــــــ % 8فواليات الغرب ال تشارك إالَّ بنسبة 
و حسب الخبير االقتصادي مسدور فارس إنَّ أقل مبمغ يخرج . (. مع العمم انَّ 32، ص. 2012األوقاف، و 

مميار دوالر إالَّ أنَّ حصيمة الزكاة تبقى بعيدة كل البعد عن ىذه  2.5كزكاة من أموال الجزائريين يقدر بـ: 
مميار  1250مميون دوالر أي  125ل "كبير" واحد في الجزائر ىي مع العمم أنَّ زكاة رجل أعما ،القيمة

ذا قارنا نسبة مشاركة والية وىران في خمق المشاريع المصغرة عمى مستوى الوطني فإنيا ال تشكل فاسنتيم. 
، 2016)سايح،  %  10من مجموع مشاركة الواليات ككمفي حين تشارك والية عنابة بحوالي   % 3سوى 
إذا أخذنا بعين اعتبار عدد مشاريع المصغرة التي تم خمقيا منذ نشأة صندوق الزكاة  ىذاو  ،(176ص. 

مؤسسة  5000مؤسسة في حين بمغ عددىا  150العمل بالقرض الحسن الذي بمغ حوالي و  بوالية وىران
 عمى مستوى الوطني. 

 



 

 
 
 

 
 

 - 758 -  جامعة تيسي وزو   2013نوفنرب  22يوم - اجلسائرياملؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون :  حول الوطين تقىاملل

التنويل اإلشالمي املؤشصات الصغرية واملتوشطة والية وهران 

 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

 
 األوقاف لوالية وىران.و  الدينيةمعطيات مديرية الشؤون و  من إعداد الباحث اعتمادا عمى معمومات المصدر4

 النتائج4 

باألخص القرض و  حاولنا من خالل ىذا البحث إبراز الدور الذي يمعبو التمويل المتناىي الصغر
بالتالي في التنمية االقتصادية؛ بناءًا عمى ما سبق يمكن االستنتاج و  الحسن في تمويل المؤسسات المصغرة

 النقاط التالية:

دج جميا منحصر  26 665 102مشروع مصغر طيمة ثماني سنوات بقيمة  134تم تمويل حوالي 
نقل البضائع حيث سيطر الذكور عمى نسبة و  التجارة مثل النقل بنوعيو سيارة األجرةو  في قطاع الخدماتي

عائمة بوىران من زكاة المال  17729. ومن جية أخرى استفادت % 84االستفادة من التمويل بنسبة  
 14فيما تم توزيع أكثر من  2012إلى غاية  2004مميون دج وىذا من سنة  80المقدرة بأكثر من والقوت 

حسبما أشار إليو مكتب صندوق الزكاة ، 2005مستفيد من زكاة الفطر منذ عام  8969مميون دج عمى 
إلى  2003دة من ) ولمتذكير فان صندوق الزكاة الجزائري قام خالل الفترة  الممت بالمديرية الوالئية لمقطاع.

مميار سنتيم. )منصوري  107مشروع في إطار القرض الحسن رصد ليا  4500( بتمويل أكثر من 2011
 .(10سفيان نقماري، ص. و  الزين

رغم ىذه النتائج يبقى صندوق الزكاة لوالية وىران غير فعال بما فيو الكفاية إذا أخذنا بعين  
دية فبإجراء مقارنة بسيطة مع والية بسكرة مثال نجد ىذه األخيرة قد االعتبار حجم الوالية ومكانتيا االقتصا

 2012إلى  2006دج من الفترة الممتدة من  33 000 000مشروع مصغر بما قيمتو  161مولت حوالي 
ماليين دج. وزكاة  7أي لفترة سبع سنوات فقط وبقيمة تفوق قيمة القروض الحسنة في وىران بــالـتقريب 

حقيقية حسب الخبير االقتصادي فارس مسدور، حسب تقدير أولي ومحسوب رياضيا، يساوي الجزائريين ال
دينار.    74,5دوالر يساوي  1ألف مميار سنتيم عمى أساس سعر    18مميار دوالر، أو ما يعادل  2, 5

 (  11، ص. 2013)فارس مسدور، 
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نفاق إنَّ عدم المتابعة  المستمرة والمراقبة الصارمة لممشاريع سمح ل ممستفيدين من تغيير أنشطتيم وا 
القرض الحسن في غير الوجية المبرمجة لو  مما نتج عنو استحالة استرجاع القروض التي قدرت بحوالي 

قرض حسن عمى مستوى التراب الوطني، وىذا ما دفع بالوزير  4500من إجمالي قروض قاربت %  70
الحسن إلى أن يتم استرجاع كافة األموال الممنوحة. الشؤون الدينية واألوقاف إلى تجميد العمل بالقرض 

ومن جية أخرى قامت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بإنشاء مؤخرا لجنة مرافقة مختصة،  مكونة من خبراء 
تصويب أداء المستثمرين الشباب المنخرطين في جياز القرض و  في المالية واألعمال قصد توجيو ونصح

ييره بغية ضمان أكبر قدر من فرص النجاح والفعالية لممشاريع والنشاطات الحسن، الذي تشرف عمى تس
 المستحدثة وىذا لضمان استمرارية العمل بالقرض الحسن.

عمى العائالت دون التخصيص جزء  2015كما حثت  الوزارة عمى توزيع حصيمة الزكاة لسنة   
الك فقط دون تمويل االستثمارات وخمق وىذا ما يسمح بإنفاق إيرادات الزكاة في االستي لمقرض الحسن 
نَّما يشجع و  صندوق دور في التقميل من البطالة كما كان في السابقمبالتالي ال يصبح لو  مشاريع مصغرة ا 

االستيالك فقط. فأساس الزكاة ىو اإلغناء فعن عمر رضي اهلل عنو "إذا أعطيتم فاغنوا" وشعار القائمون 
نَّما ليصبح مزكيا" وىذا ما يجسده القرض الحسن الذي عمى الصندوق الجزائري "ال نعطيو  ليبقى فقيرا وا 

وتمويل المشاريع  والتقميل من البطالة  العمل  فرص يمعب دور ميم في تحقيق التنمية المحمية، وخمق 
  .2و 1المتناىية الصغر وعميو نقبل الفرضية 

 تخصيص حصيمة الزكاة لمفقراءقد قرر وزير الشؤون الدينية واألوقاف، محمد عيسى، و  ىذا
لغاء و  لمسنة الثالثة عمى التوالي، كما أن اإلجراء الذي بدأ العمل بو سنة « القرض الحسن»المساكين وا 

، سيبقى ساري المفعول إلى غاية استرجاع األموال المقروضة لمختمف فئات الشباب إلقامة 2014
ة قريبا في مرحمة الزكاة اإللكترونية، والتي مشاريعيم المصغرة. ومن المنتظر أن يدخل صندوق الزكا

، حيث سيسمح بعصرنة «العادل»ستعتمد عمى البرنامج المعموماتي الذي أنجزه الصندوق والمسمى 
 عائدات من الحسن القرض إطالق إعادة واألوقاف الدينية الشؤون وزارة تعتزمكما  .صندوق الزكاة

 االستثمار في الراغبين الشباب لصالح روضكق تمنح بحيث الزكاة، عوض الوقفية األمالك
 .الرمزي بالدينار ومؤجر مستثمر غير لسنوات ظل والذي الهام المرد هذا إنماء قصد المجاالت، بمختمف

في تسيير المرّكبات كمركب عبد  مميار سنتيم لسنة، إذ يتم استغاللو  73ىذا وقد بمغ الحساب الوقفي 
الحميد بن باديس )وىران(، كما تصرف ىذه التحصيالت في دفع تكاليف المتابعات القضائية حين يكون 

، فأشار الوزير إلى سنوات 3الّنزاع ذي طبيعة وقفية. أما بخصوص القرض الحسن الذي تم تجميده لمدة 
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 وزير كد  أ كما واحدة. سنة في المائة في  13 نسبةأن إعادة بعثة مرىونة بحجم المسترجعات التي بمغت 
 ثالث منذ تجميده تم الذي الحسن القرض تفعيل  ضرورة  عيسى محمد األوقافو  الدينية الشؤون

  صغيرة. مؤسسات تكوين عمى المستفيدين لمساعدة  سنوات

 لمشؤون والجهوية المركزية لإلطارات السنوية الوطنية الندوة أشغال افتتاح في الوزير وأوضح 
 الشرائح مختمف خدمة في تكون ومهيكمة منظمة بطريقة الحسن القرض تفعيل  ضرورة الدينية

 دينار. 300000 كانت بعدما دينار" مميون إلى القرض هذا قيمة رفع "إمكانية إلى  االجتماعية"مشيرا
، لمنح «البركة»من خالل استغالل األموال المسترجعة من القرض األول والمتواجدة في بنك  كوذل

قروض لمراغبين في االستثمار إلنشاء مؤسسة مصغرة عمى شكل مرابحة، في حين ستتكفل اإلدارة 
كما قررت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف أيضا رفع إيجار األمالك الوقفية إلى  .المستفدين منها  بمرافقة

 سعرها الحقيقي المتداول في السوق، بعدما كانت تؤجر بالدينار الرمزي.

كاتب الدولة األسبق المكمف باالستشراف واإلحصائيات بشير و  حسب الخبير االقتصاديو 
( بسبب ضعف آلية %1في المئة ) 1ال يتعدى  األوقافو  دينية، إنَّ ما تجمعو وزارة الشؤون المصيطفى
استغالليا في و  في ىذا السياق عمى ضرورة إنشاء صندوق توظيف الزكاة حيث شدَّد الجمع، 

مميار  12.5ُتعادل  الجزائر نَّ حصيمة الزكاة المتوقعة فيأكما  و تسييره من طرف الحكومة..االستثمارات
تقميص البطالة من و  غيرىا، مما ُيساىم في محاربة الفقرو  دوالر سنويا بما فييا زكاة النقود، التجارة النفط
تقمل من الطبقية في و  فالزكاة تخدم الطمب الداخمي .برىخالل توظيف ىذه األموال في االستثمارات الك

أنَّ زكاة الجزائريين بحساب السيولة  أكد بشير مصيطفىو  السمم.و  االجتماعي األمنالمجتمع مما يحفظ 
مميار دوالر سنويًا، منتقدا  12.5مميار دوالر، وبحساب الناتج الداخمي الخام تصل إلى  4.5تالمس 

مميون دوالر سنويا ما  20 بجمع الطريقة الحالية إلدارة ىذا الركن من ديننا الحنيف والتي ال تسمح إالَّ 
ويشير مصيطفى إلى أن الزكاة رغم  .مائة وىي نسبة ضئيمة جداً الفي  0.4يعني حسبو، نسبة تحصيل 

 أىميتيا إال أنيا فشمت ولم تعط ثمارىا بالشكل المطموب. 

عمى أىمية زكاة "الركاز" التي تتمثل في زكاة الثروات الباطنية لألرض، مصيطفى قد شّدد و  ىذا 
، لفائدة الجزائربالمائة فقط من عائدات النفط في  20وبالخصوص الثروة البترولية، قائال لو يتم تخصيص 

 دوالر سنويا. 1000، حيث يمكن أن يستفيد الفقراء من   واطنين ألمكن القضاء عمى الفقر نيائياالم

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 الخاتمة4

إنَّ البعد الحقيقي لمقرض الحسن ىو التكافل االجتماعي واالقتصادي وزيادة أبواب الرزق من خالل 
من حدة الفقر وتطوير التنمية  استثمار جزء من أموال الزكاة في المشاريع االستثمارية تساىم في التخفيف

المحمية. استطاع صندوق الزكاة لوالية وىران رغم حداثتو أن يساىم في مد يد العون لكثير من الفقراء 
مؤسسة  150حوالي و  سنوات 8مؤسسة مصغرة خالل  134وتمويل المشاريع المصغرة التي قاربت 
لمشباب البطال بفضل القرض الحسن رغم خمق مناصب عمل و  مصغرة منذ  بدا العمل بالقرض الحسن،

نقص تجربة الوالية في ىذا المجال. لقد حقق صندوق الزكاة لوالية وىران نتائج ال باس بيا و  قمة موارده
لقد تبين من و  حتى ال نقول ضئيمة إذا ما قارناىا مع صندوق جزائر العاصمة أو بعض واليات الشرق.

باألخص القرض الحسن الدور الفعال الذي يمعبو في مجال و  ىرانخالل دراستنا لتقييم صندوق الزكاة لو 
من تم في التنمية و  المساىمة في التنمية المحميةو  خمق مناصب العملو  خمق المؤسسات المصغرة

نظرا لنقص الثقة في صندوق فقط  % 3بالرغم من ذلك تبقى ىذه المساىمة ضئيمة تقدر بــــــو  االقتصادية.
 تمويل المشاريع المصغرة.و  البشرية مؤىمة لممساىمة أكثر في خمقو  كانياتيا االقتصاديةوىران بإمو  الزكاة.

 : التوصيات

 عمى أساس النتائج المتوصل إلييا، يمكننا أن نقدم بعض االقتراحات نوجزىا فيما يمي:

 إلى جانب يشكل نشاط النقل بسيارة األجرة أغمب المشاريع االستثمارية التي تم تمويميا في ىذا اإلطار ،
عد يُ و  مجاالت أخرى عمى غرار الخياطة وتربية النحل والحمويات والتصوير والنجارة الفنية والكيرباء.

غالء كراء المحالت التجارية من األسباب الرئيسية التي تدفع الشباب المستفيدين من القرض الحسن 
ىمال قطاع الزراعيو  لالستثمار في نشاط سيارات األجرة. إنَّ اىتمام بقطاع الخدماتي اإلنتاجي ال و  ا 

بصفة خاصة استغالل سيارة األجرة ال و  يسيم في النمو االقتصادي بشكل كبير، فالستثمار في النقل
الفالحي. إذن من األفضل و  يخمق مناصب شغل من شانيا الحد من البطالة عكس نشاط اإلنتاجي

عة المذان يساىمان في القيمة المضافة الزراو  اإلتمام بالمشاريع الموجية لتطوير قطاعي اإلنتاج
 القتصاد الوطني.

 ذات عائد اكبر. و  توجيو القروض نحو استثمارات طويمة األجل 
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 كذا عدد و  دراسة مشاريع الخاصة بطالبي القروض دراسة معمقة وتقدير قيمة األرباح الممكن تحصيميا
المشاريع حتى يسيل تقدير األولوية في  القيام بعممية المقارنة ما بين مختمفو  العمال الممكن توظيفيم
 منح القروض الحسنة.

 معاقبة المستفيدين الذين استعمموا القرض الحسن في أغراض أخرى. و  تتبع المشاريع التي تم تمويميا 

  ذلك من خالل وسائل و  اجتماعياو  دورىا اقتصادياو  التحسيس بأىمية الزكاةو  التوعيةتكثيف حمالت
 مزكين والية وىران يفضمون أداء زكاتيم إلى المستحقين عوض صندوق الزكاةأنَّ و  اإلعالم خاصة

حثيم و  الثقافي في أوساط المجتمعو  نشر الوعي الدينيبالتالي فان و  ذلك النعدام الثقة في الصندوقو 
 .عمى ضرورة تفعيل دور الزكاة أمر بالغ األىمية

  تكوين الراغبين في خمق المؤسساتو  التمويلإجراء اختبارات تقييمية لحاممي المشاريع قبل منحيم 
 مساعدتيم في تسيير المشاريع  لضمان استرجاع القروض؛و 

 اإلرشادات لصالح الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة.و  تقديم التوجييات 

 المرافقة المستمرة لحاممي المشاريع في كل مراحل المشروع؛ 

 50إلى  % 37,5من  زيادة نسبة أموال الزكاة الموجية الستثمار % . 

  وضع سياسات واستراتيجيات مساعدة ومساندة لقطاع التمويل اإلسالمي بالقرض الحسن لمختمف
 المشاريع المتناىية الصغر.

 محاولة توسيع عممية منح القروض.و  العمل عمى إنشاء صندوق مستقل خاص بالقرض الحسن 
 ترشيد ثقافة المقاول؛و  المتابعة الميدانية لترقية ميارات حاممي المشاريع 
 التواصل المستمر مع المزكين باستعمال مختمف الوسائل لتعزيز الثقة.و  إشراك واسع لممجتمع المدني 
  إنشاء لجنة خاصة مكونة من خبراء في المالية ومختصين في األعمال لدراسة مردودية المخاطرة

 تغالل األمثل لموارد الزكاة.لمختمف الطمبات المتعمقة بتمويل المشاريع المصغرة من اجل االس
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 أمنوذجا

 مداخلة حتت عهوان

عواطف محسن، "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية"، الممتقى الدولي األول و  سميمان ناصر -21
فيفري  24و 23رىانات المستقبل، غرداية، و  الواقععموم التسيير حول االقتصاد اإلسالمي و  التجاريةو  لمعيد العموم االقتصادية

 .16-1، ص ص. 2011
عواطف محسن، "تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن، دراسة تقييمية"، و  سميمان ناصر -21

-1، ص ص. 2011مبر، جدة، سبت -التدريبو  الخرطوم المعيد اإلسالمي لمبحوث -الماليةو  أكاديمية السودان لمعموم المصرفية
22. 

اإلحسان لممشروعات الصغيرة"، مجمة الدراسات االقتصادية، و  عبد الحميد عمر، "أساليب التمويل اإلسالمية القائمة عمى البر  -22
 .2005، الجزائر، مارس 5العدد 

وقاف، الجزائر، األو  لعيوني، "عدد خاص بصندوق الزكاة"، مجمة رسالة المسجد، وزارة الشؤون الدينيةو  لسوامس رضوان -23
2003. 

"، 2012_2006بن خالد عدة " تمويل المؤسسات المصغرة بصيغة القرض الحسن، دراسة حالة صندوق الزكاة لوالية بسكرة  -24
 .2014مالية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، و  مذكرة ماستر في العموم االقتصادية تخصص نقود

، منشورات خاصة بالصالون الوطني لمقرض الحسن المنعقد في الجزائر األوقاف، القرض الحسنو  وزارة شؤون الدينية -25
 .33-1، ص ص. 2012، قصر المعارض، الجزائر، 2012سبتمبر  24إلى  22العاصمة من 

"، المؤتمر -دراسة حالة والية البميدة-دوره في التنمية االقتصاديةو  سفيان نقماري، "صندوق الزكاة الجزائريو  منصوري الزين -26
ماي  21و 20الوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، يومي و  الدولي الثاني حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاة العممي
 .21-1، ص ص. 2013البشرية في الجزائر، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، و  ، مخبر التنمية االقتصادية2013

دراسة مقارنة بين صندوق -دور  صندوق الزكاة في تحقيق التنمية االجتماعية خبيزة انفال حدة، مداخمة بعنوان،و  مفتاح صالح -27
الوقف( في تحقيق و  ، في المؤتمر العممي الدولي الثاني حول دور التمويل االسالمي غير الربحي )الزكاة-الجزائريو  الزكاة القطري

لبشرية في الجزائر، جامعة سعد دحمب بالبميدة، مخبر التنمية االقتصادية وا، 2013ماي  21و 20التنمية المستدامة، يومي 
 . 20-1. صص. 10الجزائر، ص. 

، ص 2009، 9عموم التسيير، العدد و  الدخل في االقتصاد اإلسالمي، مجمة العموم االقتصاديةو  صالح صالحي، توزيع الثروة -28
 .13-1ص. 

السنة"، مؤسسة الرسالة ناشرون، و  ضوء القرءانفمسفتيا في و  دراسة مقارنة ألحكاميا–د. يوسف القرضاوي، "فقو الزكاة  -29
 .2011ىـ/ 1432، دمشق، سوريا، 1الطبعة 

 77، الجريدة الرسمية رقم 12/12/2001المؤرخ في  1/18المتوسطة رقم و  القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغرى -31
 .2001ديسمبر  15الصادر في 

. 11، ص. 2013سنتيم لكنيا غير مستغمة، لجريدة الخبر، ألف مميار  18فارس مسدور، زكاة الجزائريين تفوق  -31
http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=213588&idc=49  فارس مسدور 2016جانفي  10تاريخ التصفح 

، محاولة االستفادة من تقييم التنظيم الحكومي لمزكاة في البالد اإلسالمية في تصور مؤسسة الزكاة 2016سمطاني زليخة، و 
 . 631-619، جوان، ص ص. 44بالجزائر،مجمة العموم اإلنسانية بجامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

تطوير و        مشكمة البطالة في فمسطين، مؤتمر تنمية  أىميتيا في الحد منو  المتوسطةو  فوزي أبو جزر، المشاريع الصغيرة -32
 . 2006فيفري  15- 13قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

 .2016جانفي  15تاريخ التصفح  http://www.marw.dzاألوقاف الجزائرية: و  الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية -33
 حماد صبيحة، سبل تفعيل دور الزكاة من اجل تحقيق التنمية المستدامة، عرض تجارب دولية ناجحة،و  نسيمة شوشاوي -34

 20الوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، يومي و  التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاةالمؤتمر العممي الدولي الثاني حول دور 
 .24-1شرية في الجزائر، جامعة سعد دحمب، البميدة، ص ص. البو  ، مخبر التنمية االقتصادية 2013ماي  21و

http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=213588&idc=49
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، عمى 2017ماي  16تم االطالع عميو يوم ، 2017/أبريل  1"صندوق الزكاة: رفع قيمة القرض الحسن الى مميون دينار"،  -35
-https://sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-04-28-21-24دقيقة، عمى النت :  53و سا 22الساعة 

40/14799-2017-04-01-14-41-10 
افريل  16مميون.. قروض بدون فوائد وال ربا لمجزائريين، جريدة الشروق، تم االطالع عميو  100، 2017أسماء بيمولي،  -36

 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/518859.html:نترنتاال دقيقة عمى 9و س 20عمى الساعة  2017
يوم  صوت األحرار مميار دوالر حصيمة الزكاة المتوقعة في الجزائر سنويا، جريدة  12.5بشير مصيطفى: ،  2011،ف بعيط -37

 16تم االطالع عميو في و  (،http://www.djazairess.com/alahrar/25948)االنترنت : عمى ، 2011 - 11 - 15
 دقيقة.  22و سا10، عمى الساعة 2017جويمية 

 - 08يوم  األحرارصوت  نشر في، 2011، بشير مصيطفى: بإمكان صندوق الزكاة أن يغمق باب الطبقية داخل المجتمع -38
جويمية  16(، تم االطالع عميو في http://www.djazairess.com/alahrar/20721)، عمى االنترنت  2011 - 02

 دقيقة. 36و سا 10، عمى الساعة 2017
، تم االطالع 2017 افريل 1مميون لممستفيدين، جريدة النيار،  30مميون سنتيم بدل  100رفع التجميد عن القرض الحسن و -39

:  النترنتدقيقة، عمى ا 43و سا 20، عمى الساعة 2017ماي  18عميو يوم 
https://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/3007 

عمى االنترنت مميار دوالر،  جريدة الشروق،  4.5، زكاة الجزائريين تالمس 2016وىيبة سميماني،  -41
(http://www.echoroukonline.com/ara/articles/277172.html  تم االطالع عميو في ،)عمى 2017جويمية  16 ،

 دقائق.  8و سا11الساعة 
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 مداخلة حتت عهوان

 مقدمة4 

تيتم غالبية الدول والحكومات بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضع ليا مكانة بارزة في 
برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، نظرا لما تمعبو ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دور محوري 

 مة البطالة.وأساسي في زيادة الطاقة اإلنتاجية، وخمق اليد العاممة، والتقميل من معض

 2017 جانفي 10المؤرخ في  02-17ونتيجة لما سبق، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 
 18 – 01الذي ألغى القانون رقم  1المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .2يرة والمتوسطة، المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغ2001ديسمبر  12المؤرخ في 

وييدف القانون الجديد إلى تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتحديد تدابير الدعم واآلليات 
المخصصة ليا فيما يتعمق باإلنشاء واإلنماء والديمومة، كما ييدف إلى تنمية المؤسسة اقتصاديا، وتحسين 

في مجال التصدير، وترقية ثقافة  بيئتيا وتشجيع إنشائيا والحفاظ عمى ديمومتيا، وتحسين تنافسيتيا وقدراتيا
وفي ىذا اإلطار، ولتحقيق األىداف السالفة الذكر، يتم وضع وتنفيذ برامج . 3المقاولة، وترقية المناولة

 . 4عصرنة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ا إن األىداف السالفة الذكر، ىي جوىر تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أن تحقيقي
مرىون عمى فعالية تسيير ىذه المؤسسات وحسن إدارتيا، إذ أن سوء اإلدارة والتسيير يؤدي حتما إلى خمق 

 مشاكل تعيق إنماء ىذه المؤسسات واستدامتيا. 

حيث تعيش فئة معتبرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمقطاع الخاص، مشاكل عويصة     
، مما يؤدي إلى غياب قواعد وحصره بشكل مباشر وبالكامل في يد المالكين سببيا النمط العائمي لمتسيير،

 التسيير، وعدم قدرة المؤسسة عمى أن تكون تنافسية وعزوف البنوك عن تمويميا.  

رجال األعمال، تحت  فّكرىذه المشاكل الداخمية لممؤسسة، وغيرىا من المشاكل الخارجية،  ولحلّ 
لمحكم الراشد لممؤسسة سنة  اوصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية، وضع  ميثاق

، وذلك لالستفادة من مبادئ الحوكمة والتي تعتبر الخطوط اإلرشادية، غير اإللزامية، لممؤسسات 2009
 النمو والتطور والتنمية المستدامة. الصغيرة والمتوسطة، التي ترغب في تحقيق أىدافيا في 

إلى طمأنة المستثمرين،  ييدفمبادئ حوكمة الشركات، باعتبارىا نظاما بفقد اىتمت الدول مؤخرا 
، مما يؤدي إلى جذب مصادر التمويل المحمية والدولية، وتزايد في الشركة ممساىمينلوتوفير الضمانة 
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، وخمق فرص العمل، والحفاظ عمى االستقرار المالي مو االقتصاديوازدياد النحركة انتقال رؤوس األموال، 
، توصاًل إلى تحقيق األرباح لممستثمرين وتوفير المناخ واإلفالسواالقتصادي، وتجنب االنييارات المالية 

 .5المالئم لجذب االستثمارات

 التالية: اإلشكاليةلما سبق، ُتطرح  ونتيجة

عمى تحقيق نمّوها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةهي مبادؤها التي تساعد ما مفهوم الحوكمة وما 
 ؟واستدامتها

 نرى التعرض إلى المحاور التالية:المطروحة، اإلشكالية  عنلإلجابة 

 )المبحث األول(.اإلطار المفاىيمي لحوكمة الشركات ولممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 )المبحث الثاني(.أىمية الحوكمة في تحقيق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتيا 
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 اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات ولممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4المبحث األول

، وبعد إفالس العديد من المؤسسات، وبعد الفضائح المالية 2008بعد األزمة المالية العالمية لسنة 
بريات المصارف في الدول المتقدمة، اىتمت غالبية الدول بمفيوم "حوكمة الشركات" أو التي عاشتيا كُ 

القتصادي ، كما أصدرت منظمة التعاون اLa gouvernance d’entreprise"حوكمة المؤسسات"
تقريرا يتضمن مبادئ حوكمة الشركات، كما تبنت غالبية الدول العربية ىذه المبادئ  1999والتنمية سنة 

 .)المطمب األول(وكرستيا 

فيي أداة  -تحتل مكانة بارزة في االقتصاد الجزائري وباعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ونظرا لمتحديات التي تواجييا ىذه المؤسسات في  –لشغل لخمق الثروة خارج المحروقات، وخمق مناصب ا

لمساعدة ىذه المؤسسات عمى التصدي  2009ظل اقتصاد السوق، أصدر الحكم الراشد لممؤسسة سنة 
المالية والمخاطر المحتممة، ولخمق القدرة التنافسية لمفوز برىانات وتحديات سوق مفتوح لممنافسة لألزمات 

   مطمب الثاني(.)الالداخمية والخارجية 

 حوكمة الشركات مفهوم  4المطمب األول

لترجمة المصطمح االنجميزي من الّصعب وضع تعريف جامع مانع لحوكمة الشركات، 
(corporate governance)   نظرا لألىداف المختمفة التي تحّققيا الحوكمة، فيي تيدف إلى ، وذلك

، )الفرع األول( االقتصادي، والقانوني، والمحاسبي ـ المالي، واالجتماعي والتنظيمي لمشركة المجالتحسين 
 مبادئ ومقومات الحوكمة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنميةولتحقيق ىذه األىداف، تم وضع 

OCDE )الفرع الثاني(.  

 حوكمة الشركاتالتعاريف المختمفة ل 4الفرع األول

ممصطمح االنجميزي لترجمة أو "الحكم الراشد لممؤسسة" ىو مصطمح "حوكمة الشركات" إن 
corporate governance ممصطمح الفرنسي ل" أوLa bonne gouvernance d’entreprise  وقد ،

، فقد تكون نظرة اقتصادية لمحوكمة إلييا ُينظر تعّددت التعاريف المقدمة لمحوكمة بالنظر إلى الزاوية التي 
 )رابعا(.أو اجتماعية  )ثالثا(أو محاسبية  )ثانيا(،أو قانونية  )أوال(
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 المفهوم االقتصادي لمحوكمة4 –أوال 

مالية، الغير ظام متكامل لمرقابة المالية و نفيو : "نظام لمرقابة المالية أن الحوكمة 6يرى البعض
والذي عن طريقو يتم إدارة الشركة والرقابة عمييا" أو "مجموعة من الطرق والتي يمكن من خالليا أن يتأكد 

 ".الستثماراتيمالمستثمرون من تحقيق ربحية معقولة 

" اآللية التي تساعد الشركة في  :أن الحوكمة من الناحية االقتصادية 7اآلخر ويرى البعض
 الحصول عمى التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسيم الشركة واستمرارىا في األجل الطويل".

"األسموب الذي عن طريقو يستطيع المستثمرون الذين  :الحوكمة أن 8البعضوفي نفس السياق يرى 
الطمأنينة يضمن حصوليم عمى عائد  يوّفرون التمويل لمشركات، من خالل أسواق المال، تحقيق قدر من

الستثماراتيم، وليس اليدف من حوكمة الشركات حماية أقمية المساىمين فحسب، بل األىم من ذلك، حماية 
كبار المقرضين والمستثمرين والمساىمين لضمان عوائد ومكافآت ليم، ألنيم يمثمون الفئة الفّعالة المشاركة 

طط التنمية المطموبة، خاصة في الدول التي تشيد تحوالت اقتصادية في نمو الشركات، وبالتالي تحقيق خ
 كالدول النامية".

 المفهوم القانوني لمحوكمة4 –ثانيا 

الحوكمة من الناحية القانونية، "تيدف إلى تنظيم تأسيس الشركة بشكل سميم  أن 9يرى البعض
لى مراعاة النزاىة في إدارة الشركة، وتجنب  الوقوع في األخطاء، وما ينتج عنيا من مسؤوليات، وشّفاف، وا 

لى تفعيل الرقابة الداخمية والخارجية بصورة حيادية، وما ينتج عنيا من نظام المساءلة سواء المدنية أو  وا 
 الجزائية".

أن حوكمة الشركات ىي: "القوانين والقواعد والمعايير التي تحّدد العالقة بين  10ويرى البعض اآلخر
الشركة من ناحية، وحممة األسيم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة )حممة السندات،  إدارة

 العمال، الموردين، الدائنين، المستيمكين( من ناحية أخرى".

أن حوكمة الشركات ـ من الناحية القانونية ـ تيدف إلى إيجاد وتنظيم التطبيقات  11يرى البعضو 
لمقائمين عمى إدارة الشركة، بما يحافظ عمى حقوق حممة األسيم وحممة السندات،  والممارسات السميمة

وأصحاب المصالح بالشركة، وذلك من خالل الحرص عمى تنفيذ الصيغ التعاقدية التي تربط بينيم، 
دي إلى واستخدام األدوات المالية والمحاسبية السميمة، وفقا لمعايير اإلفصاح والشفافية الواجبة... وىو ما يؤ 
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االبتعاد عن تحقيق المصالح الفردية والالمباالة والعشوائية في التحكم والسيطرة عمى الشركات، حيث أن 
احترام ىذه القواعد والنظم واإلجراءات يحقق حماية أفضل وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساىمين 

 فييا وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بيا والحكومات أيضا.

ُيعّرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحوكمة بأنيا: "اإلدارة الرشيدة، سواء كانت لمشركات و 
تحديدا أو لالقتصاد بصورة عامة، وىي عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد والنظم والقرارات 

ن جية، والمالك من جية واإلجراءات، ىدفيا تنظيم طبيعة ونوعية وشكل العالقة بين اإلدارة والشركة م
أخرى، لموصول إلى تحقيق الجودة والتمّيز في األداء، عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق 

  12أىداف وخطط الشركة"

الحوكمة بأنيا: " ىي النظام الذي يتم من خاللو إدارة  IFCوتعرف مؤسسة التمويل الدولية 
 . 13" الشركات والتحكم في أعماليا

مجموعة العالقات ما بين بأنيا: "  OCDE كما تعرفيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
المؤسسة )الشركة(، ومجمس إدارتيا، مساىمييا، والجيات األخرى التي ليا اىتمام بالمؤسسة )الشركة( أي 

لتحقيق تمك أصحاب المصالح، كما أنيا تبين اآللية التي توضح من خالليا أىداف المؤسسة والوسائل 
 .14األىداف ومراقبة تحقيقيا"

 المفهوم المحاسبي لمحوكمة4 –ثالثا 

من الناحية المحاسبية، تعرف الحوكمة بأنيا:" توفير مقومات حماية أموال المستثمرين وحصوليم 
عمى الفوائد المناسبة، وضمان عدم استخدام أمواليم في مجاالت أو استثمارات غير آمنة، وعدم استغالليا 
من قبل اإلدارة أو المديرين لتحقيق منافع خاصة، ويتم ذلك من خالل مجموعة اإلجراءات والضوابط 

 .والمعايير المحاسبية"

ويرتكز ىذا التعريف عمى تحقيق الشفافية والتوسع في نطاق اإلفصاح عمى البيانات المحاسبية 
 . 15الدولية والقوائم المالية، ومزايا المديرين، وتطبيق المعايير المحاسبية

 االجتماعي لمحوكمةالمفهوم  –رابعا 

مفيوم حوكمة الشركات ال يضم الشركات والمؤسسات االقتصادية وأسواق المال فحسب، ولكن يمتد        
أو تقديم الخدمات، سواء كانت ممموكة  اإلنتاجليشمل كل المؤسسات العاممة بالمجتمع، وكل وحدات 
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لمقطاع الخاص أو لمقطاع العام، والتي يؤثر نشاطيا عمى رفاىية األفراد والمؤسسات ومستوى معيشة 
 .16المجتمع ككل

فمن الناحية االجتماعية، تيدف حوكمة الشركات إلى تحسين نوعية الظروف المعيشية لمعمال 
االجتماعية والحرص عمى تحّمل المسؤولية عن الموارد البشرية، عبر سّن وعائالتيم، وذلك لتفادي المشاكل 

القوانين التي ترعى حماية البيئة ورعاية الصحة وتأمين حياة األشخاص، وتفعيل مبادئ حقوق اإلنسان، 
ا المسؤولية االجتماعية لمشركات، ال تيتم فقط بتدعيم مكانة وربحية الشركة، ولكنيف. 17وتنمية المجتمع ككل

 . 18تيتم كذلك بتطور الصناعة واستقرار االقتصاد وتقدم ونمو المجتمع ككل

 المصالح أصحاب تجاه لمسؤوليتيا بأنيا: "تحّمل الشركات لمشركات لمسؤولية االجتماعيةويقصد با
 التزام المفيوم بيذا ويقصد والبيئة والمجتمع، والعاممين والموردين والعمالء والمستيمكين األسيم حممة من 

 تمتد بل فحسب، لوطنيا تجاه االقتصاد المسؤولية تقتصر وال لمساىمييا، أرباح بتحقيق فقط ليس الشركات
 19.المجتمع" من أخرى وفئات وأسرىم والعاممين البيئة لتشمل

التجارية  الدولي المسؤولية االجتماعية عمى أنيا: "التزام أصحاب النشاطات فقد عّرف البنك
لمجتمع المحمي والمجتمع ككل افي التنمية المستدامة، من خالل العمل مع موظفييم وعائالتيم و بالمساىمة 

 .20"التنمية في آن واحد لتحسين مستوى معيشة الناس بأسموب يخدم التجارة ويخدم

عرفتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عمى أنيا: "التزام المؤسسة بالمساىمة في التنمية كما 
االقتصادية، مع الحفاظ عمى البيئة والعمل مع العمال وعائالتيم والمجتمع المحمي والمجتمع بشكل عام، 

 .21ىادف إلى تحسين جودة الحياة لجميع األطراف"

 الشركاتمبادئ حوكمة  4الفرع الثاني

 فيما يمي: 2004تتمثل مبادئ الحوكمة وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لسنة 

 4مبدأ حماية حقوق المساهمين -أوال 

ييدف ىذا المبدأ إلى العمل عمى المحافظة عمى مصالح المساىمين أقمية كانوا أم أغمبية، صغارا 
 وضمان ممارسة حقوقيم.أم كبارا، 
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 .مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاممة -ثانيا 

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركاتتحديد  –ثالثا 

يقصد بأصحاب المصالح: البنوك العاممين، حممة المستندات، الموردون، العمالء، حيث العمل و 
 .عمى تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح 

 اإلفصاح والشفافية -رابعا 

يتناول اإلفصاح عن المعمومات اليامة ودور مدقق الحسابات واإلفصاح عن ممكية النسبة العظمى 
 .22الوضع المالي واألداء والممكية وحوكمة الشركات عنمن األسيم، ضمان اإلفصاح الدقيق 

 مسؤوليات مجمس اإلدارةتحديد  –خامسا 

كة وحممة األسيم من جية، والرقابة ضمان مسؤولية المجمس تجاه الشر  ويتحقق ذلك من خالل
 الفعالة عمى إدارة الشركة من جية أخرى. 

 الشركات أهداف حوكمة 4الفرع الثالث

 ما يمي: دي إلى تحقيق ؤ يحوكمة الشركات إن إتباع القواعد السميمة ومبادئ 

 مناسب الستثماراتيم، معضمان قدر مالئم من الطمأنينة لممستثمرين وحممة األسيم عمى تحقيق عائد  .1
 أقمية األسيم. حائزيالعمل عمى الحفاظ عمى حقوقيم وخاصة 

ظل  يأسواق المال العالمية، وخاصة ف فيتعظيم القيمة السيمية لمشركة، وتدعيم تنافسية الشركات  .2
 ...إلخ. يأو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيس استحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وحدوث اندماجات

وحسن توجيو الحصيمة منيا إلى االستخدام األمثل ليا، منعًا  وصصةالتأكد من كفاءة تطبيق برامج الخ .3
 قد تكون مرتبطة بذلك. يحاالت الفساد الت ألي من

أو أسواق المال،  يركات سواء من خالل الجياز المصرفتوفير مصادر تمويل محمية أو عالمية لمش .4
 ل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية. ظ يوخاصة ف

مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل عمى تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاممة  يتجنب االنزالق ف .5
 يالمحمية والعالمية، والمساعدة ف باالقتصاد، ودرأ حدوث انييارات باألجيزة المصرفية أو أسواق المال

 . 23يواالستقرار االقتصادقيق التنمية تح
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 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4المطمب الثاني

 10المؤرخ في  02-17بموجب القانون رقم لقد تم تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  
وتم  )الفرع األول(،المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  2017 جانفي
 )الفرع الثاني(. إلى مؤسسات متوسطة وصغيرة ومؤسسات مصغرة معايير تقسيمياتحديد 

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4الفرع األول

-17من القانون رقم  05بموجب المادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ف المشرع الجزائري عرّ  
، 24المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   2017 جانفي 10المؤرخ في  02

"تعّرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج كما يمي:
  السمع و/ أو الخدمات..."

،  02 – 17تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسري عمييا أحكام القانون رقم  كما تمّ  
 المحددة في المادة الخامسة كما يمي:سالف الذكر، وفقا لممعايير 

 ؛شخصا (250مائتين وخمسين )إلى (  1 واحد ) ُتشّغل من ـ "

السنوية  مجموع حصيمتهاال يتجاوز أو  ؛( ماليير دينار جزائري4) ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعةـ 
 ؛دينار جزائري (1مميار)

 . تستوفي معيار االستقاللية ...." ـ 

 02- 11معايير تقسيم المؤسسات وفقا لمقانون رقم  4الفرع الثاني

ىي كما  02- 17من قانون  5وفقا لممادة  معايير تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن  
 :يمي

الموافق لعدد الذي يمثل عدد األشخاص  ،نو المستخدماألشخاص معيار ىو و   المعيار الشخصي4ـ  1
لعمل المؤقت أو األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أّما ا ينمماعدد العبمعنى وحدات العمل السنوية، 

النسبة لممؤسسات . والسنة التي ُيعتمد عمييا بعتبران أجزاء من وحدات العمل السنويالعمل الموسمي في
 .25الصغيرة والمتوسطة التي تنشط، ىي تمك المتعمقة بآخر نشاط محاسبي مقفل

رقم وفقا لمعيار  ،الصغيرة والمتوسطة مّيز المشرع الجزائري فيما بين المؤسسات ـ المعيار المادي24
 .26شيرا( 12قفل مدة اثني عشرة)م بآخر نشاط ةالمتعمقاألعمال أو مجموع الحصيمة: وىي تمك 
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مائتين  إلى 50 بأنيا مؤسسة تشّغل ما بين خمسينمتوسطة الالمؤسسة  تعّرف ونتيجة لذلك، 
( 04إلى أربعة) ،( مميون دينار400ما بين أربعمائة)السنوي ورقم أعماليا  ، عامالشخصا  250 وخمسين

إلى جزائري ( مميون دينار 200ماليير دينار جزائري، أو مجموع حصيمتيا السنوية ما بين مائتي)
 .27( دينار جزائري01مميار)

شخصا  49تسعة وأربعين إلى  10عشرة  شّغل ما بينتمؤسسة  بأنياالمؤسسة الصغيرة  وتعّرف 
جموع حصيمتيا السنوية مأو  ،( مميون دينار جزائري400أربعمائة)ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي و  ،عامال

 .28( مميون دينار جزائري200مائتي)ال يتجاوز 

( 09( إلى تسعة)01)شخص ُتشغل من  مؤسسة )الصغيرة جدا( بأنياالمؤسسة المصغرة وتعّرف  
أو مجموع  ،جزائري( مميون دينار 40أقل من أربعين مميون)السنوي ورقم أعماليا  ،عمالأشخاص 

 .29( مميون دينار جزائري20عشرين)ال يتجاوز حصيمتيا السنوية 

عند تاريخ إقفال حصيمتيا المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة لمحد أو ما، عندما تسجل مؤسسة و  
ا طبق صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،، فإن ىذا الوضع ال يكسبيا أو يفقدىا الحدود المذكورة أعاله

 .        (30)( ماليتين متتاليتين02استمرت ىذه الوضعية لمدة سنتين)لألحكام السالفة الذكر، إال إذا 

أي وفقا لممعيار  ،فئة معينة حسب عدد عمالياوتجدر اإلشارة إلى أنو قد ُتصنف مؤسسة ما في  
، أي وفقا لممعيار المادي، وفي تمك وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعماليا أو مجموع حصيمتياالشخصي، 

  .31ُتعطى األولوية لمعيار رقم األعمال أو مجموع الحصيمة لتصنيفياالحالة 

فما أكثر من  ٪ 25فالمؤسسة المستقمة ىي كل مؤسسة ال يمتمك رأسماليا بمقدار معيار االستقاللية4   ـ 3
في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.تعريف مؤسسات أخرى، ال ينطبق عمييا قبل مؤسسة أو مجموعة 

المتضمن القانون التوجييي  02-17القانون رقم في حين تستفيد من تدابير الدعم المنصوص عمييا 
رأس ماليا االجتماعي  يمتمكلتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

 .32سمال االستثماريمن ِقبل شركة أو مجموعة شركات الرأ %49في حدود 

إن اليدف من تحديد المعايير السالفة الذكر، لمتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ىو  
السالف  02ـ  17استعماليا مرجعا لمنح كل أشكال الدعم والمساعدة المنصوص عميو في القانون رقم 

إلحصائيات، الذكر، لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومرافقتيا. وكذلك لجمع البيانات ومعالجة ا
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احلوكنة يف حتقيق التهنية االقتصادية للنؤشصات الصغرية دور 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

حيث يجب عمى المنظومة اإلحصائية الوطنية إعداد تقارير دورية وظرفية تتعمق بيذه المؤسسات التي تم 
 . 33تعريفيا سالفا

 أهمية الحوكمة في تحقيق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها 4المبحث الثاني

صغيرة والمتوسطة واستدامتيا، ويتضح إن من أىداف الحوكمة الرشيدة تحقيق تنمية المؤسسات ال
)المطمب  2009ذلك من خالل دراسة مضمون ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر الصادر سنة 

)المطمب ومن خالل التعرض لألىداف االقتصادية واالجتماعية التي يسعى الميثاق إلى تحقيقيا  األول(،
 الثاني(. 

 2003الراشد لممؤسسة لسنة مضمون ميثاق الحكم  4المطمب األول

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة ُوضع ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة تحت وصاية وزارة    
، ومبادئو األساسية )الفرع الثاني(وتضّمن الميثاق تعريفا لمحكم الراشد لممؤسسة  )الفرع األول(،التقميدية 

 )الفرع الرابع(.  ميثاقالالمؤسسات المعنية بتنفيذ و  )الفرع الثالث(،

 في الجزائرلممؤسسة ميثاق الحكم الراشد  ظهور 4الفرع األول

لقد تفاعمت كل من "جمعية حمقة العمل والتفكير حول الشركة" و "منتدى رؤساء المؤسسات" مع 
لممؤسسة في  إشكالية الحكم الراشد لممؤسسة، وتم ترجمتيا إلى مشروع أطمق عميو اسم "ميثاق الحكم الراشد

الجزائر"، وكان ذلك بخمفية تطوير سبل األداء، وبمورة الوعي بأىمية الحكم الراشد في تعزيز تنافسية 
 المؤسسات في الجزائر وكذا االستفادة من التجارب الدولية.

وفي ىذا السياق انضمت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية لفريق العمل في 
، 2008في إشارة إلى فريق العمل لمحكم الراشد بالجزائر سنة  Goal 08تحت تسمية  2007نوفمبر 

ثمرة لسمسمة األعمال التي قادىا فريق العمل بين الفترة الممتدة  2009ويعتبر ىذا الميثاق الذي صدر سنة 
مة المشاورات مع ، وفي غضون ىذه الحقبة الزمنية تمكن بعد سمس2008إلى نوفمبر  2007من نوفمبر 

األطراف الفاعمة بأن يقيس ويعمق حالة االستعجال لتبني ميثاق لمحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر، وكذا 
 .34الحاجة إلى إدراجو ضمن السياق الدولي المتميز باالبتكار وتبادل الخبرات
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احلوكنة يف حتقيق التهنية االقتصادية للنؤشصات الصغرية دور 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

 ميثاق الحكم الراشد لممؤسسةتعريف الحوكمة في  4الفرع الثاني

بأنيا: "الحكم الراشد  2009ُتعرف حوكمة الشركات حسب ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة لسنة          
لممؤسسة ىو عبارة عن فمسفة تسييرية ومجموعة من التدابير العممية الكفيمة، في آن واحد، لضمان استدامة 

 وتنافسية المؤسسة بواسطة:

 ـ تعريف حقوق وواجبات األطراف الفاعمة في المؤسسة.

 .35ـ تقاسم الصالحيات والمسؤوليات المترتبة عمى ذلك"

رّكز التعريف السالف الذكر، عمى أىداف حوكمة الشركات، من تحقيق التنمية المستدامة، وخمق 
روح التنافسية بين المؤسسات، ثم بّين أن ىذه األىداف تتحّقق بالّتسيير الفّعال لممؤسسة من خالل تطبيق 

قدية، من حقوق وواجبات األطراف الفاعمة في المؤسسة، ثم تحديد الصالحيات والمسؤوليات االلتزامات التعا
 المترتبة عنيا.

 لممؤسسة محكم الراشد األساسية لالمبادئ  4الفرع الثالث

كإطار ودليل إرشادي يسمح بفيم المبادئ  2009يعتبر ميثاق الحكم الراشد الذي صدر سنة 
 :36لممؤسسات الجزائرية والمتمثمة فيما يمياألساسية لمحكم الراشد 

 4الشفافية – أوال

جميع الحقوق والواجبات وكذلك الصالحيات تكون أن لتحقيق مبدأ الشفافية في المؤسسات ينبغي 
 لمجميع.وصريحة واضحة وجمية  عنيا،  والمسؤوليات الناجمة

 4اإلنصاف – ثانيا

وكذا االمتيازات في المؤسسة،  الشريكةالحقوق والواجبات بين األطراف  يقصد باإلنصاف أن تكون
 .وعادلة بطريقة منصفةم، موزعة مات المرتبطة بيوااللتزا

 4 والمساءلة المسؤولية - ثالثا

 .متقاسمةدة بأىداف دقيقة وليست محدّ  كل طرف في المؤسسة، مسؤولية يجب أن تكون 

الذين يعيدون لممديرين بإدارة شركتيم، من حقيم مساءلتيم عن أي ويقصد بالمساءلة أن المالك 
 تغيرات تطرأ عمى ىذا االتفاق.
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احلوكنة يف حتقيق التهنية االقتصادية للنؤشصات الصغرية دور 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

 التبعية )المحاسبة( - رابعا

عن الشيء  ،اآلخرالطرف أمام  شريك في المؤسسة يكون محاسباكل طرف يقصد بالمحاسبة أن 
 .والمسؤولية المنوط ب ل الشخصالذي ىو مسؤول عنو، بمعنى تحمّ 

وىذه المبادئ األربعة السالفة الذكر، مترابطة فيما بينيا، وتطبق معا، أي أنيا غير اختيارية، وال 
يمكن عزليا عن بعضيا البعض، وىذا يعني أن عممية توزيع المسؤوليات وعممية الرقابة أو المحاسبة، 

ة تخضع لتوزيع المسؤوليات يجب أن تتم بإنصاف وشفافية، عالوة عمى ذلك، فإن قواعد اإلنصاف والشفافي
 .37واإلشراف 

 لممؤسسة المؤسسات المعنية بتنفيذ ميثاق الحكم الراشد 4الرابعالفرع 

 يخّص غير أن الميثاق الحالي ال  ،مبدئيا كل المؤسسات الجزائرية معنية بمبادئ حوكمة الشركات
المؤسسات ذات رأسمال عمومي والتي تخرج إشكالية الحوكمة فييا عن نطاق الميثاق الحالي، ألنيا ترتبط 

ميثاق الحكم الراشد موجو خاصة في حين  بمقارنة خاصة تتوقف عمى االستعمال الجيد لألموال العمومية.
 :المؤسسات التالية إلى

تصبو إلى ديمومة واستمرارية نشاطيا كما  مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، والتي -
 تطمح إلى فرض نفسيا ضمن اقتصاد عصري وتنافسي، تمعب دور المحرك لمتنمية الوطنية.

 . 38المؤسسات المساىمة في البورصة، أو تمك التي تتييأ لذلك -

يرة ييتم أكثر بالمؤسسات الصغ 2009وميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر الصادر سنة 
والمتوسطة وبالقطاع الخاص، ويظير ذلك جميا من خالل مساىمة الوزارة الوصية وىي وزارة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية، لدعم ىذا الميثاق، كما أن ىذا الميثاق موجو بصفة خاصة 

 .39لمجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، وىو ىدف ذا أولوية

 ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دافأه 4الثانيالمطمب 

نظرا لممشاكل التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من سوء التسيير وانعدام الشفافية 
في تقرير  99الجزائر المرتبة تصّدر وتفشي الفساد، والرشوة والمحسوبية والمحاباة...وغيرىا، أدى ذلك إلى 

مما حتم عمى رجال األعمال التفكير في ، 40 2007سبتمبر 26منظمة الشفافية الدولية الذي صدر في 
 مبادئ حوكمة المؤسسات الجزائرية. وضع 
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احلوكنة يف حتقيق التهنية االقتصادية للنؤشصات الصغرية دور 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة وبذلك ييدف الميثاق إلى معالجة جممة من المشاكل 
كما ييدف الحوكمة إلى مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة  )الفرع األول(،والمتوسطة في الجزائر

 )الفرع الثاني(. والمتوسطة لتحقيق التنمية واستدامتيا 

 المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأهمية الحوكمة في حل  4الفرع األول

لقد جاء ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة لمعالجة بعض المشاكل المتعمقة بالحوكمة والتي تعاني منيا 
  )ثانيا(.ومشاكل خاصة  )أوال(ويمكن تقسيميا إلى مشاكل عامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 4 لمحكم الراشد لممؤسسةالمشاكل العامة  –أوال 

 ر4 الخمط بين الممكية والتسيي  - 1

تعيش فئة معتبرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمقطاع الخاص، مشاكل عويصة، 
سببيا النمط العائمي لمتسيير، وحصره بشكل مباشر وبالكامل في يد المالكين الذين يتوصمون كيفما كان 

 لمحفاظ عمى سيرورتيا يوم بعد يوم.

وبالتالي يكون المالك ىو نفسو المسير لممؤسسة، وبالتالي يولد الخمط بين الوضعيتين، وىذا يمتد 
حتى عمى مستوى العالقات مع األطراف الخارجية، ومن أجل ضمان بقاء ونمو ىذه المؤسسات يجب 

تين مجتمعتين في حتى ولو كانت الوظيفالفصل بين وظيفة المدير ووظيفة المسير وتحديدىا تحديدا دقيقا، 
  يد شخص واحد. 

  ضعف قواعد التسيير4  – 2

مما يؤدي إلى و غياب قواعد التسيير، وضعفيا، مما ُيضعف قدرة المؤسسات من أن تكون تنافسية، 
 ميا عن تمويميا. زعزعة ثقة البنوك في ىذه المؤسسات وتحجّ 

 وبالتالي يجب إيجاد قواعد واضحة لمتسيير، وتكون بشفافية، لضبط أكثر نتائج المؤسسة.

 انغالق المؤسسة عمى نفسها4 – 3

عدم استفادتيا من الخبرة واالستشارة الخارجية، يؤدي إلى انغالق ىذه المؤسسات عمى نفسيا، إن 
القضاء عمى ثقافة العزلة الناتجة عن النمط وكذا الشراكات الممكنة، التي تساىم دون أدنى شك، في 

 العائمي والشخصي. 
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احلوكنة يف حتقيق التهنية االقتصادية للنؤشصات الصغرية دور 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

 مشاكل االنتقال والخالفة4  – 4

 وذلك ألنخالل مرحمة االنتقال والتحويل، استمراريتيا صعوبة الحفاظ عمى تعاني المؤسسات من 
السمطة المطمقة في الذي لو المؤسس يجمع بين كل من المركز الرئيسي الوحيد لممساىمين، ودور المدير 

 . 41القرار، وحينما يموت أو يتقاعد، فإن المؤسسة تضطرب بأكمميا

وعند حدوثيا، تجد المؤسسة غارقة في مشاكل  ومشاكل االنتقال والخالفة غير متوقعة عادة، 
 مستعصية قد تقودىا إلى الخطر. 

 المشاكل الخاصة لمحكم الراشد لممؤسسة4  –ثانيا 

الكبيرة التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىو صعوبة الحصول عمى المشاكل من إن ـ  1
والبنوك ترفض ذلك نتيجة ضعف رأسمال تمك المؤسسات أو ألن حساباتيا السابقة أو القرض البنكي، 

اشد المتوقعة ال تعكس الحقيقة االقتصادية ليذه المؤسسات. وبذلك فإن اليدف من وضع قواعد الحكم الر 
لممؤسسة ىو زيادة شفافية المؤسسة تجاه العميل المصرفي، وصحة الحسابات وارتباطيا بالحقيقة 

 االقتصادية لممؤسسة. 

ـ في الشركات العائمية، يثار مشكل البحث عن شركاء خارجين عن المساىمين، إذ يبدي أقمية  2
يير المؤسسة بالنظر لممساىمين المساىمين الحذر والخوف من فقدان حقيم في المراقبة الالزمة لتس

باألغمبية. وبواسطة التطبيق الصارم لمبادئ الحكم الراشد، يمتزم مالك المؤسسات بتحديد الشروط المناسبة 
 . 42لوضع الثقة في المستثمرين الخارجين والمحافظة عمى حقوقيم

مة يجعل العالقة نزيية ـ ىناك عالقة عدائية بين المؤسسة واإلدارة الجبائية، وتطبيق مبادئ الحوك 3
وشفافة مع ىذه اإلدارة، وذلك بشفافية الحسابات، وبالمقابل تحصل المؤسسة عمى الدعم المالي من 

  . 43السمطات العمومية في ىذا الشأن

ـ تعرف الكثير من المؤسسات نزاعات داخمية بين المساىمين، وبذلك مبادئ الحوكمة تبين حقوق  4
، ويجب ضبط الصالحيات والتقسيم الدقيق حقوق المساىمين األقميينوالتزامات كل طرف وحماية 

، وتوضيح العالقة بين المساىمين والمسيرين، وتحديد الييئات: مجمس اإلدارة، المجمس التنفيذي، لموظائف
 .  44الجمعية العامة...
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احلوكنة يف حتقيق التهنية االقتصادية للنؤشصات الصغرية دور 

 واملتوشطة

 مداخلة حتت عهوان

 أهمية الحوكمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها 4الفرع الثاني

إن المبادئ األربعة السالفة الذكر التي أقرىا ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة تؤدي إلى تطوير 
، ومن نتائج اتوبالتالي جمب االستثمار  ،المؤسسة واستدامتيا، حيث تخمق ىذه المبادئ الثقة في المؤسسة

إدارة المخاطر  حسن )أوال(،الحوكمة الرشيدة نذكر ما يمي: تحسين جودة المعمومات المالية لممؤسسة 
والحصول عمى رأس جمب االستثمارات  )ثالثا(، واإلداري مكافحة الفساد المالي)ثانيا(،  واألزمات المالية

   )رابعا(.المال 

 جودة المعمومات المالية لممؤسسة4تحسين  –أوال 

إن التطبيق السميم لمبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحقيق جودة المعمومات والتقارير المالية، حيث تكون 
 . 45تمك التقارير دقيقة وصادقة وموضوعية، إلى جانب االلتزام بالقوانين والتشريعات

   حسن إدارة المخاطر واألزمات المالية4  -ثانيا 

أعمال الشركة بتحديد المسؤوليات والقدرة عمى المساءلة، وذلك يمتزم القائمين بدور الرقابة عمى 
بيدف تحقيق الحوكمة الرشيدة، وذلك سواء كان القائم بالرقابة مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والمدققين 

 الداخميين والخارجيين.

ويمتزم أعضاء فعمى مجمس إدارة الشركة مراقبة المخاطر التي تحيط بنظام المراقبة في الشركة، 
مجمس اإلدارة باالطالع عمى كافة القضايا التي تخص الشركة، وعدم استغالليم موقعيم لتحقيق مكاسب 

 .46شخصية، وأن يكونوا موضع ثقة ونزاىة في أدائيم ألعماليم

ولجنة المراجعة، ليا صالحيات تكفل ليا حق ممارسة الدور الرقابي عمى أعمال التدقيق الداخمي 
جي، ومتابعة تقاريرىم لمتأكد من قيام إدارة الشركة بتنفيذ ما تحويو تمك التقارير من نتائج والخار 

 . 47وتوصيات

ويستدعي الحكم الراشد لممؤسسات، إيجاد نظام رقابي فعال، وضرورة تحقيق الشفافية واإلفصاح 
ليدف الرئيسي من ظيور عن المعمومات المالية، وذلك لضمان حقوق المساىمين وحقوق الغير، وقد كان ا

فالس البنوك والشركات العالمية سنة  ، والتي كان 2008الحوكمة ىو تخطي األزمة المالية العالمية، وا 
 سببيا الرئيسي الفساد المالي واإلداري.
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فتطبيق مبادئ الحوكمة ىو السبيل نحو مواجية األزمات المالية والمخاطر، وذلك نظرا لما تضمنو 
من الشفافية والعدالة واإلنصاف والمساءلة واإلفصاح وحماية حقوق أصحاب المصالح وتطبيق ىذه المبادئ 

 القوانين واألنظمة والمواثيق األخالقية المينية.

 مكافحة الفساد المالي واإلداري4  –ثالثا 

يعد الفساد من المعوقات الكبرى لمنمو االقتصادي، فالفساد يؤدي إلى انخفاض مستويات 
االستثمار، واتساع القطاع غير الرسمي، وارتفاع تكمفة أداء األعمال، وعدم الثقة في التعاقدات، وتستطيع 

قي فحسب،  حوكمة الشركات أن تقمص من فرص الفساد، وذلك بجعل الفساد ليس مجرد سموك غير أخال
 بل سموك غير قانوني كذلك، وذلك بسن عقوبات صارمة لمكافحة الرشوة.

كما أن قيم الشفافية يعني حصول المستثمرون عمى المعمومات الميمة في الوقت المناسب، وال يتم 
 ون، ويتصرف المدير معن أفعالي ونمساءل اتالقرار  وااتخاذ القرارات خمف األبواب المغمقة، ويصبح متخذ

 .48الشخصية يمبما يخدم مصمحة الشركة وليس مصالح

  4والحصول عمى رأس المال  جمب االستثمارات –رابعا 

       اإلقراضحيث تعزز  ،49تشجع الحوكمة االستثمار وتخفض من تكمفة  رأس المال
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 الخاتمة4

ىو دليل إرشادي، وغير إلزامي، صدر برعاية  2009سنة الصادر ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة 
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية، بيدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 واإلنصاففي تطبيق مبادئ الحوكمة، والمتمثمة في أربعة مبادئ أساسية وىي: الشفافية والمساءلة 
 والمحاسبة. 

الراشد، فصل الممكية عن التسيير، حيث أن ممارسة وظيفتي الممكية من أىم أىداف الحكم 
والتسيير مشكل تعاني منو غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألنيا غالبيتيا شركات عائمية، ويؤدي 

 ذلك إلى ضعف التسيير وعدم القدرة عمى التنافسية، وزعزعة ثقة البنوك في التمويل. 

شد لممؤسسة إلى حماية حقوق المساىمين وأصحاب المصالح، من خالل كما ييدف الحكم الرا
تفعيل مبدأي الشفافية واإلفصاح عن المعمومات المالية، ومساءلة المسؤولين والمسيرين، ورقابة نشاط 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 المتوصل إلييا في البحث ىي: النتائجومن 

خاصة في القانون التجاري تنظم أحكام الشركات  ـ عمى الرغم من وجود نصوص قانونية
التجارية، وتبين حقوق وواجبات كل طرف في الشركة، وحماية حقوق الغير المتعامل معيا، وعمى الرغم 

المتضمن القانون التوجييي لتطوير   2017 جانفي 10المؤرخ في  02-17القانون رقم من صدور 
النصوص غير كافية لمقول بتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إال أن ىذه

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

 ـ عمى الرغم من صدور القانون رقم المتعمق بالفساد و   ونصو عمى بعض مبادئ الحوكمة إال
 أنو نص يجب تفعيمو وتطبيقو والتأكيد عمى النزاىة والمساءلة وتحمل المسؤولية.

 الراشد لممؤسسة كرس مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ـ إن ميثاق الحكمOCDE  

 التالية: التوصيات ونتيجة لما سبق نقدم 

الصغيرة والمتوسطة، التي تضمنيا ميثاق الحكم ات سـ يجب تكريس مبادئ الحوكمة في المؤس
 الراشد لممؤسسة.
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 ،ـ يجب تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالشركات التجارية وبالمحاسبة المالية
ألن ىذه النصوص ىي صمام  تطبيقا سميما ويجب تفعيمياوبالمنافسة والبنوك ومكافحة الفساد وحماية البيئة 

 .األمان الضامن لحوكمة جيدة لممؤسسات

ة والعدالة واإلنصاف، ألن غياب ىذه المبادئ يزعزع ـ يجب تفعيل مبادئ المساءلة والمسؤولي
 الثقة في المؤسسات الجزائرية، وال يجمب االستثمار ويؤدي إلى تفشي الفساد المالي واإلداري.

  ،ـ يجب تفعيل مبادئ اإلفصاح والشفافية، من أجل حماية حقوق المساىمين وأصحاب المصالح
 الح الشخصية عمى مصالح الغير.ومن أجل مراقبة المسيرين، وعدم تغميب المص
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 الهوامش4

                                                           
 .2017يناير  11، صادر بتاريخ 02جريدة رسمية عدد  1
 .2001ديسمبر  15، صادر بتاريخ 77جريدة رسمية عدد 2
المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  02 – 17المادة األولى والمادة الثانية من القانون رقم  3

 .، سالف الذكروالمتوسطة
 .، سالف الذكرالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02 – 17من القانون رقم  26المادة  4

في الشركات في القانون المبناني )واقع وضرورة("، ورقة بحثية مقدمة في الندوة العممية حول حبيب مزىر، "الحوكمة 5
 5 – 4 – 3"حوكمة الشركات"، المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، المنعقد في بيروت أيام 

 .1، ص2017أفريل 
،  2008، اإلسكندريةوالمديرين التنفيذيين، الدار الجامعية،  اإلدارةجالس محمد مصطفى سميمان، حوكمة الشركات ودور م 6

 .15ص 
محمد عمى سويمم، حوكمة الشركات في األنظمة العربية والمقارنة بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية، دار  7

 .9،  ص 2010النيضة العربية، القاىرة، 
 .90،  ص 2012أحمد عمي خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  8
حبيب مزىر، "الحوكمة في الشركات في القانون المبناني )واقع وضرورة("، ورقة بحثية مقدمة في الندوة العممية حول 9

 5 – 4 – 3ربية، المنعقد في بيروت أيام "حوكمة الشركات"، المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول الع
 .1، مرجع سابق، ص2017أفريل 

محمد مصطفى سميمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري )دراسة مقارنة(، الدار الجامعية،  10
 .18، ص 2009االسكندرية، 

 83أحمد عمى خضر، مرجع سابق، ص 11
، جامعة قسنطينة، الجزائر، 37، عدد اإلنسانيةمجمة العموم كات في التنمية االقتصادية"، مناور حداد، "دور حوكمة الشر  12

 .164، ص2012جوان 
 بنك االستثمار القومي،محددات الحوكمة ومعاييرىا: مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا في مصر"، محمد حسن يوسف، " 13

 .4، ص 2007مصر، 
 مجمة االقتصاد االسالمي العالمية،حسين عبد المطمب األسرج، "أىمية تطبيق الحوكمة في المصارف االسالمية"،  14

 /print/yeshttps://giem.kantakji.com/article/details/ID/36/5، منشور عمى الموقع التالي: 2014
L'OCDE précise que : « le gouvernement d'entreprise fait référence aux relations entre la 

direction d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et d'autres parties 

prenantes. Il détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d'une 

entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d'assurer une surveillance des résultats 

obtenus » 

Cité par : Alain COURET ; « L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des 

sociétés », Revue des sociétés ; 2005 ; p.57.  
 . 13، ص2007، اتحاد المصارف العربيةحوكمة الشركات ودور مجمس اإلدارة،   عدنان بن حيدر بن درويش، 15

 .91أحمد عمي خضر، مرجع سابق، ص  16

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/365/print/yes/
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 االقتصادي اإلصالحمجمة نرمين أبو العطا، "حوكمة الشركات.....سبيل التقدم مع إلقاء الضوء عمى التجربة المصرية"،  
 ، منشور عمى الموقع التالي:6، ص2012أفريل  18العدد الثامن، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 

http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/erj/14-2012-04-18-19-48-03/14 ، 
17 Roxana FAMILY , « La responsabilité sociétale de l'entreprise : du concept à la norme », 

Recueil Dalloz ; 2013.p.1558. 
 .6نرمين أبو العطا، مرجع سابق، ص 18
فى الدول ولية االجتماعية لمشركات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية  ؤ تفعيل دور المس حسين عبد المطمب األسرج،" 19

العربية"، مداخمة مقدمة في الممتقى العممي الثالث حول "منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية"، كمية العموم االقتصادية 
 . 1، ص2012فيفري  15و 14والتجارية وعموم التسيير، جامعة بشار، يومي 

سونطراك الجزائرية، أرامكو السعودية نموذجا("،  محمد فالق، "المسؤولية االجتماعية لمشركات النفطية العربية )شركتي 20
 . 31، ص2013، ورقمة، 12، عدد مجمة الباحث

 .نفسورجع الم  21
 60محمد يزيد صالحي، بن بريكة عبد الوهاب، "واقع حوكمة الشركات: دراسة ميدانية على املؤسسات املدرجة في البورصة"،  ص   22

 مقال منشور على املوقع التالي: 

archives.univ-biskra.dz › bitstream › صالحي محمد يزيد 
 ،االقتصادي اإلصالحمجمة نرمين أبو العطا، "حوكمة الشركات.....سبيل التقدم مع إلقاء الضوء عمى التجربة المصرية"،  23

 التالي:االلكتروني ، منشور عمى الموقع 2012أفريل  18العدد الثامن، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 
http://www.cipe-arabia.org/index.php/publications/erj/14-2012-04-18-19-48-03/14 

 .2017 يناير 11بتاريخ ، صادر 02عدد جريدة رسمية  24
المتضـــــــــــمن القـــــــــــانون التـــــــــــوجييي لتطـــــــــــوير المؤسســـــــــــات  02 – 17مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  5مـــــــــــن المـــــــــــادة  6الفقـــــــــــرة  25

 سالف الذكر.، الصغيرة والمتوسطة

، سالف المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17من القانون رقم  5المادة  من 7الفقرة  26
 .الذكر

 . ، سالف الذكرالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17من القانون رقم  8 المادة  27

 . ، سالف الذكرالتوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمتضمن القانون  02-17من القانون رقم  9 المادة  28

 . ، سالف الذكرالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17من القانون رقم  10 المادة  29

 . ، سالف الذكروالمتوسطةالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  02-17من القانون رقم  12المادة   30
 . ، سالف الذكرالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17من القانون رقم  11المادة 31

 . ، سالف الذكرالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17من القانون رقم  7 المادة 32

 . ، سالف الذكرالمتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17نون رقم من القا 14المادة  33

واقع حوكمة الشركات في الجزائر ودورىا في تحسين األداء، دراسة تطبيقية "فتيحة بن عربية، عبد القادر بميادي،  - 34
الماستر،  كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم ، مذكرة لنيل شيادة "بسعيدة SPAلحالة شركة المواد الكاشطة 

 .66، ص 2015موالي الطاىر، سعيدة، .التسيير، جامعة د
، 2009وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية، " ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر"، إصدار  35
 .16ص

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRqvCK4-7mAhVIhRoKHUIrDd4QFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Farchives.univ-biskra.dz%2Fbitstream%2F123456789%2F7389%2F1%2F%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A%2520%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2520%25D9%258A%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25AF.pdf&usg=AOvVaw1HYWtNkXURZpqCBoF2nmph
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 .27وص 66، ص 2009جزائر سنة ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في ال 36

 .66، ص 2009ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر سنة  37
مجمة ، "أثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لميثاق الحكم الراشد عمى جودة المراجعة المالية"حمادي نبيل،  38

داري  .83-84ص ص  ،2012، جامعة المدية، الجزائر، 11ة، العدد أبحاث اقتصادية وا 
 .19، ص ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر

 19، ص 2009ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر سنة  39
حوكمة الشركات ودورىا في التقميل من عمميات التضميل في السوق المالي والحد من كمال بوعظم، زادي عبد السالم، " 40

وقوع األزمات مع اإلشارة إلى واقع حوكمة الشركات في بيئة األعمال الدولية" ، مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حول 
 19و 18ة وعموم التسيير، عنابة، يومي "الحوكمة وأخالقيات األعمال في المؤسسات"، كمية العموم االقتصادية، التجاري

 .11ص 2009نوفمبر 
 .21، ص 2009ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة في الجزائر سنة  41

 .24، ص2009لممؤسسة في الجزائر سنة  ميثاق الحكم الراشد 42

 .24، ص2009لممؤسسة في الجزائر سنة  ميثاق الحكم الراشد43

 .25، ص2009زائر سنة لممؤسسة في الج ميثاق الحكم الراشد44
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 مقدمة

إن التطرق إلى موضوع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث البحث عن صور 
االقتصادية  في عالقاتيا التجارية وطنيا ودوليا وأثر ىذه  تالممارسات التي قد تمارسيا بعض الكيانا

الممارسات عمى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقودنا والحال إلى معرفة اإلطار القانوني الذي 
 تدور في فمكو ىذه الممارسات التجارية، وىنا ال يفوتنا أن نذكر بأن التنظيم الدولي لقضايا المنافسة والتجارة

مى الرغم من عدم تشريعو في سياق مقنن ومنظم، فيو يحيمنا في كثير من األحيان إلى معرفة ما ع
تختزنو النيج والنظم الوطنية لمدول السباقة في مجال تنظيم المنافسة وىيكمتيا وبخاصة اإلتحاد األوروبي 

مستويات التنموية، وحدة في والو.م.أ ثم إننا نممس بالرغم من تباعد األقطار بين ىذه الدول وتباين في ال
الرؤية القانونية تكاد تكون متطابقة ،ما يحيمنا إلى القول أن ذلك يمثل أحد مؤشرات العولمة القانونية لبيئة 

 التجارة واألعمال. 

هل االستناد إلى مبدأ المنافسة يسمح  ولعل اإلشكالية التي يمكن أن نسوقيا في ىذا المقام
خذ بأسباب التجارة الحرة عمى إطالقها دون حدود أو قيود ، أو باألحرى إذا كان بالتغمغل في األسواق واأل

لكل قاعدة استثناء ، فما حدود وقيود المنافسة التجارية سواء ضمن البيئة الوطنية أو الدولية ، بالنظر 
ميدان إلى تكامل وترابط كل منهما ، انطالقا من التداخل الواضح بين البيئة الوطنية والدولية في 

 المنافسة التجارية؟
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 المبحث األول: المركز االحتكاري في التجارة الدولية

سنتناول في ىذا المبحث ما يرتبط بدور اتفاقية الجات في إعادة التوازن القانوني الواجب وجوده في  
عرقمة إرساء العدالة  حقل العالقات التجارية الدولية وكذا الدور الذي تمعبو الشركات المتعددة الجنسيات في
 في الممارسات التجارية الدولية وبخاصة إزاء تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 المطمب األول: مضمون قواعد الجات في حماية تنافسية المؤسسات 

واقع األمر أن التعريج لموضوع االحتكار في سياق التجارة الدولية ليس من بد يحيمنا ذلك إلى  
ية الجات التي تمثل اإلطار القانوني المبدئي الذي أفرزت من خاللو القواعد الدولية اليامة التطرق التفاق

ىدفيا تنظيم العالقات التجارية بين األطراف المتعاقدة عمى الرغم من التحديات التي واجيتيا من حيث 
 . اع العالمإنفاذىا تطبيقيا ،نظرا لالختالفات الواقعية بين النيج والنظم المعمول بيا في بق

مما ترتب عنو ضرورة البحث عن طريقة مناسبة لتطويع ىذه القواعد أو المبادئ لكي تنسجم مع التطبيق 
الفعمي بما يتالئم مع أوضاع الدول وحالتيا االقتصادية ،وليذا عممت ىذه االتفاقية الدولية عمى تعزيز 

ة الدولية وانسيابيا دون أن يحول في ذلك الروابط والصالت بين أعضاء الدول بما يساىم في تدفق التجار 
 1عراقيل من شأنيا التأثير عمى ىذا االنسياب أو يحد من المنافسة ويحوليا إلى منافسة غير عادلة.

فقد سعت ىذه االتفاقية نحو تكريس مبدأ المساواة بين الدول من خالل عدم التفرقة الذي ينبني  
لجميع الدول في سياق العالقات التجارية وحظر كل تمييز في  عمى ضرورة التزام كل دولة بنفس المعاممة

ذلك كما أوجبت عمى الدول األعضاء تفادي إقامة تكتالت اقتصادية من أجل عرقمة انسياب التجارة بين 
الدول أو وضع عراقيل تحد أو تنيي ىذا االنسياب، أو الييمنة عمى مجريات بيئة الـأعمال في األسواق 

أساليب المنافسة الغير مشروعة أو االنحراف عن الممارسات التجارية المنضبطة الدولية بإتباع 
 2والمستقيمة.

ومن أىم االتفاقيات الدولية التي تناولت مواضيع ذات الصمة بقضايا المنافسة االتفاقية الخاصة 
التي يترتب عنيا بالتجارة في السمع بالمادة الثانية التي تطرقت إلى حظر الممارسات الصريحة أو الضمنية 

إعاقة تدفق الواردات من السمع، أو زيادة الحماية الوطنية عن المقرر في الجداول الخاصة بالتزامات الدول 
األعضاء أمام منظمة التجارة العالمية، كذلك نص المادة الثالثة التي نصت عمى ضرورة المعاممة الوطنية 

ات وضع قيود كمية عمى الواردات لغايات تشجيع لمواردات والمادة السادسة التي تحظر عمى الحكوم
 لمستثمر الوطني والحد من منافستو.ا
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ثم ىنالك اتفاقية مكافحة اإلغراق والتي نصت عمى حق الدول األعضاء في تطبيق إجراءات  
لمكافحة اإلغراق وىذا لغرض مواجية الدول لصور الممارسات السعرية الغير عادلة واليادفة إلى اكتساح 

واق من خالل إقصاء المنافسين القائمين وغمق الفضاء التنافسي في وجو المنافسين المحتممين وىو ما األس
ينجر عنو مساس بالصناعات الوطنية وتيديد لممستثمر الوطني وحتى األجنبي في إطار الشراكة القائمة 

 3بينيما.

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطمب الثاني: احتكارية الشركات المتعددة الجنسيات في مواجهة الم

سقاطا لما تقدم من أفكار يمكن القول أن االحتكار في نطاق التجارة الدولية ىو كل إجراء  وعميو وا 
ينتج عنو عرقمة انسياب التجارة الدولية القائمة عمى التخصص اإلنتاجي لمدول وفق ما تتمتع بو من مزايا 

المتخمفة ورفاىية المجتمع الدولي ،وىذا ما ترمي إليو منظمة  نسبية وبما يحقق عدالة التبادل وتنمية البمدان
التجارة الدولية أي العمل ألجل القضاء عمى كل الممارسات التي يكون القصد من ورائيا الحد من المنافسة 

 الطبيعية أو جعل األسواق الدولية رىينة االحتكار والييمنة الناجمة عن الممارسات الغير عادلة.

اآلليات المعتمدة من قبل ىذه الشركات لمسيطرة عمى األسواق الدولية وتيديد  ولعل من أىم
االستثمار بنوعيو الوطني واألجنبي، عرقمة نقل التكنولوجيا من خالل فرض شروط غير متكافئة عمى 

من اتفاقية تربس بحظرىا الممارسات التي من شأنيا اإلخالل  04المرخص لو وىو ما تناولتو المادة 
ارة الدولية من خالل تقييدىا أو إعاقتيا بطريقة غير معقولة، كذالك ما تضعو بعض الدول من بالتج

القوانين التمييزية بين المستثمر الوطني واألجنبي وىو ما يعد خرقا لمبدأ المعاممة الوطنية المنصوص عميو 
 في اتفاقية إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة.

 تغالل الوضع المهيمنإساءة اس المبحث الثاني:

من خالل ما تقدم سنعمل عمى بيان مسألة غاية في األىمية ،األولى تتعمق بضرورة بيان أن قدرة 
المؤسسة لموصول إلى الوضع االحتكاري من حيث المبدأ ال اعتراض عميو، ثم سنعرج إلى استغالل التاجر 

في وفي المطمب الثاني نبرز من خاللو توجو ليذا الوضع بطريق تعسفي يتنافى مع قواعد المنافسة العادلة 
 كل مشرع في ذلك وكيف عالج األمر وفق مقاربتو القانونية.
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 المطمب األول: الوضع االحتكاري القانوني

في الواقع إن إعطاء ىذا العنوان ليذا المطمب يحتاج لشيء من اإليضاح ،حيث يعتبر وصول 
االحتكارية واستجالب لمعمالء بجاذبية وفاعمية يعتبر من حيث العون االقتصادي إلى مستوى من القوة 

المبدأ أمرا مشروعا ال اعتراض عميو لالعتبارات المتقدمة ،ألن الضرر التنافسي أمر متوقع بل ىو نتيجة 
منطقية ومن تحصيل حاصل ناجم عن تفاعالت السوق من عرض وطمب وما يدور في السوق من تجاذب 

يحدث في شتى األسواق الدولية، عمى اتساع نطاقيا وتنوع البضائع والخدمات وتنافس وىو أمر عادي 
المتداولة فييا، وبالتالي ال يمكن إقامة المسئولية في جانب األعوان االقتصاديين المتسببين في ىذا الضرر 

كان التنافسي متى كان تنافسيم ال ينطو عمى استعمال وسائل مخادعة واحتيالية أي بعبارة أخرى متى 
 سموكيم التنافسي ينسجم مع مقتضيات النظام العام االقتصادي السائد في حقل بيئة األعمال.

ويؤيد ما تناولناه في ىذا الصدد ما قضت بو محكمة العدل العميا األمريكية في أحد القضايا التي 
لالحتكار... "  بقوليا أنو " ال يوجد ثمة حظر قاطع وبات ومباشر في قانون شارمان 1111عالجتيا سنة 

وىذا يؤيد ما تناولناه سابقا ،فالقانون األمريكي المتعمق بالمنافسة والذي يمكن وصفو بأنو أصل وأم القوانين 
الدولية الحديثة لما لو من السبق التاريخي في معالجتو لقضايا المنافسة واالحتكار ،ال ير في أن السيطرة 

 .المحظورة، بل يجد أنيا حتمية طبيعية عن المنافسة وتداعياتيااالقتصادية أو االحتكار من قبيل المقاصد 

ولكن المرفوض أو باألحرى المحظور ىو وقوع التاجر فيما حذرت منو المادة الثانية من قانون 
شارمان، وىو قيام العون االقتصادي بسموك إيجابي يستيدف منو االستحواذ عمى المركز االحتكاري أو 

ومنتيجا في ذلك خطة غير مشروعة وبعبارة أدق، ال يمكن شجب االحتكار أو اإلبقاء عميو مستخدما 
ترتيب المسؤولية القانونية عمى التاجر الواصل إليو إذا تولد ىذا االحتكار من احد السبل التالية التي نذكرىا 

 عمى سبيل المثال ال الحصر نظرا التساعو رقعة األفعال التنافسية المشروعة :

حصول التاجر عمى حصة سوقية تفوق منافسيو عن طريق ما يمتمكو من ميارات تجارية فائقة  -
ومن أمثمة ذلك استغالل العون االقتصادي لبراءة االختراع سواء توصل إلييا ىو شخصيا من خالل أعمال 
لو البحث العممي أو عن طريق استغاللو لرخصة البراءة عن طريق االمتالك بشرائيا أو الترخيص 

باستغالليا، وىنا يتحقق لمتاجر ما يصبوا إليو عادة غالبية التجار وىو السعي نحو السيطرة عمى األسواق 
من خالل احتكارىا بإتباع أساليب المعرفة الفنية التي تخدم مصالحيم إلى حد كبير ،فال يمكن والحال 

توصل إليو تم بطريق مشروع ، وىو اعتبار ىذا األسموب من قبيل إساءة استغالل الوضع االحتكاري ألن ال
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ما يندرج ضمن اقتصاد المعرفة ،كذلك األمر ينطبق عمى استغالل العون االقتصادي لمكوادر واإلطارات 
التي يحوزىا وىو ما يجعمو يتعاقد معيم بعقود عمل ويشترط عمييم االلتزام بعدم منافستو أو اإلبقاء عمى 

 .ن الزمنطاقاتيم العممية تحت تصرفو فقط لمدة م

إضافة إلى ما سمف ذكره استغالل التاجر أو مؤسسة األعمال لألسرار التجارية التي تنطوي عادة  
عمى مكونات المنتج والعناصر المختارة الداخمة فيو، حيث تعطي المنتج ميزة تنافسية تمكن التاجر من تبوء 

جر في بيئة األعمال يعد أمرا طبيعيا مركز احتكاري في السوق، إذا فيذا االحتكار الذي يتوصل إليو التا
ومشروعا، بل إن كل السياسات االقتصادية المعمول بيا في البمدان المتقدمة نجحت بفضل مواكبتيا ليذا 
النيج االقتصادي الذي يقوم عمى استغالل المعرفة الفنية واالستئثار بيا، وىو من األعمال المباحة متى تم 

ل وصمو بأية مخالفة بحسبان أن المنافسة ذاتيا تفترض بذل أقصى بطريق مشروع إذ ال يمكن والحا
 4المجيود من أجل الوصول لميدف المنشود وىو التفوق والتقدم والذي نطمق عميو االحتكار.

كذلك الوضع عندما يحصل التاجر عمى المركز االحتكاري من خالل دخولو المنفرد في سوق  
دولية أو وطنية عادة ما ال تستوعب أكثر من تاجر واحد نظرا لطبيعة االستثمار المتعمق بيذا النوع من 

التنقل عن طريق التجارة التي قد تتطمب خبرة أو تكنولوجيا عالية التعقيد كما ىو الحال مثال في مقاولة 
الجو أو البحر أو مقاولة حفر آبار النفط ...الخ فيذه األسواق وبحكم خصوصيتيا كما تقدم ذكره تحتاج 
إلى قمة من المتنافسين بحيث يؤدي في الغالب األعم إلى ىيمنة شخص معنوي واحد عمييا، وىو ما يطمق 

ذلك في أحد قراراتو القضائية بخصوص  عميو اصطالحا االحتكار الطبيعي ، وقد أقر القضاء األمريكي
حيث دفع المدعي إزاء المدعى عميو بما   wampوشركة   tildob iyadنزاع قضائي نشأ بين شركتين 

مؤداه وجود تآمر عميو بغية إقصائو من تجارة التمفاز في أوىايوا ،بيد أن المحكمة قررت أن كال المتنازعين 
 .الحتكاري الطبيعي في السوق ذات الصمةىما بصدد التنافس بصدد نيل المركز ا

وطالما أن األمر سيستقر في نياية المطاف ألحدىما ال محالة ،فإن احتياز المدعى عميو وحصولو 
عمى الصفقة ال يشكل والحال أية مخالفة لممادة الثانية من قانون شيرمان ، وقد أصابت المحكمة المقصد 

ذىبت مذىبا آخر لما تمكنت الشركة من استغالل تكنولوجيا بأخذىا ىذا التوجو في حكميا، ألنيا لو 
 اليوائي في السوق المعنية، ولو بقي الحال عمى ما ىو عميو بالنظر إلى ندرة المنافسين في ىذا المجال،
وألدى ذلك إلى إعاقة المنافسة وعدم تشجيعيا خصوصا وأن الوضع المعالج يحتاج إلى وجود مستثمر 

 5ميما كمف األمر.
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 يمكن والحال الفصل من الناحية التطبيقية بين الوضع االحتكاري وصور الممارسات الغير فال
تنافسية  إذ تؤدي ىذه األخيرة إذا لم تكن ىنالك متابعة ومسؤولية في حق المتسبب في خرق النظام العام 

شريعي أو عدم االقتصادي إلى ىيمنة المقاولة أو التاجر عمى السوق ذات الصمة نظرا لقصور النص الت
إنفاذ القوانين المنظمة لسموك المتعاممين االقتصاديين لدرء المخالفات االقتصادية القائمة أو المحتممة عمى 

 6حد سواء .

وقد أشار إلى ما سبق بيانو المشرع التونسي بما مؤداه أن وضعية الييمنة عمى السوق ال تعد أمرا 
ة، فيذه األخيرة تحظر فقط إساءة استغالل ىذا الوضع، ذلك أن محظورا في ذاتو وال ترفضيا قوانين المنافس

الممارسات التجارية لممؤسسات تتسم بالحركية والتغير، وأن الضرر التنافسي أمر ال يمكن االحتراز منو 
ألنو نتيجة منطقية عن تقمبات السوق وانفتاحو، نحو استقطاب العمالء والتربح بمختمف الوسائل المتاحة 

 المشروعة.

والبد من اإلشارة إلى أن مبدأ عدم حظر االحتكار في ذاتو يسري عمى القانون األردني، بحسبان 
أنو ليس ىنالك من حظر أو منع لالحتكار إذا تم التوصل إليو بطريق مشروع ولم ينشأ عن استغاللو فعل 

ر عمى أي مؤسسة ليا من قانون المنافسة األردني بقوليا " يحظ 40تنافسي سمبي ،وذلك ما أكدتو المادة 
وضع مييمن في السوق أو في جزء ىام منو، إساءة استغالل ىذا الوضع لإلخالل بالمنافسة أو تقييدىا أو 

 الحد منيا، بما في ذلك اآلتي:

التصرف أو السموك المؤدي  –تحديد أو فرض أسعار أو شروط  إعادة البيع السمع والخدمات  -
التمييز بين  –إلى عرقمة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائيا منو أو البيع بالخسارة 

 العمالء....".

ففي الو.م.أ  حقيقة يمكن أن يكون من الصعب وضع معايير محددة لتعريف الييمنة عمى السوق ،
اىر السمبية التي تطفوا عمى األسواق والتي من جممتيا والتي تعد من الدول السباقة تاريخيا في معالجة المظ

االحتكار، تفادى المشرع لدييم ونعني بذلك الكونغرس إيراد مفيوم جامع مانع لموضع االحتكاري في 
نما عرفتيا المحاكم التقميدية بأنيا" قوة لمتحكم في األسعار السائدة في السوق أو الستبعاد  القانون المدون، وا 

وىو منحى قضائي يعتبر سميما إلى حد ما ،فميس من شك أن أبرز تجميات السيطرة التي يصل  المنافسة"،
 .إلييا األعوان االقتصاديين ترتسم مالمحيا من خالل رفع األسعار واإلبقاء عمى ىذا االرتفاع
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ع بالرغم من وفرة المنتج في األسواق، وىو ما يطرح تساؤال عريضا حول من يقف وراء ىذا االرتفا 
وما حجم القوة والسيطرة التي يمتمكيا ىذا المشروع االقتصادي حتى يبقي عمى األسعار ممتيبة، ولعل 
الجانب االيجابي الذي نثني فيو عمى منحى المشرع األمريكي بخصوص عدم خوضو في ماىية الوضع 

نو أراد أن يتفادى المييمن عمى الرغم من األقدمية التاريخية لو في إصدار قوانين مكافحة االحتكار ،أ
 .التطور الذي تعرفو بيئة األعمال التجارية

وما ليذا التطور النوعي من آثار عمى صعيد تحول المفاىيم من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم  
صمود ىذا المفيوم أمام تنوع صور الممارسات الغير تنافسية الرامية إلى تحقيق التنفذ والييمنة، ما يجعل 

اجزا وقاصرا عن اإلحاطة الشاممة بسموك المشروعات االقتصادية ما يؤدي والحال إلى النص القانوني ع
تمكنيا من المراوغة والمواربة قصد استغالل عدم امتداد المفيوم القانوني إلى سموكيا االحتكاري نتيجة 

 قصوره وعجزه أمام السموك االحتكاري الجديد.

العامل الوحيد الذي يؤخذ في االعتبار لدى تحديد وتجدر اإلشارة إلى أن النصيب من السوق ليس 
ما إذا كانت ىنالك قوة احتكارية أم ال؟، فثمة عوامل أخرى كثيرا ما تجاىميا الفقو والنظم القانونية الدولية 
السائدة عمى الرغم من أثرىا الفعال، مثل وجود حواجز أمام الدخول لمسوق، ومراقبة منافذ اإلنتاج والتوزيع 

  وفي الحكم الصادر في قضية ميشالن التقني، واقتسام األسواق ومصادر التموين وغيرىا، والتطور
Michelin  من 60ذكرت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي أن الوضع المييمن يشير بموجب المادة

الالزمة لمنع  معاىدة الجماعة االقتصادية األوروبية إلى حالة قوة االقتصادية تعطي مؤسسة األعمال القوة
اإلبقاء عمى منافسة فعالة في السوق ذات الصمة ألنو يسمح لممؤسسة بأن تتصرف عمى نحو مستقل عن 

 منافسييا وعمالئيا وأخيرا بالنسبة لمستيمكي منتجاتيا أو خدماتيا.

ز وعميو واستنادا إلى ما تم تناولو في الفقرات السابقة ،أمكن القول بأن مفيوم إساءة استعمال مرك
قوة سوقية مييمن يشير إلى الممارسات التجارية المانعة لممنافسة التي قد تباشرىا شركة مييمنة من أجل 
المحافظة عمى مركزىا في السوق أو تعزيز ىذا المركز والمالحظ عمى الصعيد التشريعي أن معظم البمدان 

ركز القوة السوقية المييمن في المتقدمة منيا والنامية عمى حد سواء، قد أدرجت حظر إساءة استعمال م
النظم والتشريعات المتصمة بالمنافسة عمى غرار كندا وايطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي قانون المنافسة الخاص 

عمى التجاوزات التي تقوم بيا الشركة ألجل المحافظة عمى مركزىا أو  60باالتحاد األوروبي تنطبق المادة 
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عمى التجاوزات ذات الطابع االقصائي ، بل أيضا عمى بعض أشكال تعزيزه في السوق فحسب، ليس فقط 
 التجاوزات االستغاللية مثل التسعير المفرط.

ويشتمل ىذا المفيوم عمى عنصرين ىما مسألة الييمنة والقدرة عمى ممارسة القوة السوقية، حيث أن 
صمة، وعندما تكون الشركة تحصل عمى مركز مييمن، عندما تستأثر بحصة كبيرة من السوق ذات ال

من  %04حصتيا السوقية أكبر بكثير من حصة أكبر منافسييا، فعندما تكون الشركة حائزة عمى نسبة 
الحصص السوقية مثال ،فإنيا عادة ما تعتبر شركة مييمنة يمكن والحال أن تثير شواغل فيما يتعمق 

مستقمة وعندما تسيء استعمال قوتيا  بالمنافسة وذلك عندما تكون لدييا القدرة عمى تحديد األسعار بصورة
 7السوقية، إال أنو يجب معرفة أن المركز المييمن ال يعتبر في حد ذاتو مانعا لممنافسة بيذه الصفة.

إن القوة السوقية تمثل قدرة شركة أو مجموعة من الشركات المتصرفة بصورة مشتركة عمى رفع 
بقائيا عمى نحو مربح عند مستويات تفوق المستوى الذي يمكن أن يسود في ظل المنافسة لفترة  األسعار وا 

طويمة من الوقت، ويشار إلى القوة السوقية أيضا تعبير االحتكار، وتفضي ممارسة أو إساءة استعمال 
مركز القوة السوقية المييمن إلى انخفاض الناتج وخسارة في الرفاه االجتماعي ،وباإلضافة إلى تحديد 

سعار التنافسية ،فإن ممارسة القوة السوقية يمكن أن تتجمى في شكل تراجع األسعار تفوق مستويات األ
 نوعية الخدمات ونقص االبتكار في األسواق ذات الصمة.

وتشتمل العوامل التي تنزع إلى خمق قوة سوقية عمى وجود درجة عالية من التركز السوقي ،ووجود 
تورده شركات يكون سموكيا موضع تحقق من  حواجز تعترض الدخول، واالفتقار إلى بدائل لممنتج الذي

قبل السمطات المعنية بالمنافسة، كما أن استعمال إساءة استغالل الوضع المسيطر ،يمكن أن تتفاوت تفاوتا 
 واسعا من قطاع آلخر، وتشتمل عمميات إساءة االستعمال ىذه عمى الحاالت التالية :

 ألسعار والتسعير أالفتراسي والتمييز في ا- فرض أسعار غير معقولة أو مفرطة-

 ورفض التعامل ورفض البيع–

 والبيع المشروط أو البيع المتالزم من حزمة المنتجات -

 ومنع تقديم التسييالت وما إلى ذلك.-
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 المطمب الثاني: إساءة استغالل الوضع المهيمن في القوانين المقارنة

بالقوة االقتصادية التي يمتمكيا المشروع يرتبط المركز المتحكم أو المييمن في السوق عادة 
االقتصادي بحيث تعطى لو المكنة والقدرة العالية عمى التأثير بصورة فعالة وحيوية عمى حجم أو كمية 
المعروض من البضائع والخدمات ليس ىذا وحسب، بل حتى في األسعار ما يجعل العون االقتصادي أو 

تحكم في السوق بل وحتى التنبؤ بالمتغيرات التي سيشيدىا ،كيف المشروع أو مؤسسة األعمال قادرة عمى ال
ال وىي المتحكم الرئيسي فيو، وبالتالي ومن تحصيل حاصل اعاقة وتعطيل أية منافسة قد تحاول الظيور 
من قبل المشروعات األخرى، وسنعمل من خالل ىذا المطمب الغوص في كيفية معالجة النظم القانونية 

ستخدام المركز المييمن، بما يفيد في التعرف عمى أي التشريعات العالمية األكثر إحاطة المقارنة إلساءة ا
وتوفيقا في بناء منظومة قانونية فاعمة في تنظيم السوق وما يدور فييا من عوامل العرض والطمب 

 والمنافسة.

   ثالثا: في التشريع األوروبي واألمريكي

الفقرة الثانية أي تعريف يتمحور حول االستخدام  024ادة في أوروبا وتحديدا فرنسا فمم تشتمل الم
من القانون التجاري الفرنسي عمى  024/42الغير مشروع لممركز المتحكم في السوق، بل اكتفت المادة 

إعطاء بعض األمثمة عن التصرفات التي يقوم بيا المشروع المتحكم في السوق والتي من شأنيا عرقمة أو 
ه من المشروعات، ومن أمثمة تمك التصرفات " رفض البيع دون مبرر مشروع ،البيع إعاقة المنافسة لغير 

المقترن بشروط تعسفية، التمييز في المعاممة بين المشروعات المختمفة التي تتعامل مع المشروع المتحكم 
 إنياء العالقات التجارية بشكل تعسفي". في السوق،

وما المنشأة لالتحاد األوروبي فمم تكن شاذة عن بقية أما عن موقف المشرع األوروبي في اتفاقية ر 
التوجيات القانونية التي ذىبت إلييا مختمف التشريعات اآلنفة الذكر، بحيث ىي األخرى تركت إعطاء 

ساءة استخدامو لمقضاء والفقو حتى يدليان بدلوىما في ىذا النطاق، واكتفت بذكر  ماىية لممركز المييمن وا 
 62مساسا بالحرية التنافسية أو الحد منيا أو القضاء عمييا من خالل نص المادة بعض الصور لما يعد 

من االتفاقية الخاصة بتأسيس االتحاد األوروبي ، ومن الممارسات التي ذكرتيا فرض أسعار معينة من قبل 
المشروع المشروع المتحكم لمشراء أو البيع، أو فرض شروط غير عادلة في الصفقات واالتفاقات التي يكون 

المسيطر أحد أطرافيا، أو تحديد كمية اإلنتاج ،أو إجراء التطوير التقني والتكنولوجي الضار بالمستيمك ، 
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أو فرض شروط يتم من خالليا التمييز في المعاممة بين المشروعات المختمفة أو البيع المقترن بشروط 
 8تعسفية.

 1614ولى من قانون شارمان الصادر سنة أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فإن المادة األ
نصت عمى اعتبار كل عقد أو تجمع أو شركة أو أي اتفاق غير مشروع إذا تم قصد تقييد المبادالت أو 
المقايضات أو التجارة فيما بين الواليات المتحدة مع بعضيا أو بينيا وبين الدول األجنبية األخرى، كما 

الممارسات االحتكارية التي تقوم عمى التمييز  1110ون الصادر سنة تحظر المادة األولى من قانون كاليت
في أسعار البيع أو الشراء لممنتجات المتماثمة في ناحية النوع، كما تمنع المادة الثانية من القانون ذاتو 
الممارسات االحتكارية التي تقوم عمى البيع أو التأجير ألشخاص معينين دون غيرىم، كما وتحظر المادة 
السابعة الممارسات االحتكارية اليادفة إلى االستحواذ عمى أسيم الشركة المساىمة بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة أو موجودات أي شخص بيدف االحتكار والسيطرة عمى جانب معين من التجارة.

د صفوة القول إن االتجاه الذي يعتمده ويتبناه المشرع التجاري في كل من العراق ومصر واإلتحا
األوروبي والو.م.أ بخصوص التصور حول إساءة استعمال الوضع االحتكاري يكاد يكون موحدا من حيث 
عمال  الصياغة المفظية، لكنو متطابق تماما من حيث األىداف المتوخاة تحقيقيا وىي ضبط السوق وا 

اخ يسوده العدل التوازن بين مصالح األعوان االقتصاديين وتمكينيم من التمتع بمزايا المنافسة في من
والمساواة دون اإلخالل بحرية المنافسة والحق في استثمارىا استثمارا مشروعا ال يمس بالنظام العام 

 االقتصادي.

وىو توجو يستفاد منو العمل عمى تطوير وتنويع المصادر القانونية اليادفة نحو إثراء المنظومة 
نحو التساوق والتناغم بين مختمف النيج والنظم القانونية التشريعية لمتجارة الدولية التي تتجو يوما بعد يوم 

السارية المفعول في كل أصقاع المعمورة،بما يمكن من تحقيق بل وتفعيل مفيوم العولمة القانونية التي 
 تسيم في سوادىا العديد من المنظمات الدولية وبخاصة المنظمة العالمية لمتجارة.

ل من الدول المذكورة سمفا، حول إيراد مفيوم جامع مانع أما رأينا بخصوص تفادي المشرع في ك
إلساءة الوضع االحتكاري ،نرى بأنو توجو سميم يرمي في بعده العممي تفادي الوقوع في مغبة العجز 
التشريعي عن اإلحاطة بممارسات وصور أخرى لمممارسات االحتكارية التي تمبس ثوبا آخر لكنيا تستيدف 

 من الييمنة والمزيد من السيطرة في األسواق الدولية بطريق التحايل عمى القانون.  نفس االتجاه وىو المزيد
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 استغالل المركز المهيمن المبحث الثالث: صور ممارسات إساءة

مما ال شك فيو أن تحرير النشاط االقتصادي وذلك بإلغاء القيود عمى ممارسة األنشطة االقتصادية 
االقتصاد عموما والذي يتعزز بالمنافسة الحرة التي تدفعو نحو التطوير  عموما، يتبعو فائدة عامة تعود عمى

واالبتكار والتجديد، بحيث أن تفاعل قوى العرض والطمب في سياق المنافسة الطبيعية يحقق أجود السمع 
وأنسب األسعار ،مما يجعل السوق تستقر أوضاعيا لفترة محددة ،ولما كان من تبعات وآثار المنافسة ىو 

ولعل السؤال الذي يطرح  ث الضرر التنافسي والذي يجعل القوة لمشروع ما مقارنة ببقية المشروعات،حدو 
نفسو في ىذا المقام مؤداه ماىي صور الممارسات التي يتخذ فييا المشروع التجاري المييمن سموكا ينطوي 

لتطرق ألىم الممارسات عمى إساءة واضحة ومؤثرة عمى البيئة التنافسية ،وسنعمل في ىذا المبحث عمى ا
التي ينتيجيا التجار في سبيل بسط نفوذىم وقوتيم التحكمية عمى السوق ومجرياتيا من خالل المطالب 

 :التالية

 المطمب األول: التقييد الرأسي لممنافسة

إن اختالف المراكز االقتصادية بين المشروعات بحكم اختالف تاريخ وقوة كل مشروع واختالف 
عة لكل مشروع من شأنو وىذا أمر طبيعي وحتمي خمق أوضاع ومستويات مختمفة السياسات المتب

لممشروعات التجارية النشطة في بيئة التجارة ،حيث ينجر عنو وجود مشروعات في قمة اليرم االقتصادي 
بحيث تؤدي دور المنتج الرأسي مثال، وأخرى في قاعدة اليرم بحيث تعمل عمى تسويق وتوزيع ما يتم 

من ىذه المؤسسات ،وىو وضع دارج ومتداول في كبرى االقتصاديات العالمية، وال يثير أي خرق أو إنتاجو 
تجاوز أو معارضة لمنظام التنافسي مادام األمر يقتصر عمى تفاعل لقوى العرض والطمب في صورة 

 طبيعية تسمسمية ،فرضيا منطق التباين في المراكز االقتصادية.

تاجر األعمى مرتبة في حرية وقناعة التاجر األدنى مرتبة منو بحيث لكن قد يتدخل المنتج أو ال
يفرض عميو شروطا أو تدابير معينة تنشأ بينيما في إطار من التناسق واالتفاق المعقود بينيما وىو ما 
يطمق عميو اصطالحا ،بالتقييد الرأسي لممنافسة فما ىو مضمون ىذا المصطمح وأين نجد تطبيقاتو العممية 

 عالج المشرعين والنخب الفقيية ىذا الوضع الطارئ عمى الحرية التنافسية.وكيف 

 أوال: مفهوم التقييد الرأسي لممنافسة

" ويطمق عميو من ناحية أخرى التقييد العمودي ،وىو عكس ونقيض األفقي ويقصد بيا تمك 
التوزيع أو الخدمات كتمك التي تعقد بين  االتفاقات التي تتم عمى مستويات مختمفة في سوق اإلنتاج أو
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منتج يتواجد في مستوى عال نسبيا وموزعين يعممون في مستويات منخفضة دنيا مقارنة بمستواه عمى 
مجرى السمعة مثال إلى المستيمكين تشمميما شروط عقدية مقيدة ، وتستمد ىذه الممارسات مرجعيتيا من 

ة العمودية لمبضائع ،انطالقا من منتج المواد األولية إلى سمسمة اإلنتاج والتوزيع ،بمعنى من الحرك
المستيمكين ومرورا بالصانع والموزع، حيث تقتضي فرض سعر البيع عمى الموزع، مما ال يسمح لو بتحديد 

 ىامش ربحو ،وىو ما يشكل مساسا بحرية تحديد األسعار في السوق".

 ثانيا: تطبيقاتها في التجارة الدولية

فيما بين مؤسسات األعمال تنقسم بصورة أساسية إلى رأسية وأفقية، فالرأسية كما  إن االتفاقات
تناولنا ذلك سابقا ىي تمك التي تنشأ بين مشروعات متباينة من حيث المركز االقتصادي في السوق، بحيث 

مم األدنى يكون أحد الطرفين أو أكثر في مرتبة عميا واآلخر في المرتبة الدنيا، ما يجعل الذي ىو في الس
يخضع ألوامر وتوجييات الذي يعموه عمى الرغم من استقالل كل منيما، من الناحية القانونية أي تمتع 

 .كالىما باالستقالل المالي والتجاري

فاالتفاقات الرأسية أو العمودية ىي تمك العقود التي تقيد الطرف األدنى وتنشأ وتبرم بين مؤسسات  
مختمفة من عممية التصنيع والتوزيع، كاالتفاقات التي تعقد مثال بين مصنعي األعمال التي تعمل في مراحل 

مكونات ومصنعي المنتجات التي تشتمل عمى تمك السمع، وبين المنتجين وتجار التجزئة أو بين تجار 
الجممة والتجزئة ونشير إلى أنو من حيث المبدأ تمثل ىذه االتفاقات الناشئة بين مؤسسات األعمال خرقا 

ضحا لقوانين المنافسة والسوق، ويستثنى من ىذا الحظر إذا كانت ىذه المؤسسات تعمل تحت كيان فا
مشترك يجمعيما من خالل الممكية أو قواعد التسيير التي تضبط العالقات القائمة بين المؤسسة األصمية 

 9والفروع التابعين ليا عبر اإلقميم الوطني أو الدولي.
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 الخاتمة

في الوقت الذي يشيد فيو العالم تحوال نوعيا في مجاالت االقتصاد والتجارة من خالل التدفق اليائل    
لالستثمارات وتنامي معدالت التجارة الدولية، وما صاحب العولمة االقتصادية من انتقال لعناصر اإلنتاج 

مار الخاص بالمؤسسات بمكوناتيا المادية والمعنوية، أصبحت الحاجة جد ممحة لتوفير مناخ لالستث
الصغيرة والمتوسطة سواء الوطنية أو األجنبية، خصوصا في الشق المتعمق بالمنافسة التي يستوعب 
فضائيا قضايا الممكية الفكرية والممارسات التجارية وىو ما جعل معظم االتفاقيات الدولية تحاول إضفاء 

واتفاقية المتعمقة بالتجارة في السمع ، واتفاقية طابع قانوني لممنافسة كما ىو األمر في اتفاقية التربس 
مكافحة اإلغراق، حيث أن ضمان منافسة عادلة ومشروعة تمثل احد أىم متطمبات تدعيم االستثمارات 
األجنبية وما يتطمع إليو المستثمر بما يشكل ضمانة أساسية الستمراره في ممارسة تجارتو بكل طمأنينة في 

يمة بحمايتو من الممارسات المقيدة لممنافسة والتي تخمق أوضاع غير متوازنة مناخ تسوده الضمانات الكف
 في السوق وتعمل عمى ضرب مصداقية النزاىة في النظام التجاري. 
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 مقدمة:

 مينالمتعام أحسن تختار العمومية، الصفقات مجال في الكبرى لممشاريع إنجازىا في الدولة إن

 ال المتعاممين ىؤالء أن غير والبشرية، المادية المواردو  والتقنية الفنية زايامال توفر حيث من اإلقتصاديين
 أكبر نجاعة لتحقيق وذلك مناولة، عقود مراإلب يمجؤون ما وغالبا لوحدىم الصفقة عقد موضوع تنفيذ يستطيعون

 .الصفقة تنفيذ وتسييل

سنة  غاية إلى اإلستقالل منذ الممتدة الفترة في العمومية السمطات تماملم يحظ موضوع المناولة بإى
 لم الذي األمر، 8811و 8891، 8891 العمومية لسنوات بالصفقات متعمقة قوانين صدور رغم  8811

 الرسمية اإلنطالقةو  ،كيرااإلشت لمنظام الدولة إلنتياج ذلك ويرجع الوطني االقتصاد في دورىا ببروز يسمح

 ركز والذي 1988 لسنة اإلقتصادية لممؤسسات العمومية التوجييي القانون بصدور جاءت بالمناولة لإلىتمام

 المرسوم صدر التسعينيات بداية مع و المقاوالت، فييا بما المتوسطةو  الصغيرة المؤسسة دور تفعيل عمى

 الثانوي لمتعامل منو جزءا خصص الذي ،زائريالج وميةالعم الصفقات قانون المتضمن 494-88 رقم التنفيذي

 .العمومية الصفقات تنفيذ وسائل من وسيمة واعتبره

 حتى باإلىتمام بالمناولة الحكومة رادةإ يترجم صريح نص أي يوجد لم العممي الواقع في أنو غير

 ذلك وأتبعو والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات لترقية التوجييي القانون المتضمن 81-18رقم  األمر صدور

اإلنطالقة الفعمية  وتجسدت 811-19 رقم بموجب المرسوم المناولة تطوير و لترقية الوطني المجمس بإنشاء
المناولة، وتبعو المرسوم  ألحكام جديدة بصياغة جاء الذي 191-81لممناولة بصدور المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي كان تجسيدا إلىتمام  149-81الرئاسي 
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد عمى ذلك في المشرع الجزائري بالمناولة وتفعيل دورىا في تطوير ا

 المتضمن القانون التوجييي الجديد لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 11-89القانون 

ويحتل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية االقتصادية 
واإلجتماعية، بإعتبارىا إحدى دعائم التنمية اإلقتصادية التي تمثل إحدى أىم اآلليات القانونية والتنظيمية 

متزايد لتوليد فرص عمل الالزمة إلحداث تغييرات ىيكمية في بنية االقتصاد الوطني، وفي ظل اإلحتياج ال
قادرة عمى إستيعاب الزيادة في قوة العمل فضال عن التحديات التي تطرحيا التطورات االقتصادية العالمية، 
برزت أىمية وجود قطاع إقتصادي فاعل مكون من نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يتمتع بالقدرة 

 مية.عمى المنافسة و عمى المساىمة في تحمل أعباء التن
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غير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية ومنيا الجزائر تواجو تحديات كبيرة نتيجة 
ما برز من تطورات إقميمية ودولية، وما شيدتو األسواق المحمية والدولية مؤخرا من التكتالت االقتصادية 

 ف مع العولمة.اإلقميمية، وتعاظم المنافسة ما يجعميا تواجو صعوبات كبيرة في التكي

من ىنا كان من الضروري إيجاد اآلليات القانونية والتنظيمية الكفيمة بالنيوض بقطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، ولعل من أىم ىذه اآلليات عقود المناولة والتي تعتبر األداة المفضمة لتكثيف نسيج 

ترقية وتطوير المناولة بيدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق وضع سياسة واضحة ل
 تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني.

إلى أي مدى تساىم عقود المناولة في تكثيف نسيج المؤسسات وعميو نطرح اإلشكالية التالية: 
 الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل االقتصادي في الجزائر؟

 ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية سنعتمد الخطة التالية:

 ول: ماىية المناولةالمبحث األ

 المطمب األول: مفيوم المناولة

 المطمب الثاني: األحكام التعاقدية لممناولة        

 المبحث الثاني: المناولة في الصفقات العمومية

 المطمب األول: تحديد المجاالت والنسب المسموحة لممناولة في الصفقات العمومية 

 لة في الصفقات العموميةالمطمب الثاني: اآلثار التعاقدية لممناو  
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 المبحث األول: ماىية المناولة

 الدول المتقدمة، في اإلقتصادية تنميةال لتحقيق األمثل التعاقدي األسموب المناولة أصبحت لقد

 المشاريع حتىو  منيا الصناعية ال سيما الكبرى والمشاريع القطاعات في خاصة مستمر تطور في وفعاليتيا

 من أصبح حيثب الفني، التخصصو اإلقتصادي  التطور مقتضيات إلى راجع وذلك ،والمتوسطة الصغيرة

 .إنجازه عمى معو ليتعاون غيره إلى المجوء دون كبيرا مشروعا ينفذ أن بمفرده واحد متعاقد عمى الصعب

 المطمب األول: مفيوم المناولة

 الفرع األول: تعريف المناولة

 "بأنيا عموما الفقو ينحصر مفيوم المناولة من الناحية القانونية في فكرة التعاقد من الباطن، فيعرفيا

 عقد محل من جزء أو بكل مقاوال فرعيا، يدعى إلى آخر األصمي المقاول يسمى شخص بمقتضاه يعيد عقد

 1"من ذلك يمنع لم ما العمل رب مع األول أبرمو الذي المقاولة

 عقدين تضم مجموعة عقدية ضمن إال يثبت ال الفرعية المقاولة وصف أن عمى الفقو غالبية ويجمع

 قائم الثاني والعقد األصمي، والمقاول رب العمل بين قائم األول العقد مثنى، مثنى مرتبطين أطراف وثالثة اثنين

 .الفرعي والمقاول األصمي المقاول بين

 الفرعية المقاولة أصبح عقد الباطن، من آخر مقاول مع األول الفرعي المقاول تعاقد إذا السبب ليذا

 األول المقاول" ولفظ ،األول العمل ربعمى  لمداللة" الحقيقي العمل رب "لفظ في ستخدم أصميا، عقدا األول

 لك بو فيراد" األصمي المقاول "لفظ أما ،األول العمل رب مع مباشرة متعاقد أول مقاول كل عمى لمداللة"
 ".عرضي عمل رب "مصطمح أيضا عميو ، ويطمقالباطن من تعاقد آخر مقاول

 الفرعية، لممقاولة بالمفيوم القانوني العربية التشريعات من العديد غرار عمى الجزائري المشرع أخذ وقد

 العمومية. وقانون الصفقات المدني، القانون في الباطن من تعاقد بإعتبارىا أي

 الخاص التاسع ضمن الباب وىذا بالمقاولة المتعمق األول الفصل من ثالثال القسم في ليا فخصص

 تعتبر حيث ،من القانون المدني الجزائري 565و 564 فقط مادتين ليا مفردا العمل، عمى الواردة بالعقود

 فيوملم تطبيقية حالة ثانية جية ومن جية، من الباطن من المقاولة عقد إبرام لجواز القانوني األساس األولى

رب  إتجاه الفرعي المقاول أعمال عن مسؤوال األصمي المقاول بقاء قررت بعدما عن الغير العقدية المسؤولية
 .العمل
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 اإلقتصاديالصغرية واملتوشطة وحتقيق التكامل 
 مداخلة حتت عهوان

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد المناولة

 من العقد لمفيوم صورة تطبيقية المدني القانون في الوارد بمفيوميا المناولة اعتبار عمى الفقو يجمع

 جوانب عدة من ليتبعو لو سابق مقاولة عقد أساسي بوجود بشكل مرتبط العقد ىذا وجود يكون وبذلك ،الباطن

 .واحد محل في الشتراكيما نظرا

 بعض في الصناعية إال المناولة لمصطمح دائم بشكل مرادفة ليست الباطن من التعاقد عبارة إن

 المناولون يستطيع ال حيث عة السيارات،كصنا الضخمة الصناعات في خاصة وبصورة المحدودة الحاالت

 وىنا الصناعة، ليذه الالزمة والقطع المكونات جميع السيارات من مصنعي احتياجات كافة تمبية المباشرون

 المقدمة المؤسسات احتياجات لمواجية الفرعي أو الباطن من التعاقد األولى إلى الدرجة من المناولة يمجأ

 .لألعمال

 2من الباطن أوال: تعريف العقد

 من األفكار المكرسة لبعض  إنتقاداتو إنطالقا من الباطن من العقد بمفيوم إىتماما الحديث الفقو أولى

و ىي  9191الذي قام بدراسة سنة  Néretعمييا، فيعتبر  مستقر مبادئ أنيا عمى والمقدمة التقميدي الفقو
الدراسة األولى من نوعيا لمعقد من الباطن أنو عممية تتطمب عمى األقل وجود ثالثة أشخاص وعقدين 

 بين يكون لو تابع ثاني وعقد الثاني، األصمي والمتعاقد األول األصمي المتعاقد بين قائم أصمي عقدإثنين، 

 غير إحالال األخير ىذا إحالل يتم بموجبو والذي فرعي، متعاقد يسمى آخر ومتعاقد الثاني األصمي المتعاقد

 المنفعة. في أو األصمي العقد تنفيذ في إما المشترك الطرف من كامل

 العالقة تحديد عند فقط يتوقف ال ألنو شمولية، أكثر طنالبا من أن ىذا المفيوم لمعقد فيو شك ال ومما

نما عميو، الذي يستند األصمي والعقد الباطن من العقد بين  من لمعقد المزدوجة الوظيفة بتبيان ذلك عمى يزيد وا 

 :قسمين إلى يصنفو عمى أساسيا والتي الباطن

 أن ذلك واليدف، المحل في فيشترك العقدان األصمي العقد لتنفيذ وسيمة فيو الباطن من العقد فيكون .9

 بموجب االلتزام بيذا مدينا الغير ىذا من يجعل كمو، بحيث أو التزامو من جزء تنفيذ في يحل غيره المتعاقد

 .لو المنفذ الحقيقي يعتبر وبأدائو الباطن من العقد

 جية ومن الخدمة، الحقيقي من المستفيد أي األصمي الدائن رضى قد جية من فيكون الوسيط المتعاقد أما

 من العقود من النوع ىذا ضمن الباطن والوكالة من الفرعية المقاولة لتدرج األداء، ىذا بقدر ذمتو تبرأ ثانية

 .الباطن
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 فقط المحل في األصمي والعقد من الباطن العقد يتحد حيث المنفعة لنقل وسيمةً  فيو الباطن من العقد يكون .2

 من العقد إلى لموصول كوسيمة األصمي العقد من إذ يتخذ بو، خاص بيدف منيما واحد كل يستقل بينما

 االستفادة في غيره يحل صمياأل العقد بمقتضى االنتفاع حق عمى المتعاقد الوسيط يتحصل فبعدما الباطن،

 من اإليجار عقد في الحال ىو ما مثل العقدين بين األجرة في الفارق من ربح تحقيق الحق بيدف ىذا من

 الباطن.

 ثانيا: شروط التعاقد من الباطن

 أن يتبع العقد من الباطن عقدا أصميا سابقا لوأ. 

تقتضي التبعية حتما وجود العقد المتبوع أوال وبصفة أساسية ليمحق بو العقد التابع وىو األمر ذاتو 
 في العقد من الباطن والذي يظير مما يمي:

 :وجود عقدي أصمي سابق 

 بشأن العامة تقتضييا القواعد التي القانونية الشروط كل الباطن من العقد يستوفي أن الضروري من

 قادرة غير اإلرادة ىذه أن غير مشروعين، ومحل وسبب العيوب كل من خالية حرة إرادة وجود من العقود إبرام

 الباطن إيجاد عمى لوحدىا من لعقد وجود فال أصمي، عقد وجود ذلك عمى زيادة إنما يشترط الباطن، من عقد

غياب  في الباطن من إليجار وجود ال ثمة ومن لو، منشأ سببا يشكل األخير ىذا أصمي ألن عقد غياب في
 .أصمي مقاولة عقد غياب في فرعية لمقاولة وال أصمي إيجار

لى  أي الباطن، من المتصف بأنو العقد ليتبعو أوال األصمي العقد يبرم أن يجب الوجود شرط جانب وا 

 أن فيجوز تنفيذ، في األسبقية لو أن تكون يشترط ال لكن األصمي، لمعقد وجوبا تكون االنعقاد في األسبقية أن

 الالحق العقد إبرام فإن تم قد التنفيذ نيكو  أال شرط من الباطن، العقد إبرام قبل األصمي العقد تنفيذ في يشرع

 يجب فرعيا إيجار يعتبر فحتى الباطن، من عقدا وليس ثان أصمي عقد بصدد األول كنا العقد تنفيذ إتمام بعد

ال أصمي، إيجار بعقد مسبوقا أن يكون  .الغير ممك عمى واردا أصميا عقدا كان وا 

 أن يتبع العقد من الباطن العقد األصمي 

 من تكون والتبعية األصمي، لمعقد تابعا الباطن من العقد يكون أن يجب الباطن من التعاقد ليتحقق

  .العكس وليس األصمي العقد يتبع الباطن من العقد أن أي واحد، جانب
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 في االلتزام األخيرة وحدة ىذه وتشمل العقدين، بين المحل وحدة في أولية بصفة سببيا التبعية تجد

 في والفرعي األصمي اإليجار كإشتراك عقدي معين بشيء العقد محل تعمق ما إذا الشيء ووحدة العقدين

 .واألجرة المؤجرة بالعين االنتفاع

 أن يجوز بل كل شيء، عمى الباطن من التعاقد يرد أن المادي الشيء وحدة لتحقق يشترط ال لكن

 بعض المناولة عقد يتناول وأن العين المؤجرة، من بجزء الباطن من اإليجار يتعمق كأن منو جزءا يتناول

 .األصمية المقاولة تشمميا التي األعمال

 األصمي، العقد اإللتزامات في لطبيعة تبعا مبدئيا تتحد الباطن من العقد في اإللتزامات طبيعة أن كما

 المتعاقد إتجاه الفرعي المتعاقد تبعو إلتزام نتيجة بتحقيق األصمي العقد في الوسيط المتعاقد إلتزام كان فإن

 .كذلك نتيجة بتحقيق إلتزاما وكان الوسيط

 األصمي، العقد يتبع مصير الباطن من العقد أن إلى كذلك األصمي لمعقد الباطن من العقد تبعية وتؤدي

 3تنفيذه. الباطن إلستحالة من العقد لو تبعا انقضى سبب ألي األصمي العقد انقض فإذا

 قبول التعاقد األصمي األول بالعقد من الباطن ب.

 قبول كذلك يشترط األخر، إنما أحدىما يتبع عقدين وجود عمى فقط يتوقف ال الباطن من العقد وجود إن

 يخرج ال التزاماتو لتنفيذ الغير إلى يمجأ المتعاقد الذي أن من فبالرغم الباطن، من بالعقد األول األصمي المتعاقد

 التنفيذ ميمة تولى الذي الشخص معرفة األخير اىذ حق من دائنو، فإنو اتجاه ممتزما ويبقى التعاقد دائرة من

 في الصريح مبدئيا بالقبول فيؤخذ األصمي، العقد لطبيعة وفقا الباطن من بالعقد القبول شكل ويتحدد .بو والقبول

 األخرى. العقود في الضمني وبالقبول الشخصي، االعتبار عمى القائمة العقود

 المطمب الثاني: األحكام التعاقدية لممناولة

 األصمي من المقاول كل ذمة في التزامات يرتب فيو لمجانبين، الممزمة العقود من المناولة عقد إن

 األطراف عمى فيصطمح المناولة الصناعية عقد حالة وفي الفرعية، المقاولة عقد حالة في الفرعي والمقاول

 الوقت ذات في تعتبر والتي طرف كل إلتزامات لألشغال، ولبحث المنفذة مؤسسةوال باألشغال اآلمرة بالمؤسسة

 والثاني الفرعي المقاول إللتزامات األول يخصص ىذا المطمب إلى فرعين يقسم األخر، الطرف حقوق

 .األصمي إللتزامات المقاول
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 الفرع األول: إلتزامات المقاول الفرعي

 التي تمك نفسيا وىي لممقاول، األساسية اإللتزامات المدني القانون من 554 إلى 550 من المواد حددت

 وضمان إنجازه بعد العمل ىذا وتسميم المتفق عميو العمل إنجاز في والمتمثمة الفرعي المقاول عاتق عمى تقع

 :يمي فيما يتم شرحيا سوف يوالت عيوب، من العمل ىذا خمو

 أوال: إلتزام المقاول الفرعي بإنجاز العمل المتفق عميو

 بإنجاز المقاول تشريعاتو إللتزام ضمن صريحا نصا يدرج لم الجزائري المشرع أن بالذكر والجدير

 أو أصميا عقدا كان سواء المقاولة عقد إلتزام يرتبو أىم يبقى أنو إال العربية، التشريعات من لكثير خالفا العمل،

 المقاول. عاتق عمى فرعيا

 المنجز العمل بتسميم الفرعي المقاول ثانيا: إلتزام

 لممقاول يمزم بتسميمو منو، المطموب حسب العمل ينجز أو الشيء الفرعي المقاول يصنع أن بعد

 .العمل من رب أو األصمي المقاول من أو عنده من مقدمة المواد كانت سواء األصمي

 بالضمان الفرعي المقاول ثالثا: إلتزام

 ال المادة ىذه"بأن  التي تنص المدني القانون من 554 المادة من الثانية الفقرة بو جاءت ما عمى بناء
 مع عالقتو في الفرعي المقاول فإن ،المقاولين الفرعيين" عمى الرجوع حق من لممقاول يكون قد ما عمى تسري

 عاتق عمى الواقع الخاص الضمان ماأ عام، بوجو بو القيام تولى الذي بضمان العمل ممزم األصمي المقاول

 يشمل المقاول فال الثابتة المنشآت أو لممباني يحدث جزئي أو كمي تيدم أي عن المعماري والميندس المقاول

 عممو جاء فإن الصنعة، وأصول عمييا المتفق المواصفات و لمشروط وفقا العمل بإنجاز ممزم ىو الذي الفرعي

 .عممو لحقت التي العيوب عمى ضمان أجبر و بإلتزامو المخ اعتبر المقاييس ليذه مخالفا

 الصنع مواد المقاول الفرعي قدم فإن انجازه، في المستخدمة المواد سالمة يقتضي العمل خمو وضمان

 العمل تضرر ثبت فإن لو، أعدت الذي وصالحيتيا لمغرض سالمتيا ضمان عميو ووجب ليا بائع بمثابة اعتبر

 ذلك. مسؤولية الفرعي تحمل المقاول المستخدمة المواد في عيوب بسبب

 في المشرع فيفرق عقد البيع، في لمضمان المقررة القواعد لنفس المناولة عقد في العيوب ضمان يخضع

 خفيا. أو ظاىرا العيب كان إذا ما بين الصدد ىذا
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 يكتشفو لم الذي والعيب لمعمل استالمو عند األصمي المقاول بو عمم الذي العيب الظاىر العيب ويشمل

 4طائفتو. نفس من العادي الرجل بعناية الشيء فحص نوأ لو ذلك بإمكانو كان أنو مع

 ظاىر اكتشافو بمشاىدة يمكن ال عيب أنو بمعنى ظاىرا، يكون ال عيب كل ىو الخفي العيبأما 

 5الشيء. بتجربة إال يظير ال عيب أنو أو تسممو، عند فحصو في العادي الرجل عناية ببذل أو الشيء

 األصمي المقاول الفرع الثاني: إلتزامات

 في المقاولة عقد التي يرتبيا إلتزامات بجميع الفرعي المقاول نحو األصمي المقاول يمتزم تقدم لما وفقا

 دفع إلى وصوال االنجاز، بعد منو تسممو ثم إنجاز العمل، من الفرعي المقاول تمكين من العمل، إبتدءا رب ذمة

 األجر.

 العمل إنجاز من الفرعي المقاول بتمكين األصمي المقاول أوال: إلتزام

 فيكون عقد المناولة، في العمل رب مركز الفرعي المقاول مع عالقتو في األصمي المقاول يأخذ

 بتمكين يمزم في العقد األصمي، ليذا عمييا المتفق التنفيذ وشروط متطمبات عمى المطمع الوحيد الشخص

 .الباطن من بشأنيا المقاول عمالاأل انجاز من الفرعي المقاول

 محل لتنفيذ والمعمومات الضرورية بالتوجييات الفرعي المقاول مد خالل من االلتزام ىذا تنفيذ ويتم

 .واألكمل الصحيح الوجو عمى المقاولة

ن  إال األصمية، من عقد المقاولة بنسخة الفرعي المقاول بتسميم مبدئيا ممزم غير األصمي المقاول كان وا 

 المواد بتقديم األصمي المقاول تعيد المتفق عميو، فإذا العمل لتنفيذ ضروري ىو ما كل إعطاءه عمى مجبر نوأ

 التنفيذ يستوجب عندما الحال كذلك المناسب، الوقت وفي لو ممزما بتسميميا كان الفرعي، لممقاول واألدوات

 اإللتزام ىذا بإلتزامو، ويقتضي الوفاء عميو يسيل حتى الفرعي لممقاول بتقديميا يمزم ونماذج حيث رسوم إتباع

 تعددىم. حالة في الفرعيين المقاولين بين أو والمقاول الفرعي عمالو بين ينسق أن األصمي المقاول من أيضا

 العمل بتسمم األصمي المقاول ثانيا: إلتزام

 العمل رب تحت تصرف ويضعو العمل المقاول يتم عندما " المدني القانون من 558 المادة تنص

 دون امتنع فإذا المعامالت، في جار ىو بحسب ما ممكن وقت أقرب في تسممو إلى يبادر أن األخير عمى وجب

 يترتب ما كل ويتحمل إليو سمم قد العمل أن اعتبر رسمي ذلك بإنذار إلى دعوتو رغم التسمم عن مشروع سبب

 " .أثار من ذلك عمى
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 بتسمم األصمي فيمتزم المقاول الفرعي، والمقاول األصمي المقاول بين العالقة عمى المادة ىذه تسري

 ال ليذا صنعو، تولى الذي الشيء أو العمل األخير بتسميم ىذا إلتزام مقابل الفرعي المقاول من انجازه بعد العمل
 6متكاممتين. العمميتين يجعل األمر الذي تسمم دون التسميم يتم أن يمكن

 األجر بدفع األصمي المقاول ثالثا: إلتزام

 يقدمو، لما طرف مقابل كل فييا يأخذ التي المعاوضة عقود من أنو المناولة عقد خصائص من

 .بدفعو األخير ىذا بو الذي يمتزم األجر مقابل األصمي المقاول لحساب عمل ينجز الفرعي فالمقاول

 المبحث الثاني: المناولة في الصفقات العمومية

 المشرع فإننا نجد لذا الجزائر، في المشاريع إنجاز لدعم استراتيجي كخيار بالمناولة اإلىتمام تزايد لقد

 التعاقد ( المناولة تخص جديدة أحكاما يضع أو يغير العمومية الصفقات لتنظيم العديدة تعديالتو عند الجزائري

 قفزة األخير ىذا فشيد ،249-91 رقم العمومية الصفقات تنظيم في الحال عميو جرى ما وىذا ،)الباطن من

 ما وىو العمومية، الصفقات تنفيذ في المناولة لمشاركة النسبة المسموحة منيا جديدة أحكام بإقرار وذلك نوعية

 وكذلك المباشر، الدفع منيا لممناول ضمانات المشرع أعطى فقد ىذا عمى وزيادة من مراسيم، سبقو فيما يرد لم

 الصفقة المتعاقدة صاحبة المصمحة اتجاه وكذا المناولة، عقد أطراف بين المتبادلة اإللتزامات ىمأ بين المشرع

 .العمومية

 لممناولة في الصفقات العمومية  المجاالت والنسب المسموحة المطمب األول: تحديد

 الفرع األول: مجاالت المناولة في الصفقات العمومية 

 والتي المناولة مجاالت 249-91العمومية  الصفقات تنظيم من الثانية المادة خالل من لنا يتبين

قتناء األشغال إنجاز :صفقات تشمل نجاز لوازم وا   .تقديم خدمات أو الدراسات وا 

 األشغال صفقة :أوال

 مقاوالت إلنجازىا يستدعي ومعقدة ومتنوعة متعددة عمميات العامة األشغال تتطمب الغالب في

 مضطرة نفسيا تجد المتعاقدة المصمحة يجعل ما وىذا حتميا، أمرا المناولة إلى المجوء يجعل ىذا كل متخصصة

 .العقود من كبير عدد إبرام إلى تمجأ ال حتى عميو الموافقة إلى

 إلى تيدف المتعاقدة المصمحة تبرميا عقود بأنيا األشغال صفقة العمومية الصفقات قانون عرف لقد

 في األشغال عممية وتتمثل المقاولة شكل وتأخذ المتعاقد المتعامل مع المدنية اليندسة أو البناء أشغال انجاز
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 منيا جزء أو منشأة ىدم أو اإلصالح الترميم أو أو التييئة أو التأىيل أو الصيانة أو التجديد أو البناء عمميات

 إلستغالليا. لضروريةوا بالعقار المرتبطة التجييزات ذلك في بما

 مجال في المناولة عقد محل فإن موضوعو في األصمي لمعقد تابع المناولة عقد أن بما وبالتالي

 .آنفا ذكر بما القيام عمى منصبا يكون العمومية األشغال

 )التوريد ( الموازم اقتناء صفقة :ثانيا

 باإليجار، بيع أو إيجار أو اقتناء إلى تيدف الموازم صفقة أن عمى العمومية الصفقات تنظيم نص لقد

 لتمبية موجية شكميا ميما كان مواد أو لعتاد المتعاقدة المصمحة طرف من الشراء، خيار بدون أو بخيار

 مورد. لدى بنشاطيا المتصمة الحاجات

 جديدة ومدة تكون أن بشرط إنتاجية منشآت أو تجييز وادم التوريد صفقة موضوع يكون أن يمكن كما

 المكمف الوزير من قرار بموجب الصفقة ىذه أحكام تطبيق كيفية وتوضح الضمان، مجددة أو مضمونة عمميا

 بالمالية.

 والخدمات الدراسات صفقة :ثالثا

 أو األشغال عقود إبرام إلى الجميور خدمة بيدف نشاطاتيا ممارسة حال المتعاقدة المصمحة تمجأ ال

 خاص يكون العقود آخرين من نوعين إبرام إلى العقدين ىذين جانب إلى أيضا تحتاج بل فقط التوريد عقود

 .والخدمات بالدراسات

 الدراسات: صفقة 1-

 أو واإلشراف الجيوتقنية أو التقنية المراقبة ميمة ليتولى المتعاقد المتعامل مع الدراسات صفقات تبرم 

 يمي: ما الدراسات صفقة في المتعاقد بيا المتعامل يقوم التي العمميات أىم ومن المشروع صاحب مساعدة

 المشروع، دراسات ومفصمة، جزةمو  تمييدية مشاريع المبدئي، دراسات الرسم أو التشخيص أو أولية دراسات

دارة إبرام في صاحب المشروع مساعدة التنفيذ، دراسات  الورشة وتوجيو وتنسيق وتنظيم األشغال صفقة تنفيذ وا 

 .واستالم األشغال

 تنطبق ىذه المجاالت نفس أن يتبين الدراسات صفقة في المتعاقد المتعامل مجاالت تحديد خالل ومن

 في العمومية الصفقة  )لمعقد األصمي تابع المناولة عقد( تبعي  عقد ألنو المناولة عقد إطار في المناول عمى

 دراسات ومكتب السكن مديرية بين يجمع عقد مثال بإبرام الدراسات صفقة تتعمق أن ذلك عمى مثال و موضوعو،
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 إقامتيا،  )المعنية اإلدارة( المتعاقدة  المصمحة تريد سكنية ىندسية لمجموعات تصاميم انجاز بغرض ىندسية

 عقد إطار في السكنية المجموعات ىذه من لبناية تصميم إلنجاز آخر دراسات إلى مكتب المتعامل ىذا فيعيد

 .مناولة

 الخدمات: صفقة2-

 معنوي، أو طبيعي آخر وشخص المتعاقدة اإلدارة بين اتفاق أنو عمى الخدمات عقد تعريف يمكن 

 7مالي. المرفق بمقابل بتسيير تتعمق المتعاقدة لإلدارة معينة خدمة توفير بقصد

 لممناولة في الصفقات العمومية المسموحة الفرع الثاني: النسب

 الفقرة في ووضحو ماليا حدا المشرع وضع صفقة كل في المناولة لتدخل الممنوحة النسب لتوضيح

 أن يمكن ال أمر من يكن بنصيا: "وميما 249-15رقم  العمومية الصفقات تنظيم من 140 المادة من الثانية

 نوعا يخص لم  المشرع أن والمالحظ ،"لمصفقة اإلجمالي المبمغ من (%44المئة ) في أربعين المناولة تتجاوز

 في المناولة لتدخل القيمة المالية مقدار في تجاوزىا يمكن ال عتبة وضع بل ذاتيا، بحد الصفقات أنواع من

 .سواء حد عمى العمومية الصفقات أنواع جميع

 التعاقدية لممناولة في الصفقات العمومية اآلثار :الثاني المطمب

 عمى إلتزامات يرتب أنو يعني وىذا لطرفييا، الممزمة التبادلية العقود من المناولة عقد أن إلى أشرنا

كل األطراف، فيترتب عن ذلك مجموعة من الحقوق واإللتزامات العامة لممناول كغيره من عقود  عاتق
لكن ولمخصوصية التي  المناولة كما سبق الذكر في المبحث األول والمتمثمة في إنجاز العمل وتسميمو،
 بيا يمتزم التي اإللتزامات يتمتع بيا عقد المناولة في الصفقات العمومية فإننا سنسمط الضوء عمى تمك

 العمومية، الصفقة عقد مع تتعارض ال التي اإللتزامات وىي المناول، عمل رب المتعاقد بصفتو المتعامل

 مراقبة المناولة. في سمطتيا المتعاقد المصمحة تعمالاس من بد الصحيح، ال الوجو عمى العقد ولتنفيذ ىذا

 المناول إتجاه المتعاقد المتعامل إلتزامات :األول الفرع

 ىي والمناول المتعاقد المتعامل بين القائمة العالقة أن اعتبار عمى مقاولة عقد بمثابة المناولة تعتبر

 ويرتب العمل، رب بمركز بالمناول عالقتو في المتعاقد المتعامل اعتبار فإن لذلك بالمقاول، العمل رب كعالقة

 ودفع العمل وتسمم العمل تنفيذ من كالتمكين رب العمل عمى المقاولة عقد يرتبيا التي اإللتزامات جميع عميو

 .النقاط التالية في إليو سنتطرق ما وىذا األجر،
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 :العقد تنفيذ من المناول أوال: تمكين

 تنفيذ في البدء من تمكينو وبالتالي المناول، لتيسير ميمة وسعو في ما كل ببذل المتعاقد المتعامل يمتزم

 والمعمومات التوجييات إعطاء خالل من ذلك ويكون والقانونية، الوسائل المادية جميع باتخاذ وذلك العقد، محل

 8 الصحيح. الوجو عمى العقد تنفيذ عممية تسييل من شأنيا التي الضرورية

 لمقواعد وىذا وفقا المناول، لصالح حقا اإللتزام بيذا األصمي المتعاقد المتعامل إخالل عمى ويترتب

 لو كان إذا الحالتين في مع التعويض المناولة عقد فسخ طمب أو العيني، بالتنفيذ مطالبتو خالل من وذلك العامة

 9مقتضى.

 العقد: محل بتسمم ثانيا: اإللتزام

 رب تصرف تحت ويضعو العمل المقاول يتم "عندما:عمى المدني القانون من 558 المادة نصت لقد

 فإذا المعامالت، في جار ىو ما بحسب ممكن وقت أقرب في تسممو إلى يبادر أن األخير عمى وجب العمل

 كل ويتحمل إليو مسم قد العمل أن اعتبر رسمي، بإنذار ذلك إلى دعوتو رغم التسمم عن مشروع سبب دون امتنع

 إلتزام مقابل المناول، طرف من المنقوالت جميع بتسمم المتعاقد المتعامل يمتزم وبيذا ،"آثار من عميو يترتب ما
 إليو. بتسميميا األخير ىذا

 لممناول:  المالية المستحقات بدفع ثالثا: اإللتزام

 الفرعية المقاولة في األصمي المقاول من أىم إلتزامات أن المدني عمى القانون من 449 المادة تنص

 موجودا يكون أن ذلك ويعني وجديتو وجوده األجر شروط ومن المؤدى، مقابل العمل الفرعي لممقاول األجر دفع

 المقاول األصمي إرادة اتجيت إذا ذلك ويتحقق جديا يكون وأن المستقبل، في حتما يوجد سوف التعاقد، أو وقت

رادة دفعو إلى عاتق  عمى ال اإلدارة عاتق يقع عمى المناول مستحقات دفع إلستيفائو. إن الفرعي المقاول وا 
 المتعاقد والمتعامل المناول بين المبرم العقد في طرفا األمر حقيقة في تعد ال األصمي، فيي المتعاقد المتعامل

 .أنواع العقود جميع في الواردة العامة القواعد عن اءااستثن يعد وىذا األصمي،

 وتتم الشروط بعض يجب توافر المتعاقدة المصمحة أو اإلدارة من مباشرة مستحقاتو قبض إلستيفاء  

 10يمي: فيما الدفع شروط أىم تمخيص ويمكن ،22/40/2499حددىا قرار وزير المالية المؤرخ في  بكيفيات

 دفتر الصفقة بنود في عميو والنص المباشر بالدفع التصريح وجوب. 
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 أو المتعامل الصفقة وصاحب الثانوي المتعامل بين العقد محل الثانوي التعامل يكون أن إلزامية 
 .اإلدارة وبين بينو المبرم العقد طبيعة حسب وذلك معين مشروع بإنجاز كمف الذي األصمي المتعاقد

 لمصفقة حيازي برىن مشموال يكون أال يجب الثانوي لمتعامل المباشر لمدفع المخصص المبمغ. 
 تنفيذ قبل يدفع مبمغ كل ىو ىنا بالتسبيق ويقصد الصفقة لصاحب التسبيق مبمغ يخصم أن وجوبية 

 تنظيم من 109 المادة حسب وىذا لمخدمة المادي لمتنفيذ مقابل العقد، وبدون موضوع الخدمات
 الخدمات من مبمغ الصفقة لصاحب مخصصا يكون األخير وىذا 247-15العمومية  اتالصفق
 الثانوي. المتعامل قبل من تأديتيا الواجب

 الثانوي لممتعامل المخصص المبمغ من الصفقة مبمغ من لمتحويل القابمة الحصة تخصم أن يجب 
 المتعيد عرض في يحدد أن يجب أنو عمى ينص العمومية الصفقات تنظيم إلى وبالرجوع المحمي
 لمقانون الخاضعة المؤسسات تقدميا التي لمخدمات الموافق لمتحويل القابمة الحصة مبمغ المعني
 .المناولة إطار في الجزائري

 المناولة مراقبة في المتعاقدة المصمحة سمطة :الثاني الفرع

 ىو المناولة عقد إبرام إلى بالمجوء المتعاقد لممتعامل السماح في المتعاقدة لممصمحة األسمى اليدف إن

 النقاط في تكون المناولة مراقبة في سمطتيا أن نجد ولذلك األصمي، العقد موضوع لتنفيذ قصوى نجاعة تحقيق

 :التالية

  :الصفقة موضوع تنفيذ في المتعاقد المتعامل عمى أوال: سمطتيا

 الصفقة فإن ثم ومن لمصفقة، األصمي لمعقد المناولة عقد تبعية ىو من الباطن التعاقد نتائج من إن

المصمحة  بين لمعالقة منظما ويبقى طرفيو، بين مباشرة عقدية روابط تنشأ فإنيا أصميا باعتبارىا عقدا العمومية
 الرغم عمى ثاٍن، بوجود عقد يتأثر وال قائما العقد في الطرفين مركز ويظل سواه، دون األصمي والمورد المتعاقدة

دخالو المناولة لعقد المتعاقد المتعامل إبرام من  نحو ممتزما يبقى فإنو إليو، المسندة في الصفقة ثاني لطرف وا 

 .11موجود غير المناول وكأن بتنفيذىا العمل رب

 المصمحة( الصفقة طرفا سوى بأثاره يمتزم وال عقدية، مسؤولية يرتب الصفقة في المناولة عقد فتنفيذ

 المسؤول المتعاقد ىو المتعامل ":بقوليا 141 المادة نص في جاء ما وىذا ،)والمتعامل المتعاقد المتعاقدة

 ."بالمناولة فييا المتعامل الصفقة جزء تنفيذ عن المتعاقدة المصمحة اتجاه الوحيد
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   :المناول فعل عن العقدية األصمي المتعاقد ثانيا: مسؤولية

 لتوضيح القانوني األساس ىو الذي الجزائري، المدني القانون من 564 نص المادة من الثانية لمفقرة إستنادا

المتعاقدة،  بالمصمحة تضر أن شأنيا من أعمال، من المناول عن يصدر قد عما المتعاقد األصمي مسؤولية
 المتعامل في مساءلة الحق وليا لعملا رب ىي باعتبارىا المتعاقدة المصمحةأن  القول يمكن ىذا عمى وقياسا

 العقد تعتبر التي الصفقة موضوع عدم تنفيذ جراء يصيبيا ضرر أي عن ومباشرة شخصية بصفة المتعاقد

 طريق عن المسؤولية يدفع أن األصمي المتعاقد وال يستطيع المناول، ارتكبو قد يكون خطأ بسبب األصمي،

 الغير. فعل عن المدنية المسؤولية طارإ يدخل في ما وىذا المناول، بخطأ التمسك

 المتعاقد المتعامل مسؤولية قيام شروط: 

 :فيما يمي نمخصيا الشروط بعض توفر يجب اإلدارة أمام المتعاقد المتعامل مسؤولية لقيام

 فييا يتسبب التي ىذه المسؤولية المتعاقدة، إلثارة والمصمحة األصمي المورد صحيح بين عقد قيام يجب 
 منو. تصدر التي الخاطئة أعمالو عن المناول

 المسؤولية، لقيام الشرط ىذا توفر يجب المناول حيث قبل من العقد بتنفيذ المتعاقد المتعامل إلتزام 
 يرتب أن شأنو من وىذا الصفقة، من جزء بتنفيذ المتعاقد المتعامل قبل من المناول تكميف يتم وبذلك

 تكون بل الغير فعل مسؤوليتو عن تكون لن ولكن المتعاقد، المتعامل عاتق عمى المسؤولية بالضرورة
 .إال ليس الشخص فعل عن مدنية مسؤوليتو

 أعمال المتعاقد عن المتعامل مسؤولية لقيام ضروري بدييي أمر عقدي وىذا لخطأ المناول إرتكاب 
 .عقديا خطأ األخير ىذا إلرتكاب المناول

  :لممناول المتعاقدة المصمحة مساءلة إمكانية ثالثا:

 في ىذا المتعاقدة المصمحة أمام المتعاقد لممتعامل عقدية يرتب مسؤولية المناولة فعقد ذكره سبق مما

 عمى أثار يرتب أن بو المرخص المناولة لعقد يمكن ىل :التالي التساؤل يطرح منيا، وبذلك ترخيص وجود ظل

 .المتعاقدة المصمحة اتجاه عاتق المناول

 المتعاقدة المصمحة بين عقدية عالقة أية عنيا تنشأ ال المناول عمى اإلدارة موافقة بأن القول فيمكن

 عمى اإلدارة موافقة عن يترتب ما وكل لمصفقة، األصمي العقد في طرفا األخير ىذا يكون ال ثم ومن والمناول،
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ال ذلك بعد لو تتنكر أن إلدارةا فال تستطيع ثم ومن مشروعا يكون العقد ىذا أن ىو أثر، من المناولة  ارتكبت وا 

 .المتعاقد المتعامل بالتعويض أمام مسؤوليتيا يوجب تعاقديا خطأ

 عن المتولدة بالحقوق وحده المطالبة ولو اإلدارة، أمام الوحيد المسؤول ىو المتعاقد المتعامل وعميو فإن

 12يمي: ما ذلك عن والمناول، ويترتب اإلدارة بين مباشرة تعاقدية عالقة أي ىناك وليس العقد،

 تسوية عمى والمناول اإلدارة عالقة تقتصر أنو غير والمناول، اإلدارة بين قانونية صالت وجود عدم 
 .اإلدارة من المالية مستحقاتو عمى حصولو في المناول حق أي الثمن

 في العقد. ورد لما مخالفة بطريقة لمعمل تنفيذه بسبب مباشرة المناول تقاضي أن لإلدارة يحق ال 
 غير أنو قضائية، مطالبات بأية المباشرة الدعوى طريق عن اإلدارة يطالب أن لممناول يجوز ال 

 .المباشرة غير الدعوى طريق عن اإلدارة لدى مدنية حقوقو يستعمل أن يستطيع
 التأكد بيدف المناول، عمى والمالية الفنية الرقابة من نوعا تمارس أن المتعاقدة اإلدارية لمجية يمكن 

 .الشروط دفتر في الواردة لمشروط عمييا المتعاقد األصناف أو األعمال مطابقة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 819 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

املهاولة يف الصفقات العنومية ودورها يف تكثيف نصيج املؤشصات 

 اإلقتصاديالصغرية واملتوشطة وحتقيق التكامل 
 مداخلة حتت عهوان

 الخاتمة:

 طريقو عن قانوني يتدخل أسموب العمومية الصفقات مجال في المناولة أن يتبين لنا من دراستنا ىذه

 الصفقة من جزء تنفيذ أجل من المبرمة أساسا العقود تنفيذ عممية في معنويين أو طبيعيين كانوا سواء األشخاص

 يكون أي الكبرى األشغال تبصفقا يتعمق فيما من الصفقة، خاصة %44قيمة  تتجاوز أال عمى العمومية

باإللتزام  كبيرا إىتماما المتعاقدة المصمحة مع المتعاقد المتعامل يولي منيا، حيث البد لممناولة حتمية المجوء
 يقوم ذلك وفي سبيل الشروط، دفتر في المحددة المواصفات حسب العمومية الصفقة لتنفيذ عاتقو عمى الممقى

 .الموكمة إليو الصفقة جزءا من عنو بدال ليؤدوا ينمناول عدة أو مناول مع بالتعاقد

 نوعيا، وبالمقابل كان ميما العمومية الصفقة إنجاز في إليو يمجأ إستراتيجيا حال المناول يمثل ليذا

 في لإلسراع وباإلضافة لدى المناول، المتوفرة والمادية والفنية البشرية من اإلمكانيات المتعاقد المتعامل يستفيد

، وبالمقابل يساىم ذلك في تكثيف نسيج المصمحة المتعاقدة صالح في تكون والتي الصفقة تنفيذ عممية
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخمق فرص العمل.

 ما يكون الطرف غالبا المناول أن إال تكاممية، عالقة والمناول المتعاقد المتعامل بين أن العالقة رغم

 أن نستنتج وبذلك إليو، الجزء الموكل في العمومية لمصفقة الحقيقي المنفذ بالرغم أنو العممية ىذه في الضعيف

 وترك الصفقة إنجاز في تدخل المناول فراغ في فرض يالحظ أنو لممناول إال ضمانات رغم إعطاءه المشرع

 في سمبا ينعكس ما ميمشا المناول يجعل ما وىذا عدمو، أو عقد المناولة طمب في المتعاقد لممتعامل الحرية

 .المشرع ليا يتعرض لم إشكاالت توجد ىذا جانب إلى العمومية، الصفقات العديد من تنفيذ وتيرة تسريع

 التوصيات:

 قانون في مجال المناولة في الواردة تطبيق األحكام كيفية تبين تنظيمية نصوص صدور ضرورة .1
 العمومية. الصفقات

 توريد، دراسات...(. أشغال، (العمومية  الصفقات أنواع من نوع بكل خاصة أحكام وضع ضرورة  .2
  س الوطني لممناولة.وتفعيل دور المجم العمومية الصفقات في آليات لمراقبة أعمال المناولة إنشاء .3
 المشاريع تنفيذ في من المساىمة لتمكينيا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بتأىيل خاصة برامج وضع .4

 .الكبرى
 تحديد اآلجال مع المناولة، عمى المتعاقدة لممصمحة المسبقة بالموافقة خاصة نماذج وضع ضرورة .5

 الموافقة. ىذه لصدور الالزمة
 بعقود المناولة. المتعمقة المنازعات في صراحة بالفصل المختصة تحديد الجية .6
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اآلليات القانونية لتفعيل عقد املهاولة للنؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري
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 مقدمة:

( باىتماـ السمطات العمومية، 3655-3631لـ تحضى المناولة في الجزائر في الفترة الممتدة مف )
يسمح ببروز مؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة  نظرا لطبيعة النظاـ السياسي السائد أنذاؾ، والذي لـ

غير تمؾ التابعة لمقطاع العاـ وبصورة جد محدودة، وىذا رغـ إشارة التقدير التمييدي لممخطط الرباعي 
( إلى الدور الذي تمعبو المناولة باعتبارىا أسموب ىاـ في تحقيؽ االنسجاـ في عممية 3741-3644)

المناولة الفرعية بشكؿ عاـ بمناسبة  (1)ع التحويمية، كما تناوؿ القانوف المدنيتصنيع السمع التجييزية والسم
تطرقو لمعقود الواردة عمى العمؿ، حيث قرر المناوؿ الفرعي في إقامة دعوى مباشرة ضد رب العمؿ عند 

، شرعت الجزائر 3655، لكف مع بداية سنة (2)امتناع المناوؿ األصمي عف دفع مستحقات األعماؿ المنجزة
في إعادة ىيكمة المؤسسات الوطنية والقياـ بإصالحات اقتصادية، حيث أعادت االعتبار لالستثمارات 

 36المؤرخ في  52-55الخاصة وتقميص دور الدولة في النشاط االقتصادي مف خالؿ صدور قانوف رقـ 
ف لو دور كبير في إعطاء دفع قوي إلنشاء المؤسسات والمتعمؽ باالستثمار، والذي كا 3655جويمية 

 الصغيرة والمتوسطة بما فييا المؤسسات المناولة، والسماح ليا باالستثمار في مجاالت متعددة.

واستمرار في ظؿ اإلصالحات االقتصادية، قامت الجزائر بتقسيـ وخوصصة المؤسسات العمومية 
اولة كفروع لمشركات الكبرى. ومع بداية التسعينيات جاء مما أدى إلى ظيور العديد مف المؤسسات المن

 173-71المعدؿ والمتمـ بموجب المرسـو رقـ  3663نوفمبر  76قانوف الصفقات العمومية الصادر في 
والذي خصص قسـ منو لممقاولة الفرعية باعتبارىا وسيمة مف وسائؿ تنفيذ  5771ديسمبر  33الصادر في 

وفقا لتوصيات  3663ديسمبر  33البورصة الجزائرية لممناولة والشركة في  المشاريع الكبرى، ثـ إنشاء
عادة  برنامج األمـ المتحدة لمتنمية ومنظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية وبمساعدة وزارعة الصناعة وا 

 الييكمة التي أعطت دافعا قويا في مجاؿ إقامة عالقات المناولة.

ي صريح يترجـ اىتماـ الدولة بقطاع المناولة ضمف الخيرات وفي الواقع لـ يكف ىناؾ نص قانون
اإلستراتيجية لمنيوض بقطاع الصناعة في الجزائر وقد سد ىذا الفراغ نسبيا بصدور القانوف التوجييي لترقية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ركز عمى ضرورة االىتماـ لممناولة باعتبارىا أحسف لتكثيؼ نسيج 

 غيرة والمتوسطة، وأكثر النشاطات جمبا لالستثمار.المؤسسات الص

ذا كانت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر في الوقت الراىف إحدى المرتكزات األساسية لخمؽ و  ا 
 و ىذا ما سعت إليو الجزائر مف خالؿ تبني،الثروة عمي مستوى المحمي و الوطني عمي حد سواء 
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وانطالقا  ،ات و ذلؾ لتحقيؽ تنمية شاممة مف خالؿ ترقية المناولةإستراتجية تيدؼ إلي ترقية ىذه المؤسس
  :مف ىنا يمكف معالجة ىذا الموضوع مف خالؿ طرح اإلشكالية التالية

   ؟ماىي اآلليات المعتمدة لتفعيؿ عقد المناولة لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

  :ولإلجابة عمي اإلشكالية قسمت مداخمتي إلي مبحثيف

 المبحث األوؿ )مدلوؿ فكرة عقد المناولة ( -

 المبحث الثاني )آليات تفعيؿ عقد المناولة -
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 مدلول فكرة عقد المناولة: المبحث األول

المناولة في ماىيتيا  آلية إنتاجية و تعد بالمنظور االقتصادي نموذج استراتجي يمكف مف تحسيف 
وما يترتب عمي ذلؾ مف إنشاء متزايد لثروة )القيمة المضافة ( ومناصب  ،و إنتاجية المؤسسات ةمرد ودي
(الذي يعد أوؿ مف إلي  Peter Druckerمسالة المناولة و مف بينيـ)  فلقد تناوؿ عدة اقتصاديي،الشغؿ 

دور بارز في (A Salle) كما كاف ؿ،تحوؿ االقتصاديات الحديثة مف اقتصاد تسير إلي اقتصاد مقاوليف
ألمقاولي والتنظيمي  مف خالؿ دوره في تنمية عالقات التعاوف والتشابؾ وترقية المقدرة   لتفكرترقية ا

إال انو لـ يتـ وضع موحد لعقد  المناولة )المطمب األوؿ( ولكف قاموا بتحديد مجاالت  ،التنافسية لممؤسسات
 . تطبيؽ عقود المناولة )المطمب الثاني (

 عقد المناولة مفهوم: المطمب األول

عند الرجوع إلى النصوص القانونية التشريعية الناظمة لعقد المناولة في القانوف المدني، نجد أنو ال 
يوجد في موادىا تعريؼ لفكرة التعاقد مف الباطف، وعمى الرغـ أف المشرع الجزائري عمى غراـ التشريعات 

. بأنيا تعاقد مف الباطف حيث )الفرع األوؿ(المقاولة العربية تبني المفيوـ القانوني لممقاولة الفرعية أو عقد
خصص ليا في القسـ الثالث مف الفصؿ األوؿ المتعمؽ بالمقاولة، وىذا ضمف الباب التاسع الخاص بالعقود 

حيث بينت  74/72مف القانوف المدني  232و 231الواردة عمى عمؿ، مفردا ليا مادتيف فقط وىما المادتيف 
، والحالة التطبيقية لمفيوـ المسؤولية )الفرع الثاني(ز إبراـ عقد المقاولة مف الباطفىاتيف المادتيف جوا

 العقدية لمغير والحماية المقررة ليـ قانونا.

 لعقد المناولة  التعريف الفقهي: الفرع األول

الفقياء لعقد المناولة أـ التعاقد مف الباطف، سواء في القانوف العاـ أو القانوف  ؼتعاريلقد تعددت 
 الخاص ومف بيف ىذه التعاريؼ نذكر: 

 في نطاق القانون العام عقد المناولة  تعريف : أوال

التصرؼ الذي يبرمو المتعاقد في العقد »  ذىب الفقياء العرب، إلى تعريؼ التعاقد مف الباطف بأنو :
 .(3)«األػصمي مع الغير يقصد بتنفيذ جزء مف محؿ العقد أو تنفيذ التزاماتو التعاقدية 
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تمؾ الفكرة التي يضطمع بمقتضاىا المتعاقد األصمي، الذي إختاره اإلدارة :» ويعرفو جانب أخر بأنو 
ألصمي بعالقة قانونية مف طرؼ ثالث لتنفيذ جزء مف موضوع التعاقد، بحيث يظؿ المتعاقد ابالدخوؿ 

 «. مسؤوال عف تنفيذ العقد برمتو أو ضامنا ليذا الطرؼ الثالث الذي يطمؽ المتعاقد مف الباطف 

ىو ذلؾ التصرؼ القانوني :» بقولو  DE LAUBADEREأما عمى الصعيد الفرنسي فيعرفو 
 .(4)«الذي يعيد المتعاقد إلى تنفيذ جزء مف العقد 

 عقد المناولة في نطاق القانون الخاص:  تعريف –ثانيا 

عقد يعيد مف خاللو أحد المقاوليف، إلى مقاوؿ ثاني :» تـ تعريفو مف طرؼ جانب أخر مف الفقو أنو 
يسمى مقاوؿ مف الباطف وتحت مسؤولية تنفيذ جزء أو كؿ عقد المقاولة المقاولة المبـر مع صاحب العمؿ 

 .(5)«فردا عاديا أو شخصا عاما 

عقد يعيد بمقتضاه شخص يسمى المقاوؿ األصمي، إلى أخر يدعى :»و فقو أخر عمى أنو ويعرف
 .(6)«مقاوال فرعيا، بكؿ أو جزء مف محؿ عقد المقاولة الذي أبرمو األوؿ مع رب العمؿ ما لـ يمنع مف ذلؾ 

 االقتصاديالتعريف : الفرع الثاني

يستعمؿ عادة لفًظ "المناولة" أو "المقاولة مف الباطف" فيقاؿ "مقاوؿ يعمؿ  في المجاؿ اإلقتصادي
بطريؽ المناولة" أو أنو "يقاوؿ مف الباطف" عندما يكوف زبائنو ليسو ىـ المستيمكيف النيائييف، لكنو مؤسسة 
 أو عدة مؤسسات يمجأ إلييا إلنجاز بعض األعماؿ، أو لصناعة جزء أو عدة أجزاء تدخؿ في تركيب

 المنتوج النيائي. 

وبيذا المعنى نكوف بصدد مقاولة مف الباطف في كؿ مرة يمجأ فييا متعامؿ اقتصادي إلى متعامؿ 
أخر مستقؿ عنو، ليتولى بدال منو تنفيذ عمؿ معيف، أو صنع جزء مف األجزاء المستعممة في صناعة 

 .(7)المنتوج النيائي

 ما يمي: وانطالقا مف التعريؼ االقتصادي لممناولة يتضح

أف المناولة ىي إنابة الغير في تنفيذ األعماؿ، ميما كانت طبيعتيا والطريقة المستعممة في ذلؾ، تـ  -
بواسطة عقد بيف مؤسستيف، المؤسسة اآلمرة باألعماؿ والمؤسسة المناولة أو الذي بموجبو تعيد األولى 

مكانيات تجعميا بجزء مف نشاطيا اإلنتاجي لمثانية، نظرا لما تتمتع بو ىذه األخ يرة مف ميارات فنية وتقنية وا 
 .(8)قادرة عمى توفير سمع ذات جودة وبشروط اقتصادية ميسرة
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تتميز المناولة وفقا ليذا المفيوـ بوجود عالقة مباشرة بيف المناوؿ الرئيسي والمقاوؿ الفرعي، تتجسد في  -
الشخص المستفيد مف العمؿ المنجز أو عقد واحد بيف الطرفيف، وال وجود لعالقة بيف المقاوؿ الفرعي و 

 .(9)المنتوج النيائي، إذ يبقى المستيمؾ مجيوال لممقاوؿ الفرعي

أف العقد المبـر بيف المؤسسة المقاولة الرئيسية ومقاولييا الفرعييف قد يكوف سابقا العقد النيائي المبـر بيف  -
صناعة السيارات حيث تقوـ الشركة المصنعة أوال المؤسسة المقاولة الرئيسية والمستيمؾ، كما ىو الحاؿ في 

بإبراـ عقود مع عدد مف شركات كتمؾ المخصصة في صناعة ىياكؿ السيارات، أو في صناعة المحركات، 
 . (10)ثـ تقوـ بتجميع ىذه العناصر وتركيبيا لتشكؿ في النياية سيارة جاىزة لالستعماؿ

ائـ بيف المؤسسة المقاولة الرئيسية والمستفيد مف العمؿ وقد يكوف أحيانا عقد المناولة الحقا لمعقد الق
المنجز، كأف يتفؽ شخص مع مقاوؿ عمى بناء منزؿ لو ثـ يتبعو إتفاؽ بيف ىذا األخير ومقاوؿ أو عدة 

 مقاوليف آخريف لتنفيذ بعض األعماؿ كتوصيؿ الكيرباء أو تركيب األبواب والنوافذ ... إلخ.

تـ تعريؼ المقاولة عمى أنيا عقد عف طريقو تقـو المؤسسة المسماة اآلمرة بالتعيد لمؤسسة أخرى  كما
 .(11)بمتوجات نصؼ مصنعة مف أجؿ أف تقـو ببعض العمميات قبؿ أف تقوـ بردىا

كما قاـ المشرع الجزائري بتبني تعريؼ االقتصادي لممناولة في العديد مف النصوص القانونية 
المتعمؽ بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجاء  75-34اع الصناعي كالقانوف التوجيو المتعمؽ بالقط

 .(12)ىذا ضمف الفصؿ الثالث

 مجاالت تطبيق عقود المناولة: المطمب الثاني

لتوضيح مجاالت إعماؿ أو تطبيؽ عقود المناولة سنحاوؿ بيذا المطمب التطرؽ إلى المناولة 
لمقاولة الفرعية )الفرع األوؿ ( المنصوص عمييا في القانوف المدني الجزائري في المقاوالتية أو بما يعرؼ با

كصورة مف صور المناولة، أما الصورة الثانية فتتمثؿ في المناولة الصناعية )الفرع  232و 231المادتيف 
القانوف وكذا  35-73الثاني ( المنصوص عمييا في القانوف الدولي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

s 75-34رقـ.  

 المناولة المقاوالتية )المقاولة الفرعية(:: الفرع األول

رأينا سابقا أف لممقاولة الفرعية مفيوـ اقتصادي وأخر قانوني، ولقد ظير مف تحميؿ عقد المقاولة 
الفرعية وفقا لمفيومو القانوني أنو عقد مف الباطف يتوجب توفر شروط خاصة في عقد المقاولة الفرعية إلى 
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المقاولة األصمية وكذا اعتبارىـ جانب الشروط المقررة في القواعد العامة وكذا اعتبارىا طريقة لتنفيذ عقد 
عقدا قائـ بذاتو ومستقؿ عف العقد األصمي فمف بيف الشروط الخاصة لعقد المقاولة الفرعية باعتباره عقدا 
مف الباطف وجوب وجود عقديف متتابعيف فالعقد مف الباطف تكوف لو التبعية مف العقد األصمي مف حيث 

 .(13)بح مشتركيف في محؿ واحد، فيكوف كال العقديف عقد مقاولةالوجود والنطاؽ والطبيعة القانونية ليص

مف القانوف المدني  231ويشترط وجود عقد مقاولة سابؽ وىو ما أشار إليو المشرع في نص المادة 
الجزائري حيث أوجب لتحقؽ عممية المقاولة الفرعية مف جية وجود عقد سابؽ مبـر بيف المقاوؿ ورب 

يكوف ىذا العقد عقد مقاولة، فإف تخمؼ ىذا الشرط اعتبر ىذا العقد الالحؽ العمؿ، ومف جية أخرى أف 
 عقد أصميا وليس عقدا مف الباطف.

ويشترط أيضا تميز عقد المقاولة مف الباطف بنفس خصائص المقاولة األصمية، يتطمب وجود عقد 
خر ينطبؽ عميو التعريؼ المقاولة الفرعية كذلؾ وجود عقد مف الباطف يبرمو المقاوؿ األصمي مع مقاوؿ أ

الخاص بالمقاولة ويتصؼ بنفس خصائص ىذا العقد، التي مف أىميا أداء المقاوؿ الفرعي بصفة مستقمة، 
 مقابؿ أجر يتقضاه عف ىذا األداء.

 231ويشترط أيضا أف يكوف عقد المقاولة الفرعية عقد رضائيا ويتجمى ذلؾ مف خالؿ المادتيف 
قد المقاولة الفرعية ىو عقد رضائي، أي أنو ينعقد بمجرد تبادؿ التراضي مف القانوف المدني أف ع 232و

 .(14)بيف المقاوؿ األصمي والمقاوؿ الفرعي دوف حاجة إلى شكؿ معيف

عقد المقاولة الفرعية تعتبر مف العقود الممزمة لمجانبيف ومف العقود المعاوضة، ومف العقود التي ترد 
مف القانوف المدني عمى المقاوؿ حتى يكمؿ تنفيذ العمؿ في مجممو  231عمى العمؿ، كما اشترطت المادة 

أو في جزء منو إلى المقاوؿ الفرعي، غياب ما يمنع ذلؾ في العقد األصمي أو أف ال تكوف طبيعة العمؿ 
تقتضي االعتماد عمى كفاءتو الشخصية، مما يبيف أف عقد المقاولة الفرعية ال يستعير محمو فقط مف عقد 

 .  (15)األصمية إنما يستعير كذلؾ الغاية ليشترؾ أيضا في السبب أي إنجاز العمؿ وتنفيذهالمقاولة 

 المناولة الصناعية: الفرع الثاني

مصطمح المناولة الصناعية مصطمح متعارؼ عميو في دوؿ المغرب العربية ودوؿ شماؿ إفريقيا، أما 
المتعارؼ عميو ىو التعاقد مف الباطف أو المقاولة مف بالنسبة لمدوؿ العربية في المشرؽ العربي، فالمصطمح 

 .  LA sous traitanceالباطف وتسمى بالفرنسية
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التعاقد مف الباطف ىو عبارة عف عقد باطني )عقد فرعي( يعطي لشركة ما حاصمة عمى عقد رئيسي 
مف الباطف" تـ إبرامو مع جية ما تسمى "صاحبة الشغؿ" بتكميؼ شركة أو جية أخرى تسمى "المتعاقد 

 . (16)بتنفيذ جزء مف ىذا العقد أو كمو

ويتميز أسموب المناولة الصناعية بالمرونة والقدرة عمى االستجابة لالستخدامات المختمفة ويأخذ 
 أشكاؿ متعددة ومتنوعة حسب األىداؼ واألعماؿ المطموبة إلنجازىا والتي يمكف تصنيفيا حسب األتي:

 المناولة حسب طبيعتها: -أوال 

حيث تكوف مبنية عمى معياريف ىما القدرة عمى اإلنتاج والتخصص التقني لممؤسسة فيندرج ضمنو ب
 نوعاف وىما:

 مناولة عمى أساس القدرة عمى اإلنتاج:-3

في حالة ما إذا كانت القدرة اإلنتاجية لممؤسسة التي تعطي األوامر ليست كافية لتنفيذ وتحضير  
 أو لـ تستطع رفع طاقتيا اإلنتاجية فإنيا تمجأ إلى المقاولة مف الباطف. طمبية ما وفي حالة ما إذا لـ ترغب

  مناولة عمى أساس التخصص:-5

في ىذه الحالة المؤسسة التي تعطي األوامر تمجأ إلى المقاوؿ مف الباطف الذي يتوفر عمى المعدات 
 والتجييزات واآلالت المتخصصة

عمى مستخدميف مؤىميف متمكنيف مف تنفيذ مياـ إنتاجية دقيقة ومعقدة، ىؤالء المقاوليف مف  كذلؾ 
 . (17)الباطف ليـ كفاءات وميارات تقنية جد متخصصة تتعمؽ بمكونات اإلنتاج

 المناولة حسب المدة: -ثانيا

 في ىذا النوع يتـ التصنيؼ عمى أساس مدة المناولة وتنقسـ إلى:

  مناولة ظرفية:-1

المؤسسة التي تعطي األوامر تنتج بإمكانياتيا الداخمية ولكف بأسباب عابرة وظرفية تمجأ إلى 
 المناولة في تنفيذ جزء مف العممية اإلنتاجية.
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  مناولة هيكمية دائمة: -8

ىذا النوع يتـ المجوء إليو خاصة إذا تعمؽ األمر بالمنتوجات المعقدة، لذا تكوف العالقة بيف المؤسسة 
 التي تعطي األوامر والمناوؿ طويمة المدى وأحيانا دائمة.  

 المناولة حسب محل التطبيق: -ثالثا

 : مناولة جهوية -3

ي منطقة واحدة لدولة واحدة، مثال المؤسسة التي تعطي األوامر والمؤسسة المناولة يتواجداف ف
 المؤسسات المحاذية لممؤسسات الكبرى.

  مناولة وطنية: -5

 المؤسستاف تنتمياف إلى دولة واحدة.

  مناولة دولية:-1

المؤسستاف تنتمياف إلى دولتيف مختمفتيف، والمناوؿ عادة ما يكوف فرع تابع لممؤسسة األـ، وىي التي 
 .(18)تعطي لو األوامر

 اآلليات القانونية لتفعيل عقد المناولة : الثانيالمبحث 

لقد قامت الجزائر في اآلونة األخيرة باالىتماـ بالقطاع الصناعي وذلؾ  بدعـ المؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة مف خالؿ دعـ أسموب المناولة بمجموعة مف القوانيف و اليياكؿ وىذه األخيرة قد تـ تجسيده 

لشراكة) المطمب األوؿ( و المجمس الوطني المكمؼ بترقية المناولة )المطمب بتأسيس بورصات المناولة و ا
 الثاني( .

 بورصات المناولة والشراكة: المطمب األول 

 الفرع الثاني() سنتطرؽ في ىذا المطمب إلي تعريؼ بورصات المناولة والشراكة )الفرع األوؿ( ،

، االنضماـ واالنسحاب مف بورصة المناولة والشراكةالفرع الثالث( ، )دور بورصات المناولة والشراكة
 الفرع الرابع ( تنظيـ سير بورصات المناولة والشراكة الجزائرية.)
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 تعريف بورصات المناولة والشراكة: الفرع األول 

وتتكوف مف  3663ىي جمعيات ذات منفعة عامة في خدمة القطاع االقتصادي، تـ إنشائيا عاـ 
 .(19)خاصةالمؤسسات العامة وال

المتعمؽ بالجمعيات، وىي  5735جانفي  35المؤرخ في  35/73وتستمد أحكاميا مف القانوف رقـ 
بمثابة جياز خدماتي تقوـ بعمميات تشخيص وتحديد فرص المناولة المتوفرة لدى المؤسسة اآلمرة وعرضيا 

 عمى المؤسسات المناولة المتخصصة.

الجزائرية بأنيا مركز لمتنمية االقتصادية متخصصة في تشجيع كما تعرؼ بورصة المناولة والشراكة 
المناولة الصناعية والخدماتية فيما بيف المؤسسات الجزائرية واألجنبية مف خالؿ ربطيا يبعضيا البعض 
)المؤسسات اآلمرة باألشغاؿ والمؤسسات المنفذة لألشغاؿ(، منظمة في شكؿ جمعية مينية صناعية أنشئت 

بمساعدة وزارة الصناعة  3663سبتمبر  33بمساعدة وزارة الصناعة أنشئت في  3663سبتمبر  33في 
عادة الييكمة ويدعـ مف األمـ المتحدة )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي/ اليونيدو(، وىي جزء مف الشبكة  وا 

 . (20)العالمية لممناولة التابعة لألمـ المتحدة لمتنمية الصناعية

 ت المناولة والشراكةدور بورصا: الفرع الثاني

بورصات المناولة والشراكة في الجزائر دورا ىاما في تحقيؽ التكامؿ الصناعي عمى وجو  تمعب
 العموـ وفي تنمية المناولة الصناعية عمى وجو الخصوص، باإلضافة إلى ذلؾ فيي تقـو باألدوار التالية:

 نشاء فضاء لموساطة  المينية. ربط العالقات بيف عروض وطمبات المناولة وا 
 .تشجيع االستخداـ األمثؿ لمقدرات االقتصادية لمصناعات المحمية 
 .إعالـ المؤسسات وتزويدىا بالوثائؽ المناسبة 
 .تقديـ المساعدات االستثمارية والمعمومات الالزمة لممؤسسات 
 النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسسات والصناعة الصغيرة  المساىمة في أعماؿ تكثيؼ

 والمتوسطة جديدة في ميداف المناولة.
 .ترقية المناولة والشراكة عمى المستوى الجيوي والوطني والعالمي 
 .تنظيـ الممتقيات والمقاءات حوؿ مواضيع المناولة 
  والمتوسطة التي تنشأ حديثا باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تقدـ معمومات ضرورية لممؤسسات الصغيرة

 في إقميـ البورصة. 
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 .رفع الوعي بأىمية المناولة والشراكة الصناعية في تطوير القطاعات الصناعية 
 .العمؿ عمى االستغالؿ األمثؿ لمطاقات اإلنتاجية لممؤسسات الصناعية 
 لى العمؿ عمى تشجيع القطاعات الصناعية عمى إتباع أسموب التخصص والتطوير والمجوء إ

 المناولة.
  كما تقدـ مساعدات تقنية واستشارات في التسيير المؤسسات الصغيرة التي ال تكتسب ىذه الوسائؿ

 والمعارؼ.  

 االنضمام واالنسحاب من بورصة المناولة والشراكة: الفرع الثالث

لى البورصة الجزائرية لممناولة والشراكة وفقا الطريقة   التالية:يتـ االنضماـ واالنسحاب مف وا 

 االنضمام إلى بورصة المناولة والشراكة: -أوال

يمكف ألي شخص طبيعي أو معنوي االنضماـ إلى البورصة، بقبولو القانوف األساسي والقانوف 
الداخمي كتابيا، واستالمو إشعار بالقبوؿ مف طرؼ المكتب التنفيذي الممثؿ في شخص رئيس المكتب، كما 

لمدير العاـ أو المالؾ أو الممثؿ الذي اختارتو المؤسسة، كما يجب دفع يكوف تمثيؿ المنخرط عف طريؽ ا
 مبمغ االشتراؾ المحدد مف طرؼ البورصة.

 االنسحاب من بورصة المناولة والشراكة: -ثانيا

 يمكف االنسحاب مف العضوية في بورصة المناولة والشراكة عف طريؽ:

 .إما االستقالة أو عدـ دفع االشتراؾ 
 ره مجمس الجمعية عف طريؽ االنتخاب باألغمبية في حالة اإلخالؿ بالقانوف األساسي الشطب الذي يق

 والداخمي لمبورصة.
  يفقد المنسحب مف العضوية في البورصة كؿ حقوقو عمى أموالو التي دفعيا، كما يمكف لممستقيؿ أو

ؽ تقديـ طمب الذي امتنع عف دفع االشتراكات، مف االنضماـ إلى البرصة إذا رغب في ذلؾ عف طري
 .(21)مكتوب

 تنظيم سير بورصات المناولة والشراكة الجزائرية: الفرع الرابع

إف تنظيـ حسف سير بورصات المناولة والشراكة يخضع إلى كؿ مف النظاـ األساسي والقانوف 
 الداخمي لكؿ بورصة.
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تسييرىا مف قبؿ تتكوف بورصة المناولة والشراكة مف المؤسسات المنخرطة وبمشاركة حكومية، يقع 
 إطارات مختصة في مجاؿ المناولة والشراكة وفؽ الطريقة التالية:

 الجمعية العامة: -أوال

تتكوف الجمعية العامة لكؿ بورصة مف المؤسسات الخاصة والعمومية المنخرطة فييا والمتواجدة في 
 إقميميا، باإلضافة إلى ىيئات عمومية ومينية، بحيث تقـو باألعماؿ التالية:

 .انتخاب مجمس اإلدارة 
 .المصادقة عمى القانوف األساسي والقانوف الداخمي لمبورصة 
 .االطالع عمى التقارير الخاصة بالنشاطات المحققة 
 .المصادقة عمى الحسابات الخاصة بالدورة 

 مجمس اإلدارة: -ثانيا

األعضاء يتكوف مجمس اإلدارة مف األعضاء المنتخبة مف طرؼ الجمعية العامة باإلضافة إلى 
الشرفية التي تعينيا الجمعية العامة والمتمثمة في الييئات العمومية والييئات المينية، ويقوـ مجمس اإلدارة 

 بالمياـ التالية:

 .انتخاب المكتب التنفيذي 
  .متابعة التسيير المالي لمبورصة 
 .المصادقة عمى الحسابات الختامية في نياية النشاط 
 (22)ف أجؿ قياـ البرصة بميامياالترخيص لمنفقات الالزمة م. 

 المكتب التنفيذي والعمال الدائمين: -ثالثا

يتكوف المكتب التنفيذي مف األعضاء المنتخبة مف طرؼ مجمس اإلدارة وىـ: رئيس المكتب 
 التنفيذي، نواب الرئيس، المؤمف عمى الخزينة.

أما العماؿ الدائميف فيقـو رئيس المكتب التنفيذي لمبورصة بتوظيؼ عماؿ دائميف مختصيف في 
أعماؿ المناولة عف طريؽ التوظيؼ بعقد الكفاءة وىـ: المدير التنفيذي لمبورصة، إطارات ذوي 

 المصادقة عمى الحسابات الخاصة بالدورة. -اإلختصاص، مساعدوف إداريوف
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 الوطني المكمف لترقية المناولة المجمس: المطمب الثاني

تـ إنشاء المجمس الوطني لترقية المناولة مف خالؿ القانوف التوجيو لترقية المؤسسات الصغيرة 
35-73والمتوسطة 

يؤسس مجمس وطني مكمؼ برقية :» التي تنص عمى  53حسب نص المادة  (23)
متوسطة. ويتشكؿ مف ممثميف اإلدارات المناولة يرئسو الوزير المكمؼ بالمؤسسات والصناعات الصغيرة وال

 «.والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة 

وعمى ىذا األساس سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف حيث سنتناوؿ في )الفرع األوؿ (مفيوـ المجمس 
 الوطني مكمؼ بترقية المناولة، أما في) الفرع الثاني( فسنتناوؿ صالحيتو.

 المجمس الوطني مكمف بترقية المناولةمفهوم : الفرع األول

المؤرخ  35-73مف القانوف  53تـ إنشاء المجمس الوطني مكمؼ بترقية المناولة تطبيقا لمنص المادة 
 5771أفريؿ  55المؤرخ في  355-71، وبعده تـ إصدار المرسوـ التنفيذي رقـ 5773ديسمبر  35في 

لمكمؼ بترقية المناولة. إف ىذا المجمس يقوـ بتشجيع الذي يتضمف تشكيمة وتنظيـ وسير المجمس الوطني ا
إلتحاؽ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لإللتحاؽ بالتيار العالمي لممناولة ويتشكؿ المجمس مف 

مف: الدفاع الوطني،  355-71مف المرسـو التنفيذي رقـ  75ممثمي مجموعة مف الوزارات حسب المادة 
المحمية، الشؤوف الخارجية، المساىمة وترقية االستثمار، التجارة، الطاقة والمناجـ، وزارة الداخمية والجماعات 

التييئة العمرانية والبيئة، النقؿ، الفالحة، السياحة، أشغاؿ عمومية، الصحة، المالية، الموارد المائية، التعميـ 
، الصيد البحري وتربية العالي والبحث العممي، اإلتصاؿ، التكويف الميني، السكف والعمراف، الصناعة

المائية، اإلدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة، وكاف يرئس ىذا المجمس بالمؤسسات 
 . (24)الصغيرة والمتوسطة

 صالحيات المجمس الوطني المكمف بترقية المناولة: الفرع الثاني

تشكيمة وتنظيـ وسير المجمس المتضمف  355-71مف المرسوـ التنفيذي رقـ  71حسب نص المادة 
 المكمؼ بترقية المناولة، يقـو عمى عاتؽ المجمس المياـ التالية:

 .يقترح كؿ تدبير مف شأنو تطبيؽ اندماج أحسف لالقتصاد الوطني 
 .يشجع عمى اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ضمف التيار العالمي لممناولة 
 ار األمريف بالسحب جزائرييف أو أجانب.يقوـ بترقية عممية الشراكة مع كب 
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 .ينسؽ نشاطات بورصة المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينيا 
 .يشجع عمى تثميف قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجاؿ المناولة 

 يطمب مف المجمس في إطار ميامو ما يمي:

  سواء عمى المستوى الوطني أو في ينظـ ويشارؾ في تنظيـ المقاءات والتظاىرات واألياـ الدراسية
 الخارج حيث يخص الموضوع ترقية المناولة.

 .ينجز كؿ عمؿ ودراسة مف شأنيما المساىمة في ترقية المناولة في األسواؽ الوطنية واألجنبية 
  يقيـ العالقات الشراكة في ىذا المجاؿ ويبـر اتفاقات التعاوف مع الييئات األجنبية المماثمة أو المشابية

 ا.لي
 .ينشر ويوزع كؿ نشرة ذات صمة بموضوعو 
  ينشئ بداخمو مركزا لموثائؽ لجمع واستغالؿ وتوزيع كؿ النصوص االقتصادية المتصمة بترقية المناولة

 والشراكة بيف المؤسسات اآلمرة بالسحب والمناوليف.
  إنشاءىا.يقوـ بترقية نشاطات المناولة والشراكة بدعـ لمبورصات الموجودة أو المقرر 
  يعمؿ عمى ترقية تطوير وعصرنة المنظومة اإلعالمية لتمكيف المؤسسات الكبرى والمتعامميف

 . (25)االقتصادييف الجزائرييف في مجاؿ المناولة إلى التعارؼ فيما بينيـ
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 خاتمة 

في عممية  فتعتبر المناولة أسموب قانوني يتدخؿ عف طريقو األشخاص سواء كانوا طبعيف أو معنويي
تنفيذ العقود المبرمة أساسا مف اجؿ أداء أعماؿ معينة خاصة ما يتعمؽ منيا بمقاوالت األشغاؿ أيف يكوف 
التعاقد مف الباطف حتمية البد منيا ،وتمثؿ حجر أساس السياسات الصناعية و التجارية لمعظـ الدوؿ 

ويمكف القوؿ اف  ات الصغيرة و المتوسطة ،وتفرض نفسيا كإستراتجية ناجحة لترقية الميزة التنافسية لممؤسس
اليدؼ مف التعميؽ المناولة الصناعية ،و ىو تحسيف ورفع مستوى أداء ىذه المؤسسات وتفعيؿ مكانتيا 
وتحقيؽ قدر اكبر مف التكامؿ ما بيف عممية المناولة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المشروعات 

اإليماف بالدور الرائد و البناء ليذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  فيتطمب األمر بالدرجة األولى الكبيرة،
 .باعتبارىا مكممة لنشاط المؤسسات اآلمرة

وبالتالي تغير فكرة لجوء معظـ المجمعات الصناعية الوطنية إلي المؤسسات مناولة أجنبية عمي 
مة و التحكـ في النوعية أو الوطنيف بسبب نقص في االحترافية و الصرا فحساب المتعامميف االقتصاديي

 .نقص المعمومات

ضرورة قياـ الشركات الكبيرة الجزائرية بدور فعاؿ في تنمية المناولة الصناعية الوطنية و الحد مف 
و قدراتيا التنافسية بصفة عامة و المساىمة في التنمية  االعتماد عمي المناولة الخارجية خدمة لمصالحيا،

 .بصفة خاصة 

ناولة عف طريؽ استحداث وسيط بيف المؤسسات الصناعية و المناولة ميمتو التنسيؽ ضرورة دعـ الم
  .بيف القطاعات في   ىذا المجاؿ
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 مقدمة:

الصغيرة والمتوسطة أىمية بالغة في االقتصاد العالمي بصفة عامة واالقتصاد  تحتل المؤسسات
الوطني بصفة خاصة ألنيا تشكل أىم عناصر النشاط االقتصادي لكل دول العالم، فيي تعتبر المحرك 
األساسي لمتنمية والتطور االقتصادي. ومن بين األسباب التي أدت إلى االىتمام بيذه المشاريع الصغيرة 

لمتوسطة إنييار األوضاع المالية في الدول النامية خاصة، وبالتالي ضعف القدرات االستثمارية وعدم وا
قدرة المؤسسات الكبيرة عمى االستمرار والبقاء. التحوالت االقتصادية العالمية التي جاءت ببرنامج الحويل 

ساسي الذي أدى إلى ضرورة تنمية الييكمي مثل الخوصصة، التي قد نعتبرىا بأنيا كانت السبب والعامل األ
 وتطوير تمك المؤسسات، وذلك كمو في إطار الدور المتزايد لمقطاع الخاص.

تتميز ىذه المؤسسات بسيولة إنشائيا فال تتطمب أمواال كبيرة وغالبا ما يكون التمويل فييا محميا،  
حات كبيرة إلقامتيا بل تستغل وتستخدم تكنولوجيا غير معقدة تناسب ظروفيا المحمية، كما ال تتطمب مسا

مساحات وتجييزات بسيطة بتكاليف منخفضة، كما أنيا تتميز بالمرونة في أعماليا وىيكميا التنظيمي 
 1بسيط يعتمد عمى مستويات إشراف محدودة.

تثمن قوة العمل من  تمعب ىذه المؤسسات دورا ىاما في عدة مجاالت فمن الناحية االقتصادية
لوجيا قميمة رأس المال، كثيفة العمل، وتساىم في تعبئة الموارد المالية بجمع أموال خالل استعمال تكنو 

مختمفة المصادر، إذ بإمكان ىذه المؤسسات أن تنشأ من طرف العائالت واألسر بالتالي تجميع تمك 
ية األموال أو كأن يقوم أحد األشخاص أو العمال الميرة مع مجموعة من العاممين بتكوين وحدات إنتاج

باالعتماد عمى مدخراتيم الشخصية، أي تشكيل طاقات إضافية تمكنيم من إبراز كفاءاتيم والمحافظة عمى 
استقالليتيم المالية ووحدتيم. كما تيدف ىذه المؤسسات الى رفع إنتاجية العامل من خالل تجسيد نظام 

 .2نظرا لصغر حجميارقابي فعال ومستمر لضمان السير الحسن لمعمل، كما تسيطر عمى سير العمل 

كما تسيى ىذه المؤسسات الى ترقية التجارة الخارجية حيث تعتبر كغيرىا من المؤسسات أين تقوم 
بجميع عمميات المبادالت التجارية من تصدير واستيراد وتوفير متطمبات السوق من السمع والخدمات، 

الطابع الصناعي المحمي من منافسة وتوفير مستمزمات المؤسسات الكبرى بالمواد األولية. كما تحمي 
المنتوج المحمي فيذه المؤسسات تعمل عمى حماية منتوجاتيا عن طريق مراقبة الجودة، التحكم في التكاليف 

 . 3والسعي لخمق ميزة تنافسية لمواجية تمك المنافسة
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حداث تط ورات اما من الناحية االجتماعية فتعمل ىذه المؤسسات عمى تحقيق التوازن الجيوي وا 
عمى المستوى االجتماعي من خالل القضاء عمى البطالة، توفير مناصب شغل، والحد من ظاىرة النزوح 

ىنا، رغم توالي االصالحات الريفي من خالل إنشاء بعض المشاريع في المناطق الريفية أو النائية. 
. 4رقية االقتصاد الوطنيومحاوالت الدولة لتطوير ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفعيا لممساىمة لت

إال أنو من الناحية العممية تواجييا كثير من الصعوبات والعقبات منيا مشكل التمويل، حيث تعتمد ىذه 
المؤسسات لتغطية حاجياتيا في الغالب عمى التمويل الذاتي ليذا من الضروري البحث عن مصادر تمويمية 

 البنوك لتمويل هذه المؤسسات؟ بينها البنوك لهذا نتساءل عن مدى مساهمة مناخرى 
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  أوال: اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 عالقة البنوك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -أ

بعد االزمات االقتصادية والتصور العالمي المبني عمى ضرورة االنسحاب من أو تقميص مجال 
، كان من الضروري االسراع 5وتبني منطق السوق والمنافسة وتبعاتوتدخل الدولة في النشاط االقتصادي 

بالقيام بإصالحات شاممة. أدى باالنتقال من الدولة الحارسة التي تحتكر فييا الدولة جل الوظائف الى 
الدولة الضابطة.  أي من النظام االشتراكي الموجو الى نظام اقصاد السوق بعد اإلصالحات االقتصادية 

بصدور اول قانون يتضمن االستقاللية لممؤسسات العامة  1988من قبل الدولة ابتداء من سنة المنتيجة 
من دستور  37. وكذا من خالل التكريس الدستوري لحرية الصناعة والتجارة ضمن المادة 6االقتصادية 

مضمونة  التي أكدت أن حرية التجارة الصناعة 1996الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
 . 7وتمارس في إطار القانون

من ىنا حاول المشرع مواكبة ىذه التغييرات من خالل سن مجموعة من القوانين من بينيا قانون 
 المتعمق بالنقد والقرض والذي تم  10-90والممغى بالقانون  06-88المعدل والمتمم بالقانون  86-12

 .8 11-03 رقموتم الغاؤه باألمر  2001و 1996و 1993تعديمو في 

سمحت ىذه اإلصالحات التي خاضتيا الجزائر بإعادة االعتبار لممؤسسات الخاصة واالعتراف 
 9بالدور اليام الذي يمكن أن تؤديو في التنمية الشاممة، مما أفرز ظاىرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وزارة مكمفة بقطاع المؤسسات الصغيرة  1994وفي ىذا السياق أنشئت في سنة  كركيزة لمنمو االقتصادي
 2001والمتوسطة لتتكفل بميمة تييئة المحيط المالئم والظروف المواتية لترقية نشاط ىذه المؤسسات وفي 

 .10صدر أول قانون يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ضع مالي جد صعب أفرزه سوء تسيير الديون الممنوحة لمقطاع العام، عانت البنوك الجزائرية من و 
الذي كان آنذاك ىش البنية التحتية، وىذا راجع لضعف درجة استقاللية البنك المركزي خصوصا في 
وضعو وتنفيذه لمسياسة النقدية، ومحدودية الموارد المالية الالزمة لالقتصاد الوطني. األمر الذي أدى إلى 

تسيير البيروقراطي لمبنوك العمومية ومركزية اتخاذ القرارات المتعمقة بمنح االئتمان المصرفي، وقد اعتماد ال
 . 11كان لذلك آثارا سمبية عمى عممية تمويل المشاريع االستثمارية
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لمحيط المالي الذي تنشط فيو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كثيرا مع خصوصية اال يتالءم 
توسطة. فمن بين المشاكل التي تعاني منو المؤسسات وتؤخر نموه، التمويل أي والم المؤسسات الصغيرة

صعوبة الحصول عمى القروض البنكية. مما دفع بالوزارة الوصية إلى العمل عمى إحداث آليات مالية 
بتمويالت  2003من أن البنوك العمومية ساىمت في سنة  تتالءم وخصوصية ىذه المؤسسات، وبالرغم

حيث قدر المبمغ  2001من مجموع التمويالت مقارنة بسنة   %40,60 ميار دج أي بنسبةم 555قدرىا 
 .12% من مجموع التمويالت 30,72أي ما يمثل  مميار دج 353آنذاك بـ 

 إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -ب

من أىم المشاكل التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وىذا راجع تعتبر مشكمة التمويل 
تخمف النظام المصرفي وعدم موضوعية الشروط التي يفرضيا لتمويل القطاع  فمن جهةألسباب عديدة، 

الخاص. فقد عمل النظام المصرفي في الجزائر عمى خدمة مؤسسات الدولة في تنمية المشاريع الضخمة، 
إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمقطاع الخاص لم تجد الدعم المالي الالزم إال عمى وبالتالي ف

غياب ثقافة السوق المالي في الجزائر، ىذا ما جعل ومن جهة أخرى ىامش مشاريع القطاع العام. 
 .13المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل وفقا لنماذج التسيير التقميدي وبموارد مالية ضئيمة

دفعت المشاكل التي تعاني منيا منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتيا إشكالية 
التمويل بالوزارة الوصية إلى اعتماد آليات تمويل تتالءم مع خصوصية ىذا النوع من المؤسسات. فمع بداية 

قروض البنكية تم اإلعالن عن إنشاء مؤسستين ماليتين لممساىمة في تسييل الحصول عمى ال 2004سنة 
 14وىي صندوق ضمان القروض االستثمارية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .15وصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ثانيا: كيفية تدخل البنوك لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 التمويل طويل األجل: -أ

من المعروف أن التمويل طويل األجل يكون موجيا لتمويل نشاطات االستثمار التي تختمف جوىريا 
عن عمميات االستغالل من حيث موضوعاتيا ومدتيا، لذلك فإن ىذه العمميات تتطمب أشكاال وطرقا أخرى 

تقوم بيا المؤسسات  لمتمويل تتالءم وىذه المميزات العامة. فكون نشاطات االستثمار ىي تمك العمميات التي
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ما عقارات مثل األراضي والمباني  لفترات طويمة بيدف الحصول، إما عمى وسائل اإلنتاج ومعداتو وا 
 الصناعية والتجارية واإلدارية.

وتوجد أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مصادر تحصل من خالليا عمى التمويل طويل  
 مصادر:األجل وسنتعرض فيما يمي إلى أىم ىذه ال

 القروض طويمة األجل: -1

ىي القروض التي تزيد آجاليا عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو عشرين سنة، تمنح 
قامة مشاريع جديدة تقدم مثل ىذه  لتمويل األنشطة والعمميات ذات الطبيعة الرأسمالية، أو بناء المصانع، وا 

ارية التي تمنح قروضا قد تصل إلى عشرين عام، القروض عادة من البنوك المتخصصة مثل البنوك العق
قامة مشروعات الري والصرف، إلى جانب البنوك  وذلك لتمويل عمميات البناء واستصالح األراضي وا 

أعوام، بغرض إقامة المباني،  10إلى  3الصناعية والزراعية، فاألولى تقدم قروضا تتراوح مدتيا بين 
نتاج ...الخ. أما الثانية فيي ال تختمف كثيرا عن سابقتيا من البنوك المستودعات وشراء اآلالت ومعدات اإل

المتخصصة فيي تمنح قروضا طويمة األجل لتطوير القطاع الزراعي. وذلك مقابل ضمانات عينية)الرىن 
العقاري، الرىن الحيازي( ونشير ىنا انو كثير ما تراعي البنوك )البنوك الصناعية( أوضاع الصناعات 

نواحي أسعار الفائدة والضمانات، كذلك كثيرا ما تقدم ليا المشورة والنصح وتقوم بإجراء  الصغيرة من
 .16دراسات الجدوى ليا بدون مقابل أو بمقابل رمزي

ونتيجة الرتفاع المخاطرة في تقديم مثل ىذه القروض، فإن البنوك بمختمف أنواعيا تتشدد وتتخذ 
إجراءات وقائية، مثل أن تطمب من طالب القرض تعيد بعدم ممارسة أي نشاط آخر قد يؤثر عمى قدرتو 

 عمى السداد، أو طمب ضمانات إضافية كالعقارات واألراضي. 

 التمويل المتوسط األجل: -2

سنوات، وتمجأ المؤسسات إلى التمويل  5تمنح البنوك ىذه القروض لمدة تتراوح بين سنة و 
المتوسط األجل)إلى جانب التمويل طويل األجل( بغرض تمويل الجزء الدائم من استثماراتيا في الرأسمال 

دة، وقروض العامل المتداول، واإلضافات عمى مجوداتيا الثابتة، وتشمل مصادر التمويل ىذه قروض الم
 .17اآلالت والتجييزات وتمويل االستئجار
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 التمويل قصير اآلجال: -ب

نقصد بالتمويل القصير األجل تمويل نشاط االستغالل، بمعنى تمويل العمميات التي تقوم بيا 
شيرا. ويوجو ىذا التمويل لتغطية االحتياجات  12المؤسسة في الفترة القصيرة والتي ال تتعدى في الغالب 

 تبرز عمى مستوى حسابات المدنين والدائنين ويكون بـ: التي

 :القروض البنكية -1

تعتبر القروض البنكية المصدر الثاني الذي تعتمد عميو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث 
االستغالل، ونتيجة لمطبيعة المتكررة لنشاطاتيا، فإنيا تحتاج إلى نوع معين من  األىمية في تمويل دورة

يل يتالءم مع ىذه الطبيعة، وىذا ما دفع البنوك إلى اقتراح طرق وتقنيات متنوعة لتمويل ىذه التمو 
النشاطات، تماشيا مع السير الحسن لعمميات اإلنتاج والتوزيع. وتضمن التكيف مع عدم االستقرار الذي 

يعة النشاط يخضع لو النشاط واختالف المشكمة التمويمية، وتتناسب مع نشاط المؤسسات، من حيث طب
الذي تزاولو المؤسسة )تجاري، صناعي، زراعي، خدمي( أو حسب الوضعية المالية لممؤسسة أو اليدف 

 والمتوسطة ىي:وأىم القروض التي تتمقاىا المؤسسات الصغيرة ().18من القرض

 :القروض العامة - 1-1

توجو ىذه القروض لتمويل األصول المتداولة بصفة عامة، دون تخصيص ما، وتمجأ إلييا المؤسسة 
 منيا:19لمواجية صعوبات مالية مؤقتة 

 :تسهيالت الصندوق-

ىي قروض عرضية لمواجية صعوبات السيولة المؤقتة التي تعترض المؤسسة، بسبب االختالل 
البسيط بين اإليرادات والنفقات الناتج عن وصول مواعيد استحقاق الفواتير المسحوبة عمى المؤسسة، 
ويسمح البنك في ىذه الحالة لممؤسسة بسحب مبمغ يزيد عن رصيدىا الدائن لفترة محددة عادة ما تكون عدة 

ات عاجمة )تسديد الفواتير، دفع يوم(، لمقيام بتسديد ما عمييا من التزام 15أيام عند نياية الشير)ال تفوت 
األجور،...الخ(، ويقوم البنك بحساب اجر ىذا التسييل عمى أساس االستعمال الفعمي لو، وكذلك عمى 

وينبغي عمى البنك مراقبة   أساس المدة الزمنية الفعمية، أي تمك المدة التي يبقى فييا الحساب مدينا،
قد يحولو   ر لو والذي قد يتجاوز الفترة العادية المسموح بيااستعماالت ىذه القروض ألن االستعمال المتكر 

 ).20إلى مكشوف ويزيد من احتماالت ظيور األخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6586607150680941637#_ftn13
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6586607150680941637#_ftn12
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 :السحب عمى المكشوف-

عمى المكشوف أن يسمح البنك لممؤسسة بسحب مبمغ يزيد عن رصيدىا الدائن )قد  يقصد بالسحب
تصل مدتو سنة(، عمى أن يفرض البنك فائدة تتناسب والفترة التي تم خالليا سحب مبمغ يزيد عن الرصيد 

 .21الدائن لممؤسسة ويتوقف البنك عن حساب الفائدة بمجرد أن يعود الحساب إلى حالتو الطبيعية

 :الموسمقروض -

تستعمل لمواجية االحتياجات الناجمة عن النشاط الموسمي، ونشير إلى أن البنك ال يقوم بتمويل   
نما يمول جزء فقط منيا، وبما أن ىذا النوع من القروض  كل التكاليف الناجمة عن ىذا النوع من النشاط وا 

 .22اشير 9تعتبر قروض استغالل مدتيا ال تتجاوز السنة وىي عادة ما تمتد لمدة 

 القروض الخاصة: -1-2

خالفا لمقروض السابقة توجو ىذه القروض عموما إلى تمويل أصل محدد بعينو، تأخذ أحد األشكال 
 .25القروض بااللتزام أو24، أو تسبيقات عمى الصفقات العمومية23التالية: تسبيقات عمى البضائع
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 خاتمة:

والمتوسطة تدخال من الدولة إلحداث نوع من التوازن تتطمب مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة 
مخاطر التمويل المصرفي لممؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ليذا يجب تكييف سياسات 
التمويل حسب متطمبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارىا المعنية بتحقيق التنمية 

عادة النظر في  طبيعة الضمانات التي تتطمبيا البنوك الوطنية عند منح االئتمان المصرفي المستدامة، وا 
كما يجب التسيل في اتخاذ قرارات منح القروض المصرفية باالبتعاد عن البيروقراطية  ،ليذه المؤسسات
كما عمييا تكييف النظام المصرفي مع االحتياجات الحالية وتطوير أساليب وأدوات التمويل  ،وتدخل السمطة

 لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
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  الهوامش:

                                                           

 www.elbassair.netبحث حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متاح عمى الرابط:  -1 
حالة البنك الوطني الجزائري وكالة راجع أيضا: باكر عمي، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة 

 .05، ص 2017ورقمة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، 
لمتفصيل أكثر انظر: عقبة نصيرة، فعالية التمويمة البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، اطروحة  - 2

 . 45، ص 2015دكتوراه في العموم االقتصادية، فرع عقود وتمويل، كمية العموم االقتصادية، جامعة بسكرة، 
   www.elbassair.netبحث حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متاح عمى الرابط:  -3 
 .237عقبة نصيرة، فعالية التمويمة البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 4
 MALBOUCI Laila, L’environnement juridique et concurrence en Algérie , un état de lieu ـ 5

depuis 1962 , revue science, 05 2009, p 280. 
، المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -6

 .1988ي جانف 13صادر في  02عدد 
، المتضمن الغاء جميع االحكام التنظيمية التي تخول 1988اكتوبر  18، مؤرخ في201-88مرسوم تنفيذي رقم  -

أكتوبر  19صادر في 42المؤسسات االشتراكية ذات الطايع االقتصادي التفرد باي نشاط او احتكار التجارة، ج ر عدد 
1988. 

، يتعمق باصدار نص تعديل الدستور، مصادق عميو في 1996مبر ديس 07، مؤرخ في 438-96ـ مرسوم رئاسي رقم 7
 ، معدل ومتمم بـ: 1996ديسمبر  08، صادر في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28استفتاء 

 .2002افريل  14، صادر في 25، يتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02قانون رقم  -
نوفمبر  16، صادر في 63، يتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08قانون رقم  -

2008. 
 .2016مارس  07، صادر في 14، يتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم -

، 2003 أوت 27، صادر في 52، يتعمق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26، مؤرخ في  11-03أمر رقم   - 8
، 44، ج ر عدد 2009، المتضمن قانون المالية لسنة 2009جويمية  22، المؤرخ في01-09معدل ومتمم باألمر رقم

، صادر في 50، ج ر عدد2010أوت  26، المؤرخ في 04-10، معدل ومتمم باألمر رقم 2009جويمية  26صادر في 
، 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013سمبر دي 30، المؤرخ في 08-13، متمم بالقانون رقم 2010سبتمبر  01

، 2016ديسمبر  28، المؤرخ في 14-16معدل بموجب القانون رقم  ،2013ديسمبر  31، صادر في 68ج ر عدد 
 .2016ديسمبر 29، صادر في 77، ج ر عدد2017المتضمن قانون المالية لسنة 

المشرع الجزائري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريفا جامعا ومانعا بل وضع عدة معايير لتحديد تعريف ليا  لم يعطي - 9
مثل عدد العمال، رقم األعمال، القيمة المضافة، لكن المعيار األكثر استعماال ىو معيار عدد العمال، وعمى ىذا األساس 

، المتضمن القانون التوجييي 12/12/2001، المؤرخ في 18-01قم ر  من القانون 04يعرف المشرع الجزائري حسب المادة 
 .15/12/2001، الصادر في 77لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

)) تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج السمع ىذه المؤسسات كما يمي : 
 و/أو الخدمات: 

 شخصا.250الى  1تشغل من  -

http://www.elbassair.net/
http://www.elbassair.net/
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 مميون دينار 500ال يتجاوز رقم اعمالها السنوي ممياري او ال يتجاوز مجموع حصيمتها السنوي  -
 تستوفي معايير االستقاللية((-
 ، مرجع سابق.18-01قانون رقم  - 10

قدي عبد المجيد، دادن عبد الوىاب، محاولة تقييم برامج وسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية،  - 11
مداخمة ممقاة في الممتقى الممتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر 

  .04والدول النامية، ص
، دادن عبد الوىاب، محاولة تقييم برامج وسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، قدي عبد المجيد  - 12

 .05مرجع سابق، ص
 02المرجع نفسو، ص  - 13
، المتضمن صندوق ضمان قروض 19/04/2004، مؤرخ في 134-04تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 14

 .2004، الصادر في 27والمتوسطة، ج ر عدد استثمارات المؤسسات الصغيرة 
، المتضمن انشاء صندوق ضمان 11/11/2002، مؤرخ في 373-02تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم   -15

 .2002/ 13/11، الصادر في 74قروض ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونو االساسي، ج ر عدد 
، ندوة حول تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودروس من تنظيم البنك لمتفصيل اكثر راجع: بوخالفة خمنو

 .2005جويمية  7-6اإلسالمي لمتنمية، جدة، 
)بدون  www.attoublog.comأساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقال متاح عمى الموقع    -16

 .02ص كاتب(، 
)بدون  www.attoublog.comأساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقال متاح عمى الموقع    -17

 .04و  03كاتب(، ص 
 .09انظر أيضا: باكر عمي ، مرجع سابق، ص 

)بدون     www.attoublog.comأساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقال متاح عمى الموقع   -18 
 .06و 05كاتب(، ص

 .58، ص 2004لطرش طاىر، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 19
 08انظر باكر عمي  ، مرجع سابق، ص  - 20
لمتفصيل أكثر راجع:  لوكادير مالحة، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنيل  - 21

شيادة الماجستير في القانون ، تخصص قانون التنمية الوطنية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 
 .84الى  82، ص 2012زو، و 

 .07نفس المرجع، ص  - 22
عبارة عن قرض لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك عمى بضائع كضمان لممقرض، ويجب عمى البنك قبل  - 23

القروض لتمويل المواد  يمنح ىذا النوع من .تقديم القرض التأكد من وجود البضاعة وطبيعتيا، ومواصفاتيا وثمنيا في السوق
 األساسية كالقيوة وغيرىا ويستعمل في الجزائر لتمويل السمع المصنعة ونصف المصنعة.

المقاولين المكمفين باإلنجاز الصفقات يمكن ان يجدون أنفسيم بحاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى  - 24
يمنح اما كفاالت لصالح المقاولين أو  ىذه اإلدارة لتغطية الصفقة، لذلك يمجؤون إلى البنك لمحصول عمييا والبنوك ىنا

 قروض فعمية

http://www.attoublog.com/
http://www.attoublog.com/
http://www.attoublog.com/
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بذلك، لكن  يتدخل البنك كمتعيد لضمان المؤسسة من خالل التوقيع عمى وثيقة )تسمى الضمان او الكفالة( يتعيد فييا - 25

 عميو قبل التوقيع التأكد من المالءة المالية لممؤسسة.

 .89الى  86مرجع سابق، ص من لمتفصيل أكثر في الموضوع راجع: لوكادير مالحة، 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

 املتوشطةو املؤشصات الصغريةالبعد البيئي داخل 
 

 

 

 

 

 أيت يىشف صربينة  الطالبة: من إعداد

 طالبة دكتىراه

 العلىم الصًاشًة و كلًة احلقىق

 تًسي وزو –جامعة مىلىد معمري 
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 عهوانمداخلة حتت  البعد البيئي داخل املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 : مقدمة

دراكا و  اعترافا، المتوسطةو  الباحثين بموضوع المؤسسات الصغيرةو  يزداد باطراد اىتمام الحكومات ا 
 ما يترتب عن ذلك من استراتجياتو  األساسي خاصة لعالقتو بالتنمية اإلقتصاديةو  لدورىا المحوري

جراءات يتم إتخاذىا لتأمين ىذا الدورو  سياسياتو  التي تسعى ، بينيا الجزائر يشمل في كل الدول منو ، ا 
تنشيط دور ىذه المؤسسات و  القانونية المناسبة لتفعيلو  بشكل مستمر إلى إيجاد الصيغ اإلقتصاديةو  دائما

كذلك تحقيق األداء و ، البرامج التنمويةو  حتى تمعب الدور المنوط بيا كأدوات أساسية لتحقيق المخطاطت
إال أنيا قد تحدث خالل نشاطيا مجموعة من اآلثار ، تنافسيةاإلقتصادي الذي ييدف إلى تعظيم قدراتيا ال

، مواصمة نشاطياو  من تموث واستنزاف لمموارد الطبيعية من أجل انعاش اقتصادىا، السمبية عمى البيئة
دماج البعد البيئي في إستراتجية المؤسسة االقتصادية التي ىي عبارة و  ما أدى إلى الحديث عن إدراجو وى ا 

، حماية البيئةو  التدابير التي يتم اتخاذىا من أجل التوفيق بين نشاط المؤسسةو  اإلجراءاتعن مجموعة من 
عمى و  االستيالك الراىنة ليست مستدامةو  حيث أدرك قطاع األعمال في السنوات األخيرة أن أنماط اإلنتاج

 بشكل تدريجيالتطور في ظل البيئة االقتصادية الحالية أن تضمن و  المؤسسات إن كانت تزعم البقاء
مخططاتيا بعيدة المدى االعتبارات البيئية التي غيرت من ظروف النشاط عمى و  متواصل في إستراتجيتياو 

ألزمت المؤسسات المعاصرة بقبول القيام ببعض األنشطة ، فرضت ظروف تنافسية جديدةو  مستوى األسواق
 ذات المضمون البيئي بيدف تحقيق التنمية المستدامة.

المتوسطة و  ما مدى إدراج البعد البيئي داخل المؤسسات الصغيرة: لية المطروحة ىيعميو اإلشكاو 
 : عميو اإلجابة عمى اإلشكالية قسمت مدخمتي إلىو  ؟ االقتصادي ولتحقيق النم

 المتوسطة عمى البيئة.و  تأثير المؤسسات الصغيرة -1
 المتوسطة.و  البعد البيئي في المؤسسات الصغيرة -2
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I-  المتوسطة عمى البيئةو  المؤسسات الصغيرةتأثير : 

المتوسطة عمى إختالف طبيعة نشاطيما إلى تحقيق األداء اإلقتصادي و  تسعى المؤسسات الصغيرة
خالل أدائيا لنشاطيا تحدث مجموعة من اآلثار السمبية عمى و  الذي ييدف إلى تعظيم أرباحيا إال أنيا

ثم ، بالجزائر المتوسطةو  سنبحث أوال عن واقع المؤسسات الصغيرةلذلك ، استنزاف الموارد(، البيئة ) التموث
 المتوسطة عمى البيئة.و  ثانيا عن كيفية تأثير المؤسسات الصغيرة

 : المتوسطة بالجزائرو  لمحة عن واقع المؤسسات الصغيرة -8

المتوسطة عن غيرىا من المؤسسات بمجمة من الخصائص التي جعمت و  تتميز المؤسسات الصغيرة
نشاء مناصبو  التقارير بأن خمقو  منيا مبمغ إىتمام الباحثين وواضعي السياسات حيث أثبتت الدراسات  ا 

OCDEفكما جاء في تقرير ، متوسطةو  الشغل يتحقق بشكل أكبر عن طريق خمق مؤسسات صغيرة
1  "

قتصادي قادر عمى خمق المناصبو المتوسطة دور ميم في ترقية نمو  تمعب المؤسسات الصغيرة ىذا و ، ا 
كما أنيا تشكل عنصر ميم لحركية كل ، البيئي لؤلمم )...(و  الثقافي، بالمساىمة في رأس المال اإلجتماعي

  اقتصاد من خالل قياميا باإلبداع خاصة في القطاعات كثيفة المعرفة".

من خالل ىذا التقرير يمكن استخالص مجموعة من المميزات التي تؤكد عمى أىمية ىذا النوع من 
نجاز في وقت قصير نسبياو  الفعالية في األداءو  تمّيزىا بالكفاءة 2التي تختصرىا فيو  المؤسسات تحقيق ، ا 

كما تحقق ، الموردونو  العمالء، العاممين، القدرة عمى التأثير السريع بين المديرو  المباشر مزايا االتصال
يا مع توجييات المنافسين أنشطتيم سرعة تكيفو  عالية باعتبارىا سريعة دوران رأس المالو  عوائد سريعة
سمتيا في قمة التكاليف و ، البحث العمميو  مساىمتيا في التطور التكنولوجيو  االبتكارو  القابمة لمتجديد

الالزمة لمتدريب العتمادىا أساسا عمى أسموب التدريب أثناء العمل فضال عن قدرتيا عمى اتخاذ القرار 
 رنة مع المشروعات الكبرى.السريع المناسب في الوقت المالئم مقا

 تسعى جاىدة لتشجيع االستثمار فيياو  الجزائر كغيرىا تفطنت ألىمية ىذا النوع من المؤسساتو 
ىذا ما نمتمسو من خالل السياسات المنتيجة في السنوات األخيرة حيث قامت بإرساء العديد من اآلليات و 

التقميدية التي حاولت وضع  الصناعاتو  المتوسطةو  من بينيا تنصيب وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة
صندوق ضمان قروض ، (FGARصندوق ضمان القروض ) 3العديد من اآلليات من بينيا

 دعمت ىذه اإلجراءات بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرةو ، (CGCI, PMEاإلستثمار)
، مار مثل المجمس الوطني لالستثمارباإلضافة آلليات أخرى مشجعة لالستث، (ANDPMEالمتوسطة )و 
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الوكالة ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، صندوق دعم االستثمار، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
  4الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة.، الوطنية لتسيير القرض المصغر

خاصة في تحقيق اإلكتفاء اإلقتصادي الفعالية التي تمعبيا ىذه المؤسسات و  رغم كل ىذه اإلنجازات
إال ألنيا تعاني من بعض النقائص خاصة تمك المتعمقة بالبيئة بالسبب التأثير السمبي ليا فيما يخص 

 استنزاف في الموارد الطبيعية.و  التموث

 : الكبيرة عمى البيئةو  تأثير المؤسسات الصغيرة -8

تتعارض مع مستمزمات حماية البيئة في و  مستمزمات المؤسسات الصغيرة تتناقضو  إن مقتضيات
الغير و  تسارعيا إلزالة أنواع كل الحماية المباشرةو  شدة انفتاحياو  ظل بيئة اقتصادية تتعاظم فييا قوة السوق

يؤثر و ، إذ الوضع الحالي لمنشاط االقتصادي يشكل تيديدا الستمرارية الحياة عمى كوكب األرض، المباشرة
خالل االستنزاف الكبير لمموارد الطبيعية الغير المتجددة بحجة تحقيق  سمبا عمى قدرة الطبيعة من

الحفاظ عمى و  المتوسطة لحماية صناعتياو  االقتصادي خاصة من حيث سعي المؤسسات الصغيرةو النم
السعي من أجل األرباح و  المكمفة مادياو  قدرتيا التنافسية من خالل تجنب استخدام التقنيات الصديقة لمبيئة

 : 5من أىم القضايا المتأثرة سمبا من طرف انتعاش ىذه المؤسسات نجدو  تحمل التكاليف البيئيةدون 

 : استنزاف الموارد الطبيعية -أ

المنتجات الخشبية إلى تقميل أسعارىا و  سوف تؤدي عمميات إلغاء التعريفة الجمركية عمى الموارد
من و  6شجار لمحصول عمى المنتجات الخشبيةاألو  بالتالي زيادة معدل قطع الغابات االستوائيةو  دوليا

المنافسة فيما بين و  المعروف أنو ىناك طمب متزايد من عمى منتجات األخشاب بيدف السيطرة عمى التجارة
 قطع أشجار الغابات.و  مختمف أشكال المؤسسات الشيء الذي يحث عمى زيادة عمميا التحطيب

سيؤدي حتما إلى استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية المتوسطة و  كما أن نشاط المؤسسات الصغيرة
، توسعة الصناعات القائمةو  موارد التعدين في إنشاء صناعات جديدةو أ، 7الغير المتجددة كالمياه الجوفية

ذا ما ترافق ذلك مع توجو تنموي غير مستدامو   . 8الكثير من التيميش لمجتمعات العالم الثالثو ، ا 

 : 9مالذات التموث -ب

المتوسطة انتقال العديد من المموثات لمبيئة خاصة من و  من المتوقع ضمن عمر المؤسسات الصغيرة
نشاء ىذه و  الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية األقل التزاما بحماية البيئة ا 
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ال أنيا ستتعرض لتأثيرات مع أن ذلك سيؤدي إلى تأمين فرص عمل كبيرة في ىذه الدول إو  المصانع ىناك
 بيئية خطيرة سيصعب حميا.

ذلك راجع و  متطور باستمرارو بسبب التموث الصناعي الذي ى، تشيد الجزائر أزمة بيئية حادةو  ىذا
المتوسطة رغم أن الجزائر ال تعتبر دولة صناعية كبرى إال أنيا تواجو و  إلى ولوج ىذه المؤسسات الصغيرة
التموث البيئي الذي ألح عمى إتباع معايير بيئية من أجل التوفيق بين تحديات عالمية خطيرة بسبب 

 متطمبات حماية البيئة.و  متطمبات استمرارية عمل المؤسسات

II- المتوسطةو  البعد البيئي لممؤسسات الصغيرة : 

المتوسطة تقودنا بالضرورة إلى الحديث عن و  مسألة إدراج البعد البيئي داخل المؤسسات الصغيرة
وأمام التغيرات الحاصمة في الميدان ، تطوير القدرة التنافسية ليذه المؤسسات دون المساس بالبيئةو  تحسين

تفرض عمى السمطات ، االقتصادي في ظل ىيمنة التجمعات االقتصادية الكبرى عمى األسواق العالمية
عمى حل المشاكل  التي ال تقتصرو  ناجعة في عممية التأىيل البيئيو  العمومية إيجاد طرق حديثة

، فماذا نقصد بالتأىيل البيئي، االجتماعية فحسب بل تتعدى لذلك لتشمل المشاكل البيئية أيضاو  االقتصادية
 ىل حققت الجزائر تطبيقو داخل مختمف مؤسساتيا.و 

 : التأهيل البيئي: أوال

المسيرين الكيفية و  تغير نظرة واضعي السياساتو  في ظل التغيرات التي تشييا االىتمامات العالمية
، مع تزايد الوعي اإلنساني بضرورة توفير الشروط الالزمة لمعيش السميمو  بعث االقتصادياتوو تحقيق النم

باعتبارىا فاعل ، أصبح موضوع المحافظة عمى البيئة يحتل الصدارة لما ليا من أثارىا عمى الصحة البشرية
تبنى و  ا في المحافظة عمى البيئة التي تنشط فيياأصبح لزاما عمييا االلتزام بدورى، أساسي في الحياة

ظيار نوايا و  سياسات حمائية تكفل ليا تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تبني سياسة بيئية واضحة ا 
 10غايتيا البيئيةو  مبادئيا المرتبطة بأدائيا البيئي الشامل الذي يوفر إطارا لمعمل ووضع أىدافياو  المؤسسة

 استراتجيات تخدم كال القضيتين.و  عن طريق سن سياسات

 : تعريف الـتأهيل البيئي -8

اإلجراءات التي تحدد و  " تمك الحزمة من الخطوط العريضة التي تعكس القواعدوالتأىيل البيئي ى
المسؤولة و  الوحدات المختمفة المشاركةو  الجياتو  أسموب تنفيذ اإلستراتجية البيئية مع تحديد ميام المؤسسات
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ىي في النياية و  ذلك تحت مظمة األوامر التشريعية الممزمة من ىذه الجياتو  اإلستراتجيات عن نتائج ىذه
 التنمية".و  توضح أسموب تقويم النتائج وفقا ألىداف التي تم تحديدىا مسبقا مع توضيح لآلليات التصحيح

العامة الغيايات و  يتمثل في التوجييات، يمكن تعريفيا أيضا أنيا " عنصر من السياسة العامة
عمل الييكل من أجل و  ىيئة( يتم إمالؤىاو مؤسسة جمعية أ، مجتمع، المتعمقة بالبيئة لمنظمة ما ) شركة

  11األغراض(.و  تحقيق األىداف

 الصناعي لالرتقاء إلى مصاف المنتجات العالمية الجودةو  يعرف كذلك أنو التأىيل االقتصاديو 
منتجي الخدمات و  أين يمزم المشروع كل أصحاب المؤسسات 12صحة اإلنسانو  المحترمة لسالمة البيئيةو 

دفع و  عمى توفير مواد استيالكية غير مموثة مما يساىم في تغيير أنماط االستيالك في اتجاه االستدامة
كذا و  المحيطو  باإلضافة لحماية المستيمك، اكتساب المزيد من األسواق الخارجية لمبالدو  الصادرات الوطنية
 13ساتي لمعالمة البيئية.وضع تنظيم مؤس

 : المتوسطة اتجاه البيئةو  مسؤولية المؤسسات الصغيرة -8

دراجو في جميع المؤسسات كبيرةو  عرف المجتمع الحالي بحرصو عمى حماية البيئة ، صغيرة، ا 
سالمة و ىو  باإلضافة نجد أن الزبائن ىم اآلخرون أضافوا عنصر آخر إلى مشترياتيم، متوسطة في العالم

، نبقييا نظيفةو  اإلصرار عمى إنتاج السمع التي ال تموث البيئةو  الكثير منا معنيون بيذه السالمةو ، البيئة
عمى استخدام الموارد الطبيعية بأسموب و  البيئية ضمن سياسة التنمية كذلك ضرورة وضع االنشغاالتو 

إعطاء أىمية خاصة كذلك حث المؤسسات االقتصادية عمى ، استمرارىا لؤلجيال القادمةو  يضمن بقاءىا
ولقد قامت المنظمة العالمية لتقييس بإصدار سمسمة ، لالعتبارات العالمية أثناء إدارة األنشطة اإلنتاجية

أين أصبح التسجيل فييا متطمبا أساسيا في العديد من األسواق ، الخاصة بالبيئة 14المواصفات الدولية
تنافسية تزيد من فرصيا السوقية حتى الوصول إلى  مما يجعل المؤسسات المسجمة تتمتع بأفضمية، العالمية

 15بيئة.و  أمان، االعتماد الثالثي جودة

 : المتوسطة في الجزائرو  التأهيل البيئي الداعمة لممؤسسات الصغيرة: ثانيا

نجد أن الجزائر ، حماية البيئةو  أمام الجيود الدولية المكثفة من أجل التنسيق بين عمل المؤسسات
بين و  تعزيز العالقة بينياو  اىتماما كبيرا لمبيئة من خالل القيام بعدة إجراءات لحماية ىي األخرى أولت
 : من بينيا نجد 16المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة
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 : التشريعية في المجال البيئيو  اإلجراءات المؤسساتية -8

االقتصاد و  لبيئةتبنت الجزائر من أجل تحقيق األىداف اإلستراتيجية الوطنية من أجل التوفيق بين ا 
فأما المؤسساتية نجد أن الجزائر استحدثت المجنة الوطنية لمبيئة سنة ، أخرى قانونيةو  تدابير مؤسساتية

لقد تزامن ذلك مع اإلعالن الختامي لندوة و  عبارة عن جياز مركزي متخصص في حماية البيئةو ىو  1794
تحولت إلى و  1799مت ىذه المجنة في سنة ثم ح 1792األمم المتحدة حول البيئة المنعقد في ستوكيولم 

 تم تأسيس الوكالة الوطنية لحماية البيئة 1793في سنة و ، حماية البيئةو  استصالح األراضيو  وزارة الري
البيئة سنة و  لما ليذا الموضوع من أىمية فتم إنشاء وزارة تييئة اإلقميمو  توالت عمييا العديد من التغيراتو 

  2003.17الوالئية سنة  تالمديريا التي تبعتيا إنشاءو  2001

 5المؤرخ في  03-93أضافت ترسانة من القوانين أين بدأت بالتنشيط في ذلك خالل الفانون رقم و 
المتضمن النظام  1794جوان  23المؤرخ في  12-94ثم قانون رقم ، المتعمقة بحماية البيئةو  1793فيفري 

 مراقبتياو  المتعمق بتسيير النفايات 17-01القانون رقم صدور و  1771الذي عدل في عام و  العام لمغابات
زالتياو   الذي نص عمى ضرورة تقميص إنتاج النفاياتو  2001ديسمبر  15الذي تمت المصادقة عميو في ، ا 
تحسيس المواطنين باألخطار و  كما أقر ضرورة إعالم، تثمين ىذه النفايات بإعادة استخدامياو  الوقاية منياو 

 تحسيسيم بروح المسؤولية. و  النفاياتالناتجة عن ىذه 

المتعمق بحماية البيئة في و ، 2003المؤرخ في جويمية  10-03في األخير صدور القانون رقم و 
، قواعد تسيير البيئةو  ايطار التنمية المستدامة أين نص عمى العديد من اإلجراءات لتحديد المبادئ األساسية

ترقية االستعمال االيكولوجي ، إصالح األوساط المتضررة، شةتحسين شروط المعي، مستدامةو  ترقية وطنية
 18مشاركة الجميع في حماية البيئة.و ، استعمال التكنولوجيا األكثر بقاءو  العقالني لمموارد الطبيعية المتوفرة

 : التكنولوجيةو  اإلجراءات االقتصادية -2

ناجعتان من أجل التوفيق بين التنمية التكنولوجية تعتبران وسيمتان و  إن اإلستراتجية االقتصادية
 الجباية البيئية فأما اإلستراتجية االقتصادية اعتمدت أساسا عمى، التنمية داخل البيئةو  داخل المؤسسات

الرسوم و ، التي تتمثل في اقتطاع نقدي جبري تفرضو الدولة عمى المنتج كعقوبة لو نظير تمويثو لمبيئةو 
أما ، يدفع 19ائل الردعية في عممية حماية البيئة انطالقا من مبدأ المموثالبيئية التي تعتبر من أىم الوس

التي ىي طريقة غير مباشرة لمحفاظ عمى البيئة أين تستعمل تقنيات متطورة و  اإلجراءات التكنولوجية
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الطبيعة و  كذا التخمص من مموثات المياهوو الدخان في الجو لمتخمص عمى ما أمكن النبعاث الغازات السامة أ
 20بصفة عامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 151 -    وجامعة تيسي وز  8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري: حول الوطين تقىاملل

 عهوانمداخلة حتت  البعد البيئي داخل املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 : خاتمة 

أمر أصبحت  وىو  تفعيل لمبادئ التنمية المستدامة وإدماج عنصر البيئة في إستراتيجية المؤسسة ى
أفاق و  فيي تحمل فرصا استثمارية جديدة، حتى السياسيةو  االجتماعيةو  تفرضو الظروف االقتصادية

تضمن بيا مكانتيا في األسواق  إستراتيجية تنافسية محورىا البيئةمستقبمية تمكن المؤسسات من بناء 
 التوصيات.و  عميو توصمت إلى مجموعة من النتائجو  العالميةو  المحمية

 : النتائج

  يعتبر موضوع إقحام العنصر البيئي داخل المؤسسات ظاىرة حديثة النشأة باعتبار أن جل ىذه
 .1777المؤسسات أنشأت بعد 

  والبيئي داخل المؤسسات موضوع يفرض نفسو لما لو من فوائد في تحقيق النميعتبر الموضوع 
 االقتصادي دون التعرض لمبيئة.

 المتوسطة دورا فعاال في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في مناصب و  تمعب المؤسسات الصغيرة
 التقميل من البطالة.و  الشغل

 اكتسابيا و  تحقيق التنمية أكثرو  االقتصادي وميعتبر البعد البيئي داخل المؤسسات محركا جديدا لمن
 الطمب الواعي لممستيمك.و  لمؤىالت بيئية لتصريف منتجات صديقة لمبيئة تتماشى مع التوجو العالمي

 المتوسطة الجزائرية تبقى ضعيفة مقارنة مع الدول و  االنشغاالت البيئية لدى المؤسسات الصغيرة
 المصنعة.

 الكبيرة دعامة أساسية لتحقيق المنافسة النزيية في ظل و  ؤسسات الصغيرةيعتبر البعد البيئي داخل الم
 االنفتاح العالمي لؤلسواق أين أصبحت التنافسية بين المنتجات عمى أكثر من مستوى.

 : التوصيات
 المتوسطة الوطنية باعتبارىا محرك االقتصاد.و  ضرورة المطالبة بتأىيل مؤسساتنا الصغيرة 

  االبتعاد عن كل و  من خالل الخضوع إلى االستعمال الرشيد لمموارد الطبيعيةضرورة حماية البيئة
 وسائل التمويث عن طريق التأىيل في جانبو البيئي لتصبح في مصاف المؤسسات العالمية.

 ليس فقط حتمية القانون.و  إدراج البعد البيئي في سياسة المؤسسة خيارا عقالنيا 

 السوقية الدوليةو  اليياكل القانونيةو  الحوافزو  عم الماديالدو  ضرورة تكثيف الموائح القانونية 



 

 
 
 

 
 

 - 158 -    وجامعة تيسي وز  8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري: حول الوطين تقىاملل

 عهوانمداخلة حتت  البعد البيئي داخل املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 ل... استرتجية فعالة تتوافق مع و  ضرورة وجود ثقافة بيئية لدى مسيري المؤسسات لؤلخذ بالبعد البيئي
 الكبيرة.و  متطمبات تسيير المؤسسات الصغيرةو  متطمبات البيئة
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 : الهوامش

                                                           
1
-Hayet Kandel, agglomération des PME et développement technologique (Algérie (n.pub) , 

2005,p01. 
2

تخصص تسيير ، المتوسطة" مستوى أولى ماسترو محاضرة حول " مدخل تعريفي بالمؤسسات الصغيرة ، ميرة سالمي -
 .2و 1ص ، جامعة ورقمة، المتوسطةو المؤسسات الصغيرة 

3
الموقع ، الصناعات التقميديةو الصادر عن وزارة المؤسسات الصغيرة ة المتوسطة  2002أنظر التقرير السنوي )  -

 .00/02/2012اإلطالع  تاريخwww.pmeart.dz اإلليكتروني
4

 2212المتوسطة المنشأة في السداسي األول لسنة و نتيجة الجيود المبذولة في القطاع وصل عدد المؤسسات الصغيرة  -
منشأة بذلك ما قدر ، الخاصالباقي تابع لمقطاع و % 2029تابعة لمدولة بما نسبة  562مؤسسة من بينيا  627297مجموع 

 .2229% بالمقارنة مع 7011شغل بزيادة قدرىا  منصب 159663
5

-http/defenceالتجارة الحرة عمى البيئة في األردن و "تأثير العولمة ، باتر محمد عمي وردم -

arab.com/showthreadphp ?t=7220 
6
- MATHIEU Jean-Luc, la protection internationale de l’environnement , Que sais- je ?Puf -

Paris,1992 ; p. 12  
7

رسالة دكتوراه في العموم ، خاصة مصرو دول النامية أثارىا عمى الو المعايير البيئية في التجارة الدولية ، صالح عزب حسن -
  .157ص ، 2223، معيد دراسات الجامعة عين شمس، البيئية

8
% من غاز أكسيد الكربون المنبعث صناعيا عمى ظير كوكب 32% إلى 12ان حرق الغابات يؤدي إلى انبعاث ما بين  -

  الضارة عمى طبقة األزون. اآلثارالغازات الدفيئة ذات مما يساىم في زيادة حجم كمية الغاز المعروفة باسم ، األرض
9

، القاىرة، الثقافة العالميةو عرفة الم، الجمعية المصرية لمنشر اختفاء الحدود، ترجمة أحمد أمين الجمل، ىيالري فرنش -
  . 88ص  2221

 
10

  .199ص ، 2222، األردنعمان ، الطبعة األولى، البيئةو أنظمة إدارة الجودة ، اويز محمد عبد الوىاب الغ -
 

11
- Laurence BINET, Caroline LIVIO, Guide vert à l’usage des entreprises, les éditions d’organisation, 

paris, 1993, p.112.  

 
12

جراءات تأىيل و آليات ، قوريش نصيرة - ى الدولي متطمبات تأىيل قالممت، المتوسطة في الجزائرو المؤسسات الصغيرة ا 
 . 1253ص، 2226أفريل  18-17يوم ، المتوسطة في الدول العربيو المؤسسات الصغيرة 

13
الذي من شأنو أن يحمي المستيمك و يقصد بالعالمة البيئية تمك العالمة التي تطق عمى المنتوج الذي يروج داخل البالد  -

 .يبمثال العالمة البيئية التي وضعيا االتحاد األورو ، البيئةو من مضار السمع غير المحترمة لقوانين الصحة 

14
المتوسطة الجزائرية بحماية البيئة يبدأ من الوعي المعبر عنو ببعض األفعال اليومية إلى و التزام المؤسسات الصغيرة  -

التزام من نوع ، التزام من نوع حركي، يكون عمى أربعة أشكال ) التزام من نوع نسبيو ، الحصول عمى المعايير اليزو
المتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة حالة و دور المؤسسات الصغيرة ، التفاعمي( المزيد من المعمومات أنظر العابد برنيس

  .2213-4السياسات االقتصادية العدد و المجمة الجزائرية لمعولمة ، الجزائر
15

يومي ، المتوسطة في الدول العربيةو الصغيرة مقومات التمييز في أداء المؤسسات ، كمال منصوري، خميفي عيسى -
 .825ص ، الشمف، جامعة  حسيبة بن بوعمي، عموم التسييرو كمية العموم االقتصادية ، 22216أفريل  18و17

http://www.pmeart.dzتاريخ
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16

الممتقى الوطني ، ي الجزائرفالبيئة كأحد مبادئ بموغ التنمية المستدامة  إدارةمة و حك، يفرمضاني لط، بمعبادي عمار -
، قالمة 1945ماي  8جامعة ، متطمبات التأىيل البيئي لممؤسسة االقتصاديةو األول حول أفاق التنمية المستدامة في الجزائر 

  .9-7ص ص

17
، تحقيق االقتصاد األخضرو المتوسطة نحو التأىيل البيئي قي المؤسسات الصغيرة  إشكالية، ونيعمنى مس، ميرة سالمي -

  .199ص  2211نوفمبر  22/23الحكومات المنعقد بجامعة ورقمة يومي و حول األداء المتميز لممنظمات  الممتقى الوطني
18

 .222المرجع نفسو ص -

19
 .99ص ، 2226، القاىرة، دار النيضة العربية، مبدأ المموث الدافع، حجارة اشرف عرفاتو أب -

20
 .221ص ، المرجع نقسو، منى مسعوني، ميرة سالمي -
 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

يف تشغيل الشباب والوكالة الوطيية لدعه مصاهنة 

 املتوشطةاملؤشصات الصغرية ودعه و إىشاء
 

 

 

 دكار نسًم بلقاسم من إعداد: 

 طالب دكتىراه

 العلىم السًاسًة كلًة احلقىق و

 -بىعريريج جبر -حممد البشري اإلبراهًمٌجامعة 
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دعه يف إىشاء وتشغيل الشباب والوكالة الوطيية لدعه مصاهنة 

 املؤشصات الصغرية و املتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

 مقدمة:

في إطار تشجيع حرية الصناعة والتجارة والمبادرة حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باىتمام 
متزايد من قبل مخططي السياسات االقتصادية واالجتماعية، إذ أثبتت التجارب في العديد من البمدان 

سواء الدور الحيوي ليذه المؤسسات في تحقيق العديد من األىداف، واعتبرت من المتقدمة والنامية عمى حّد 
أىم متطمبات التنمية المعاصرة، فيي تساىم في تحقيق االستخدام األفضل لمموارد المتاحة واإلنتاج الداخمي 

 اإلجمالي من خالل الحصول عمى أكبر قيمة مضافة وتغذية المؤسسات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.

ورغم األىمية الكبرى لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ،فإّنو ال يوجد تعريف 
يسري في كافة دول العالم المختمفة بالدرجة نفسيا، ففي الدولة الواحدة يمكن أن و  موحد ليا ومحدد ينطبق

االقتصادي التى يمر بيا ذلك  ويختمف مفيوميا حسب القطاعات االقتصادية التي تعمل بيا ومرحمة النم
االقتصاد، ومن المعايير المختمفة المستعممة في تصنيفيا: حجم الرأسمال، حجم العمالة، حجم المبيعات، 
واألرباح الصافية والمستوى التكنولوجي، إاّل أن غالبية الدولة ركزت عمى معيار حجم العمال لقياس حجم 

والتطور  شاطيا عمى شكل قروض حتى تساىم في تحقيق النمو، فيي تحتاج إلى أموال لتمويل ن1المؤسسة
 االقتصادي من جية، وفي خمق وتوفير مناصب الشغل من جية أخرى.

تمثل ىذه الورقة العممية محاولة لتوضيح الدور الذي يمكن أن تساىم بو المؤسسات الصغيرة 
مة البطالة ومشكمة التمويل التي والمتوسطة في تحقيق التنمية المحمية ومعالجة أحد معضالتيا وىي مشك

 ترتب عمييا تراكم مخزون الطاقة البشرية، مما اثر عمى القدرات اإلنتاجية وانعكس عمى معدالت النمو
االقتصادي والتنمية الشاممة، ولذلك فإّن مجاالت توظيف ىذه الطاقات البشرية يعد أمرا بالغ األىمية، وىذا 

في مختمف المجاالت وتوفير األموال الالزمة لذلك ومختمف وسائل الدعم  ال يتوفر إاّل بمزيد من االستثمار
حول دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الممكنة، وعمى ىذا األساس فإن إشكالية الورقة البحثية تتمحور 

(، في الحد من البطالة وتوفير مناصب الشغل عن طريق تسهيل معوقات تمويل ANSEJالشباب )
 رة والمتوسطة؟.المؤسسات الصغي

آليات الدعم المالي  -المبحث األول إّن تحميمنا ىذه اإلشكالية ومناقشتيا سيكون من خالل مبحثين:
دور المؤسسة -المبحث الثانير الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطا

 الصغيرة والمتوسطة في تطوير سوق العمل والتنمية االجتماعية.
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دعه يف إىشاء وتشغيل الشباب والوكالة الوطيية لدعه مصاهنة 

 املؤشصات الصغرية و املتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

آليات الدعم المالي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل  -المبحث األول
 الشباب

يعتبر رأس المال من أىم مكونات إنشاء وتشغيل أي مشروع اقتصادي، فيذا األخير يحتاج إلى 
ؤسسات الصغيرة رأسمال جاري يمّكنو من العمل بانتظام خالل السنة، وقبل التطرق لكيفية دعم الم

سوف نتناول إبتداءا أىم  )المطمب الثاني(والمتوسطة ماليا في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 
 )المطمب األول(.المشاكل التي تواجييا ىذه المؤسسات في مجال التمويل 

 مشكمة التمويل عمى مستوى المؤسسة الصغيرة والمتوسطة -المطمب األول

ل الجوىري الثاني الذي تعاني منو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مشكمة يعتبر التمويل المشك
صناعي سياحي أوفالحي(، فرؤوس األموال تعتبر أكبر عائق أمام المستثمرين يعرقل )العقار بكل أصنافو 

 عممية إنشاء وتشغيل وتسيير واستمرارية مشروع المؤسسة، ويرجع ذلك إلى األسباب التالية:

وجود بيروقراطية عند طمب القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنك، مما يؤدي إلى موت  – 1
المشاريع في الميد، وىي ناتجة عن المناخ االستثماري الصعب، وىذا ما أثبتتو نتائج دراسة قام بيا البنك 

الم، حيث تبّين أن خبير محمي حول تقييم مناخ االستثمار في مختمف دول الع 3333العالمي بمشاركة 
الدول النامية تواجو مرتين المشاكل التي تواجييا الدول المتقدمة عند إنشاء وتشغيل ىذا النوع من 

 .2المؤسسات من حيث ممف اإلجراءات والمدة المستغرقة في تقييميا ومعالجتيا

اإلجمالية  ضعف القروض الموجية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة مع القروض – 2
 .3المخصصة من البنوك التجارية

 رفض البنوك في كثير من األحيان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبريراتيا في ذلك ىي: – 3

 ضعف الخبرة لتمك المؤسسات من حيث التنظيم، التسيير وعدم وجود شفافية. -

 الممكية. عدم وجود ضمانات كافية لتغطية القروض الممنوحة لغياب سندات -

 رفض ىذه المؤسسات لتدخل البنوك في وضع قواعد لتسييرىا ورقابتيا. -

 انخفاض العائد الذي تحققو المؤسسات وارتفاع درجة المخاطرة في إقراضيا. -

صعوبة المحيط الجبائي وشبو الجبائي، تعد الجباية أحد أىم العوائق التى تقف في وجو تطور  – 4
المؤسسة ومرجع ذلك ارتفاع معدالت الضرائب عمى رقم األعمال لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي 
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ص تبسيطيا عمى الدخل مما يؤثر سمبا عمى أرباحيا التجارية، لذا فإّن تخفيضيا أوعمى وجو الخصو 
 سيكون حافزا مشجعا لتنميتيا.

عدم وجود بنوك تجارية مختصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يوجد فعال في الجزائر  – 5
ىي مجرد صناديق لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة تابعة لوكاالت معينة كالوكالة الوطنية لتسيير 

عة مباشرة تحت وصاية الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة ، أوىي موضو 4 القرض الصغيرة والمتوسطة
 .5والمتوسطة

غياب استراتيجية واضحة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيي تتأثر بكل سياسة صارمة  – 6
 تعمل عمى الرفع من الضرائب وتعددىا، أوبكل سياسة نقدية انكماشية ىدفيا الحد من اإلقراض.

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي قمة االعتماد عمى المدخرات في  انخفاض رأس المال – 7
 مجال التمويل وصعوبة الدخول إلى األسواق المالية إن وجدت.

ارتفاع معدالت الفائدة عمى القروض والعموالت التي تتقاضاىا البنوك عند لجوء المؤسسات الصغيرة  – 8
 وىوما يجعل القروض عبئا ثقيال عمى ىذه المؤسسات. والمتوسطة إلييا، مع قصر فترة السداد،

آليات الدعم المالي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل  -المطمب الثاني
 الشباب

نظرا ألىمية الدور المرتقب لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توسيع قاعدة االقتصاد الوطني، 
صغار المستثمرين إلنشاء مثل ىذه المؤسسات ألىميتيا في التنمية االقتصادية اتجيت الحكومة نحوتشجيع 

واالجتماعية، وألجل ذلك تّم إنشاء بعض اليياكل واألجيزة المدعّمة ليا لتقديم مساعدات مختمفة سواء في 
في تمويل (  ليا دور فّعال ANSEJأبرزىا الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ) ،6اإلدارة، التسيير والتمويل

،وليذا الغرض تّم إنشاء أجيزة وىياكل عمومية تابعة لموكالة 7المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل صورىا
تخضع إلشرافيا وعميو فإننا في ىذا المطمب نتناول بالدراسة اليياكل المتفرعة والتابعة لموكالة الوطنية 

دم بالدعم المالي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والشروط القانونية المطموبة لكي تتق)أوال(لتشغيل الشباب
 .)ثانيا(
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 الدعم المالي المقدم في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب: -أوال

يتولى دعم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة عمى ىذا المستوى صندوق الكفالة المشتركة لضمان 
-98أ بموجب المرسوم التنفيذي رقم ( المنشFCMGRأخطار القروض الممنوحة لمشباب ذوي المشاريع )

233
289-33المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 8 

وبموجبو وضع تحت وصاية الوزير المكمف 9 
بالتشغيل، وحدد موطنو لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وأسندت ميمة تسييره إلى المدير العام 

 .10الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليليذه الوكالة بمساعدة أمانة دائمة، ويتمتع 

يضمن الصندوق القروض الممنوحة لمشباب ذوي المشاريع باختالف طبيعتيا، ولممحصمين عمى 
، وال 11 اعتماد من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب النسب والكيفيات التي يحددىا المرسوم

حقة من األصول والفوائد عند تاريخ التصريح، وذلك في حدود يغطي ىذا الصندوق إاّل باقي الديون المست
 .12% من مبالغيا بناًء عمى تعجيل البنوك والمؤسسات المعنية73

 الشروط القانونية المطموبة لالستفادة من الدعم المالي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ثانيا

 رط ما يمي:لالستفادة من التغطية والدعم بالمفهوم واإلطار المتقدمين يشت

سنة إذا  43سنة ويمكن رفعو الى  35و 19أن يكون السن القانونية لممستفيد من الدعم يتراوح بين -
 كان االستثمار يوفر ثالثة مناصب عمل.

 أن يكون المستفيد ذوتأىيل أوكفاءة مينية عمى عالقة مع النشاط المختار.-

 أن يكون المستفيد عاطل عن العمل.-

مساىمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحّد األدنى المحدد  أن يقدم المستفيد-
 حسب قيمة المشروع.

 وأهم االمتيازات التي تتقرر في حق المستفيد ما يمي:

 االعفاء الضريبي لمدة ثالثة سنوات في المناطق العادية وستة سنوات في المناطق الريفية والنائية.-

 في حالة اقتناء التجييزات المستوردة. 5%تخفيض الرسوم الجمركية الى -

 في حالة اقتناء التجييزات. (TVA)االعفاء من الرسوم عمى القيمة المضافة -

 يشمل الدعم مجاالت االستثمار )الخدمات، الفالحة، الحرف والمين الحرة( مع جميع البنوك.-
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حقوقيا اعتبارا، عند يحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية في 
 .13 االحتمال، لالستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر السالف ذكره

لالستفادة من ىذه التغطية يتم دفع اشتراكات إلى الصندوق من الشباب ذوي المشاريع والبنوك 
يل والمؤسسات المالية، عمى أساس أّن ىذه األخيرة يمكنيا أن تنخرط في الصندوق متى تعيدت بتمو 

ويحدد مجمس إدارة الصندوق  14(ANSEJالمشاريع معتمدة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )
 .15مبالغ ىذه االشتراكات وكيفيات دفعيا

 دور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في تطوير سوق العمل وتحقيق التنمية االجتماعية -المبحث الثاني

السؤال الذي يطرح نفسو في ىذا المبحث ىوىل أن حدود ونطاق التدخل لمتمويل باألوجو السابقة 
كافية لدعم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لممساىمة في تحقيق التنمية االجتماعية من خالل توفير مناصب 

المؤسسة الصغيرة  العمل والحد من مشكمة البطالة؟ اإلجابة عمى ىذا السؤال يكون من خالل تناول قدرة
ثم التطرق الى قدرتيا في تخفيض نسبة البطالة الذي  المطمب األول()والمتوسطة في توفي مناصب الشغل 

 المطمب الثاني(.)والرقي االجتماعي  يتوقف عميو تحقيق معدل معتبر من النمو

 مساهمة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل -المطمب األول

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا رياديا في إيجاد فرص العمل واستيعاب نسبة كبيرة من تمعب 
القوى العاممة بمستوياتيا المختمفة، ومن ثّم مساىمتيا في التخفيف من حّدة مشكمة البطالة وضمان استدامة 

تيا ىوالمورد البشري عممية التنمية االقتصادية، فالمصدر الحقيقي لتكوين القدرات التنافسية واستمراري
الفّعال، ومن ىذا األساس تجمى االىتمام بيا من قبل الحكومات واألفراد في الوقت الراىن، نظرا لألدوار 

 التي تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيقيا، إذ تعتبر:

رساء قواعد التنمية الصناعية، إ – 1 ذ تشير الدراسات مصدر لتنمية المواىب واإلبداعات واالبتكارات وا 
المتخصصة في ىذا الميدان إلى أن عدد االختراعات التي تحققت عن طريق المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة تشكل ضعف مثيالتيا في المؤسسات الكبرى. 

مصدر إلتاحة الفرص لجميع شرائح المجتمع ولجميع المناطق ليكون ليم دورا فعاال ومؤثرا عمى  – 2
خالل تعبئة رؤوس األموال من األفراد والجمعيات والييئات غير الحكومية، وبالتالي االقتصاد الوطني، من 

 تعمل عمى تنمية السموك االدخاري لدى األفراد وغيرىا من مصادر التمويل الذاتي.
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مصدر كبير منتج وخالق لفرص العمل، ألنيا تعتمد عمى تكثيف العمالة عكس المؤسسات الكبرى  – 3
رات رأسمالية كبيرة وأنماط تكنولوجية مكمفة في الرأسمال مع تقميل اليد العاممة من خالل التي تتطمب استثما

االكتفاء بالميارات الفنية المتخصصة والمتطورة ال يتوفر معظميا في الدول النامية، وعميو فإّن المؤسسات 
عمى سبيل % من مجموع الوظائف في سوق العمل، ف83 - 63الصغيرة والمتوسطة تستوعب ما بين 

 المثال:

   أكثر  1998 – 1992وفرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالواليات المتحدة األمريكية خالل
 مميون فرصة عمل جديدة مما خفف من حّدة البطالة وآثارىا السيئة. 15من 

   أن ىذه المؤسسات توفر حوالي  1998وفي دول االتحاد األوروبي بينت إحدى الدراسات عام
 رص العمل.% من ف73

   من إجمالي العمالة بالقطاع الصناعي في 57وفي الدول العربية توفر ىذه المؤسسات حوالي %
 .16نياية التسعينات

تعاني البمدان النامية عموما والجزائر عمى وجو الخصوص من البطالة بكل أنواعيا، ومرجع ذلك 
فرد سنويا،  333.333القوى العاممة بمقدار نسمة سنويا وتزايد  533.333السريع لمسكان بمقدار  النمو ىو

وقد حاولت الجزائر التعامل مع ىذه المشكمة من خالل إنشاء صناديق ووكاالت وأجيزة ذات صمة بتحسين 
وتوفير مناصب الشغل لألفراد العاطمين عن العمل بمختمف شرائحيم، نذكر من بينيا: صندوق دعم تشغيل 

، 1994، وكالة التنمية االجتماعية عام 1993ني لمشباب أنشئ عام (، جياز اإلدماج الميFAEJالشباب )
، الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب 1994( CNACالوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب )

(ENSEJ )1996( وكالة دعم وترقية االستثمار ،APSI( والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )ANDI )
 ( التي خصصت ليا وزارة.PMEتوسطة )والمؤسسات الصغيرة والم

لقد عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر زيادة معتبرة، حيث تّم تسجيل زيادة قدرىا 
بحيث انتقل عددىا اإلجمالي بكل أشكاليا القانونية )عامة وخاصة(  2335 – 2333% خالل الفترة 21.3
،إّن أصل ىذه الزيادة يعود إلى  2335 مؤسسة سنة 329338إلى  2333مؤسسة سنة  159735من 

 13215الوتيرة الجّد متسارعة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، وىي زيادة تترجم بـ
، ومعموم أن ىذه المرحمة عرفت بداية تنفيذ اإلجراءات 2335إلى  1992مؤسسة كل سنة في الفترة من 

،وكذلك محتوى القانون التوجييي لممؤسسات  2331لسنة  التشجيعية التي جاء بيا قانون االستثمارات
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الصغيرة والمتوسطة ،خاصة ما جاءت بو استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
 .17)توصيات لصالح ىذا القطاع

عمى ضوء البيانات اإلحصائية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعية التقميدية، يمكن 
مؤسسة تساىم في االنتاج  333.333ول أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يفوق الق

 ألف فرد. 833% وتوظف أكثر من 53.2الداخمي العام بنسبة 

وحسب تقديرات المسؤولين فإّن الخروج من أزمة البطالة في الجزائر يتطمب تشجيع االستثمار وخمق 
عطاء األولوية الخاصة ليذا القطاع  الثروات، وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين الخواص وتشجيعيم وا 

بمنحو االمتيازات والمزايا القانونية والجبائية عمى وجو الخصوص في السنوات األولى لممشروع نذكر من 
أىم ىذه االمتيازات إعفائيا من دفع الضرائب ألجل محدد واستفادتيا من قروض مجردة من الفوائد أوبفوائد 

تواضعة ،كما تتدخل الدولة لتوفير البنية األساسية إلقامة ىذا النوع من المؤسسات باعتبارىا مولدة لإلنتاج م
   .18والدخل وفرص العمل واالبتكارات التى تشجع صغار المقاولين

قد وصل إلى حوالي  2335 – 2333وتجدر اإلشارة أن عدد مناصب الشغل الجديدة بين 
 1122129بمغ عدد األجراء  2337%، وفي سنة 8منصب جديد أي بنسبة زيادة سنوية تفوق  233.333

أجيرا، ليصل  1285859، أي أصبحت توظف 2338% سنة 12.73أجيرا، وتطورت ىذه النسبة بمعدل 
 .2337ة بسنة % مقارن15.35، أي بمعدل تطور 2339أجيرا سنة  1325614عدد األجراء إلى 

ىذه اإلحصائيات تدلنا عمى أىمية وفعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استيعاب عدد معتبر 
ما يتفق و لمعمال سنويا، وأن أغمب المناصب المحدثة عمى مستوى ىذه المؤسسات ىي تابعة لمخواص، وى

 مع منطق اإلصالحات االقتصادية )اقتصاد السوق والخوصصة(.

العام لمساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لمعمالة الوطنية واألجنبية  ويصل المتوسط
%، وىذه النسبة تقل عن مثيالتيا بالدول 12% إلى 13.53إلى مستويات متواضعة، وىي تتراوح بين 

 % في ألمانيا،83% في اليابان، 84.4األخرى السيما المتقدمة، فعمى سبيل المثال تصل ىذه النسبة إلى 
 عامال. 23% منيا تشغل أقل من 97% في اندونيسيا، لكن في الجزائر أغمب ىذه المؤسسات أي 73
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 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكمة البطالة -المطمب الثاني 

تؤكد منظمة العمل العربية عمى أىمية معالجة مشكمة البطالة عن طريق تنمية وتشجيع إقامة 
 الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة مراعاة العناصر التالية:المؤسسات 

تقديم التسييالت المالية لمعاطمين عن العمل، وذلك بتوفير قروض ميسرة تشجع عمى إنشاء المؤسسات  -1
 الصغيرة والمتوسطة.

منح األفضمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانيا توفير عائدا إنتاجيا أكبر، وفرص عمل  -2
 أوسع من خالل تقديم التسييالت والتحفيزات المختمفة، كإلغاء ضريبة المبيعات عمى المنتجات.

تشجيع قيام الصناديق االجتماعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقائمة عمى أساس الكفاءة   -3
ة في معالجة البطالة، وفي ما يدعم التشغيل الذاتي كأحد أنماط وآليات التشغيل المفيدو والقدرة التنافسية، وى

زيادة معدالت المشاركة في النشاط االقتصادي لبعض الفئات من القوى البشرية كالنساء والمعوقين مع 
إمكانية نقل بعض ىذه المؤسسات والحرف اليدوية الى المنازل لتمكين ىذه الفئات من تقديم جيودىا 

 االنتاجية داخل المنازل.

ئل المفضمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي إنشاء الجمعيات يبقى أن نشير أن أىم البدا
التعاونية االختيارية، يبرز دورىا من خالل تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات التى تحتاجيا 

 كالتدريب والبحوث ونشر المعارف التقنية وتزويدىا باستراتيجيات التسويق والتموين بالمواد األولية. 
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 خاتمة:

من خالل البحث عالجنا نقطتين أساسيتين مرتبطتين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وىما: مشكمة 
 التمويل وآلياتو، ثم مدى إمكانية ىذه المؤسسات في إحداث وخمق مناصب الشغل وامتصاص شبح البطالة.

المؤسسات الصغيرة وفي ضوء استقرار األوضاع التمويمية واألوضاع الحالية لمبطالة وظروف 
والمتوسطة في الجزائر، يمكننا الكشف عن واقع ىذه األخيرة والذي قد ييم واضعي السياسات االقتصادية 

 واالجتماعية في إطار مراجعة مخطط التنمية الشاممة، ويمكن إيجاز ىذا الواقع فيما يمي:

في توفير مناصب العمل  التزايد الممحوظ في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي ساىم -1
 خصوصا في ظل تراجع الحكومة عن توفير مناصب الشغل.

ما يتعارض مع مبدأ التوازن و التوزيع غير العادل في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وى -2
 الجغرافي لمتنمية.

ه ما يؤخر إنشاء ىذو صعوبة الحصول عمى القروض المصرفية مع طول مدة دراسة الممفات، وى -3
 المؤسسات وتخمفيا عمى توفير مناصب الشغل.

بشكل و ومع ذلك فإّن ىذا الواقع ال ينقص من أىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساىمتيا، ول
متواضع في توفير مناصب الشغل لمعاطمين عن العمل خالل األجل القصير والمتوسط، وعميو تبقى ىذه 

در توفير الشغل في الجزائر، وىذا ما استيدفتو الوزارة المعنية المؤسسات تمثل مصدرا إضافيا ومكمال لمصا
ماليين منصب عمل كيدف  6ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لخمق  633من خالل تسطيرىا الوصول إلى 

بعيد في إطار بروتوكول اتفاق تعاون مع ىيئات وطنية مالية لترقية الوساطة المالية  المشتركة بين قطاع 
ذا كانت  الصناديق و ، 23/12/2331والمتوسطة والبنوك العمومية الذي أبرم في  المؤسسات الصغيرة ا 

المتوسطة ال تغطي إاٌل نسبيا مطالب ىذه و  الموضوعة من قبل الدولة لدعم ماديا المؤسسات الصغيرة
ىذا من خالل إعطاء حرية أكثر لمبنوك في و  المؤسسات ،فإنو تثور أىمية تفعيل دور التمويل االيجاري

التذليل بكل الصعوبات و التقميل من حصة القروض الربوية ،و  جال التعامل بالصيغ التمويمية الحديثةم
 شبو جبائية تكون مالزمة لقرض االيجار.و  جمركيةو  العممية من خالل تكريس تحفيزات جبائية
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 التوصيات:

البيروقراطية التي يعاني ضرورة تدخل المشرع الجزائري لوضع آليات قانونية تعمل عمى القضاء عمى  -1
منيا أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند طمب القروض وكذلك إيجاد حمول قانونية 

 لتفادي موت المشاريع في الميد.

التأكيد عمى التسييالت الجبائية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيما تمك الحديثة النشأة  -2
 ل سنوات نشاطيا.لتمكينيا من التطور في أو 

ضرورة إعادة النظر في المعايير المتعمقة بقبول ورفض القروض الموجية لممشاريع الجديدة في إطار  -3
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيما عندما يتعمق األمر بفئة الشباب.

 تكوين ومضاعفة خبرة مسيري البنوك والمؤسسات المالية وكذا العاممين في مصالح القروض -4
المتوسطة وكذلك دعم مناخ التنافس بين ىذه المؤسسات المالية في مجال و بخصوص المؤسسة الصغيرة أ

 منح القروض ألصحاب المشاريع.

تدخل الدولة لتفعيل دور المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد لتنُشط في المجال االقتصادي وتضع  -5
ورشوة وغيرىا، وبذلك تعزيز مركزىا االجتماعي حّد لما تعيشو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من فساد 

 واالقتصادي والتنموي.
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 الهوامش:

                                                           
، ج.ر عدد 12/12/2001المؤرخ في  18-01طبقا القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )القانون - 1
عامل،  250إلى  1والمتوسطة ىي المؤسسات التي تشغل من ( فإن المؤسسات الصغيرة 15/12/2001صادرة في  77

مميون دينار، ويستفاد معو أٌن المشرع الجزائري قد استند في تصنيف ىذه المؤسسات عمى  500وأاّل يتجاوز رقم أعماليا 
 ثالثة معايير ىي حجم العمالة، رقم األعمال ومجموع األصول.

2
- Le journal: Le quotidien d’Oran du Jeudi 22 Décembre 2005. 

يمكن اإلشارة إلى بعض األرقام بخصوص مساىمة البنوك في التمويالت الموجية لدعم المؤسسات الصغيرة  - 3
% 30.72مميار دينار بنسبة  353ساىمت البنوك التجارية بتمويالت قدرىا  2001والمتوسطة، وعمى سبيل المثال: سنة 

% من 40مميار دينار، أي بنسبة  555اىمت البنوك التجارية بتمويالت قدرىا س 2003من مجموع التمويالت. وفي سنة 
 مجموع التمويالت.

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  (FGMMCأنشئ ليذا الغرض صندوق الضمان المشترك لمقروض الصغيرة والمتوسطة ) - 4
 .2005يناير  25، الصادر في 06، ج ر عدد 2004يناير  22المؤرخ في  04-16
الذي أنشئ بموجب المرسوم  (FGARنذكر من بينيا صندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) - 5

، كذلك صندوق 2002نوفمبر  13، الصادر بتاريخ 74، ج ر عدد 2003نوفمبر  11مؤرخ في  373-02التنفيذي رقم 
تسديد القروض البنكية التي تستفيد منيا ىذه ( وييدف إلى ضمان CGCIضمان استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )
 28، صادر بتاريخ 27، ج ر عدد 2004أفريل  19مؤرخ في  134-04المؤسسات أنشئ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

 .2004أفريل 
يل ( يعتبر كذلك من بين األجيزة الداعمة لتشغCNACتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة ) - 6

في ىذا اإلطار أنشئ صندوق الكفالة المشتركة لضمان الشباب في مشاريعيم المجّسدة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و 
( بموجب المرسوم التنفيذي رقم FCMGRسنة ) 50و 35أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 

ث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض االستثمارات ، يتضمن إحدا2004يناير  03مؤرخ في   04-03
، 03( وتحديد قانونو األساسي، ج ر عدد 50( وخمسين سنة )35لمبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة وثالثين )

 .2004يناير  11صادر بتاريخ 
والمتوسطة أو الصغيرة والمتوسطة من بمد إلى تختمف التسميات والتعاريف والمفاىيم بخصوص المؤسسات الصغيرة - 7

أخر، وىو نتيجة حتمية الختالف الظروف أو المعايير االجتماعية واالمكانيات التكنولوجية وغيرىا من المعايير االقتصادية 
لحجم وضخمة الكمية منيا والنوعية، وعمى سبيل المثال فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في بمد صناعي متقدم قد تعتبر كبيرة ا

المداخيل في بمد نامي، أنظر: نصيب رجم وشايب فاطمة الزىراء، "العولمة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، الممتقى الدولي 
 .398، ص2001ماي  14-13حول العولمة وانعكاساتيا عمى البمدان العربية، سكيكدة، يومي 

ضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار ، يت1998يوليو  09مؤرخ في  200-98مرسوم تنفيذي رقم  - 8
، 1998يوليو  14، صادر بتاريخ 42القروض الممنوح إياىا لمشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونو األساسي، ج ر عدد 

 المعدل والمتمم.
ج ر عدد ، 200-98، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2003سبتمبر  06مؤرخ في  289-03مرسوم تنفيذي رقم  - 9
 .2003سبتمبر  10، صادر بتاريخ 54
 ، سالف الذكر.200-98من المرسوم التنفيذي رقم  6، 2المادتان  - 10



 

 
 
 

 
 

 - 388 -  جامعة تيسي وزو   8102ىوفنرب  82يوو - مصتجدات القاىون اجلسائرياملؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل :  حول الوطين تقىاملل

دعه يف إىشاء وتشغيل الشباب والوكالة الوطيية لدعه مصاهنة 

 املؤشصات الصغرية و املتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

                                                                                                                                                                                        
-98من المرسوم التنفيذي رقم  3سالف الذكر، المعدلة ألحكام المادة  289-03من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 11
 سالف الذكر. 200

-98من المرسوم التنفيذي رقم  4سالف الذكر، المعدلة ألحكام المادة  289-03ي رقم من المرسوم التنفيذ 3المادة  - 12
 ، سالف الذكر.200

، سالف 200-98من المرسوم التنفيذي رقم  5المعدلة ألحكام المادة  289-03من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  - 13
 الذكر.

، سالف 200-98من المرسوم التنفيذي رقم  8ألحكام المادة  المعدلة 289-03من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 14
 الذكر.

، سالف 200-98من المرسوم التنفيذي رقم  9المعدلة ألحكام المادة  289-03من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 15
 الذكر.

تمر سوق العمل في العالم عبد الرزاق الكيس، مشكمة البطالة بين الشباب في البمدان العربية وسبل معالجتيا، مؤ  - 16
 .79، ص 2002أفريل  28، 27العربي، المنعقد بكمية التجارة، جامعة طنطا، مصر، 

، أطروحة دكتوراه -دراسة حالة الجزائر  –لخمف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعميا وتنميتيا  - 17
 .200، ص 2004 – 2003جزائر، دولة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة ال

 2، العدد18اقمولي ولد رابح صافية، مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري، مجمة اإلدارة، مجمد - 18
 Sellami Ammar ;petites et moyennes industries et développement . وأنظر كذلك:8ص. 2008سنة 

économique ;Enal ; Alger ;1985 ;p.25.            



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

 مكانة وواقع  املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف اجلسائر
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     :مقدمة

 اقتصاد نحو المتسارعة التحوالت ظل وفي،  االقتصادية البنية في التطورات من جممة اليوم العالمعرف ي     

 عمييا لزاما أصبح نامية كدولة الجزائر فان ،النامية الدول اقتصاديات عمى العولمة وتداعيات المنافسة تسوده

 ىذه التحوالت.تكييف اقتصادىا مع 

شيد االقتصاد الوطني منذ نياية الثمانينات تغيرات جذرية، وتبني العديد من اإلصالحات عمى ف     
مستوى الييكل االقتصادي، وذلك باالتجاه إلى تقميص حجم اليياكل العمومية االقتصادية، وىذا بسبب 

لمرحمة تميزت بكون عدم تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية وضغوط العالقات التجارية، كما أن ىذه ا
وجود تنظيم كامل عمى مستوى كل من المخطط االنتقالي الذي سطرتو لسمطات العامة لتبني ىذا النمط 

 االقتصادي الجديد ومخطط االنسجام لمؤسسات الدولة.

لكن مع نياية التسعينات تمكنت الجزائر من إصالح ىذه الوضعية وتدارك ىذه االختالالت حتى 
ن كان ذلك  من الجانب التشريعي عمى األقل، ألنو من الناحية االقتصادية الزال الوضع مقمق وسيء إلى وا 

حد كبير خاصة في اآلونة األخيرة، مع تراجع أسعار البترول في ظل دولة شيدت اقتصادىا كميا عمى الريع 
 البترولي.

د تمثل الحل ليذه عمى تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ق عممت في ىذا السياق،
إلى عدم تطمبيا  وكذا رفع تحديات المنافسة واالبتكار، باإلضافة را لسيولة تكّيفو ومرونتونظاألزمة، 

عمى دفع  لرأسمال ضخم، فيذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثبتت من خالل تجارب بعض الدول قدراتيا
يجاد حل  عجمة النمو االقتصادي وتحقيق تنمية اجتماعية لممشاكل التي تعاني منيا، ىذا ما يدفعنا إلى وا 

 ؟واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتساؤل عن 

الواقع والمكانة القانونية التشريعية والتنظيمية  عن يجب البحث اإلشكاليةعمى ىذه  لإلجابة
لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة )المحور األول(، ومكانتيا في المجال االقتصادي والدور الذي تساىم بو 

 في تحقيق التنمية االقتصادية )المحور الثاني(.
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 في الجزائرالواقع التشريعي والتنظيمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المحور األول

 اىتمام عمى تستحوذ التي االقتصادية القطاعات أىم إحدى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع إنّ       

بما في ذلك الجزائر التي تبنت  باعتباره المحرك الرئيسي لعممية النمو االقتصادي، العالم دول قبل من كبير
مالئم ليا، عبر مختمف المراحل التي شيدتيا ىذه ركائز ودعائم قانونية من خالل توفير مناخ تشريعي 

األخيرة منذ نشأتيا إلى غاية اآلن سواء في ظل االقتصاد الموجو، أين كان االعتماد عمى ىذا النوع من 
المؤسسات يعد فقط كوجو تكميمي لمقطاع الصناعي الضخم، ولكن بعد االنفتاح عمى نظام اقتصاد السوق 

فعممت عمى تعزيز وتنمية ىذا القطاع االقتصادي اليام، من  متزايد )أوال(،حظيت ىذه األخيرة باىتمام 
 خالل تنصيب إطار مؤسساتي ضخم لدعميا )ثانيا(.

 :اإلطار القانوني لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة -أوال

عرف االقتصاد الجزائري ثغرات جذرية منذ نياية الثمانينات مع التوجو نحو تبني نظام اقتصاد 
ىذا ما أسفر عمى عدة تغيرات جوىرية في النظام المعمول بو، فتماشيا مع ذلك وضعت إطار السوق، 

يكرس ويعزز ىذا التوجو االقتصادي وفتحو أمام الخواص قصد المساىمة في تحقيق التنمية االقتصادية 
يجاد ( أين عمل المشرع عمى تع1التي تعزز فييا ىذا التوجو االقتصادي الجديد، فعرف تطورا ميما) ريفيا وا 

 (.2الشكل القانوني المالئم ليذه المؤسسات )

 :وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشأة .1

تعود نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى الفترة االستعمارية وورثتيا بعد االستقالل، إال 
كفاءات قادرة عمى بعث الروح في ىذه أنيا كانت تتميز باليشاشة ولم يولى ليا أّي اىتمام بسبب عدم وجود 

 يحدد كيفية تسييرىا. اليياكل من جية وعدم وجود نظام قانوني

المتعمقة بالتسيير الذاتي، اتجيت الدولة إلى وضع برامج  1663غير أّنو وبعد صدور قرارات مارس 
في السبعينات أو أكثر  تنموية في ظل المخططات التي كانت تسطرىا الدولة، عمى امتداد قرابة عقد

لمقطاعات القاعدية،  والثمانينات، وكان ينظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كقطاع مكمل أو كقطاع تابع
 ثم بعد ذلك أصبحت تعتبر كأسموب بديل لدعم تنمية االقتصاد الوطني.
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 المكانة القانونية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل النظام االشتراكي: . أ

تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ىذه المرحمة بالبطء، خاصة في ظل نظام اقتصادي  تمّيز 
موجو ومحتكر من طرف الدولة، فكانت األنظمة السارية في تمك الفترة تحّد من تطور وتنمية المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة الخاصة إن لم نقل كانت منعدمة.

، التي كانت (1)مؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في حين تم تسجيل إنشاء عدد كبير من ال
تيدف إلى تطوير اإلمكانيات المحمية، فكانت تسير بتدخل  من طرف الييئات المحمية، وتم تقرير ىذه 
الفكرة في بداية تطبيق المخطط الرباعي الثاني الذي أكد عمى ضرورة تدعيم الالمركزية قصد التوصل إلى 

، فكانت ىذه المؤسسات أداة في يد الجماعات المحمية (2) قات المادية والبشرية لمدولةاالستعمال األمثل لمطا
 لتحقيق األىداف اآلتية:

 إنشاء مناصب عمل محميا 

 تمبية الحاجات المحمية 

 .استغالل الموارد المحمية واالستفادة من مميزات كل منصب 

االقتصاد بسبب تدخل الدولة في تغطية لم تتمكن آنذاك ىذه المؤسسات من المساىمة في تنمية  
عجزىا الدائم سواء من نظام التمويل أو من خالل المساعدة التقنية الدائمة، ومع أواخر الثمانينات بدأ 
االتجاه نحو اقتصاد أكثر تفتحا فأصبح ينظر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كحل بديل لموضعية 

 ذات الطابع االقتصادي.التي كانت تعيشيا المؤسسة العمومية 

 :المكانة القانونية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اقتصاد السوقب. 

 لمواكبة المستجدات التي أفرزتيا ضرورة تبني نظام اقتصاد  انتيجت الدولة برنامجا إصالحيا واسعا
 خوصصة المؤسساتالسوق، فصدرت عدة قوانين تعد بداية لتكريس ىذا التوجو نحو اقتصاد متفتح فتم 

 قتصادلال اإلداري التسيير من والتقميص القطاع الخاص وتحفيز (3)الطابع االقتصادي العمومية ذات
  .(4)الوطني

نحو إقامة قطاع حقيقي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  وقد اعتبرت فترة التسعينات القفزة الحقيقية
فيو القطاع، فصدر قانون وذلك من خالل الشروع في تييئة المناخ االقتصادي الخصب الذي ينمو ويتطور 

19-69رقم 
 مبدأ تحرير االستثمار الخاص الوطني واألجنبي.  الذي أقّر  (5)المتعمق بالنقد والقرض 
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بتوفير مناخ تشريعي مالئم عمى المستوى المصرفي، من خالل تحرير  تعزيز ىذا القطاعكما تم 
عمل البنوك وتقديم تسييالت ليذه المؤسسات، وكذا التشريعات الجبائية التي نصت عمى امتيازات إلنشاء 
ىذه األخيرة وتشجيعيا من خالل تقديم إعفاءات كمية أو جزئية، إلى جانب تحرير التجارة الخارجية بتقميص 

وم الجمركة وتسييالت المبادالت التجارية فأدت كل ىذه اإلصالحات إلى تعزيز بناء قاعدة قوية الرس
 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في تنويع  سياسة الدول إطار في نظرا لتغيير نمط النمو، و إلرادة الدولة لمنيوض بالقطاعترجمة 
 قانونصدر ال المحروقات، خارج قطاعوتشجيع ودعم إنشاء الثروة  االقتصاد أكثر من أي وقت مضى

، يمغي القانون التوجييي (6)الصغيرة والمتوسطة المؤسسات لتطوير التوجييي القانون المتضمن 92-17رقم
، الذي كان يعتبر إطارا قانونيا متكامال لترقية وتنمية ىذا القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلترقية 

  .دورىا في دفع عجمة النمو في الدولةالحيوي واليام خاصة مع تنامي 

 : .المفهوم القانوني لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر2

تختمف التعاريف المقدمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دولة ألخرى باختالف المعايير المعتمدة 
 صاد قويفي ضبط تعريفيا، لكن كميا تتفق كونيا حجر الزاوية ولبنة أساسية لبناء اقت

 تعريفها - أ

، المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأّنيا مؤسسة إنتاج السمع 92-17من القانون رقم  95عّرفت المادة 
دينار أو ال يتجاوز مجموع  ماليير 4عامل وال يتجاوز رقم أعماليا  259والخدمات، تشغل من عامل إلى 

 حصيمتيا السنوية مميار دينار، وتتمتع باستقالل في الذمة المالية.
اعتبرىا وحدة إنتاج ، ف(7)التعريف أن المشرع الجزائري أخذ بالمفيوم االقتصادييالحظ من خالل ىذا 

 المالي. والجانب الالعم عدد معياري عمىسمع وخدمات مع تنوع النشاط الذي تقوم بو،كما تّم االعتماد 
والمالحظ أيضا، أن المشرع أفرد قانونا خاصا بيا ولم يدرجيا في القانون التجاري وىذا يدل عمى 
إقراره بالدور الجوىري الذي تقوم بو ىذه األخيرة، كما انو عززىا بعنصر االستقاللية لكنو لم يعترف ليا 

الالزمة والمساعدة لدعميا وترقيتيا لتنمية وتعزيز دورىا ، اكتفى فقط بإقرار التدابير (8)بالشخصية القانونية
 .في المجال االقتصادي
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 :األشكال القانونية التي تأخذها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ب 

يتكفل القانون بتجسيد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الواقع من خالل منحيا شخصية قانونية، 
رد قيدىا في السجل لتجاري، فالمشرع الجزائري أخضعيا بصفة أساسية تكسبيا حقوق وتحمميا التزامات بمج

لمقانون التجاري والقانون المدني، وبذلك يمكن أن تتخذ شكل شركة تجارية بمختمف أشكاليا حسب ما 
أو شركة ذات  (10)، والمتمثمة إما في شكل شركة تضامن(9)من التقنين التجاري 544وردت في نص المادة 

 .(12)أو شكل شركة التوصية باألسيم (11)دة مسؤولية محدو 
أحاط المشرع ىذا القطاع بجممة من قوانين مست كل المجاالت التي تتعامل معيا ىذه 
المؤسسات، رغبة منو في دعميا وتنميتيا ورفع حصة مساىمتيا في تطوير االقتصاد الوطني، خاصة 
في ظل التغيرات الحاصمة مؤخرا أين تراجع دور المؤسسات الضخمة العمومية لفسح المجال أكثر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل حجم مساىمتيا المتنامي، كما  تتصدرهخاص الذي لمقطاع ال
أن ىذا االىتمام لم يقتصر عمى الناحية التشريعية فحسب بل تشمل حتى الجانب التنظيمي 
والمؤسساتي، فصدور القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد نقطة تحول ىامة 

 مية وترقية ىذه األخيرة.في مسار تن
 االطار التنظيمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ثانيا

حدد القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط 
فيو ىذه األخيرة، فأحاطيا بمجموعة من اآلليات التي تدعميا وتعمل عمى الرفع من قدرتيا التنموية، 

(، باإلضافة إلى أجيزة أخرى 1فبادرت بذلك الجزائر إلى إنشاء وزارة خولت ليا صالحية دعم ىذه األخيرة)
 (.2داعمة ليا)

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1

تأكيدا عمى رغبة الجزائر في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت بوضع ىيئة عامة 
بعد أن  1663أنشأت وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنة ، ف(13)تشرف عمى ىذا القطاع

، تسير وتعمل عمى تطوير وترقية ىذا القطاع من 1661كانت وزارة منتدبة مكمفة بيذه المؤسسات في 
خالل تبني سياسة لدعميا بتقديم حوافز وكل الوسائل الالزمة لتطوير المشروعات الصغيرة والعمل عمى 

 ل لمعقبات التي تتعرض ليا ىذه األخيرة.إيجاد الحمو 
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لعبت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا ىاما في توجيو وتأطير وكذا مراقبة ىذا القطاع اليام،      
، وتحت ظل ىذه الوزارة أنشئت ىيئات متخصصة لدعم المؤسسات (14)ثم بعد ذلك ألحقت بوزارة الصناعة

 الصغيرة والمتوسطة تتمثل في:

 وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-أ

 (15)، وىي ىيئة عمومية ذات طابع خاص92-17من القانون رقم  17أنشئت بموجب نص المادة 
 ةوترقي والجودة ةالنوعيين تحس  ذلك  فيتتكفل بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما 

 .التسييرية والقدرات اراتالمي وتدعيم راالبتكا

 ممؤسساتة لواستشار  دعم مراكزتؤدي الوكالة مياميا بمساعدة ىياكل محمية تابعة ليا، تتمثل في 

تيدف ىذه اليياكل إلى دعم وتسييل ظروف انطالق عمل ىذه ، (16)لمؤسساتومشاتل ا توسطةالم الصغيرة
لى تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة تتميز باالبتكار والجدة، وبذلك تعزيز روح المقاوالتية لدى  المؤسسات، وا 
الشباب حاممي ىذه المشاريع وزرع الثقة فييم ودفع مشاريعيم إلى النجاح وتحقيق النمو االقتصادي الوطني 

 لمتوسط والبعيد.عمى المدى ا

 :المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ب 

92-17 رقم من القانون 24إنشاؤه بموجب نص المادة تم 
مكمف بترقية الحوار والتشاور وىو ، (17)

المينية حول المسائل المتعمقة بتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الجمعيات والمنظمات 
 . والسمطات العمومية من جية أخرى  الممثمة ليذه الفئة من المؤسسات من جية،

خاص في مجال وضع وتقييم سياسات و  وفي ىذا اإلطار يساىم المجمس في تنمية الشراكة عام
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. كما يعمل عمى تحسيس الجمعيات والييئات المينية 

والغاية من ذلك ىي ، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتيجة من قبل السمطات العمومية بسياسة
 تنمية االقتصاد الوطني. إستراتيجية قوية لتنمية وضمان تطويرىا لممساىمة أكثر في إلى إعداد التوصل

 األجهزة الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2

الوكاالت الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسييل عمميا، أنشأت الدولة العديد من 
 كما أحاطتيا أيضا بأجيزة دعم عمى التمويل البنكي.
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 الدعم وكاالت - أ

تتمثل في الييئات الحكومية الداعمة لقطاع الم ص م وىي تتكفل بترقية عمل ىذه األخيرة قصد 
 وتتمثل في: الرفع من حجم مساىماتيا في أداء االقتصاد الكمي

 :ANDI االستثمار طويرالوكالة الوطنية لت -

2991أنشئت ىذه األخيرة بموجب قانون االستثمار لسنة 
وتيدف إلى تشجيع االستثمار  ،)18) 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  هفي دعم استثمارات ىذ مىا الخاص والعام المحمي واألجنبي، فمعبت دور
ىذا ما سمح ليا بالزيادة في تدعيم خمق ىذه المشاريع  ،(19) وذلك نتيجة لمصالحيات التي خولت ليا

الصغيرة التي تحتاج إلى مساعدة، إال أنو رغم كل ما عممتو ىذه الوكالة يظل مشكل العقار الصناعي عائقا 
 أمام ىذه المؤسسات.

 :ANSEJ شغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم ت -

66/266تم تأسيس ىذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
وىي وكالة تيدف إلى دعم ، )20) 

لدى ىذه الفئة الميمة والحيوية التي تعد من مؤشرات النمو، وذلك  تشغيل الشباب ونشر الفكر المقاوالتي
بتسييل إجراءات وفرص الحصول عمى القروض البنكية لتمويل ىذه المشاريع فيذه الوكالة تدخل لمتفاوض 

كما أنيا ترافق المشاريع الصغيرة بتزويدىا ، (21)مع البنوك حول شروط الحصول عمى ىذه القروض 
 راسات المالية الالزمة.بالمعمومات والد

تتولى ىذه الوكالة ميمة دعم وتمويل الشباب حاممي المشاريع المستوفية لشروط االستفادة من الدعم 
فتتكفل حتى بتكوينيم قبل وبعد االستفادة من الدعم فيي بذلك تعمل عمى تشجيع خمق مؤسسات صغيرة 

 تنمية االقتصادية الوطنية.ومتوسطة ناجحة تستطيع تتحمل المنافسة وترفع من مستوى ال

 :ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة  -

14-94 رقم استحدثت ىذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي
تماشيا مع كل التغيرات ، (22) 

فكرة القرض المصغر الستيعاب المشاريع الصغيرة التي عول عمييا تبنت االقتصادية التي عرفتيا الجزائر 
 الكامل إلى سياسة اقتصادية جديدة والتمكن من النجاح في تفعيميا.لمتحول 

تتولى ىذه الوكالة تسييرىا لمقرض المصغر ومرافقة المشاريع الصغيرة المستوفية لشرط السن، الميارة 
 فتستفيد تمك المشاريع من مختمف المزايا المالية والجبائية المحددة في التنظيم. وكذا مبمغ االستثمار،
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 :ة الدعم عمى التمويل البنكيأجهز  - ب

يعتبر مشكل التمويل من أىم المشاكل التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيي غالبا 
وقصد مواجية ىذا العائق وترقية  ،ال تممك الضمانات التي يشترطيا البنك لمحصول عمى قروض االستثمار

 وض االستثمارات الصغيرة وىي:المحيط المالي ليذا القطاع أنشأ مؤسستين لضمان قر 

 :FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

2992أنشأ ىذا الصندوق في سنة 
فوضع تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، (23) 

 .والصناعات التقميدية، بيدف تنسيق عمل ىذه الوزارة مع البنوك وتعزيز فعالية دورىا في ترقية ىذا القطاع

عدة ميام منيا إقرار أىمية المشاريع لمحصول عمى ضمانات القروض  صندوقيتولى ىذا ال
الستثمارىا فيتكفل بالضمانات  الممنوحة من خالل متابعتيا ودراسة كل المخاطر التي قد تطرأ ألنو ىو من 

تطوير  يتحمميا لذلك نجده حريص عمى ترقية مناخ عمل ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل
 قدراتيا.

 :CGCIصندوق ضمان قروض االستثمارات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

أنشأ ىذا الصندوق من أجل تدعيم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتسييل الحصول 
من خالل تقديمو لمضمانات الالزمة لتغطية المخاطر المترتبة عن ىذه األخيرة ، )24) عمى االتفاق البنكي

فيتولى تعويض القروض البنكية التي تستفيد منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشرط أن توجو إلى 
 بالمائة سنويا. 5تمويل استثمارات منتجة مقابل عمولة تدفع لو من طرف المستثمر تقدر بنسبة 

 والمتوسطة الجزائرية المحور الثاني: واقع الدور التنموي لممؤسسات الصغيرة

تصاد العالمي في وقتنا الراىن بنظام مفتوح في ظل ما يعرف باالقتصاد المعولم وتنامي يتميز االق
ظاىرة العولمة االقتصادية وكل ما أسفرت عميو من رفع القيود عمى الحركية االقتصادية وفتح األسواق أمام 

زة ىذا العصر، السمع والمنتجات وتعزيز حدة المنافسة خاصة مع التطورات التكنولوجية التي تعتبر مي
فحولت وغيرت من أنماط اإلنتاج وكذا أنماط االستيالك وقربت األسواق  في ظل اقتصاد رقمي يعتمد عمى 

 شبكات االنترنت كأسموب حديث تفرضو األوضاع الراىنة.
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أثبتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرتيا عمى التأقمم السريع مع ىذه التغيرات من خالل ما 
ميزات وخصائص تجعل منيا الحل األنجع لاللتحاق بركب ىذا النمط االقتصادي الجديد تتمتع بو من م

 خاصة في الدول النامية مثل حالة الجزائر.

تمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا ىاما في تحقيق التنمية االقتصادية )أوال(، كما أنيا  تؤدي 
 مستدامة )ثانيا(.الى تحقيق التنمية في المجال وبذلك ضمان تنمية 

 :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية -أوال

عممت الجزائر عمى دعم ىذا القطاع يقينا بقدرتو عمى الرفع من القدرات االقتصادية الوطنية فيي 
الحجم لذلك  كما أنيا صغيرة ،تجنب الدولة نفقات االستيراد الصناعي مّما مشاريع تعتمد عمى مواد أولية

نجد بأن السمطات المختصة تسعى جاىدة إلى ترقية دور ىذه المؤسسات في التجارة الخارجية وترقية 
 صادراتيا خارج قطاع المحروقات من خالل فتح مجال االستثمار بكافة أبوابو أمام ىذا القطاع الحيوي.

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االستثمار التنموي: -1

أولى المشرع اىتماما بالغا لالستثمار الخاص، من خالل التشريعات التي أصدرىا والرامية كميا إلى 
فأدى ذلك إلى رفع عدد المشاريع بنسبة كبيرة خاصة  ،(25) منح مزايا لصالح المستثمرين الوطنيين واألجانب

وتيرة االستثمار الذي تقوده ىذه  بتدخل الوكالة الوطنية لترقية لالستثمار التي تؤدي دورا بارزا في تشجيع
 المؤسسات بالتدخل الذي تقوم بو كما سبق واشرنا إليو في المحور األول من ىذه الدراسة.

يتأتى تحقيق النمو االقتصادي باستخدام الموارد المتاحة وعن طريق زيادة رأس المال المستثمر 
لمرأسمالية، لذلك ينبغي عمى ىذه المؤسسات قصد زيادة الكفاءة اإلنتاجية ىذه إحدى القوانين الرئيسية 

من المؤسسات  %66الصغيرة والمتوسطة أن تعمل عمى تطبيق ىذه القاعدة خاصة وأنيا تقريبا تمثل 
وذلك بسبب احتكار المؤسسات العمومية لمقطاع االقتصادي  الحجم بصغر ، التي تتسم كميا(26)الخاصة

 اقتصاد ظل في القطاع العام مكانة شيئا فشيئا تأخذ المؤسسات ىذه أصبحت لكن لفترة زمنية طويمة،
 السوق.

والمتوسطة في قطاعات مختمفة وىي في تزايد مستمر خاصة مع ازدياد  الصغيرة تنشط المؤسسات
، ولقد سجل ارتفاع عدد ىذه المؤسسات (27) في ميادين مختمفة أجيزة الدعم التي تقوم بمساعدتيا لالستثمار

الناشطة في قطاع البناء واألشغال العمومية بالدرجة األولى بحيث يستحوذ ىذا األخير أعمى نسبة من 
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المؤسسات ولعل السبب يرجع إلى سياسة الدولة اليادفة إلى تدارك التأخر الحاصل في القطاع السيما في 
أين نجد قوانين الصفقات العمومية تؤكد عمى ، (28) البيئة التحتية إنجاز الورشات الكبرى كالطرق  وتييئة

قحاميا أكثر في سياسة البناء االقتصادي الذي  ضرورة تخصيص نصيبا ليذه المؤسسات قصد تشجيعيا وا 
 .تسعى الدولة إلى تحقيقو

 في الناتج الداخمي الخام والقيمة المضافة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

بصورة مستمرة بزيادة حجم (*)يساىم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخمي الخام
ذا الحظنا إحصائيات الناتج الخام الداخمي خارج قطاع المحروقات  ،االستثمارات التي تقودىا ىذه األخيرة وا 

يعود إلى دخول القطاع نستخمص أن دور القطاع الخاص أكبر من مساىمة القطاع العام والسبب في ذلك 
الخاص بشكل كبير في المجال االقتصادي بعد خوصصة المؤسسات العمومية فجعل المتحصل األكبر في 

فعال تساىم بحصة كبيرة في  لذا فيي ،(29) االقتصاد الوطني وىي من مؤشرات الولوج في اقتصاد السوق
 الثورة وتنمية خمق وبالتالي في، (**)ةتساىم أيضا في القيمة  المضاف كما رفع الناتج الخام الداخمي

كال من الناتج الخام الداخمي والقيمة المضافة يعبران عن حجم النمو االقتصادي بمعنى ف ،االقتصاد الوطني
حجم استفادة الفرد من الدخل القومي فإذا ارتفع الناتج الخام الداخمي تحسن معو نصيب الفرد ومستوى 

 دخمو وبذلك مستواه المعيشي.

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات: -3

أما  ،من القيمة اإلجمالية لمصادرات %67 تمثل المحروقات أىم الصادرات الجزائرية بنسبة تفوق
لذلك يمكن القول أن االقتصاد  ،بالنسبة لمصادرات خارج قطاع المحروقات فتبقى تمثل نسبة ضئيمة جدا

لوطني قائم عمى المحروقات لذلك نجد الدولة تسعى جاىدة إلى التخمص من ىذه التبعية  التي يعاني منيا ا
لذلك نجدىا مؤخرا  ،(30) االقتصاد الوطني من عدة ميادين وىو أمر يمس باألمن الغذائي والصناعي لموطن

لوطني خاصة القطاع وذلك من خالل تشجيع اإلنتاج ا، (31) تشجع الصادرات خارج قطاع المحروقات
الخاص الذي تعول عميو الجزائر بقوة بالتركيز عمى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ودفعيا إلى 

 اإلنتاج واالستثمار التنموي في شتى الميادين.

عممت الجزائر في اآلونة األخيرة عمى دفع قطاع الم ص م لممساىمة في الصادرات خارج قطاع 
إجراءات تحفز تطوير ىذه األخيرة مثل اإلعفاءات الضريبية التي يمكن ليا االستفادة ت ذفاتخ ،المحروقات

كاإلعفاء من الرسوم عمى القيمة المضافة عندما يقومون بشراء واستيراد بضائع مواجية سواء  (32) منيا
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لتي كما يمكن أيضا ليذه المؤسسات التي تمارس نشاط موجو لمتصدير وا ،إعادة التصدير أولمتصدير 
 مستوردة االستفادة من اإلعفاء عمى الضمان. أوليةيتوقف إنتاجيا عمى المتمون بمواد 

 ثانيا: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية محمية مستدامة

باإلضافة إلى الدور اليام والمتنامي الذي تمعبو الم ص م في المجال االقتصادي فيي أيضا تؤدي 
ل االجتماعي من خالل خمق الثروة واستحداث مناصب شغل وبذلك القضاء عمى دورا ميما في المجا

( وبذلك تحقيق تنمية محمية 1كبر المشاكل التي يعاني منيا المجتمع الجزائري)أالبطالة التي تعد من 
 (.2وتحسين المستوى المعيشي والتوزيع العادل لمثروات والقضاء عمى التيميش)

 :في تحقيق التنمية االجتماعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة-1

تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل التنمية في بعدىا االجتماعي من خالل فتحيا 
 لمناصب الشغل والقضاء عمى البطالة كما أنيا ترفع من المستوى المعيشي.

 :توفير مناصب الشغل والقضاء عمى البطالة - أ

استطاعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خمق فرص عمل كثيرة وفتح مناصب شغل بحكم 
خصائصيا التي تجعل منيا أكبر القطاعات المستقطبة لميد العاممة، فيي تستعمل طرق إنتاج أقل تعقيدا 

ل خمق بذلك توفر فرص العمل لمفئة الباحثة عن مناصب الشغل كما أنيا تشجع  المبادرة الذاتية من خال
 مشاريع صغيرة تتالئم وقدرات حاممي ىذه المواىب وىي خاصية ميمة تتميز بيا ىذه المؤسسات.

، حيث نجد أّن إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خمق مناصب العمل في تزايد مستمر
،  بل (33) 2916سنة  7,16%عدد المناصب الشغل في ىذه المؤسسات في تطور ايجابي إذ بمغ نسبة 

في األنشطة التي تتطمب (34) منحت الفرصة حتى لمعنصر النسوي لممشاركة في  التنمية االقتصاديةأّنيا 
عمالة نسوية مثل صناعة المالبسة المطرزة  النسيج وكذا الطبخ وصناعة الحمويات التقميدية وبذلك تمكنين 

 االجتماعية واالقتصادية.من المساىمة بحصة معتبرة في رفع اإلنتاج االقتصادي وتحقيق التنمية 

 تحسين المستوى المعيشي: - ب

تمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مزدوجا في تحسين المستوى المعيشي لمفرد وذلك أوال من 
بحكم مساىمتيا  المؤسسات فيذه ،وىي البطالة اجتماعية من ظاىرة الحد من تمّ و  عمل فرص خالل خمق

رد، فالقضاء عمى ىذه اآلفة وبذلك التمتع بمستوى معيشي يميق بالفي توفير مناصب شغل من شأنيا 



 

 
 
 

 
 

 - 887 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القانون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عهوان مكانة وواقع  املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف اجلسائر

وبأقل  (35)المنتجات المقدمةوتحسين  عينو تإلى  تسعىف ،وثانييا من خالل تزايد المنافسة بين ىذه المؤسسات
وىذا من شانو أن يحسن من وضعية المستيمك فيزيد استيالكو بفعل تدني  ،تكمفة وبذلك بيعو بأحسن سعر

 ر أو يبقى عمى استيالكو السابق ويقدم عمى االدخار وىذا يعكس تحسين المستوى المعيشي لمفرد.األسعا

 :مساهمة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة-2

تعتبر التنمية المستدامة نمط تنمويا اقتصاديا حديثا يعني تحقيق تنمية اقتصادية لكن مع مراعاة 
وضرورة المحافظة عميو إلى جانب تكريس مبادئ العدالة االجتماعية من خالل تقسيم الثورات البعد البيئي 

 بصورة عادلة إعماال بمبدأ اإلنصاف وتطبيقا لسياسة الحكم الراشد.

 :دورها في تحقيق تنمية محمية - أ

وفي تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى ترسيخ روح المقاولة وخمق مشاريع استثمارية جديدة 
مناطق المعزولة خاصة مع دعم الدولة ليذه االستثمارات المقامة في المناطق المعزولة بتكريس تدابير 
جبائية تحفيزية لصالح المستثمرين الذين يقيمون أنشطتيم في ىذه المناطق، فخصتيم بنظام استثنائي في 

 ترقيتيا. بيدف تشجيع االستثمار في المناطق الواجب ( 36)األمر الخاص باالستثمار

 :دورها في حماية البيئة - ب

باإلضافة إلى كل اإلسيامات التي تؤدييا الم ص م عمى الصعيد االقتصادي واالجتماعي فيي تمعب دورا  
ن كان ىذا األمر قد يبدو لموىمة األولى غير  في المجال البيئي من خالل تدخميا في مجال حماية البيئة،  وا 

 .(37)واضح وصعب الفيم

المؤسسات دورا في تخفيض النفايات والحد من ىذه الظاىرة الشائكة وذلك من زاويتين، تمعب ىذه 
عادة تدويرىاعن طريق  اأوال بالتقميل مني والحد من ( 38)خمق مؤسسات صغيرة تشتغل في رسكمة النفايات وا 

عادة االستفادة منيا من الناحية االقتصادية، أو أيضا عبر خاصية المناول ة التي تتميز بيا ىذه النفايات وا 
ىذه المؤسسات والتي تسمح لممؤسسات الكبيرة بتقميل تكاليفيا بالتنازل عن بعض إنتاجيا ليذه األخيرة 
وبالتالي التقميل من حجم التموث الذي تسببو خاصة مع صغر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

 تستطيع تبني وسائل إنتاج نظيفة رفيقة بالبيئة.

الصناعات و التجارة  ،الخدمات مجال في تنشط كثيرا التي طبيعة نشاط ىذه المؤسسات خالل من يا
خاصة في ، (39)الشيء الذي يعتبر عامل أساسي في التقميل من النفايات ألنيا أنشطة غير مموثة ،التقميدية
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تعمل مجال السياحة المستدامة وىي فرصة سانحة ليذه المؤسسات بحكم كون ىذا المجال خصب والدولة 
قحامو في التنمية االقتصادية خارج المحروقات.  عمى تفعيمو وا 

تساىم بذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء من قريب أو من بعيد في تحقيق التنمية 
والحفاظ عمى البيئة من خالل ما تتيح من فرص عادلة لتحقيق تنمية محمية وتوزيع الثروات ( 40)المستدامة

ق، وكذلك من خالل تفعيميا تقريبا لكل أبعاد التنمية المستدامة االقتصادي بشكل عادل بين المناط
االجتماعي البيئي ىذا ما جعل السمطات الجزائرية تعول عمى ىذا القطاع بصفة كبيرة يقينا منيا بأنو الحل 

 لممشاكل التي يعاني منيا االقتصاد الوطني.

الدعم الالزم قصد تمكينيا من المشاركة أكثر في نظرا لمكانتيا في الجانب التنموي أحاطيا المشرع ب
تحقيق النمو االقتصادي لمدولة وذلك عبر نصوص تشريعية وتنظيمية تحدد مسارىا في التنمية وتطوير 

 االقتصاد الوطني كما تم خمق أجيزة داعمة ليا في كل المجاالت التي تنشط فييا.
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 :خاتمة

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمكانة جيدة في االقتصاد الجزائري فمقد أوالىا المشرع 
باىتمام خاص، خاصة في ظل نظام اقتصاد السوق ويعتبر سن قانون توجييي خاص بيا من أىم الدالئل 

ت ىذا عمى األىمية التي حظيت بيا ىذه المؤسسات، باإلضافة إلى مختمف األوامر والمراسيم التي تم
 القانون والتي تدعم تطوير ىذه المؤسسات في جميع المجاالت التي تنشط فييا أو تتعامل معيا. 

أثبتت أيضا مكانتيا في الشق االقتصادي وبرىنت عمى قدرتيا المشاركة في تحقيق التنمية 
يا إلى حد االقتصادية سواء من خالل مساىمتيا في خمق مشاريع استثمارية متنوعة، وأيضا من خالل رفع

ما من الناتج الخام الداخمي والقيمة المضافة كما سجمت مشاركة في ترقية الصادرات خارج قطاع 
المحروقات، وىذا يعتبر مؤشرا ىاما يعزز ضرورة تبني أطر أكثر قدرة لدعم نشاط ىذه األخيرة خاصة في 

 اآلونة األخيرة التي يعيشيا االقتصاد الوطني بعد تدني أسعار البترول 

رغم جميع اإلجراءات المتخذة من طرف السمطات الجزائرية لتطوير ىذه المؤسسات إال أّن ىذا 
األمر كان  متأخرا ألن تعزيز مثل ىذا القطاع يجب أن يكون في ظل ارتفاع أسعار البترول وعائدات 

غم يقينيا عمى الجزائر منو، ألنو حاليا مع حالة التقشف التي دخمت فييا يصعب تحقيق ىذه المقاربة. ور 
ضرورة تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لكونو الحل األنسب لالزمة الحالية التي تخنق 
االقتصاد الوطني إال أنيا ال تزال تعاني من عدة عوائق وتواجو عدة صعوبات عمى جميع األصعدة سواء 

ارية وكذا المنافسة األجنبية خاصة بعد تمك المتعمقة بالعقار الصناعي التحويل ومشاكمو الصعوبات اإلد
تفعيل اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي وأيضا جيود الجزائر النضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة كل 
ىذه الظروف تصعب الميام عمى ىذا القطاع الذي ينبغي دعمو وتأىيمو ألجل مواكبة كل ىذه التغيرات 

 في بناء اقتصاد قوي منتج وليس مستيمك. الراىنة وذلك بيدف ترقية مشاركة
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 الهوامش:

                                                           
عثمان، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، متطمبات التكيف وآليات التأىيل، الممتقى الدولي حول  بورنان - 1

، 2006أفريل 18و 17متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعمي، شمف، 
 .07ص 

طة في التنمية االقتصادية، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية وعموم شيبان آسيا، دور المؤسسات الصغيرة والمتوس - 2
 .10، ص 2009التسيير، جامعة الجزائر، 

شكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامة"،  3 مجمة جامعة دمشق الدوادي الشيخ، "اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وا 
 .256، 2009، 02، عدد لمعموم االقتصادية والقانونية

حميد يوسف، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة، رسالة دكتوراه في العموم االقتصادية، فرع  4
 .88-86، ص ص 2008التحميل المالي، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، 

 04/1990/ 18، صادر في 16والقرض، ج.ر عدد  ، يتعمق بالنقد1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  5
 )ممغى(.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر ، يتضمن القانون التوجييي لتطوير 2017يناير 10، مؤرخ في 02-17قانون رقم  -6
يتضمن القانون ، 12/12/2001مؤرخ في  18-01، بموجبو ألغي قانون رقم 11/01/2017، صادر في 02عدد 

 .15/12/2001، صادر في 77المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد ية التوجييي لترق
إقمولي ولد رابح صافية، تكريس القانون الجزائري لمفيوم المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، المجمة الجزائرية لمعموم  -7

 127، ص2009لسنة  01القانونية واالقتصادية والسياسية،عدد
 129المرجع نفسو، ص -8
 من التقنين التجاري الجزائري. 544ص المادة أنظر ن -9

 .156ص ،2006أكمون عبد الحميم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب البميدة،  -10
تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد وعدة من ق ت ج عمى أنو: " 01فقرة  544تنص المادة  -11

 إالفي حدود ما قدموه من حصص".أشخاص يتحممون الخسائر 
 من التقنين التجاري الجزائري. 4مكرر 563حسب نص المادة  -12
يحدد صالحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة  2000جويمية  11، مؤرخ في 190-2000مرسوم تنفيذي رقم  - 13

 .2000/ 16/07، صادر في 42والمتوسطة، ج ر عدد
يحدد صالحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة  2011جانفي  25خ في مؤر  16-11مرسوم تنفيذي رقم  -14

 .01/2011/ 26،  صادر في 05والمتوسطة وترقية االستثمار، ج رعدد
وكالة تطوير المؤسسات  ، يحـدد ميام2018جوان  26مؤرخ في  ،170-18رقم  التنفيذيمن المرسوم  02وفقا لممادة  -15

 بتكار وتنظيميا وسيرىا.الاوترقية  الصغيرة المتوسطة
 السالف الذكر. 02-17من القانون  20انظر المادة  -16
، يتضمن ميام المجمس الوطني لمتشاور من أجل تطوير 2017جوان  11مؤرخ في  194-17مرسوم تنفيذي رقم   -17

 .14/06/2017، قادر في 36المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمو وسيره، ج ر عدد 
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، 2001/ 22/08، صادر في47، يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 2001أوت 20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -18

معدل ومتمم. تعتبر ىذه الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تيدف إلى ترقية االستثمارات 
 والعمل عمى تسييل إقامتو.

يل سياسة الدعم المالي الحكومي إلنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، العايب ياسين، دراسة وتحم -19
 .42، ص2014لسنة  01مجمة دراسات اقتصادية، عدد 

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد 1996سبتمبر  8مؤرخ في  296-96مرسوم تنفيذي رقم  -20
 .1996/ 11/09، صادر في52قانونيا األساسي، ج ر عدد 

 .45العايب ياسين، مرجع نفسو، ص -21
، يتضمن إنشاء لموكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 2004جانفي  22المؤرخ في  14-04مرسوم تنفيذي رقم  - 22

 .25/01/2004، صادر في 06وتحديد قانونيا األساسي، ج ر عدد 
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات 2002نوفمبر  11، مؤرخ في 373-02مرسوم تنفيذي رقم  -23

،) انطمق النشاط فعميا في 2002نوفمبر  13، صادر في 74الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونو األساسي ج ر عدد 
2004.) 

، يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات 2009أفريل19، مؤرخ في 134-04مرسوم رئاسي رقم  -24
 .2004/ 28/04، صادر في27لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد ا

أصدرت الجزائر عدة أوامر ومراسيم تعمق تنظيم االستثمار سواء المحمي أو األجنبي  وتوسيع نطاق االستثمار خارج  -25
 قطاع المحروقات وذلك بيدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاممة. لممزيد من التفاصيل انظر:

، واقع وأفاق سياسة االستثمار في الجزائر، الممتقى الدولي حول السياسات االقتصادية في الجزائر الواقع منصوري زين -
 .6، 5، ص 2004واألفاق كمية العموم االقتصادية والسير، جامعة تممسان، 

، 2012، 10عدد ، مجمة الباحث نحو أداء تنافسي متميز لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"،منى مسغوني، " -26
 .127ص
 .91حميدي يوسف، مستقبل المؤسسات ص م الجزائرية في ظل العولمة المرجع السابق، ص -27
 . 127، صمرجع نفسومنى مسغوني،  -28
 
الناتج العام الداخمي ىو عبارة عن القيمة السوقية اإلجمالية لمقدار ما نتيجة المجتمع من السمع والخدمات خالل فترة  -*

 نسبة بعد استيعاب السمع والخدمات الوسيطية. لممزيد من التفاصيل انظر: زمنية تحدد
 .31، ص1990قاسم قادة، قدي عبد المجيد، الوجيز في المحاسبة الوطنية، أطمس لمنشر، الجزائر،  -

29- MELBOUCI. )L(, Impact du nouvel environnement sur les PME/PMI Algériennes, colloque 
international de l’université de Tlemcen, 21-22 octobre 2003, p 15 

القيمة المضافة أي فائض قيمة اإلنتاج لمفروع االقتصادية الوطنية وتحسب باستبعاد اإلنتاجي ) الوسيط( من اإلنتاج  -**
 ج. لممزيد من التفاصيل انظر:الخام فيعبر عنيا بأنيا القيمة التي تمت إضافتيا من قبل القطاع خالل عممية اإلنتا

 .55قاسم قادة وقدي عبد المجيد، مرجع نفسو، ص -
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حسين فريدة، فعمية القطاع الخاص في تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات بين الواقع وحقيقة الواقع، الممتقى  -30

كمية الحقوق والعموم السياسية ، 2014مارس  12و  11الوطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي
 .01جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص

سميمان ناصر، عواطف محسن، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع  -31
ستقطاب االستثمارات البديمة المحروقات، المعوقات والحمول، الممتقى األول حول تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر االقتصادية ال

 .23، جامعة المسيمة، ص 2014أكتوبر  28/29لممحروقات في أصناف األلفية الثالثة بالجزائر، يومي 
عزيزي أحمد عكاشة، تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساىمتيا في التجارة الخارجية دراسة حالة الجزائر، مذكرة  -32

االقتصاد التخصص االقتصاد الدولي، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة وىران، لنيل شيادة الماجستير في 
 .179، ص2016

ممتقى وطني حول ،  دعميا ووسائل الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أحالم منصور، آسيا بن عمر، واقع -33
، جامعة الشييد حمة لخضر  2017ديسمبر 07/ 06يوميالجزائر،  في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استدامة إشكالية

 .10الوادي، ص 
، 03، عدد مجمة أبحاث اقتصاديةشبوطي حكيم، " الدور االقتصادي واالجتماعي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،  -34

 . أنظر أيضا في نفس الموضوع:218، ص2008
-Kadi Mohamed :Relation entre PME et emploi en Algérie : Quelle réalité ? Colloque 
international : Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2011-2014 
et leurs retombées sur l’emploi l’investissement et la croissance économique », les 11-12 
mars 2013, université Sétif, p12.  

 .183كاشة، مرجع سابق، صعزيزي أحمد ع -35
ومدى قدرتو  2001أوت  20المتعمق بتطوير االستثمار المؤرخ في  01/03محمد يوسفي، "مضمون أحكام األمر رقم  -36

 .32-22، ص 2002، 02عدد  مجمة إدارية،عمى تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية"، 
والمصغرة في تحقيق التنمية المحمية المستدامة، مذكرة تخرج مشري محمد الناصر، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -37

لنيل شيادة الماجستير في العموم االقتصادية فرع استراتيجية المؤسسة لمتنمية المستدامة كمية العموم  االقتصادية، جامعة 
 .131، ص2001فرحات عباس، سطيف، 

 .132مرجع نفسو، ص  -38
والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية في ظل العولمة، دراسة حالة  سيد عمي بمحمدي، المؤسسات الصغيرة -39

 .2006الجزائر، مذكرة ماجستير في عموم التسيير تخصص إدارة األعمال جامعة البميدة، 
 130مشري محمد الناصر، مرجع نفسو، ص -40
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 مقدمة :

الجزائر كغيرىا من الدول التي تعتمد عمى عوائد النفطية مما أدى إلى تعرضيا إلى عدة أزمات 
جدت  نفسيا  مجبرة عمى  القيام  باإلصالحات االقتصادية جديدة و  4102اقتصادية، خصوصا أزمة 

واىتمام الدولة بالقطاع الخاص من خالل وضع إطار تنظيمي الذي يظير من خالل ، تكون أكثر انفتاحا
من  دستور  24الذي كرس حرية االقتصادية  بمقتضى المادة   4102التعديل الجديد الذي سنو الدستور 

 التي جاءت  بالدعائم  اكبر  تطورا  1 4102

الذي  2متعمق بالترقية االستثمار  10_02ثم تاله  القانون رقم ، وتماشيا مع العولمة االقتصادية
 حث عمى تنويع االقتصادي لتخمص من التبعية االقتصادية .

دراكا ألىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توسيع ، سياسة التنويع االقتصاديو وبالتوجو نح وا 
المستثمرين لمتوجو قامت الدولة  بعدة  مبادرات تيدف إلى تشجيع الشباب صغار  ،قاعدة االقتصاد الوطني

ضع و من خالل ، االستثمار جديد بإقامة مثل ىذه المؤسسات العتبارىا المحرك األساسي في التنميةو نح
نشاء مجموعة من ىيئات مكمفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألجل ترقيتيا ومرقبتيا ومرافقتيا و  ا 

المؤسسات من حاممي المشاريع االستثمارية  بيدف تحسين محيط االستثمار وتقريب اإلدارة المكمفة بيذه
المتعمق بالقانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  14_01وقانون الجديد    01_ 10سواء في قانون 

فيما تتمثل هذه الهيئات المساهمة في تطوير المؤسسات الصغيرة وعميو نتساءل  ،3المتوسطةو 
لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تتم في مبحثين في المبحث األول نتناول المنظومة المؤسساتية  و  المتوسطة؟و 

المتوسطة وفي المبحث الثاني نتناول المؤسسات الحكومية  المتخصصة في و لترقية المؤسسات الصغيرة 
 دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 المتوسطةو المبحث األول :المنظومة المؤسساتية لترقية المؤسسات الصغيرة 

المتوسطة العديد من و لقد انشات الجزائر من اجل تدعيم وتطوير نشاط المؤسسات الصغيرة  
سعيا منيا إلصالح و ألىمية ىذه المؤسسات في االقتصاد الوطني ، المؤسسات المختصةو الييئات 

تحقيق األىداف التي رسمت من اجميا تم إصدار نصوص قانونية  تنص عمى والمعوقات ل ،االختالالت
الييئات العاممة تحت إدارتيا و المتوسطة و إنشاء الييئات متمثمة  في  وزارة المؤسسات الصغيرة     

المتوسطة بادرت الجزائر في  ىذا و )المطمب األول(  تجسيد اإلستراتيجية لتنمية المؤسسات  الصغيرة  
الذي تضمن إنشاء ىيئات  دعمة إلعطاء ديناميكية  اكبر   14_01إلى  إصدار قانون رقم اإلطار 

 المتوسطة من جية أخرى )المطمب الثاني(.  و لقطاع المؤسسات الصغيرة و لالقتصاد  من  جية 

 الهيئات العاممة تحت إشرافهاو المتوسطة و المطمب األول :وزارة المؤسسات الصغيرة 

المتوسطة في  االقتصاديات المعاصرة و ر الذي  تمعبو المؤسسات الصغيرة  نظرا  ألىمية الدو  
السياسات في مجال تنمية ىذا القطاع لبموغ األىداف المرجوة  منو  و انتيجت الجزائر العديد من اآلليات  

الفرع المتوسطة ) و تم إنشاء  وزارة خاصة  بيذا القطاع  متمثمة  في  وزارة  الصناعة والمؤسسات الصغيرة 
 األول(الييئات العاممة تحت إشرافيا )الفرع الثاني(. 

 المتوسطةو المؤسسات الصغيرة و الفرع األول: وزارة الصناعة 

وزارة  منتدبة   0000انشات الجزائر في سنة ، المتوسطةو في إطار تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة 
لتوسع صالحيات  ،02/400المرسوم  رقم مكمفة  بيذا  النوع  من المؤسسات لتتحول إلى وزارة  بموجب 

4111/001ىذه  الوزارة  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ثم  بموجب  التعديل الحكومي  المقرر بتاريخ    4

ترقية االستثمار لتدعم  و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة  و تم إنشاء وزارة الصناعة         4101ماي  41
 المتوسطة .و ترافق إنشاء المؤسسات الصغيرة و 

 المتوسطة تتمثل في :و المؤسسات الصغيرة و ميام وزارة الصناعة           

  المتوسطة الموجودة وتطويرىاو الصناعات الصغيرة و حماية طاقات المشروعات 

  الصناعات الصغيرة والمتوسطة و الموسعة والمطورة لممشروعات و ترقية االستثمارات المنشأة
 القطاع واستثمارات الشراكة ضمن ىذا 

  أساليب تمويميا وترقية المناولة و ترقية طرق 

  إعداد استراتيجيات لتطوير ىذا القطاع عن طريق إعداد دراسات قانونية واقتصادية خاصة بتأىيل
 المتوسطة و وترقية المؤسسات الصغيرة 
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

  لقطاع.  تقديم المعمومة الضرورية لممستثمر في ىذا او القوائم اإلحصائية الالزمة و إعداد النشرات 

 المتوسطة و  الفرع الثاني: الهيئات العاممة تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة

المتوسطة العديد من المؤسسات و المؤسسات الصغيرة و قد أنشئت تحت إدارة وزارة الصناعة 
 المتخصصة في ترقية القطاع أىميا :

 حاضنات األعمال و المشاتل  أوال : 

، وىي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي 5 01_10من القانون رقم   04قد أنشئت طبقا لممادة 
ميمتيا التكفل بمساعدة المؤسسات الصغيرة  ،االستقالل الماليو وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية 

 : 6وتأخذ  ثالث أشكال ىي ، المتوسطة ودعمياو 

 :  المحضنة –أ 

 يتكفل بحاممي المشاريع  في قطاع الخدمات  ،ىي عبارة عن ىيكل دعمو  

 : الربط ورشةب_ 

 المين الحرفية و ىي ىيكل دعم  يتكمف  بحاممي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة     

 : المؤسسات نزلج _ 

 ىيكل دعم يتكفل بحاممي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث .و وى

  المتوسطةو أهداف مشاتل المؤسسات الصغيرة  

 7المتوسطة عمى تحقيق األىداف اآلتية :و تسعى مشاتل المؤسسات الصغيرة 

  تطوير التعاون مع المحيط المؤسساتي 

  تشجيع بروز المشاريع المبتكرة 

  تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد 

  ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة 

 8:  مهام  مشاتل المؤسسات : تتمثل في

  بعد إنشاء مؤسساتيم .و تقديم إرشادات خاصة ألصحاب المشاريع قبل 
 . تضع تحت تصرف المؤسسات المحتضنة تجييزات المكتب ووسائل اإلعالم اآللي 
  احتضان ومرافقة المؤسسات حديثة النشأة لمدة معينة .  و استقبال 
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 ثانيا : مراكز التسهيل  

وىي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع  9 01_10من القانون رقم04أنشئت طبقا لممادة         
 وتسعى مراكز التسييل تحقيق األىداف  االستقالل المالي،و بالشخصية المعنوية 

 :10اآلتية

  المقاولين .و وضع  شباك يتكيف مع احتياجات أصحاب المؤسسات 

 مع تقميص أجال  ،تسيير الممفات التي تحضي بمساعدة الصناديق المنشأة  لدى الوزارة الوصية
 إنشاء المؤسسات وتوسيعيا واستردادىا.

 الكفاءات و الحث عمى تثمين البحث و  ،تشجيع  تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاممي المشاريع
 البشرية .

 المتوسطة لالندماج في و افقة المؤسسات الصغيرة ومر ، تشجيع تطوير النسيج االقتصادي المحمي
 الدولي . و االقتصادي الوطني 

 : 11تتولى مراكز التسييل الميام التالية  مهام مراكز التسهيل :

  وتجسيد اىتمام ، اإلشراف عمى متابعتياو دراسة الممفات المقدمة من طرف حاممي المشاريع
ومساعدتيم  عمى تخطي  ،مسارىم المينيأصحاب المشاريع في أىداف عممية بتوجيييم حسب 

 العراقيل أثناء مرحمة التأسيس .

  وتشجيع نشر المعمومات المتعمقة ، التسييرو المقاولين في ميداني التكوين و مرافقة أصحاب المشاريع
 بفرص االستثمار بمختمف وسائل االتصال .

  وتقديم االستثمارات في ، الجديدةالمساعدة عمى نشر التكنولوجيات و دعم تطوير القدرات التنافسية
 مجال تسيير الموارد البشرية والتسويق .

 المتوسطة و المجمس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة  ثالثا :

جياز استشاري يسعى لترقية الحوار و وى،01_10من القانون رقم  42انشيء  تطبيقا لممادة 
السمطات العمومية من جية و جمعياتيم  المينية من جية و  المتوسطةو التشاور بين المؤسسات الصغيرة  و 

 االستقالل المالي.و ويتمتع بالشخصية المعنوية  ،أخرى

 : 12ومن ميامو     
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

  الشركاء االجتماعيين و ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين السمطات العمومية
وترقية ، بالتطوير االقتصادي االقتصاديين حول المسائل ذات المصمحة الوطنية التي تتعمق و 

 المتوسطة بصفة خاصة .  و المؤسسات الصغيرة 
 جمع المعمومات  االقتصادية من مختمف الجمعيات و  ،تشجيع  وترقية إنشاء جمعيات مينية جديدة

منظمات أرباب العمل وبصفة عامة من الفضاءات الوسيطة التي تسمح بإعداد سياسات و المينية 
 القطاع . واستراتيجيات لتطوير

 20_78المطمب الثاني :الهيئات الناشئة  بموجب قانون 

ىيئات أوكل ليما ميمة تطوير المؤسسات الصغيرة ،14_01اقر المشرع بموجب أحكام القانون 
نماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمتوسطة )الفرع األول(صناديق ضمان  المتمثمين في وكالة إنشاء وا 

 اإلطالق والمجمس الوطني لمتشاور)الفرع الثاني(.القروض وصناديق 

نماء المؤسسات الصغيرة   المتوسطةو الفرع األول : وكالة إنشاء وا 

 وىي ىيئة عمومية ذات طابع خاص تكمف ب:13 14_01من القانون رقم 01طبقا لممادة  

  المتوسطةو تنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة 
   المتوسطة في مجال اإلنشاء واإلنماء و تضمن الوكالة  تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة

القدرات التسيرية و وترقية االبتكار وتدعيم الميارات ، الجودةو بما في ذلك تحسين النوعية ، الديمومةو 
 .14المتوسطة و المؤسسات الصغيرة 

  ات الصندوق الوطني لتأىيل المؤسسات مساندة ىذه المؤسسات  من  مخصصو تمول عمميات دعم
 المتوسطة ودعم االستثمار وترقية المنافسة الصناعية .و الصغيرة 

 : إنشاء ىياكل محمية تابعة لموكالة تتكون من 
  المتوسطة ميمتيا األساسية دعم إنشاء و االستشارة لممؤسسات الصغيرة و مراكز الدعم

نماؤىا  ،المتوسطةو المؤسسات الصغيرة   تيا ومرافقتيا ديمومو وا 

 15مشاتل المؤسسات المكمفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانيا
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 المجمس الوطني لمتشاورو الفرع الثاني :صناديق ضمان القروض وصناديق اإلطالق 

 أوال : صناديق ضمان القروض وصناديق اإلطالق

بيدف ضمان قروض ليذه المؤسسات  ،المتوسطةو تنشأ لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة 
 16ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة . و 

 ثانيا :المجمس الوطني لمتشاور 

، المتوسطةو ألجل تطوير المؤسسات الصغيرة 17 14_01من القانون رقم  42أنشئت بموجب المادة 
يشكل ىذا المجمس فضاء ، ىيئة استشاريةالمتوسطة وىي و تنشأ لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة 

 ويتكون من :، لمتشاور

الييئات المعنية و _ المنظمات والجمعيات المينية المتخصصة الممثمة لممؤسسات، وممثمي القطاعات 
 المتوسطة . و بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة 

 المتوسطةو ترقية المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الحكومية المتخصصة في دعم  المبحث الثاني:

ىياكل الدعم منذ أن أقرت الدولة الجزائرية باإلصالحات االقتصادية لتجاوز و تنوعت مؤسسات 
فشرعت بالسن مجموعة من النصوص التشريعية لتأسيس ىياكل ومؤسسات  ،الوضعية  االقتصادية الصعبة

االستثمار  في قطاع المؤسسات الصغيرة   الداعمة ألجل  توفير مناخ  مناسب كل مستثمر يرغب  في 
ىذه الييئات تتفرع إلى ىياكل المختصة  بدعم و الدعم و المتوسطة الن  ىذا القطاع  يحتاج لممرافقة     و 
وىيئات مختصة في تمويل ،المتوسطة )المطمب األول (و ترقية ) االستثمار( المؤسسات الصغيرة و 

 ثاني (.المتوسطة )المطمب الو المؤسسات الصغيرة 

 المتوسطةو الهياكل المتخصصة بدعم وترقية )االستثمار( المؤسسات الصغيرة  المطمب األول:

الييئات التابعة ليا تم إنشاء و باإلضافة  إلى األنشطة التي تقوم بيا الوزارة المختصة في القطاع 
المتوسطة من بينيا و مؤسسات متخصصة تقوم  بدور فعال في تنمية المؤسسات الصغيرة و ىيئات حكومية 

الوكالة الوطنية  لتطوير المؤسسات الصغيرة   ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )الفرع األول(
 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )الفرع الثالث( . ،المتوسطة )الفرع الثاني(و 

 الفرع األول : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

تعد الوكالة ، االستقالل الماليو خاص تتمتع بالشخصية المعنوية ىي ىيئة وطنية ذات طابع 
تمويل ومتابعة فئة الشباب و الوطنية لدعم تشغيل الشباب من بين أىم المؤسسات المتخصصة  في دعم 
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 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

تم إنشاء و  ،تقديم الخدماتو ومساعدتو من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السمع ، العاطل عن العمل
ولموكالة ،11/10/0002الصادر في  402_02بموجب المرسوم التنفيذي  رقم  0002ىذه الوكالة سنة 
ويتابع  ،وىي تقع تحت السمطة المباشرة كرئيس الحكومة ،العديد من الوكاالت المحميةو عدة فروع جيوية 

 .18وزير التشغيل األنشطة العممية  لموكالة 

 أوال :أهداف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 19تسعى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتحقيق جممة من األىداف منيا :     

  تفعيل دور المؤسسة الصغيرة وجعميا أكثر تكامال مع المؤسسات األخرى 

  التخفيف من مشكمة البطالة 

  االستغالل األمثل لمقدرات اإلنتاجية المتاحة و التعزيز 

  اإلبداعية لدى الشباب .و خمق وتنمية روح المبادرة الفردية 

 ثانيا :مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

  20تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالميام اآلتية    

  الممنوحة من الصندوق  الوطني  لدعم تشغيل الشباب  في إطار إنشاء المؤسسات تسيير األموال
 المصغرة 

  ف الشباب أصحاب المشاريع  متابعة االستثمارات المنجزة من طر 
  التنظيمية ألصحاب المشاريعو التشريعية و تقديم الدعم المعموماتي في الميادين االقتصادية والتقنية 

المتوسطة من إعانات المالية تتمثل في قروض بدون و كما يستفيد أصحاب المؤسسات الصغيرة  
وع وقرض الوكالة( وفي حالة التمويل الثالثي فوائد تمنحيا الوكالة في حالة التمويل الثاني )صاحب المشر 

تتمثل ىذه التركيبة الثالثية من المساىمة المالية  ،وقرض الوكالة وقرض من البنك ( ،)صاحب المشروع
 21لصاحب المشروع وقرض بدون فوائد من صندوق الوكالة وقرض بنكي تتحمل الوكالة نسبة من الفوائد .

 المتوسطةو الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة الفرع الثاني :

وىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع   12/022أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
المؤسسات الصغيرة و صاية وزارة الصناعة     و توضع تحت  ،االستقالل الماليو بالشخصية المعنوية  

اة الدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة وىي أد ،ترقية االستثمارو المتوسطة و 
 .  22المتوسطة و 
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

  23تتولى الوكالة الميام التالية :   

  المتوسطة و تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة 
  متابعتيا و المتوسطة و القيام بإعادة تأىيل المؤسسات الصغيرة 
  تغيير النشاط (.، توقف، ديموغرافية المؤسسات )إنشاءمتابعة 
 . التنسيق مع الييئات المعنية  لتطوير االبتكار التكنولوجي 

 الفرع الثالث : الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

تم استبدال ىذه الوكالة بالوكالة  ،دعم ومتابعة االستثمارو كالة ترقية و تم  إنشاء  4110قبل سنة         
التي تعتبر مؤسسة عمومية إدارية تتمتع ،4110وطنية لتطوير االستثمار بموجب قانون االستثمار لسنة ال

 تيدف إلى :، االستقالل الماليو بالشخصية المعنوية 

  من خالل ، خالل الخدمات التي تقدميا تشجيع وتطوير االستثمارات  في مختمف القطاعات من
 ل تخفيض نسبة البطالة من اج، منح مزايا ضريبية معتبرة ليا

  المشاريع .و تحقيق وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات 

 : 24:تتمثل ميام الوكالة في  الوكالة مهام

  تسجيل االستثمارات 
  اإلمكانات اإلقميمية و ترقية الفرص  و في الخارج  و ترقية االستثمارات في الجزائر 
   التحسيس في لقاءات األعمال و اإلعالم و مرافقتيم و مساعدتيم و دعم المستثمرين 
 عداد اتفاقية  ،تأىيل المشاريع التي تمثل أىمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني وتقييميا وا 

 االستثمار التي تعرض عمى المجمس الوطني لالستثمار لمموافقة عمييا .

 :25وتتمثل التحفيزات الممنوحة من طرف الوكالة في 

 الخدمات التي تدخل مباشرة  في انجاز المشروع.و افة  لمسمع  اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المض 

  اإلعفاء من الرسم عمى نقل الممكية لألصول العقارية التي تدخل في انجاز المشروع 

 بجزء من تكاليف األشغال المتعمقة بالمنشآت األساسية بالنسبة لممناطق الخاصة و التكفل بكل أ 

  الدفع الجزافي والرسم  ،الضريبة عمى أرباح الشركات ،اإلجمالياإلعفاء من الضريبة عمى الدخل
 عمى النشاط الميني لمدة عشر سنوات من انطالق المشروع بالنسبة لممناطق الخاصة .
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 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 المتوسطةو المطمب الثاني : الهيئات المختصة في تمويل المؤسسات الصغيرة 

مما أدى إلى عزوف البنوك   ،ومحدوديةالمتوسطة بانخفاض رأسماليا و تتميز المؤسسات الصغيرة  
 عن تمويل ىذه المؤسسات لذلك  تم إنشاء  ىياكل  مختصة  في تمويل .

 المتوسطةو الفرع األول :صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغيرة 

،بيدف ضمان القروض الضرورية  414_14انشأ الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
محدد في القانون و أن تنجزىا كما ى  26المتوسطة و ى المؤسسات الصغيرة  لالستثمارات التي  يجب  عم

يتمتع بالشخصية معنوية و وى، المتوسطةو المتعمق بالترقية المؤسسات الصغيرة  01_10التوجييي  رقم 
 . 4112وقد انطمق نشاطو فعميا في مارس ، االستقالل الماليو 

 :متوسطةالو مهام صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغيرة 

 27يتولى الصندوق مايمي :

   المتوسطة التي تنجز استثمارات في المجاالت و التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة
 التالية :

 اخذ مساىمات ،توسيع المؤسسات ،تجديد التجييزات ،إنشاء المؤسسات 

 التنظيم المعمول بيما و وفقا لمتشريع ، تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفو 

  الضمانات المطموبةو إقرار أىمية المشاريع 

 التكفل بمتابعة عمميات تحصيل المستحقات المتنازع عمييا 

  متابعة المخاطر الناجمة عن منح القروض 

 الفرع الثاني :الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة

المتعمق   02_12لمرسوم التنفيذي رقم أنشئت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة بموجب ا
تحديد قانونيا األساسي  تعتبر كآلية  جديدة لضمان و بإنشاء الوكالة  الوطنية لتسيير القرض المصغر 

وتتميز ىذه الوكالة باالستقاللية المالية  ،البنوك لممستثمرينو القروض التي تقدميا المؤسسات المالية 
 طة رئيس الحكومة، والشخصية المعنوية وىي تضع تحت سم

28ويسير الوكالة مجمس توجيو ولجنة مراقبة يديرىا مدير عام ، يتولى وزير التشغيل اإلشراف العممي عمييا
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 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 مهام الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة  

 الدخل الضعيف ومنعدمي الدخل والتي تكون في  إدارة وتسيير القروض التي تمنح لممواطنين ذوي
 دج201110111دج وال يزيد عن 210111حدود 

 سنوات 2تسديد القروض الممنوحة بين سنة و 
   المؤسسات المالية من  اجل  توفير التمويل المناسب لممشاريع و إقامة العالقات المالية مع البنوك 
  المرافقة و     التوعية  و  ل اإلعالم والتحسيس اج المؤسسات من و إبرام االتفاقيات مع الييئات

 لممستفدين من القروض المصغرة 
  اإلعالنات لممستفدين بمساعدة من الصندوق الوطني و االستشارات و تقديم القروض  بدون فوائد

 29لدعم القرض المصغر.

 المتوسطةو الفرع الثالث :صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة 

المتوسطة بمقتضى المرسوم و تم إنشاء صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة 
الصندوق عبارة عن شركة ذات أسيم ييدف إلى ضمان تسديد  القروض البنكية  ،و 042_12الرئاسي رقم 

ات الخدمو المتوسطة بغية تمويل االستثمارات المنتجة لمسمع  و التي  تستفيد  منيا المؤسسات الصغيرة  
 .30تجديدىا و توسيعيا  أو المتعمقة  باقتناء تجييزات المؤسسة أ

القروض الخاصة بالنشطات و القروض المنجزة في قطاع الفالحة  ،يستفيد من  ضمان الصندوق
 ،مميار دينار41ويتكون رأسمال الصندوق المسموح بو من  ،كذا القروض الموجية لالستيالكو التجارية 

 ،٪ عمى البنوك 21نسبة و ٪ عمى الخزينة  21مميار دينار منيا نسبة   41ويقدر الرأسمال المكتتب ب 
المؤسسات المالية و الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك  تستفيد من ضمان الصندوق القروض  لممؤسساتو 

خدمات الصندوق حسب كما يمكن أن تستفيد البنوك والمؤسسات المالية غير المساىمة من ،المساىمة فيو
 الشروط التي يحددىا مجمس اإلدارة .  
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 خاتمة

خاصة في ظل تعدد ، المتوسطة احد أىم مداخل التنمية االقتصاديةو المؤسسات الصغيرة  تعتبر     
اعتمدت الكثير من الدول المتقدمة والنامية عمى تطوير ىذا النوع  من المؤسسات   األزمات االقتصادية،

بالتييئة المناخ االستثماري، لذا فالتجربة  الجزائرية في  تطوير ىذا القطاع خصوصا في  ىذه اآلونة  التي 
المتوسطة تعد و يعاني فييا االقتصاد الجزائري  من تبعات انخفاض أسعار البترول، فالمؤسسات الصغيرة  

لذا تبذل السمطات العمومية ، البديل االقتصادي لما ليا من دور فعال  بالدفع عجمة التنمية االقتصادية
حاليا جيود تركز عمى إستراتيجية التنمية من خالل إنشاء منظومة مؤسسية وىيئات جديدة كفيمة بمد يد 

مؤسسات الدعم و امميا بين ىذه الييئات المساعدة الالزمة لموصول إلى مزيد من التنسيق الجيود وتك
 اإلشراف عمييا لتنميتيا وتحويميا إلى محرك أساسي لدفع بالتنمية المستمرة . و 
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

 الهوامش:

                                                           
1
صادر في  ،14عدد  ،ج ر ،المتعمق بالمبادرة بمشروع تعديل الدستور ،2016مارس  06مؤرخ في  ،01- 16قانون رقم _ 

 2016مارس  07
اوت 3صادر في    ،46جريدة رسمية عدد  ،يتعمق بترقية االستثمار،2016اوت 13مؤرخ في ، 09-16 رقم  قانون_ 2

2016 
ج ر  ،المتوسطةو متضمن قانون توجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة ،2017جانفي 10مؤرخ في ،02_17_قانون رقم  3

  2017جانفي 11صادر في ،02عدد 
4
المتعمق بالتحديد صالحيات الوزير المكمف  ،2000جويمية  11مؤرخ في ،190_2000المرسوم التنفيذي رقم  _ 

 .   2000جويمية  12صادر في ،24ج ر عدد  ،المتوسطةو بالمؤسسات الصغيرة 

5
ج ر   ،المتوسطةو يتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة ،2001ديسمبر12مؤرخ في،18_01قانون رقم _ 

 )ممغى(. 2001ديسمبر  15 صادر في ،77عدد 

6
ج ر عدد  ،المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات ،2003فيفري  25مؤرخ في  ،78_03المرسوم التنفيذي رقم  _ 

   2003فيفري  26صادر في ،13

 سالف الذكر ،المتعمق بالقانون األساسي لمشاتل المؤسسات ،78_03من المرسوم التنفيذي رقم  3_ المادة  7
 سالف الذكر  ،المتعمق بالقانون األساسي لمشاتل المؤسسات ،78-03المرسوم التنفيذي رقم  من 8-4 المواد من- 8
9
 سالف الذكر ،المتوسطةو يتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة  ،01_10قانون رقم  -  

10
المتعمق بالتحديد الطبيعة القانونية لمراكز تسييل  ،2003فيفري  25مؤرخ في ،79_03المرسوم التنفيذي رقم  _ 

 . 2003فيفري   26صادر في  ،13ج ر عدد  ،المتوسطةو المؤسسات الصغيرة 

11
المتوسطة سالف و المتعمق بالتحديد الطبيعة القانونية لمراكز تسييل المؤسسات الصغيرة  ،79_03المرسوم التنفيذي رقم  _ 

 الذكر

12
المتضمن انشاء المجمس الوطني االستشاري لترقية  ،2003فيفري  25مؤرخ في ،08_03 المرسوم التنفيذي رقم __ 

   2003فيفري  26صادر في ،13ج ر عدد  ،المتوسطةو المؤسسات الصغيرة 

13
 سالف الذكر ،المتوسطةو متضمن قانون توجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  ،02-17من القانون  17المادة  - 

 سالف الذكر ،المتوسطةو متضمن قانون توجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  ،02_17القانون من  18_ المادة  14
15

 سالف الذكر ،المتوسطةو متضمن قانون توجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  ،02_17من القانون رقم  20المادة - 
 سالف الذكر ،المتوسطةو متضمن قانون توجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  ،02_17من القانون 21_المادة  16
 سالف الذكر ،المتوسطةو متضمن قانون توجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة  ،02_17من القانون رقم  24_ المادة  17

المتوسطة _دراسة حالة البنوك العمومية بوالية و استراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة  ،عبد الحكيم_ عمران  18
 ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية ،تخصص عموم تجارية ،شيادة الماجستيرالمسيمة، مذكرة لنيل 

  35ص،2007،جامعة محمد بوضياف مسيمة
19

 35ص ،مرجع نفسو  ،عبد الحكيمعمران  _ 

20
 36ص  ،مرجع نفسو ،عبد الحكيمعمران  _ 

 
مذكرة لنيل درجة الماجستير في  ،المتوسطة في الجزائرو دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة  ،_لوكادير مالحة  21

  43ص  ،2012 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،العموم السياسيةو كمية الحقوق  ،فرع قانون التنمية الوطنية ،القانون
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املتوشطة وواقع املهظومة املؤشصاتية لتطوير املؤشصات الصغرية 

 يف اجلسائر
 مداخلة حتت عهوان

                                                                                                                                                                                        
مجمة  ،المتوسطة في الجزائرو اليات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة  ،سميمو شبور  ،زكرياء مسعود ،داين حسام _ عز 22

  234ص  ،3/2017العدد ،الجزائر ،جامعة الشييد حمة لخضر الوادي ،البحوث االقتصادية المتقدمة
المتعمق بانشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  ،2005ماي 3مؤرخ في  ،165_05_المرسوم التنفيذي رقم  23
 .2005ماي  4صادر في  ،32ج ر عدد  ،المتوسطةو 

 ،47ج ر عدد  المتعمق بالتطوير االستثمار، ،2001اوت  20مؤرخ في ،03_01رقم  األمرمن  ،21،23،24_المواد  24
  2001لسنة 

 سالف الذكر  ،المتعمق بالتطوير االستثمار،03_01رقم  األمرمن  9،11_المواد  25
26

صندوق ضمان قروض  بإنشاءالمتعمق  ،2002نوفمبر 11مؤرخ في  ،373_02التنفيذي رقم من المرسوم 3المادة _ 
 2002نوفمبر12صادرة في ،74ج ر عدد  ،األساسيتحديد قانونو و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة 

طة المتوسو صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة  بإنشاءالمتعمق  ،373_02من المرسوم التنفيذي رقم 5_المادة  27
 سالف الذكر. ،األساسيتحديد قانونو و 

28
 اإلستراتيجيةالمتوسطة في تحقيق التنمية المحمية المستدامة )دراسة و دور المؤسسات الصغيرة  ،مشري محمد الناصر_ 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم االقتصادية  المتوسطة حالة والية تبسة(،و الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة 
جامعة فرحات  ،العموم التجريةو عموم التسيير و كمية العموم االقتصادية  ،المؤسسة لمتنمية المستدامة إستراتيجيةتخصص 

 100ص  ،2011،عباس سطيف
  101ص ،مرجع سابق ،_ مشري محمد الناصر 29

30
المتعمق بالصندوق ضمان قروض استثمارات مؤسسات ،2004افريل 19في المؤرخ  ،134_04المرسوم الرئاسي رقم _ 

  2004افريل 20صادر في ،27ج ر عدد  ،المتوسطةو الصغيرة 



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية 

 واملتوشطة اجلسائرية
 

 

 

 

 صحراوي إميانمن إعداد: األستاذة 

 أستاذة حماضرة ب

 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 1-عباس سطيف  فرحات جامعة 
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 تمهيد:

والمتوسطة عمى مستوى أغمب االقتصاديات العالمية، وكذلك  الصغيرة بالمؤسسات االىتمام يزداد
 االقتصادية التنمية تحقيق في الذي تمعبو األساسي لمدور الحال بالنسبة لالقتصاد الجزائري؛ نظرا

 التطور مستوى بحسب إلى أخرى، فترة ومن أخرى، إلى من دولة ىذا الدور أىمية وقد تختمف واالجتماعية،

 الحكومات وموقف فييا، السائدة واالجتماعية االقتصادية والظروف وتبعا لمخصائص دولة، كل وصمتو الذي

 المؤسسات؛  ىذه اتجاه

فأىمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري ضمن دورىا الرئيسي في تحقيق 
الكبيرة، والتي  المؤسسات عن غيرىا من التي تميزىا والسمات الخصائص طت بعديدالتنمية المنشودة، ارتب

التنمية، ولكن، رغم ىذه  عممية في رائدا دورا تمعب وألن االقتصاد الوطني في ىامة مكانة الكتساب أىمتيا
 التطور. نحو وتوجييا تعرقل نشاطيا مشاكل عدة األىمية فيي تبقى في مواجية

تتكفل  وزارة بإنشاء قامت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاع تطوير إلى الجزائر سعي إطار وفي
تتمثل في توفير سياسة  ىذه األخيرة إستراتيجية وضعت وقد ىذا النوع من المؤسسات، يخص ما بكل

 المشاكل معالجة من لتمكنيا متكاممة ومنظومة مؤسساتية لترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

 الصعيد عمى حققتو ما ولعل في االقتصاد الوطني؛ ونمو ىذه المؤسسات تواجو ترقية التي والمعوقات

 إرادة عمى قويا مؤشرا التشريعي يمثل النص أن ذلك، حيث عمى دليل أكبر يعد القانوني والمؤسساتي

 مداخمةشكالية الفإن إوانطالقا مما سيق،  .والتغيير لدى الجيات الوصية عمى ىذه المؤسسات اإلصالح
  :التالي الرئيسي السؤال تتمحور حول

 الهيئات الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية النتائج المرجوة منها؟هل حققت 

 : ولمعالجة وتحميل ىذه اإلشكالية تم تقسيم المداخمة إلى ثالث محاور

 والمتوسطة.تقييم وكاالت دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة : المحور األول

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. صناديق دعم وتمويل تقييم :المحور الثاني

 تقييم تدابير مرافقة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المحور الثالث:

 

 



 

 
 
 

 
 

 - 909 -  جامعة تيسي وزو   2012ىوفنرب  22يوو - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 المحور األول: تقييم وكاالت دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في الييئات التالية: تتمثل وكاالت دعم

 ANDI :Agence nationale de développement deالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  أوال.

l'investissement 
 ومحاولة تجاوزىا أجل االستثمارية، ومن المشاريع أصحاب تعترض التي الصعوبات لبعض نظرا

 بموجب االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة الدولة أنشأت فقد واألجنبية، الوطنية االستثمارات وتوطين استقطاب

 المعنوية بالشخصية تتمتع عمومية وىي مؤسسة ،0110أوت  01والصادر بتاريخ  10/10رقم  المرسوم

 ,APSI Agence de Promotionاالستثمار  ودعم ومتابعة المالي، حمت محل وكالة ترقية واالستقالل

de Soutien et de Suivi de l’Investissement، 1التالية الميام الوكالة إلى أوكمت وقد: 

  االستثمارات؛ وتنمية ومتابعة ترقية ضمان .1

عالم استقبال .2   واألجانب؛ الوطنيين المستثمرين ومساعدة وا 

 اإلدارية المصالح جميع يضم الذي الموحد الشباك خدمات من المشاريع بإقامة المتعمقة اإلجراءات تسييل .3

 باالستثمار؛ العالقة ذات

  باالستثمار؛ المرتبطة االمتيازات منح .4
 باالستثمار؛ المتعمقة الشروط بدفاتر المستثمرين التزام ضمان .5

   االستثمارات؛ دعم صندوق تسيير .6

 خاصة منفعة تمثل التي المشاريع تشخيص عمى تعمل الوكالة فان االمتيازات، وبخصوص تسيير

صدار من االستفادة إمكانية من والتأكد الوطني، لالقتصاد  باالمتياز. المتعمقة القرارات االمتيازات وا 

يخص حصيمة الوكالة في تطوير االستثمار، فقد وصل عدد المشاريع المستفيدة من طرف  وفيما
 020002261دج، لتوفر بذلك  0120112331، وبقيمة 0105مشروعا إلى غاية أوت  302002الوكالة إلى 
 .2منصب شغل

 ANSEJ :L’Agence Nationale de Soutien àالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ثانيا. 

l’Emploi de Jeunes 
تأسست الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بيدف تقديم الدعم المالي إلنشاء المؤسسات المصغرة، 
حيث تعتبر ىذه الوكالة ىيئة حكومية تحت سمطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكمف بالتشغيل بمتابعة 
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

المعنوية واالستقالل المالي، أنشأت الوكالة بموجب العممية لجميع نشاطات الوكالة، كما تتمتع بالشخصية 
فرع عمى  20، مقرىا بمدينة الجزائر، وليا 0663سبتمبر  15المؤرخ في  063-63المرسوم التنفيذي رقم 

 المستوى الوطني.

 : 3من ميام الوكالة نذكر اآلتيمهام الوكالة:  .1

الشباب ذوي المشاريع كل المعمومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشريعي  تضع تحت تصرف . أ
 والتنظيمي المتعمقة بممارسة نشاطيم؛

 تعد بنكا لممشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا؛  . ب

 تقدم االستشارة ويد المساعدة لمشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض؛  . ت

البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي لممشاريع ومتابعة انجاز المشاريع  تقيم عالقات مع . ث
 واستغالليا؛

متابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع مع القرض، مع احترام بنود دفاتر الشروط  . ج
 نجاز االستثمارات؛التي تربطيم بالوكالة ومساعدتيم عند الحاجة لدى المؤسسات والييئات المعنية بإ

 يمكن لموكالة من أجل القيام بميمتيا عمى أحسن وجو أن تقوم بما يأتي: المهام اإلضافية لموكالة: .2

تكمف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب الشباب ذوي  . أ
 المشاريع االستثمارية؛

 تجييزات بواسطة ىياكل متخصصة؛ تكمف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بال . ب
تنظم دورات تدريبية لتعميم الشباب، وتجديد معارفيم وتكوينيم في تقنيات التسيير عمى أساس برامج  . ت

 خاصة يتم إعدادىا مع اليياكل التكوينية؛

 تستعين بخبراء مكمفين بدراسة المشاريع ومعالجتيا؛ . ث

 اإلعانات التالية:: تقدم الوكالة اإلعانات المقدمة من طرف الوكالة .3

 : وتتمثل في:اإلعانات المالية . أ

 % 02إلى  %02تمنح الوكالة لممؤسسة المصغرة قرض دون فائدة )يتراوح بين القرض بدون فائدة:  -
 حسب قيمة المشروع(، ىذا القرض يتعمق بصيغ التمويل الثنائي والتمويل الثالثي؛
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

تأخذ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عمى عاتقيا جزء من الفوائد  تخفيض نسبة الفائدة البنكية: -
حسب  % 61إلى  % 21المتعمقة بالقرض البنكي الذي يمنحو البنك لممؤسسة المصغرة، )تتراوح من 

 قطاع ومنطقة االستثمار(، ىذا التخفيض يتعمق بصيغة التمويل الثالثي؛

المؤسسة المصغرة من تسييالت جبائية وشبو جبائية خالل  تستفيد اإلعانات الجبائية وشبه الجبائية: . ب
 مرحمتي تنفيذ واستغالل المشروع، ويتعمق األمر بـ:

 تستفيد المؤسسة من:في مرحمة تنفيذ المشروع:  -
 ( اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافةTVA لشراء التجييزات التي تدخل مباشرة في تنفيذ )

 االستثمار؛
 فيما يخص الحقوق الجمركية لمتجييزات المستوردة التي تدخل  % 12ض تطبيق المعدل المخف

 مباشرة في تنفيذ االستثمار؛
  :عمى المكاسب العقارية؛  % 15اإلعفاء من رسوم نقل الممكية بـ 
 اإلعفاء من حقوق التسجيل عمى عقود تأسيس المؤسسات المصغرة؛ 
 ضافة البنا  يات؛اإلعفاء من الرسم العقاري عمى البنايات وا 

 13سنوات ابتداء من تاريخ انطالق النشاط أو  31تستفيد المؤسسة لمدة  في مرحمة استغالل المشروع: -
 سنوات لممناطق الخاصة من: 

 ( اإلعفاء الكمي من الضريبة عمى أرباح الشركاتIBS؛) 
 ( اإلعفاء الكمي من الضريبة عمى الدخل االجماليIRG؛) 
 ( اإلعفاء الكمي من الدفع الجزافيVF؛) 
 ( اإلعفاء الكمي من الرسم عمى النشاط المينيTAP ؛) 
  المحددة من قبل  % 03لألجور المدفوعة لمعمال عوض  % 16اشتراكات أرباب العمل بنسبة

 الضمان االجتماعي.

تمنح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أصحاب المشاريع التوسعية  صيغ التمويل في إطار الوكالة: .4
 : 4والحديثة نوعان من التمويل ىما

 المستثمر/ الوكالة / البنك؛  التمويل الثالثي: . أ
 الوكالة / المستثمر. التمويل الثنائي: . ب
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

لى غاية جوان   .0203423132534.00مؤسسة بمبمغ قدر بــــــ  0412001قامت بتمويل  0104وا 
لى غاية جوان   5502110دج، لتقوم بإنشاء  مؤسسة  0412002قامت بتمويل  0105منصب شغل، وا 

 . 5منصب شغل 5602366دج، لتقوم بإنشاء  02056203021252513بمبمغ قدر بــــــ 

 ANGEM.  Agence Nationale de gestion duالمصغر  القرض لتسيير الوطنية ثالثا. الوكالة

Micro crédit 
 التنفيذي المرسوم األساسي بمقتضى قانونيا وتحديد المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة إنشاء تم

 المعنوية وتتمتع بالشخصية خاص طابع ذات ىيئة وىي ،0111جانفي  00المؤرخ بتاريخ  11/01 رقم

 بمتابعة بالتشغيل المكمف الوزير ويتولى الحكومة رئيس سمطة الوكالة تحت توضع حيث المالي، واالستقالل

 نشاطاتيا.  مجمل

 :6التالية بالميام لمقيام الوكالة إنشاء ىذه تم : لقدمهام الوكالة .1

 المصغر؛ القرض جياز تسيير . أ

 تنفيذ أنشطتيم؛ في وترافقيم االستشارة ليم وتقدم المستفيدين تدعيم . ب

 فائدة؛ بدون قروض تمنح . ت

 المصغر؛ القرض جياز إطار في المقدمة اإلعانات لمختمف إعالمي بدور تقوم . ث

المشاريع  إنجاز ومتابعة تمويل إطار في المالية والمؤسسات البنوك مع متواصمة عالقات إقامة . ج
 .واستغالليا

 ىما: لمتمويل المصغر صيغتين القرض لتسيير الوطنية الوكالة تقدم صيغ التمويل في إطار الوكالة: .2

 تركيبة خالل من أو خدماتية إنتاجية أنشطة إحداث بيدف األولية، والتمويل المواد اقتناء بيدف التمويل

 الوطنية الوكالة تمنحو فائدة بدون االستثمارات، قرض ألصحاب المالية المساىمة :من تتكون مالية

 الضمان صندوق طرف من جزئيا ومضمون مخفض فائدة بسعر بنكي المصغر، قرض القرض لتسيير

 لمقروض المصغرة. المشترك

من  رئيسيين نوعين المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة : تقدمالمقدمة من طرف الوكالةاإلعانات  .3
7المالية اإلعانات

: 
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 إلى سنتين من استحقاقو مدة تتراوح قرض وىو فائدة، بدون قروض في وتتمثل مباشرة: مالية إعانات . أ

بالنسبة  خمسة سنوات إلى واحدة سنة األولية، ومن المواد شراء بيدف لمقروض بالنسبة ثالثة سنوات
 التجييز؛ لقروض

 في المقدمة البنكية لمقروض الفائدة نسبة في التخفيض في والمتمثمة المباشرة: غير المالية اإلعانات . ب

 دعم عمى أيضا تعمل فيي الوكالة تقدميا التي المالية الخدمات إلى باإلضافة التجييز، إطار قروض

 .المنجزة األنشطة ومتابعة ومرافقة المستفيدين

لى غاية جوان   16236022632015235مؤسسة بمبمغ قدره  766.333قامت الوكالة بتمويل 0104وا 
% لتمويل شراء المواد األولية أي حسب صيغة التمويل األولى التي تقدميا الوكالة، أما 90.21دج، منيا 

 ساىمت الوكالة في المستثمر، وقد-البنك -% فكانت ضمن الصيغة الثانية والمتمثمة في الوكالة 9.79

لى غاية 1.194.499إنشاء  مؤسسة،  5112603قامت الوكالة بتمويل  0105جوان  01منصب شغل؛ وا 
% لتمويل شراء المواد األولية أي حسب صيغة التمويل األولى التي تقدميا الوكالة، أما 61200منيا 
 ساىمت الوكالة في المستثمر، وقد-البنك -ة % فكانت ضمن الصيغة الثانية والمتمثمة في الوكال6234

 .8منصب شغل 020342056إنشاء 

 .ANDPMEرابعا. الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تعد الوكالة أداة الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتولى 
عطاء الدفع لتنفيذه، وكذا اقتراح متابعة البرنامج الوطني لتأىيل ال مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقييمو وا 

 032-12المرسوم التنفيذي رقم التدابير التي من شأنيا تحسين سير برنامج التأىيل؛ تم إنشاؤىا بموجب 
، وىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية 0112ماي  10المؤرخ في

واالستقاللية المالية، وتقع تحت وصاية الوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يرأس مجمس 
 مراقبة. ومن الميام المنوطة بالوكالة نذكر اآلتي:التوجيو وال

 تنفيذ إستراتيجية الدولة في تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ . أ

 تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتو؛ . ب

 ترقية الخبرة واالستشارة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛  . ت

 يرة والمتوسطة من حيث اإلنشاء والتوقف وتغيير النشاط؛ متابعة ديمغرافية المؤسسات الصغ . ث

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=400&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=400&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&lang=ar


 

 
 
 

 
 

 - 914 -  جامعة تيسي وزو   2012ىوفنرب  22يوو - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

  رات الظرفية الدورية؛دراسات حول فروع قطاعات النشطات االقتصادية والمذكإنجاز  . ج

 جمع واستغالل ونشر معمومات محددة في ميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. . ح

الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت وصاية وزارة الصناعة كما كمفت 
 012111ار لصالح مميار دين 053وترقية االستثمار بتنفيذ البرنامج الوطني لمتأىيل، بميزانية قدرىا 

مؤسسة جزائرية، وىي بذلك، ومن خالل التجربة المكتسبة، ستساىم في تنفيذ البرنامج الوطني الحالي 
جويمية 00لمتأىيل، باعتبارىا أداة أساسية لتأىيل المؤسسات، كما جاء في بيان مجمس الوزراء بتاريخ 

0101
9. 

ممف،  02310تم قبول  في الوكالة، لمتسجيل ومتوسطة صغيرة مؤسسة 12405 تقدمت 2016 بنياية
 المؤسسات عدد ممف والباقي قيد المعالجة؛ ونالحظ من خالل ىذه المعطيات ضعف02220ورفض  

والمتوسطة،  الصغيرة لممؤسسات اإلجمالي بالعدد مقارنة التأىيل، برنامج إلى تقدمت التي والمتوسطة الصغيرة
مؤسسة.  012111المستوى مقارنة باليدف المرجو ضمن تأىيل وأن عدد المؤسسات المؤىمة يبقى دون 

 مرشحة نصفيا من أكثر التأىيل، ببرنامج لمتسجيل ومتوسطة صغيرة مؤسسة 22050 تقدمت 0104 وبنياية

 لمقبول.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المحور الثاني: تقييم صناديق دعم وتمويل

 ة والمتوسطة في الييئات التالية:ر تتمثل صناديق دعم وتمويل المؤسسات الصغي

 CNAC. Caisse nationale d'assurance chômageأوال. الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة 

 26 في المؤرخ 61/16رقم  التشريعي لممرسوم وفقا البطالة عن لمتأمين الوطني الصندوق إنشاء تم 

 حدد وقد إرادية، ال بصفة عمميم يفقدون قد الذين األجراء وحماية الشغل عمى الحفاظ ، والمتضمن1994 ماي

  1994 سنة جويمية 13 في المؤرخ 61/055 التنفيذي رقم المرسوم صدور خالل من األساسي قانونو
البطالة، ويعمل الصندوق تحت وصاية وزارة  عن لمتأمين الوطني لمصندوق األساسي القانون والمتضمن

 وكالة والئية. 15وكالة جيوية و 00وبـ العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 

 1998سنة  تكميفو خالل من مراحل، عمى البطالة عن لمتأمين الوطني الصندوق دور تطور وقد
 واستشارات والمتمثمة وتوجيو تكوين مراكز فتح طريق عن التشغيل، ميدان في المسرحين العمال إدماج بإعادة

 2003 في سنة الصندوق ليأخذ تحويمي، تكوين ومركز العمل عن البحث مركز الحر، العمل دعم مركز في

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=518&lang=ar
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 في البطالين إلعادة إدماج المالي الدعم تقديم إمكانية في يتمثل جديد بدور تكميفو خالل من جديد، منحى

المؤرخ في  10/201الرئاسي  المرسوم فبمقتضى مصغرة، مؤسسات إنشاء دعم خالل ، منلالتشغي ميدان
 ما العمر من البالغين ذوي المشاريع البطالين طرف من النشاطات إحداث بدعم والمتعمق 0110ديسمبر  01

في  تتمثل عديدة امتيازات بالبطالين لمتكفل الجديد الجياز يقدم ىذا سنة، حيث وخمسين وثالثين خمسة بين
 :10اآلتي

 فائدة منخفضة؛ بأسعار بنكية قروض إلى باإلضافة فوائد بدون قروض في تتمثل مالية إعانات تقديم .1

 عمى القيمة الرسم من المستثمر إعفاء خالل من المشروع، إنجاز مرحمة في خاصة الجبائية االمتيازات .2

جمركية  تعريفات واعتماد المشروع، بإنجاز مباشرة المرتبطة والخدمات لمتجييزات بالنسبة المضافة
 العقارية؛ لإلقتناءات بالنسبة الممكية نقل حقوق من لإلعفاء باإلضافة مخفضة

 عمى باالعتماد البطالين طرف من المنشأة المشاريع البطالة بتمويل عن لمتأمين الوطني الصندوق يقوم

 فائدة بدون المشروع، قرض لصاحب الشخصية المالية من المساىمة تتكون والتي الثالثي التمويل صيغة

 طرف جزئيا من ومضمون مخفض، فائدة بسعر بنكي البطالة، قرض عمى لمتأمين الوطني الصندوق يمنحو

11البطالين استثمارات قروض أخطار لضمان المشتركة لمكفالة صندوق
. 

 12000مشروع والذي أنشأ  02350قام الصندوق بتمويل  0104وخالل السداسي األول من سنة 
لى غاية  مؤسسة، والتي أنشأت 0102160قام الصندوق بتمويل  0105جوان  01منصب عمل، وا 

 .12منصب شغل 0112310

 الصندوق الوطني لضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. :ثانيا
CGCI –PME    Caisse de garantie des crédits d'investissements pour la PME

  

، وىو عبارة عن شركة ذات أسيم 0111 أفريل 06مؤرخ في  001-11أنشأ الصندوق بأمر رئاسي رقم  
% عمى البنوك. ويقوم 11% عمى الخزينة و31مميار دج منيا مكتتب  01مميار دج،  01رأسماليا 

الصندوق أساسا بضمان القروض البنكية التي تستفيد منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تمويل 
 14ديثيا من خالل برامج التأىيل، ويحدد الضمان بـ استثماراتيا، سواء عند إنشائيا أو عند تطويرىا وتح

 ومن األىداف التي يسعى الصندوق لتحقيقيا نذكر اآلتي:. 13سنوات
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل االستثمارات  .1
 يعيا؛المنتجة لمسمع والخدمات المتعمقة بإنشاء تجييزات المؤسسات وتوس

ضمان تعويض القروض البنكية لمبنوك التي ىي موجية لالستثمارات من أجل تجديد تجييزات  .2
 المؤسسة في حال ما إذا طرأ حادث في عممية التعويض.

 النشاط االستثماري تمويل إلى الموجية األجل متوسطة القروض ضمان عمى يعمل فالصندوق ومنو

قيمة مضافة، ويستثنى من منح ضمان الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يحقق  لممؤسسات
 يقدم أنو التي تنشط في النشاطات الزراعية، الصيد البحري، النشاطات التجارية وقروض االستيالك، كما

عمى  الصغيرة والمتوسطة من الحصول المؤسسات تمكين بيدف المالية والبنكية لممؤسسات ضمانات
القرض  بموضوع المرتبطة الضمانات محل يحل ال لمصندوق لماليا الضمان أن العمم مع القروض،

 المطموبة من طرف البنك.

 حدد السقف كما دج، مميون 021 بـ الصندوق طرف من لمضمان القابل لمقرض األقصى المبمغ يحدد

 مشاريع االستثمار إنشاء لتمويل الممنوحة لمقروض بالنسبة% 51أي  دج، مميون 021بـ  لمضمان األقصى

 وتجديد أو توسيع نمو حالة في ومتوسطة صغيرة لمؤسسة ممنوح بقرض األمر يتعمق حينما% 31و

 .14التجييزات

لى ممف ضمان،  918حوالي  الصندوق اعتمدىا التي الممفات عدد بمغ 0104جوان  01 غاية وا 
دج، كما ساعد   80.088.059.739بـ  الصندوق طرف من المقدم لمضمان القيمة اإلجمالية وقدرت

لى 022100الصندوق في خمق   اعتمدىا التي الممفات عدد بمغ 0105جوان  01 غاية منصب عمل، وا 

بـ  الصندوق طرف من المقدم لمضمان القيمة اإلجمالية ممف ضمان، وقدرت 02002حوالي  الصندوق
 .15منصب عمل 052560دج، كما ساعد الصندوق في خمق 33210123202303

 FGAR Fonds de Garantie desوالمتوسطة.  الصغيرة لممؤسسات القروض ضمان صندوق ثالثا.

Crédits aux PME 
 التنفيذي المرسوم أنشئت بمقتضى المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع عمومية مؤسسة وىو

 بعض ممثمي من يتكون إدارة طرف مجمس من ويسير ،0110نوفمبر 00المؤرخ بتاريخ  10/040رقم 

 :16نذكر اآلتي وظائفو أىم  بين والصناعة؛ ومن لمتجارة الجزائرية الغرفة عن وممثل الوزارات

  البنكية؛ القروض عمى الصغيرة والمتوسطة لمحصول لممؤسسات الضرورية الضمانات توفير . أ
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

  المقدمة؛ لمقروض ضامنة إلى لألموال مانحة من الدولة دور تحويل . ب

 شير حتى تأخرت نشاطو بداية ، إال أن2002سنة  الصندوق لتأسيس التنفيذي المرسوم صدور ورغم

 الصغيرة  لممؤسسات الصندوق طرف من الممنوحة الضمانات قيمة مجموع بمغ ، وقد0111سنة  من مارس

 :17من أىم الميام المنوطة بالصندوق نذكر اآلتي مهام الصندوق: .1

 الصندوق؛ ضمان منح عن الناجمة المخاطر متابعة . أ

وفي  بضمانو، تغطيتيا تمت التي المالية والمؤسسات البنوك التزامات عن معمومات دورية، بصفة تمقي، . ب
 الصندوق؛ مصمحة في يكون قرار أي ويتخذ ضرورية، وثيقة يراىا أية يطمب أن يمكنو اإلطار ىذا

 ضمان من المستفيدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة التقنية والمساعدة االستشارة ضمان . ت
 الصندوق؛

والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات ترقية إطار في تنشط التي المؤسسات مع شراكة مشروع بكل القيام . ث
 وتطويرىا؛

 صيغ التمويل؛ بكل الخاصة الضمان شيادات تسميم . ج

 الموضوعة؛ الضمان أنظمة بتقييم المتعمقة والتحريات التدابير كل اتخاذ . ح

 لية.الما والمؤسسات البنوك مع اتفاقيات إعداد . خ

يستفيد من ضمانات الصندوق كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في مشاريع تقوم 
بإنتاج سمع وخدمات ال يتم إنتاجيا في الجزائر، تحقق قيمة مضافة معتبرة، تساىم في تخفيض الواردات 

عاممة مؤىمة، وتنشأ في ورفع الصادرات، تسمح باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بالجزائر، تستخدم أيدي 
 مناطق بيا نسبة بطالة كبيرة. 

 تحدد القرض البنكي، قيمة من أقصى كحد % 51 إلى أدنى كحد %01بين  الضمان نسبة تتراوح

 11ب لمضمان المبمغ األدنى حدد كما المخاطرة، ودرجة القروض تكمفة حسب ممف بكل المتعمقة النسبة

 14 ىي لمضمان المدة القصوى أن حين جزائر، في دينار مميون 02 ب األقصى والمبمغ جزائري دينار ماليين

وفي  المشروع، كتكمفة دراسة القروض مبمغ من عالوة في الصندوق يقدميا التي الخدمة تكمفة سنوات. وتتمثل
ىذه  القرض، تسدد مبمغ من التزام عالوة إلى باإلضافة لصاحبو، المبمغ ىذا يرد الضمان منح عدم حالة

 .18العالوة في مرة واحدة عند منح الضمان
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

ممف ضمان،  0604حوالي  0104جوان  01 غاية إلى الصندوق اعتمدىا التي الممفات عدد بمغكما 
والمتوسطة  الصغيرة لممؤسسات القروض ضمان صندوق طرف من المقدم لمضمان القيمة اإلجمالية وقدرت

لى .منصب شغل 302455إنشاء  في القروض ضمان صندوق ساىم دج، وقد 20216025232015بـ   وا 

القيمة  ممف ضمان، وقدرت 02056حوالي  الصندوق اعتمدىا التي الممفات عدد بمغ 0105جوان  01 غاية
دج، كما ساعد الصندوق في خمق 36220323252111بـ  الصندوق طرف من المقدم لمضمان اإلجمالية
 .19منصب عمل 362424

 المحور الثالث: تقييم تدابير مرافقة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

توجد العديد من التدابير التي اتخذتيا الدولة من أجل مرافقة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر 
 منيا: 

 أوال. مشاتل المؤسسات أو الحاضنات.

ىي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 
 صدور خالل من 0110 سنة في اعتمادىا تموتكون تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 المؤسسات، لمشاتل األساسي القانون المتضمن 02/10/0110المؤرخ في  10/45التنفيذي رقم  المرسوم
وتعتبر حاضنة المؤسسات مكانا يمجأ إليو حاممو األفكار الجديدة لممؤسسات، أما مشتمة المؤسسة فيي أحد 

 .20أجيزة المرافقة المكممة لدور وميام الحاضنات، وتعرف بالييئة التي تستقبل وتستضيف حاممي المشاريع

قيد االنجاز؛ وىي  10والوطني  مشمة عمى المستوى 03بـ  الخدمة في التي المشاتل عدد ويقدر
متواجدة بالواليات التالية: أدرار، البيض، برج بوعريريج، عنابة، بسكرة، ميمة، وىران، باتنة، خنشمة، سيدي 

 بمعباس، غرداية، ورقمة، أم البواقي.

21أشكال ىي ثالثة األعمال حاضنات تأخذ أشكال حاضنات األعمال: .1
 

 الخدمات؛ قطاع في والمتوسطة لصغيرةا المشروعات بأصحاب تتكفل التي ىي :المحضنة . أ

 الحرفية؛ والمين الصغيرة الصناعات قطاع في المشاريع بحاممي يتكفل دعم ىيكل ىي  :الربط ورشة . ب

 .البحث ميدان إلى المنتمين المشاريع بحاممي يتكفل دعم ىيكل ىي  :المؤسسات نزل . ت

 :22تتكفل حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمي حاضنات األعمال: مهام .2
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة لمدة معينة وأصحاب  . أ
 المشاريع؛ 

 تمقين أصحاب المشاريع مبادئ وتقنيات التسيير؛  . ب

 تقديم الخدمات واإلرشادات الخاصة؛ . ت
 أصحاب المشاريع قبل وبعد إنشاء مؤسساتيم؛  مرافقة ومتابعة . ث
عداد مخططات توجييية لمختمف قطاعات النشاطات التي تحضنيا المشتمة. . ج  دراسة وا 

 من ضمن األىداف التي أنشأت من أجميا الحاضنات نجد اآلتي:  أهداف حاضنات األعمال: .3

 تشجيع بروز المشاريع المبتكرة؛  . أ

 ممؤسسات الجديدة؛لتقديم الدعم  . ب

 ن ديمومة المؤسسات المرافقة؛ضما . ت
 تشجيع المؤسسات عمى تنظيم أفضل؛   . ث
 المشاركة في الحركة االقتصادية ضمن مكان تواجدىا. . ج

مشروع، حيث تم إنشاء  004بمغ عدد المشاريع التي احتضنتيا المشاتل بالجزائر  0105في جوان 
المشاريع في المشتمة لمدة تتراوح ، ويتم بقاء منصب عمل 064مؤسسة جاىزة لمعمل لتوفر بذلك  21منيا 
 . 23شير 03شير و 01بين 

 ثانيا. مراكز التسهيل.

ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتكون تحت 
-14وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أنشأت مراكز التسييل طبقا لممرسوم التنفيذي رقم 

والمتوسطة  ، والذي يتضمن إنشاء مراكز تسييل المؤسسات الصغيرة0114أفريل سنة  10المؤرخ في  010
وبموجبو أيضا أنشئ مركز تسييل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوالية النعامة ضمن قائمة ، في الجزائر

 المنشأة التسييل مراكز عدد يقدرالمراكز عمى مستوى التراب الوطني، والذي حدد مقره بعاصمة الوالية، و 

 قيد االنجاز.   10ا تعمل بصفة عادية، مني 03الواليات،  موزعة عبر مركزا 04 بـ الوطني التراب عبر

 : 24تتكفل مراكز التسييل بما يمي مهام مراكز التسهيل: .1

 دراسة الممفات التي يقدميا حاممي المشاريع أو المقاولين واإلشراف عمى متابعتيا؛ . أ
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 تجسيد اىتمامات أصحاب المؤسسات في أىداف عممية، وذلك بتوجيييم وفقا لمسارىم الميني؛  . ب

 مساعدة المستثمرين عمى تخطي العراقيل التي تواجييم أثناء مرحمة التأسيس كاإلجراءات اإلدارية؛  . ت

 مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميدان التكوين والتسيير ودعم تطوير القدرة التنافسية؛  . ث

 تقديم خدمات في مجال االستشارة ) تسيير، تسويق، ...إلخ(. . ج

 من ضمن األىداف التي أنشأت من أجميا مراكز التسييل نجد اآلتي:  أهداف مراكز التسهيل: .2

  ؛وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين . أ

 تطوير ثقافة التقاول؛  . ب

ضمان تسيير الممفات التي تحظى بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة المؤسسات الصغيرة  . ت
 والمتوسطة؛ 

 التكنولوجيا الحديثة لدى حاممي المشاريع؛ تشجيع تطوير . ث

 مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لالندماج في االقتصاد الوطني والدولي؛ . ج

 تقميص أجال إنشاء المؤسسات وتوسيعيا. . ح

ممف، وبمغ عدد المشاريع التي  02101بمغ عدد طمبات االنضمام لمراكز التسييل  0105في جوان 
مؤسسة  61منصب عمل، حيث تم إنشاء منيا  02141مشروع لتوفر بذلك  210احتضنتيا مراكز التسييل 

 . 25مخطط أعمال لممؤسسات 012جاىزة لمعمل، كما تم إعداد 

 ثالثا. بورصات المناولة.

الذي يمكن  في الوقت الحالي النموذج اإلستراتيجي (sous-traitance) أصبحت المناولة
دوديتيا، وبالتالي إنشاء متزايد لمثروة )القيمة مر المؤسسات الكبرى من اإلسراع في وتيرة نموىا وتحسين 

 المضافة( ومناصب الشغل، وكل ذلك مع التخصص في نشاطيا األساسي.

 donneurs) وفي ىذا اإلطار تعتبر بورصات المناولة والشراكة أداة ربط بين المؤسسات اآلمرة

d’ordre)   والمؤسسات المناولة(sous-traitante)،  والمتشكمة أساسا من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تمعب دورا أساسيا في مجال التنشيط وترقية وتطوير المناولة والشراكة، وأيضا المرافقة في 

 .ربط عالقات أعمال
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 0661في سبتمبر  ONUDIناعي لقد تم االتفاق بين الجزائر ومنظمة األمم المتحدة لمتطوير الص
واعتمادىا في  0660سبتمبر 00عمى  إنشاء بورصة الجزائر لممناولة والشراكة؛ و تم إنشاؤىا فعميا في 

ماي  05، وبعدىا تم إنشاء بورصة المناولة والشراكة لمشرق؛ حيث تم إنشاؤىا فعميا في 0660أفريل  00
 01المناولة والشراكة لمغرب وتم إنشاؤىا فعميا في ، وكذا بورصة 0661جانفي  15واعتمادىا في  0660
0666أكتوبر 10واعتمادىا في  0665أفريل 

26. 

، الصادر بتاريخ 04/10كما نجد أن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 
تي تدخل ، كرس المناولة كأداة مفضمة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال0104جانفي  00

وكمفت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ في تثمين سياسة الترقية والتطوير، 
والتي تيدف إلى تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني بترقية المناولة، ومن  سياسة الدولة في تطوير المناولة،

زائرية لممناولة والشراكة، والسيما الميام الميام األساسية ليذه الوكالة تنسيق نشاطات البورصات الج
 :27التالية

 المناولة؛ مجال قدرات في الوطني والطمب العرض وتحميل جمع .1

 تيدف برامج متخصصة خالل من المناولة مجال في الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تثمين إمكانيات .2

 تحسين أدائيا؛  إلى

 لممناولة؛ قانوني دليل وتحيين إعداد .3

 المناولة؛ لبورصات موحد نظام إعالم إطار في التنسيق مركز ميمة ضمان .4

 النزاعات. حالة والمتمقين لألوامر في بين اآلمرين الوساطة ضمان .5

 ترقية المنتوج الوطني والمساىمة في تغطية األسواق الداخمية بواسطة تطوير نسبة النوعية/السعر؛ .6

 ات الصغيرة والمتوسطة.لترقية المؤسس 17/02رابعا. تدابير القانون التوجيهي 

تيدف تدابير مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينص عمييا القانون التوجييي 
 :28إلى اآلتي 04/10رقم 

 الطابع الصناعي، التجاري، القانوني، االقتصادي، المالي، الميني ذات المعمومة وتوزيع نشر .1

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بقطاع المتعمقة والتكنولوجي

 ؛الصغيرة والمتوسطة الحصول عمى العقار لممؤسسات تسيل مبادرة كل تشجيع .2

  الصغيرة والمتوسطة؛ مع المؤسسات مكّيفة جبائية أنظمة وضع عمى العمل .3
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ في واالبتكار الحديثة المقاولة، وكذا التكنولوجيات ثقافة وتعزيز تشجيع .4

  الحتياجاتيا؛ المالئمة المالية والخدمات األدوات والمتوسطة عمى الصغيرة المؤسسات تسييل حصول .5

المستويين المركزي  عمى والمتوسطة الصغيرة ودعم المؤسسات إنشاء بين أجيزة التنسيق تعزيز .6
 والمحمي؛

تحسين تنافسية  إطار في والمتوسطة، وذلك الصغيرة لفائدة المؤسسات عصرنة برامج وتنفيذ إعداد يتم .7
 وترقية المنتوج الوطني؛  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات

األخرى،  المعنية الوزارات والسمطات مع بالتشاور والمتوسطة بالمؤسسات الصغيرة المكمفة الوزارة تتخذ .8
 استحداث وتشجيع في مجال التمويل، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تحديد احتياجات إلى تيدف مبادرة  كل

 المالئمة ليا؛ المالية الوسائل 

 منح االمتياز مجال توسيع عمى والخاص، وتعمل العام بين القطاعين الشراكة تطوير عمى الدولة تسير .9

 والمتوسطة؛  الصغيرة  لفائدة المؤسسات العمومية الخدمات مجال في

 من تخصيص جزء عمى ولواحقيا لمدولة المعنية المصالح العمومية، تسير الصفقات فيما يخص إبرام .11

 المحددة بموجب والكيفيات الشروط والمتوسطة، حسب بين المؤسسات الصغيرة فيما لممنافسة الصفقات  ىذه

 بو؛ المعمول التنظيم 

انطالقا مما سبق، يمكن تمخيص العالقات المترابطة بين الييئات سابقة الذكر في تكوين سياسة 
 رة والمتوسطة الجزائرية في الشكل الموالي:متكاممة لتطوير المؤسسات الصغي
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 : سياسة متكاممة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.01الشكل رقم 

 

 

 

11.  
 

12.  
13.  
14.  

 

 

15.  
16.  

 

 

 

 

 

 

، الجزائر في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطوير قطاع آفاق و واقعالكريم،  بوغدو عبدالمصدر: 
الممتقى العربي الخامس لمصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار نحو تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة 

 .01،  ص0101والمتوسطة عمى اإلبداع واالبتكار، الجزائر، مارس 

 

 سياسة متكاملة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 التنافسية: تحسين
 مع ميدا برنامج لمتأىيل، الوطني البرنامج
 لتطوير الوطنية الوكالة األوروبي، الشريك

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 

 ىياكل المرافقة والدعم:
 مراكز التسييل، مشاتل المؤسسات.

 

 الوسائل المالية الداعمة:
 قروض ضمان القروض، صندوق ضمان صندوق

 والقرض االستثمار رأسمال مؤسسات االستثمارات، 
 القروض. عمى الفائدة نسبة اإليجاري، تخفيض

 :االبتكار تطوير برنامج
المؤسسات  لالبتكار، المنتديات الوطنية الجائرة

 البحث والجامعات الصغيرة والمتوسطة مراكز

 ترقية المناولة:
مع  لمتشاور كفضاء لممناولة الوطني المجمس
 .والشراكة المناولة بورصات

 :اإلعالمية المنظومة
 اإلنترانت،  لشبكة التحتية البنية مخطط
لمؤسسات  ديموغرافية حول معمومات قاعدة

 تموقع خريطة متابعة الصغيرة والمتوسطة،
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  نشاطات

 الصمة ذات االقتصادية المعطيات نشر
 الوسائط مختمف عبر بعالم المؤسسة

 والفضاءات المخصصة لممعمومة.

 تدعيم التشاور مع الفضاءات الوسيطية:
لمتشاور  كفضاء : االستشاري الوطني لمجمس
 الخاص/ العمومي

 :والشراكة التعاون
 تفاىم في ومذكرات بروتوكوالت عمى بالتوقيع
 عدة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجال
 .شركاء
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تقييه ىشاط اهليئات الداعنة للنؤشصات الصغرية واملتوشطة 
 اجلسائرية.

 مداخلة حتت عيوان

 الخاتمة:

 اآلثار من والمتوسطة في الجزائر العديدإلنشاء الييئات الداعمة لممؤسسات الصغيرة  كان لقد

 :أىميا الوطني نذكر االقتصاد عمى اإليجابية

المستثمرين،  صغار لدى واالستثمار المبادرة روح بعث وكذا البطالة، مشكمة عمى القضاء في المساىمة .1
 مباشرة؛ بصفة الوطني االقتصاد تنمية في المساىمة عمى الشباب ومساعدة

إلى  تطورىا نحو آفاق فتح ومنو المصغرة، المؤسسات عمى يرتكز ميم اقتصادي نسيج خمق في المساىمة .2
 ومتوسطة. صغيرة مؤسسات

االقتصاديين،  األعوان بين كوسيط لوظيفتيا األخرى المالية والمؤسسات البنوك استرجاع في المساىمة .3
 االستثمارية؛ العمميات في ودورىا

ومن خالل تقييم مختمف الييئات واآلليات الداعمة لتطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 الجزائر من خالل ما قدمتو من حصيمة لذلك، يمكن أن نستخمص مايمي:

 يقل التي المصغر الحجم من الشباب ىي وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة إطار في المنشأة المؤسسات إن 

 لممشاريع، المنشئ األىم العمومي مؤسسة، إال أنيا تبقى الجياز كل في عمال 01 عماليا عن عدد

 الصغير؛ الحجم ذات خاصة
 المصغر، يالحظ أنيا حصيمة  القرض لتسيير الوطنية ومن خالل الحصيمة المقدمة من طرف الوكالة

 جياز أنيا حيث الشباب، وتشغيل لدعم الوطنية ومن أىميا الوكالة أخرى بأجيزة مقارنةميمة نسبيا، 

 اكبر إلمكانيات امتالكيا إلى وباإلضافة المصغر القرض لتسيير الوطنية بالوكالة مقارنة الدعم األقدم

العمل، لذا عمى  مناصب من الكبير العدد ىذا تحقق لم أنيا إال الشغل لمناصب الموفرة إلنشاء المشاريع
وبما يساىم في دعم وترقية  المؤسسات  المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالةالدولة تفعيل دور 

 المشاريع. إنشاء في وميما فعاال جيازا تمثل الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكون ىذه الوكالة
 التي المصغر الحجم من كانت الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة إطار في المنشأة المؤسسات إن 

 عن لمتأمين الوطني الصندوق نشاط مؤسسة، مما يبين أن كل في عمال 10 عن عماليا عدد يقل

 المنشأة؛  المشاريع وحجم نوع حيث من الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة مشابو لنشاط البطالة
  الوطني لضمان قروض استثمارات المؤسسات نالحظ أن الحصيمة المقدمة من طرف الصندوق

ضمان فقط لممؤسسات الصغيرة  02002ندوق جد ضعيفة، حيث قدم الص الصغيرة والمتوسطة
والمتوسطة مقارنة بعدد المؤسسات التي ىي بحاجة لمتمويل، لذا عمى الدولة اإلسراع في تفعيل دور 
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ىذا الصندوق بما يساىم في دعم وترقية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر لمخدمات التي 
 من المفروض أن يقدميا ليذه المؤسسات.

 والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات القروض ضمان صندوقحظ من خالل الحصيمة المقدمة من طرف يال 
مؤسسة صغيرة  021602041ضمان فقط مقابل  02056أنيا جد ضعيفة، حيث قدم الصندوق 

 ومتوسطة بحاجة لمتمويل؛
 أنيا نجد الجزائر، في والمتوسطة المؤسسات الصغيرة وتمويل دعم أجيزة عرض مختمف خالل من 

 مختمفة وبنسب العمل مناصب وتوفير ،والمتوسطة المؤسسات الصغيرة إنشاء في معتبرة بنسبة ساىمت

منيا، لذا  كال طرف من المقدمة والخدمات اإلمكانيات إلى باإلضافة جياز، كل نشاط مدة وىذا باختالف
المرجوة منيا في دعم وتمويل عمى الدولة زيادة دعم ىذه األجيزة وتفعيل أدوارىا أكثر لتحقيق األىداف 

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 :مقدمة

تمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا ىاما في التنمية االقتصادية وتعد رافد حقيقيا لمتنمية 
الدائمة سواء في الجانب االقتصادي أو االجتماعي أو غيرىا مف الجوانب المكونة لمنظاـ االقتصادي 

ع مع معظـ التحوالت والتغيرات الجديد والمعولـ، لما تتميز بو مف خصائص تجعميا قادرة عمى التأقمـ السري
التي يعيشيا النشاط االقتصادي العالمي، فيي تؤثر بشكؿ كبير عمى حركية ونمو االقتصاد سواء في 
البمداف النامية أو في البمداف المتقدمة، لكونيا منبع لخمؽ المشاريع التنموية الجديدة واالختراعات المصاحبة 

ا يعرؼ باالقتصاد الرقمي أيف تجد ىذه المؤسسات فرصة لخمؽ لمتطور التكنولوجي العالمي، في ظؿ م
بداع أفكار جديدة تتأقمـ مع ىذه األوضاع.  وا 

أناو يالقي العديد مف الصعوبات  رغـ تنامي اىتماـ الدوؿ بيذا القطاع والعمؿ عمى دعمو، إالا 
عولمة االقتصادية بكؿ والمعوقات التي قد تؤدي إلى إضعافو أو حتى في بعض األحياف القضاء عميو، فال

ما ليا مف آثار ايجابية االاأنايا تشكؿ عقبات في  وجو ىذه المؤسسات الصغيرة، التي ال تممؾ القدرة عمى 
التحدي وفرض وجودىا في ظؿ تدويؿ نشاطيا وكؿ ما يفرضو ذلؾ مف رىانات عديدة كتحديات االقتصاد 

لى ما ذلؾ مف عقبات تقؼ  خاصة في وجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرقمي وتحديات المنافسة وا 
الناشطة في األقاليـ النامية، مثؿ حالة القطاع في الجزائر، أيف تعيش ىذه األخيرة العديد مف المشاكؿ 

عن طبيعة ىذه الصعوبات والعقبات، ىذا ما يقودنا إلى البحث أكثر في تفاصيؿ ىذا الموضوع والتساؤؿ 
 ؟يرة والمتوسطةالتي تواجو قطاع المؤسسات الصغ

لإلجابة عمى ىذا االشكاؿ ارتأينا تقسيـ بحثنا إلى محوريف خصصنا المحور االوؿ لدراسة 
الصعوبات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالميا أي عمى المستوى الدولي خاصة مع تحديات 

ا المؤسسات الوطنية )المحور العولمة )المحور األوؿ(، ثـ خصصنا المحور الثاني لممشاكؿ التي تعاني مني
 الثاني(.
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المحور األول: الصعوبات التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي ظّل المتغيرات االقتصادية 
 العالمية

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محطا اىتماـ الدوؿ سواء المتقدمة أو النامية منيا، خاصة 
وتمكنيا مف غزو االسواؽ العالمية عف طريؽ اعتمادىا عمى ىذه بعد تجربة نمو دوؿ شرؽ آسيا  

المؤسسات الصغيرة الحجـ، وكؿ ما تتمتع بو مف خصائص تؤىميا إلى تحقيؽ معدالت نمو متزايدة 
لالقتصاد، وكذا زيادة مستوى الرفاىية ألفراد المجتمع مف خالؿ امتصاص البطالة وتوفير فرص شغؿ، ىذا 

نبعا ىاما لمتجديد ومصدر لألفكار الجديدة واالتجاىات، فالعديد مف براءات االختراع باإلضافة الى كونيا م
 تعود إلى افراد يعمموف في ىذه المؤسسات الصغيرة.

وىذه السمات كميا عززت  كما أنايا تتعرض إلى تجديد وتحديث أكثر مف المؤسسات الكبيرة الحجـ،
خاصة في ظؿ االقتصاد المعولـ إالا أنايا تجد نفسيا أماـ  دور ومكانة ىذه االخيرة في مختمؼ دوؿ العالـ،

تحديات يفرضيا عمييا الواقع االقتصادي العالمي، خاصة في ظؿ التطورات التكنولوجية الحاصمة 
المصاحبة لالقتصاد الرقمي)أوال(، وكذا تحديات المنافسة العالمية، مف خالؿ تدويؿ نشاطيا وكؿ ما يعود 

 مييا )ثانيا(.بو مف آثار سمبية  ع

 :أوال: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة االقتصادية

أثارت التغيرات االقتصادية الحاصمة في ظؿ العولمة االقتصادية التي حولت العالـ الى قرية ال 
لت بذلؾ نشاط ىذه المؤسسات ووضعتيا في  تعترؼ بالحدود الجغرافية كعائؽ أماـ المبادالت التجارية، فدوا

 وضع تنافسي دولي.
 :مفيوم االقتصاد المعولم -1

يعيش االقتصاد العالمي تحوالت كبيرة ناتجة عف أثر ظاىرة العولمة التي أصبحت تشكؿ تحديا في 
وجو الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد السواء، وذلؾ يظير مف خالؿ قياـ نظاـ اقتصادي عالمي جديد قائـ 

ي أدت إلى سيولة انسياب السمع والخدمات وعناصر االنتاج وسرعة عمى فكرة العولمة االقتصادية، الت
واالعتماد عمى االقتصاد الرقمي بفعمتطور تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ وكؿ ما (1)انتشار المعمومات،

حممتو مف جديد بالنسبة لمقطاع االقتصادي الذي اصبح حاليا يعتمد عمى ىذه الوسائؿ الحديثة التي تتيح لو 
الولوج في أسواؽ عالمية أيف ألغيت الحواجز الجمركية، وبفعؿ ىذه التحوالت كميا عمدت الدوؿ عمى فرصة 

 قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة ذلؾ.
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بالتالي يمكف أف نعرؼ العولمة االقتصادية أنيا مجموعة مف ظواىر اقتصادية تتضمف تحرير 
مف اداء بعض وظائفيا ونشر التكنولوجيا وكذا االستثمار  األسواؽ وخوصصة األصوؿ، مع انسحاب الدولة

األجنبي المباشر والتكامؿ بيف االسواؽ االقتصادية، فيي تشير إلى االنتشار الواسع المدى في كؿ أنحاء 
 (2)العالـ لممبيعات، اإلنتاج، وكذا عمميات التصنيع.

ميا في تحدي صعب خاصة أماـ تؤثر ىذه العولمة عمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجع
تزايد حدة المنافسة التي تأتي مف خالؿ فتح أسواؽ السمع والخدمات لكوف ىذه االخيرة صغيرة وال تقدر عمى 
الولوج في أسواؽ عالمية، وحتى ال تستطيع ضماف مكانتيا التي اكتسبتيا في األسواؽ المحمية، وىذا 

يرة والمتوسطة الفاعمة في الدوؿ النامية، فيي الوضع يشمؿ بوجو الخصوص قطاع المؤسسات الصغ
المتضرر األوؿ مف العولمة االقتصادية أو ما يعرؼ باالقتصاد المعولـ، فيي ال تقدر عمى الوقوؼ أماـ 

 وجو الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتبر مف أىـ مقومات ىذا االقتصاد الجديد.
د لذي تعيش في ظمو ىذه المؤسسات يعتمد عمى باإلضافة إلى كوف ىذا النمط االقتصادي الجدي

وسائؿ وطرؽ جديدة، عمى رأسيا تبني االقتصاد الرقمي بكؿ أوجيو، وىذا االتجاه الجديد يفرض عمى 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مواكبة التطور التكنولوجي واستعمالو في عممية االنتاج، التسويؽ 

عمى ىذا القطاع خاصة كما سبؽ االشارة إليو في  واالتصاؿ، ولعؿ ذلؾ يشكؿ أصعب تحدي يفرض
في نشاط ىذه  (3)البمداف النامية أيف نجد فراغ تشريعي وتقني يساعد عمى تبني ىذا التعامؿ االلكتروني،

المؤسسات التي تعد في بعض الدوؿ حديثة العيد بالوجود، ىذا ما يقودنا في النقطة التالية الى التطرؽ الى 
 االقتصاد الجديد  عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.كيفية تأثير ىذا 

 :تأثير االقتصاد المعولم عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

تتراوح آثار التغيرات الحاصمة في االقتصاد العالمي، بيف السمب واإليجاب عمى قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، فمف جية ىناؾ مؤسسات مستفيدة مف ذلؾ بحكـ أف االقتصاد المعولـ يمنح فرصة 

ية مقابمة ىناؾ الولوج في اسواؽ عالمية ال تعترؼ بحدود جغرافية وال أي عائؽ يحوؿ دوف توسعيا، ومف ج
مؤسسات ال تستطيع مواكبة ىذا الكـ اليائؿ مف التغيرات بحكـ ضعفيا وضعؼ مناخيا الخارجي الذي 
تنتشر فيو، فتدويؿ نشاطيا ال يعود عمييا باإليجاب بؿ بالعكس سيؤثر عمييا سمبا قد يؤدي في بعض 

 الحاالت الى القضاء عمييا ومحوىا مف الساحة االقتصادية.
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 :يجابياالثر اال - أ

إف االقتصاد الجديد المعولـ أثر ويؤثر بشكؿ إيجابي عمى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
خاصة في الدوؿ المتقدمة، ألف ىذه االخيرة استطاعت رفع تحدي البقاء في ظؿ االقتصاد المتبني عمى 

شكؿ كبير، تمكنت ىذه أسس جديدة مرتكزة عمى التكنولوجية والتطور العممي، كما أنو يعزز المنافسة ب
 المؤسسات مف تعزيز موقعيا في السوؽ العالمية مف خالؿ اعتماد طرؽ واستراتيجيات منيا:

  االعتماد عمى التحديث والتطوير مف خالؿ االستثمار في التكنولوجيا والبحث العممي باالعتماد عمى
وىذه االستراتيجية  (4)بشريقوة عاممة ماىرة كالعمماء، والميندسيف إلى جانب تطوير رأس الماؿ ال

 انتيجتيا خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدوؿ المتقدمة، نظرا لتوفر كؿ المعطيات.

  اختيار االسواؽ المالئمة لإلختراؽ بفعؿ كؿ ىذه التغيرات التي أدت إلى إتاحة فرصة الولوج في أسواؽ
أسواؽ جديدة ومتنوعة جغرافيا جديدة، استطاعت بعض المؤسسات الصغيرة عمى التركيز عمى 

لتصريؼ منتوجاتيا وتعزيز قدراتيا التنافسية، مثمما قامت بو المؤسسات االلمانية الصغيرة والمتوسطة 
حيث تمكنت مف تكييؼ منتجاتيا حسب احتياجات الزبائف والتفاعؿ  (5)التي ركزت عمى سوؽ محددة

 معيـ بكؿ سيولة باالعتماد عمى وسائط الكترونية

 ه بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تبني استراتيجية إقامة تجمعات وتكتالت في نفس اتجا
المجاؿ والقريبة جغرافيا، خاصة مع كؿ الفرص التي تتاح ليا مف خالؿ تبنييا ألنظمة التعامؿ 

عمى ( لكف كما سبؽ االشارة إليو ىذه اآلثار االيجابية يمكف حصرىا فقط B2Bااللكتروني فيما بينيا )
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدوؿ المتقدمة.

 :األثر السمبي - ب

يعتبر تحدي المنافسة مف أصعب التحديات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء في 
الدوؿ المتقدمة أو النامية خاصة مع انتشار استعماؿ تكنولوجية االعالـ واالتصاؿ وأيضا التطور اليائؿ 

اع المعمومات، ىذا مف شانو أف يزيد مف حدة المنافسة وذلؾ لتدويؿ نشاط ىذه المؤسسات الذي عرفو فقط
التي غالبا ما تكوف صغيرة وبرأس ماؿ محدود وايضا ليا طابع محمي، ىذا ما يستمـز عمييا تبني كؿ 

وذلؾ الحموؿ المالئمة لضماف البقاء والعمؿ عمى رفع التحدي الذي يفرضيا عميو االقتصاد المعولـ، 
باالعتماد عمى طرؽ جديدة لإلنتاج وأيضا التركيز عمييا لضماف بقائيا في السوؽ خاصة المحمية ولما ال 
الولوج في السوؽ العالمية بالعمؿ عمى التصدير، رغـ كؿ ما تعيشو مف معوقات وتحديات صعبة يفرضيا 
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ف ىذا المحور الذي خصصناه  عميو الوضع الراىف، وىذا ما سنحاوؿ التفصيؿ فيو في النقطة الثانية م
 لدراسة بعض المعوقات التي تواجو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 :المعوقات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة -ثانيا

أثرت التغيرات التي عرفيا االقتصاد العالمي عمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدوؿ 
أو النامية عمى حد السواء، وىذه اآلثار كما سبؽ االشارة إلييا في النقطة السابقة، كانت في المتقدمة 

معظميا سمبية فيي تشكؿ تحديات منيا ما يفرضيا ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة في ظؿ االقتصاد 
لى جانب تحدي المنافسة الشرسة الناتجة عف فتح األسواؽ بمعنى عالمية1الرقمي ) التجارة وعالمية  ( وا 

 (.3( واالتجاه نحو االندماج وكؿ ما لو مف أثر عمى المؤسسات الصغيرة )2الجودة لضماف البقاء )

 :تحدي االقتصاد الرقمي -1

أدى التطور التكنولوجي الحاصؿ في اآلونة االخيرة إلى تسييؿ عممية االتصاؿ واالنتقاؿ بيف الدوؿ، 
ي مف خالؿ جعمو المعامالت االقتصادية الدولية أسرع وال يوجد أي كما أثر كثيرا عمى الجانب االقتصاد

 عائؽ أماميا سواء المعامالت التجارية أو الخدماتية العالمية، ىذا مف خالؿ تجاوز الحدود السياسية لمدوؿ.
 :أثر ثورة المعموماتية عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أ

يتميز النظاـ االقتصادي الجديد بالتركيز عمى الجانب المعموماتي أو ما يعرفا بالتكنولوجيات  
الحديثة، وىذا ما يصطمح تسميتو بالثورة العممية في المعمومات واالتصاالت وكذا المواصالت، وأيضا 

 راحميا.االستثمار في تطوير التكنولوجيا الحديثة الداخمة في العممية االقتصادية بجميع م

النابع مف ( 6)أصبحت ثورة المعمومات تمثؿ أساس االقتصاد الجديد أو ما يعرؼ باالقتصاد الرقمي
 التقدـ التكنولوجي، واعتماد أحدث التقنيات في نشاط المؤسسات االقتصادية بمختمؼ أنواعيا.

ى االنفتاح يشكؿ ىذا الوضع تحديا صعبا بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنيا مجبرة عم
أكثر عمى الخارج، وايضا استعماؿ ىذه التقنيات الحديثة والمتطورة، في جميع عممياتيا )االنتاج، 
التسويؽ(، ففي الوضع الراىف يتعيف عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبني ىذا النمط الجديد مف 

تحدي خاصة بالنسبة لممؤسسات  التعامؿ االقتصادي، والمتمثؿ في التعامؿ االلكتروني، وىذا االخير يعد
 الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الدوؿ النامية التي ال تممؾ بعدد بنية تقنية تسيؿ ذلؾ.
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ىذا بحكـ تأخر ىذه االخيرة مقارنة مع الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ باإلضافة إلى ىشاشة األطر 
ؤثر سمبا عمى قطاع المؤسسات الصغيرة القانونية المنظمة لمثؿ ىذا التعامؿ، وكؿ ىذا مف شأنو أف ي

 والمتوسطة.

 :عالمية االتصال - ب

يعتبر التحدي قرينا بالتحدي السابؽ فمو صمة وثيقة بو، لكونو أثر مباشرا لتبني التعامؿ االلكتروني، 
فعالمية االتصاؿ تعتبر وليدة لتفعيؿ االقتصاد الرقمي، الذي يمغي جميع الحواجز ويقصر المسافات أماـ 

 فبفعؿ ذلؾ اصبح العالـ قرية صغيرة. (7)عامميف االقتصادييفالمت

أدى ىذا الوضع إلى خمؽ تحدي صعب أماـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وجدت  نفسيا في 
ظؿ بيئة عالمية شديدة التنافس بفعؿ تقارب األسواؽ عبر ما يعرؼ بالتجارة اإللكترونية، ىذا يحتـ  عمييا 

بقائيا في  ىذه االسواؽ، والعمؿ عمى االحتفاظ بمكانتيا في االسواؽ المحمية،  بذؿ جيود أكبر لضماف
والتوصؿ إلى إرضاء أكبر قدر ممكف مف الزبائف مف خالؿ االستفادة بمزايا ىذا التعامؿ االلكتروني الذي 

 يشيؿ عمييا ذلؾ.

 :تحدي المنافسة الدولية-2

االقتصادي، فبفعؿ العولمة االقتصادية التي نتج ىذا التحدي عف التطورات الحاصمة في المجاؿ 
يعيشيا العالـ في اآلونة األخيرة، نجد المؤسسات االقتصادية بمختمؼ أشكاليا أماـ صعوبة التأقمـ مع كؿ 

 التغيرات الناتجة عف عالمية التجارة مف جية وعالمية الجودة مف جية مقابمة.

 :عالمية التجارة-أ

االقتصادية مف بيف أىـ آثار العولمة االقتصادية عمى ىذه االخيرة، يعتبر تدويؿ نشاط المؤسسات 
والمقصود بذلؾ خاصة تدويؿ عممية التسويؽ مف خالؿ فتح االسواؽ العالمية أماـ إنتاج ىذه االخيرة، وىنا 

 نتساءؿ عف قدرة المؤسسات الصغيرة عمى حمؿ ىذا التحدي الصعب الذي يتعيف عمييا رفعو.

لعالمية لمتجارة مكرسة ىذا المبدأ، بحيث سعت دوؿ العالـ إلى توسيع التجارة تعتبر المنظمة  ا
الدولية وجعميا عالمية مف خالؿ إنشاء ىذه المنظمة العالمية، التي تيدؼ إلى تحرير التجارة العالمية، 

كية وبصفة أساسية تحرير تجارة السمع الصناعية والزراعية،ثـ تحرير الخدمات ىذا باإلضافة الى المم
وىي تفرض مف خالؿ اتفاقياتيا عدة تحديات عمى قطاع المؤسسات الصغيرة  (8)الفكرية واالستثمار،
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والمتوسطة، خاصة المتواجدة في الدوؿ النامية والتي تعاني مف صعوبات داخمية محمية خاصة بيا، 
مؤسسات الصغيرة باإلضافة الى ما تحممو ىذه القواعد مف قيود عمى نشاط ىذه المؤسسات، ولعؿ حاؿ ال

والمتوسطة الوطنية ألحسف نموذج عف ذلؾ خاصة مع تأخر انضماـ الجزائر لممنظمة الذي مازاؿ في 
 (9)طريؽ التفاوض.

 :عالمية الجودة-ب

األسواؽ العالمية وفقا لشروط معينة يتعيف عمى المؤسسات تحقيقيا وىذه الشروط تتمثؿ  يكونتحرير
في الجودة، ألف المؤسسة أي كاف شكميا ضخمة أو صغيرة ال تستطيع الولوج في االسواؽ العالمية إف لـ 

واعدىا تكف سمعيا ذات جودة عالمية ومستوفية لمشروط التي وضعتيا المنظمة العالمية لمتجارة في ق
 المنظمة لمتبادالت التجارية الدولية.

تعراؼ الجودة عمى كونيا مجموعة مف الخصائص والمواصفات التي تحدادىا المؤسسة، والتي يجب 
أف يتضمنيا المنتوج أثناء عمميتي التصميـ والتصنيع، وبذلؾ تتمكف بالوفاء برغبات زبائنيا وتجعميـ 

 و أف يعزز قدرتيا التنافسية في السوؽ المستيدفة.وىذا مف شان (10)مرتبطيف دائما بسمعتيا

أصبحت المؤسسات ممزمة عمى البحث عف معايير لمجودة مف خالؿ اتباع سياسات تمكنيا مف 
اإلنتاج وفؽ أنماط تعزز الحصوؿ عمى رضى المستيمؾ، وبذلؾ رفع حصتيا في السوؽ، وضماف التنافسية 

9999ISOومعايير الػ 
اصفات الدولية التي اعتمدتيا المؤسسات المنتجة، يشكؿ ىي إحدى ىذه المو  (11) 

بذلؾ تحدي الجودة العالمية معواؽ أماـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتعيف عمييا االنتاج بأحسف 
المعايير عمما أفا ىذه المعايير المحددة لمجودة باىظة الثمف، ال تستطيع ىذه االخيرة االقباؿ عمى شرائيا، 

 لف تتمكف مف الولوج في األسواؽ العالمية فيي بمثابة جواز مرور دولي لمتجارة العالمية. ومف دونيا

 :تحدي التكتالت االقتصادية. 2

توجيت العديد مف الدوؿ في ظؿا ىذه التغيرات لمدخوؿ في اتفاقيات اقتصادية وتكتالت لممقدرة مف 
الكمي أنما عمى المستوى الجزئي أيضا رفع التحدي لذي يفرض االقتصاد المعولـ، ىذا عمى المستوى 

عمدت العديد مف المؤسسات االقتصادية إلى سياسة االندماج لضماف البقاء وذلؾ بالتحالؼ عف طريؽ 
 تجميع الموارد لمزيادة مف المردودية والميزة التنافسية.
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ما بيف الدوؿ تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكؿ ىذه األشكاؿ مف التكتؿ، فبالنسبة لمتكتؿ في
أي مف خالؿ إبراـ اتفاقيات دولية بيف دولتيف أو أكثر، وأحسف نموذج يمكف طرحو االتحاد االوربي، مثؿ 

يجابا،  فمف جية يخمؽ ليا فضاء لمتبادؿ الحر بدوف قيود و  ىذا التكتؿ مف شأنو أف يمس بيذا القطاع سمبا ا 
مف المؤسسات ال تستطيع التأقمـ مع ىذا وال اي حواجز ومف جية اخرى يمكف اف يقضي عمى العديد 

 الوضع.

أما بالنسبة لمشكؿ الثاني أي التحالؼ االستراتيجي بيف المؤسسات الضخمة، فيذا مف شأنو اف 
 يضعؼ دور ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدفع بيا  الى الزواؿ واالندثار.

الدولية مف شأنو أف يضع قطاع  ما يمكف التوصؿ إليو ىو تنامي ظاىرة التكتالت االقتصادية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضعية تنافسية حادة قد ال تقدر عمى الصمود أماميا بسبب صغر 
حجميا وقماة مواردىا المالية، خاصة في الدوؿ النامية ففتح مناطؽ لمتبادؿ الحر مف شأنو أف يؤدي الى 

سبب انخفاض أسعار الواردات التي تصبح منافسة انسحاب العديد مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب
لمسمع الوطنية، وىذا الحاؿ بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التي تتخبط في ىذا 

 العائؽ، باإلضافة إلى كؿ ما تعاني مف صعوبات أخرى.

وااع االقتصادية المحور الثاني: تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر )في ظل األ 
 الراىنة(

يا الزلت تواجو أنا  في تحقيؽ التنمية االقتصادية، إالا  ىاماتمعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا 
يقينا منيا بقدرة ، العديد مف العوائؽ التي تعترض مسار تنميتيا ورقييا، رغـ تزايد جيود الدولة في تطويرىا

جاؿ المساىمة ممف تحقيقو في  ما تمكنتىذه االخيرة عمى الرفع مف معدالت النمو االقتصادي خاصة مع 
لكنيا تظؿ تعاني  ،وفي تكويف الدخؿ القومي وتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات، في التنمية الوطنية

وىذه المشاكؿ التي تصادؼ المؤسسات الصغيرة  التنموي،مف معوقات مختمفة تحوؿ دوف إتماـ ىذا المسار 
والمتوسطة تختمؼ حسب شدتيا وأيضا حسب ارتباطيا بمراحؿ نمو ىذه االخيرة، خاصة تمؾ المعوقات 

 )أوال(.الداخمية المرتبطة بيا

تعاني أيضا مف معوقات خارجية ليا صمة ببيئة نشاطيا  بمعنى بمحيطيا الخارجي، كمختمؼ 
 )ثانيا(. المنافسة.وتحداي يا سواء مف الناحية االدارية، المالية العوائؽ التي تواجي

 



 

 
 
 

 
 

 - 937 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - مصتجدات القانون اجلسائرياملؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل :  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عهوان الصعوبات اليت تواجهها املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 .المعوقات الداخمية المرتبطة بالمؤسسات في حد ذاتياأوال: 

خارجي لعوامؿ أجنبية،  تأثيرترتبط ىذه المعوقات بالمؤسسات، في بنيتيا الداخمية مف دوف أي 
أو عدـ كفاءة اليد العاممة التي تشتغؿ في المؤسسة وغالبا ما تكوف ىذه المشاكؿ متصمة إما بنقص الخبرة، 

 المقاوالتية وأيضا سوء التسيير. روح الى جانب ضعؼ

 إشكالية العمالة المؤىمة-9

تتميز معظـ المؤسسات الصغيرة الجزائرية بنقص اليد العاممة المؤىمة سواء بسبب نقص الخبرة أو 
عمالة متخصصة، فتعداد المؤسسات الصغيرة  بسبب عدـ الكفاءة، وىذا غالبا ما يتصؿ بعدـ وجود

والمتوسطة في الجزائر يعكس حقيقة الوضع، إذ نجد بأف القطاع الصناعي الذي يستدعي استعماؿ 
، إذ نجد بأف أغمب المؤسسات تتجو الى القطاع الخدماتي ىذا ما يجعؿ (12)تكنولوجيا ال يمثؿ نسب كبيرة

ال تستخدـ تكنولوجيا في مستوى العمالة  ألنايامؤىمة، نظرا  مف ىذه المؤسسات تستقطب أيادي عاممة غير
، يمكف ارجاع أسباب ىذا إذ أف أغمبيا تزاوؿ نشاط حرفيالوطنيةوىذا يشكؿ ميزة لممؤسسات  ،المستخدمة
 الوضع الى:

  لجوء اليد العاممة المؤىمة الى القطاع العاـ وترؾ القطاع الخاص بحثا عف االستقرار الذي يوفره ىذا
الخير مقارنة بالقطاع الخاص ىذا ما يشجع الخبرات المينية الى المجوء الى شغؿ مناصب في القطاع 
العمومي والنفور مف القطاع الخاص، وعدـ التمكف مف محو ىذه االفكار التي ال تزاؿ تعشش في 

 ذىنيات الشاب الجزائري الذي يحمـ دائما بوظيفة عمومية أيا كانت أفضؿ مف الخواص.

 العمؿ القاسية التي تفرض عمى العماؿ في ىذه المؤسسات الخاصة كساعات العمؿ االضافية،  شروط
وغالبا ما يكوف ذلؾ بأجور أدنى بكثير مف العائد المحقؽ وىذا مف شأنو عدـ تشجيع الكفاءة العممية  

 بالمجوء الى ىذا القطاع.

 لصغيرة والمتوسطة، خاصة في وكؿ ىذه المعطيات مف شأنو أف تؤثر سمبا عمى قطاع المؤسسات ا
ظؿا ما يعرفو اقتصاد مف تغير نحو التعامؿ االلكتروني، لذلؾ يتعيف عمى ىذه المؤسسات بذؿ جيد في 

 االستثمار في تنمية الموارد البشرية.

 :اعف روح المقاوالتية -2

يشكؿ روح وجود يقصد بروح المقاوالتية بالرغبة الدائمة في خمؽ مشاريع جديدة وأفكار إبداعية، وىذا 
 (13)وقياـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وروح المقاوالتية يرتبط بتوافر ثالثة عوامؿ رئيسية تتمثؿ في: 
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  توفر عامؿ الحماسية بمعنى الرغبة في تحقيؽ اليدؼ، والقدرة عمى رفع التحدي وذلؾ مف خالؿ حب
ات يجب أف يتصؼ بيا مؤسسو التطمع، التنافس، المبادرة، االبداع، االستعجاؿ وكؿ ىذه الصف

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكثر مف العماؿ الذيف يشتغموف فييا بمعنى يجب أف يتوفر ىذا العامؿ 
 في المنشئ والمسير ألنو سوؼ يكوف دائما دافعا لتنمية نشاط المؤسسة.

 ة بمعني يرغب توفر عامؿ الرغبة في تحقيؽ الذات، وىذا مرتبط بالمسير الذاتي الذي أنشأ المؤسس
دائما في إثبات ذاتو مف خالؿ تمسكو في تعزيز وتنمية مشروعو، فتتولد لديو الرغبة في المواصمة في 
تحقيؽ النجاح فيوسع بذلؾ نشاط مؤسستو ويبحث عف آفاؽ جديدة، فينمي ويبدع تماشيا مع االوضاع 

 المحيطة بنشاط مشروعو. 

 مؿ أيضا مقترب بالعالميف األولييف خاصة بعامؿ الرغبة في توفر عامؿ الرغبة في االستقاللية، ىذا العا
تحقيؽ الذات، وىذا يعني االنفراد في اتخاذ القرارات الميمة ذات الصمة بمشاريع تنمية المؤسسة 

(14)والمضي بيا دائما  إلى أحسف المراكز وضماف بقائيا في السوؽ.
 

ساعد بذلؾ الرفع مف حجـ المبادرات الفردية، مف خالؿ ىذه العوامؿ الثالثة تبنى روح المقاوالتية، وت
وبذلؾ تعزيز فكرة المقاوالتية لدى الشباب الحامميف لمشيادات الجامعية. وبالنسبة لموضع في الجزائر ال 
يمكف نفي وجود ىذه العوامؿ، إال أف المناخ االستثماري ىو الذي يقمع ىذه الروح ويضعفيا فاإلجراءات 

 تيبط مف ىذه الروح وتؤثر سمبا عمييا. المعقدة إلنشاء المؤسسات

 :سوء التسيير -3

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية مف عائؽ سوء التسيير، وىذا مرتبط بالعوامؿ 
المذكورة سمفا، ألف عدـ القدرة عمى اإلدارة الحسنة لممشروع تنتج دائما  عف نقص الخبرة في مجاؿ التسيير 

أغمب أو معظـ ىذه المؤسسات تخمؽ بدوف دراسة مسبقة ومف طرؼ أشخاص ليس والسبب يعود إلى كوف 
وافتقارىـ ألدنى مستوى عممي يؤىميـ لذلؾ، وىذا ما  (15)ليـ دراية وال عمـ مسبؽ بكيفية االدارة والتسيير

يقود المشروع إلى الفشؿ، وبذلؾ زواؿ المؤسسات مف الساحة االقتصادية وىذا ما يميز ىذا القطاع في 
الجزائر، فبحجـ ما يخمؽ مف مؤسسات يوميا بحجـ ما يزوؿ ويندثر منيا، واألسباب تتعد ويظؿ سوء 

 التخطيط ونقص الخبرة في فف لتسيير أىـ ىذه األسباب.
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 .المعوقات الخارجية المتعمقة بالبيئة المحيطة بيا ثانيا:

الداخمية التي تطرقنا إلى بعضيا في تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باإلضافة إلى المعوقات 
النقطة السابقة، إلى معوقات مف الناحية الخارجية وىي تمؾ المحيطة ببيئة نشاط ىذه االخيرة سواء تمؾ 
المتعمقة بإجراءات التأسيس، أكانت إدارية او تشريعية، أو تمؾ المتصمة بإشكالية التمويؿ أو إشكاؿ العقار 

 ئؽ المتصمة بمنافسة الخارجية.المالئـ لممشروع وايضا العوا
 :العوائق االجرائية -9

يتسـ المحيط التنظيمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بمجموعة مف العراقيؿ االدارية 
قامة مؤسسات مف ىذا النوع،  التي تتمثؿ في تعقد القوانيف واإلجراءات التنظيمية واإلدارية المتطمبة إلنشاء وا 

نجد حاممي المشاريع ليسوا عمى دراية بيذه األنظمة السارية التي تكوف في نظرىـ وفي بعض األحياف 
 األمر الذي يشكؿ عائقا اماـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (16)غامضة وغير شفافة

 تتمثؿ ىذه العوائؽ في مجموعة مف مظاىر يمكف حصرىا في:

 جؿ خمؽ المؤسسات البيروقراطية االدارية واالجراءات المطولة والمعقدة مف أ 

 البطء في معالجة الممفات واعتماد المشاريع 

 )عدـ اعتماد عمى االعالـ وتقنيات االتصاؿ الحديثة )الروتيف االداري 

 كثرة النصوص التشريعية المنظمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقص تطبيقيا 

  المؤسسات وخصوصياتيا وبذلؾ مرونة مشكمة الذىنيات والعقميات التي لـ تستوعب بعد ىذا النوع مف
(17)التعامؿ معيا لعدـ تفويت فرص ال تعوض لالقتصاد الوطني.

 

تشكؿ ىذه المظاىر التي يتصؼ بيا المحيط االجرائي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  
مف ذلؾ فمثؿ عائقا يحد مف مضي ىذا القطاع إلى األماـ وتحقيؽ دوره في التنمية االقتصادية، بؿ أكثر 

ىذه المظاىر مف شأنيا أف تقمع روح المقاوالتية لدى حاممي المشاريع االستثمارية الخاصة بيذا القطاع، 
 عمما أف ىذه المبادرات تحتاج التحفيز والتشجيع ليس االحباط والتعقيد، مثمما نعرفو نحف في الجزائر.

 : العوائق المالية-2

تمثؿ مشكمة التمويؿ مف بيف أكبر العقبات التي تعيؽ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
خاصة واف ىذه المؤسسات بحاجة إلى التمويؿ بحكـ ضعؼ مواردىا المالية التي قد تكوف مدخرات فردية 

)عالـ األعماؿ( بسيطة تكفي فقط لمرحمة الخمؽ واالنشاء، لكف مع دخوليا في عالـ االنتاج والتسويؽ 
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نجدىا بحاجة إلى تمويؿ اكبر الشيء الذي يعتبر فعال مشكمة كبيرة تتخبط فييا المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الجزائرية، وذلؾ يعود إلى كوف إجراءات الحصوؿ عمى التمويؿ البنكي ىي إجراءات مطولة 

انو أف يعيؽ حركية ىذه المؤسسات فمدة دراسة  الممؼ يأخذ وقتا كبيرا وىذا مف ش (18)ومعقدة )مركزية(
باإلضافة إلى كوف ىذه القروض مرتبطة بتأمينات تعجز المؤسسات عمى توفيرىا لذلؾ نجد البنوؾ تتخوؼ 

 .(19)مف تمويؿ ىذه االخيرة ألنيا ال تقدـ ضمانات كافية، وبذلؾ تجد نفسيا في أزمة تمويؿ حادة
ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يتعيف تؤثر مشكمة التمويؿ بشكؿ سمبي عمى بقاء واستمرا

عمييا البحث عف صيغ بديمة لمتمويؿ كالمجوء إلى القرض االيجاري، أو مؤسسات رأس الماؿ المخاطر، أو 
السوؽ المالي )البورصة( إليجاد حؿا ليذه العقبات التي تعاني منيا ىذه االخيرة ،عمما أنو يستحيؿ استحالة 

مؤسسات دوف وجود الماؿ ويمكف بذلؾ اعتبار مشكمة التمويؿ أىـا المشاكؿ التي مطمقة استمرارية ىذه ال
 تواجييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.

 :العوائق المتصمة بالعقار -3

إف مشكمة العقار الصناعي ال تقؿ اىمية عف إشكاؿ التمويؿ فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني 
عقار الصناعي، خاصة وأنو يصادؼ المؤسسات بمجرد الرغبة في إنشائيا إذا مف عائؽ ميـ اال وىو ال

يمكف أف تقمع ىذه الرغبة بسبب عدـ وجود قطعة أرض صناعية أو في منطقة نشاط تستقبؿ ذلؾ 
المشروع، يرجع العديد مف الباحثيف ىذا المشكؿ إلى عوامؿ بيروقراطية بحتة بسبب تعدد النصوص 

تشتت سمطة اتخاذ القرار بشأف توزيع العقار الصناعي مف جية و  عقار مف جيةالقانونية المنظمة لم
 .(20)أخرى

تعود ايضا مشكمة العقار الصناعي في الجزائر إلى قماة عدد المناطؽ الصناعية وضيؽ حجميا، لكف 
المشكؿ األكبر ىو أفا معظميا غير مستعمؿ، ويستحيؿ استغاللو بسبب كونيا أراضي ممموكة مف طرؼ 

 باإلضافةىذا سسات عمومية اقتصادية ناشطة أو تمؾ المنحمة، التي تبقى بدوف إمكانية االستفادة منيا، مؤ 
 شبوالجزائر  فيال تزاؿ ضعيفة جدا، فيناؾ مناطؽ حاليا  المواصالتإلى نقص البنية التحتية، فمثال شبكة 

معزولة ويستحيؿ إنجاز أي مشروع استثماري فييا الفتقارىا إلى أدنى الشروط المؤىمة إلنجاح عممية 
 االستثمار فييا وكؿ ذلؾ يشكؿ عقبات في وجو العديد مف المشاريع.
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بمختمؼ أشكاليا، تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية باإلضافة الى كؿ ىذه المعوقات 
تحدي المنافسة الخارجية التي تفرضيا عمييا األوضاع االقتصادية الحالية ألنيا ال تستطيع العيش في 
منأى عف آثار العولمة االقتصادية، فيذه المؤسسات مرغمة عمى التسويؽ في اسواؽ عالمية لضماف 

في الجزائر ال ينبأ بذلؾ بؿ بالعكس لكف المالحظ ىو أف واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (21)بقائيا
 فيي تسجؿ ضعؼ التسويؽ.

يشكؿ التحدي المنافسة الخارجية رىانا صعبا يتعيف عمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اف 
تكسبو، ويعد نموذج منطقة التبادؿ الحر التي أقاميا اتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوربي احسف نموذج 

بالنسبة لممؤسسات الوطنية النايا سوؼ تفقد كؿ ما تتمتع بو مف حماية خاصة كانت  الزدياد حداة المنافسة
التي تفوقيا في جميع النواحي االدارة  (22)تحظى بيا فستعرؼ منافسة شرسة مف قبؿ المؤسسات األوربية

العديد السوؽ والمعمومات فيي تجد نفسيا في منافسة غير متوازنة )متكافئة(، وىذا مف شأنو القضاء عمى 
مف المؤسسات كما أف ىذا االتفاؽ سوؼ يحوؿ دوف إقامة وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوية وىو 
األمر األخطر ليذه المنطقة، ألف المؤسسات الوطنية ال تزاؿ إلى حدا اآلف بعيدة كؿ البعد لالستفادة مف 

 مكاسب ىذا االخير لألسباب السابؽ عرضيا.
ؿ التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، سواء كانت باإلضافة الى كؿ ىذه المشاك

 المشاريع داخمية أو خارجية ىناؾ عقبات أخرى لـ نثرىا في الموضوع كالصعوبات المرتبطة بالجباية، فيذه
الصغيرة تعاني مف ارتفاع نسبة الضرائب عمى االرباح واالشتراكات المفروضة عمى اصحاب ىذه 

يساىـ في توسيع النشاط الموازي أي غير رسمي وىذا يؤثر سمبا عمى القطاع  قدالمؤسسات وىذا ما 
 االقتصادي، كما نجد أيضا مشكؿ آخر لو صمة بالتسويؽ فيذه المؤسسات ال تجد مناخ مالئـ لتعزيز

مع كؿ العقبات التي تصادفيا كما نجد ايضا مشكؿ الجمارؾ التي تتعامؿ بكؿ بطء وتعقيد في  نشاطيا،
إجراءاتيا  ىذا ما يؤثر عمى عمؿ ىذه المؤسسات خاصة بالنسبة لتمؾ المؤسسات التي تعتمد في نشاطيا 
االنتاجي عمى مواد أولية مستوردة التي تظؿ حبيسة الموانئ والحاويات لعدة شيور وكؿ ىذا ينعكس سمبا 

 عمييا.
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 - 942 -  جامعة تيسي وزو   8102نوفنرب  82يوم - مصتجدات القانون اجلسائرياملؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل :  حول الوطين تقىاملل

 مداخلة حتت عهوان الصعوبات اليت تواجهها املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 :خاتمة
تأثير العولمة االقتصادية عمييا،  تزايدتواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عداة مشاكؿ، خاصة مع 

ـ ال و سواء عمى تمؾ الفاعمة في أقاليـ متقدمة أو في األقاليـ النامية، ألفا آثار ىذا النمط االقتصادي المعم
لمقوى، ىذا ما شجع عمى فكرة التحالؼ االستراتيجي بيف العديد مف المؤسسات  يتيح فرصة البقاء االا 

ثورة المعموماتية وعالمية االتصاؿ، وكؿ ما ليا مف أثر عمى تدويؿ أنشطة ىذه  لضماف استمراريتيا في ظؿا 
فتأشيرة المرور الوحيدة ىي الجودة في االنتاج  األخيرة وفتح األسواؽ العالمية اماميا بدوف قيود وال حواجز،

ولعؿ ىذا وتحسيف كؿ مواصفات منتجاتيا )سمع، خدمات( بشكؿ منافس لرفع تحدي المنافسة العالمية، 
الوضع يشكؿ عائقا كبيرا أماـ بقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الدوؿ النامية أيف نجدىا 
تتخبط في العديد مف المشاكؿ الداخمية المرتبطة بوجودىا كافتقارىا الى البنية التحتية واالطار التشريعي 

دي الجديد، وكؿ ذلؾ يزيد مف تأخرىا ويرفع والتنظيمي المساعديف عمى تفعيؿ محددات ىذا النظاـ االقتصا
 مف معدالت زواليا وعدـ تمكنيا مف االستمرار.

تعيش المؤسسات الوطنية الوضع نفسو، فيي تعاني مف عداة مشاكؿ تعيؽ نشاطيا في ظؿا ىذه 
 اليد العاممة، وأيضا التحوالت الراىنة سواء كانت معوقات داخمية خاصة بيا كنقص الخبرة وعدـ كفاءة

ىذا المؤشر الميـا، ألناو  عمى غياب روح المقاوالتية وما لو مف أثر سمبي عمى ىذا القطاع القائـ أساسا
 .مردودية جيادة والتمكاف مف المنافسة يضمف ليا االبداع والخمؽ وبذلؾ تحقيؽ

المؤشر يعود الى مجموعة مف مشاكؿ خارجية مف شأنيا اضعافو، كالعوائؽ  والسبب في تغييب ىذا
في الجزائر يمرا بالعديد مف االجراءات الطويمة والمعقدة وىذا كمو يعود بأثر سمبي  مؤسسة الجرائية فخمؽا

عمى رغبة الشباب في خمؽ ىذا النوع مف المؤسسات باإلضافة الى مشكؿ العقار الصناعي وكؿ المعوقات 
 البنوؾ كمة التمويؿ فمعظـوأيضا الياجس الكبير والمتمثؿ في مش والضرائب األخرى المتعمقة بالرسوـ

ىذه المشاريع الصغيرة، وزيادة الى كؿ ىذه المشاكؿ نجد أف المؤسسات  التي تمكنت  تتخوؼ مف تمويؿ
لوجودىا في الساحة االقتصادية فيي تواجو مشكؿ حداة  مف تجاوز ىذه المصاعب واستطاعت خمؽ مكانة

 .عيشيا االقتصاد الوطنيالمنافسة الخارجية، خاصة مع المتغيرات الحالية التي ي
ىذا ما يضع ىذا القطاع أماـ  مع تزايد االنفتاح االقتصادي وفتح السوؽ الوطنية لممستثمريف الجدد

تحدي البقاء، والعمؿ عمى إثبات وجودىا مع كؿ ما تتمقاه مف دعـ مف طرؼ السمطة يقينا منيا بأنيا الحؿ 
طني والتركيز عمييا لبناء اقتصاد متوازف وغير معتمد لمخروج مف المشاكؿ التي تعاني منيا االقتصاد الو 

 عمى المحروقات  والريع البترولي لتخمص مف التبعية لممحروقات.
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 اليوامش

                                                           
رجـ نسيب، فاطمة الزىراء شايب، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظؿ العولمة، الدورة التدريبية حوؿ تمويؿ  -1

االقتصاديات المغاربية، كبمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، سطيؼ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورىا في 
 .96، ص 2993ماي  25-28

 .93المرجع نفسو، ص -2
موسي سياـ، تقييـ واقع استخداـ تكنولوجيا االنترنيت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، المجمة العربية -3

 .85، ص 2914، 94لمدراسات المعموماتية، عدد 
عثماف لخمؼ، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبؿ دعميا في الجزائر، رسالة دكتوراه في العمـو االقتصادية، جامعة -4

 .77-76، ص 2994الجزائر، 
 .77المرجع نفسو، ص  -5
ت والتنمية االدارية، موقع أحمد السيد كردي، التجارة االلكترونية، قسـ تنمية التجارة اإللكترونية وتنمية تكنولوجيا المعموما-6

 .11-19، ص 2911موسوعة االسالـ والثقافة، 
 .83سي سياـ، المرجع السابؽ، ص و م -7
 .299-298، ص 2996سييؿ حسف الفتالوي، منظمة التجارة العالمية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، -8
فيي إلى حد اآلف لـ تنظـ بعد، ولإلشارة فإف الجزائر قد حررت مذكرة تأخر انضماـ الجزار إلى المنظمة العالمية لمتجارة -9

أي بعد مرور سنة  1996وألسباب تتعمؽ بالسياسة الداخمية لـ يتـ بعثيا إلى المنظمة إال في سنة  1987طمب االنضماـ في 
نوحة لمدوؿ السائرة في طريؽ النمو مف إنشاء المنظمة، وىذا التأخر حرميا مف االستفادة مف )المدة( الفترة االنتقالية المم

لتكييؼ وتعديؿ تشريعاتيما لالنسجاـ مع قواعد المنظمة وحاليا فإف فاتورة االنسجاـ باىظة جدا، يمس بالقرارات الوطنية 
والسيادة فما يمكف قولو ىو أف انضماـ الجزائر لممنظمة في وقت مبكر كاف ليكوف مكسبا لكف حاليا ال يمكنف تصور حجـ 

ر، مف االنضماـ خاصة وأف الجزائر تعتمد عمى المحروقات )النفط والغاز( في صادراتيا الى منظمة ال تشمؿ الخط
 بروتوكوالتيا عمى ىاتيف المادتيف.

يكمف مقرىا في سويسرا  1947ىي منظمة تعمؿ عمى رفع المعايير أنشأت في  ISO"أيزو" المنظمة الدولية لممعايير -10
وصناعية عالمية ىي منظمة غير حكومية، والمعايير التي تضعيا تكوف بمقابؿ رسـ الشراء، وىي تصرح عف معايير تجارية 

 باىظة الثمف خاصة بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 www.iso.orgلممزيد عد إلى مقاؿ المنظمة عمى الموقع: 

الجودة الشاممة ومواصفات  االيزو كأداة لتفعيؿ تنافسية المؤسسة االقتصادية، مجمة برحومة عبد الحميد، شريؼ مراد، -11
 .128-127، ص ص 2998جواف  3أبحاث اقتصادية إدارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 

دمشؽ  عنتر عبد الرحماف، واقع االبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، دراسة ميدانية، مجمة جامعة بف-12
 .168، ص 177-145، ص ص 2998، 1، عدد 24لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 
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(M)  Le cerf, les petites et moyennes entreprises à la mondialisation, thèse de doctorat, 

université de Paris I, Sorbonne, paris, 2006, p. 66, 67, 68. 

 عد ايضا إلى المقاؿ 

http://www.iso.org/
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AKNINE (Rosa), FERFERAL (Yacine), entreprenariat et création d’entreprise en Algérie, une 

lecture à partir des dispositifs de soutien et d’aide à la création des entreprises, revue des 

sciences économiques et gestion, N°14, PP65-75. 
ف، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورىا في تنمية  االقتصاد الوطني، الممتقى غالـ عبد اهلل، سبغ حنا14

 2913ماي  6-5الوطني حوؿ واقع وآفاؽ النظاـ المحاسب المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 
 .8بجامعة الوادي، ص 

 .99المرجع نفسو، ص  -15
المؤسسات االقتصادية، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة لنيؿ  العايب ياسيف، تمويؿ -16

 .195، ص 2911شيادة الدكتوراه في العمـو االقتصادية، قسـ العمـو االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغير  -17 ة والمتوسطة ودورىا في التنمية، شريف غياط، محمد بوقمـو

 .138، ص 2998، 1مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، عدد 
 .219العايب ياسيف، المرجع السابؽ، ص  -18
 العايب ياسيف، المرجع نفسو،-19

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة  لممزيد في موضوع انظر رسالة: رابح رزقاني، أبعاد واتجاىات تمويمؿ
 .195-193، ص ص  29142913-، 93دكتوراه في عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر 

 .11األخضر بف عمر، عمي بالمموشي، المرجع السابؽ، ص -20
 غالـ عبد اهلل، سبع حناف، مرجع سابؽ، ص -21

- 
ت الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظؿ الشراكة االوروجزائرية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير سعيد أتش، واقع المؤسسا22

 لممزيد ايضا عد الى المقاؿ: ,126-125، ص ص 2998في العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، 
ASSALA Khalil, « PME en Algérie : de la création à la mondialisation », colloque 

international de PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, haute école de 

http:///www.cife.pme.fr:  gestion Suisse 2006, sur le site web 

 

http://www.cife.pme.fr
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 مقدمة:

في ظل التطورات االقتصادية التي شيدىا العالم في القرن الماضي، والمتمثمة أساسا في تنامي  
، أرغم الدولة الجزائرية العمل عمى إنماء مستوى االقتصاد الوطني من اجل تحقيق المسايرة (1)وتيرة العولمة

ظام اقتصاد السوق زاد االىتمام بالقطاع الخاص التدريجية مع االقتصاد العالمي،  فبانتياج الجزائر لن
، التي تيدف إلى خمق بيئة محفزة لالستثمار المحمي، (2)السيما بموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 وكذا توسيع قاعدة االقتصاد الوطني وخمق ممول جديد لميزانية الدولة خارج قطاع المحروقات.

فعميو، أصبح إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أىم المنطمقات التي تساىم في خمق 
مناصب الشغل وبالتالي التقميل من حدة البطالة، لذلك أولت اىتماما بالغا بيذا النوع من المؤسسات 

ء مؤسساتيم، باعتبارىا النواة األساسية لمتشغيل، وذلك من خالل قيام أصحابيا بالمبادرة الشخصية إلنشا
والذي ينتج عنو خمق مناصب الشغل لغيرىم، ما يساىم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ما 
جعل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أىم أولويات السياسة االقتصادية في الجزائر، وذلك من 

 األساس هذا فعمىالستمراريتيا، خالل تسخير ليا عدة ىيئات ووكالت قصد توفير بيئة مالئمة لنشاطيا و 
 بالتالي البطالة حدة من التقميل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع ما في المتمثمة اإلشكالية نطرح

 الجزائر؟ في التشغيل ترقية تحقيق
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 المبحث األول: تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى التقميل من حدة البطالة

بالرغم من الظيور البعيد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إال أنيا لم تشيد انطالقة إال بموجب  
البرنامج اعتماد الدولة الجزائرية مخطط اإلنعاش االقتصادي، ليستمر وجودىا وتطورىا مع اعتماد الدولة 

 .التكميمي لدعم النمو االقتصادي

 420227، خصص لو 2009-2004الممتدة ما بين فيو برنامج خماسي اعتمدتو الدولة في الفترة 
مميار، جاء ىذا البرنامج لمواصمة البرامج والمشاريع التي سبق وان اعتمدتيا الدولة لتحقيق التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، والمتمثمة في المخططات التنموية وبرنامج التعديل الييكمي، فتعتبر المؤسسات 

ج التشغيل والتقميل من حدة البطالة، لمرافقة البرنامج التكميمي لدعم النمو الصغيرة والمتوسطة أىم برام
 .(3)االقتصادي في سوق العمل

11- 82انشات ىذه المؤسسات بموجب قانون رقم 
ييدف إلى وضع إطار مؤسساتي لتشجيع  (4)

لتقميل من حدة ليذه األخيرة من أىمية قصوى في اتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما 
 )المطمب الثاني(.  أو اجتماعيا )المطمب األول(البطالة، وتظير ىذه األىمية سواء اقتصاديا

 المطمب األول: األهمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

تكمن األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كون أن ىذه األخيرة قادرة عمى 
بشكل فعال في إعادة تقويم االقتصاد وىيكمة اإلنتاج الوطني، وذلك من خالل مشاركة الشاب المساىمة 

البطال في تحقيق عدالة التنمية االقتصادية )الفرع األول(، والتي تؤدي بدورىا إلى تحقيق التنمية المحمية،  
فير مناصب الشغل، فيي قادرة عمى دعم مناخ االستثمار والمنافسة، والذي يؤدي بالضرورة إلى  تو 

 وامتصاص ظاىرة البطالة) الفرع الثاني(.

  الفرع األول: تحقيق عدالة التنمية االقتصادية:

تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق عدالة التنمية االقتصادية، عن طريق التوازن 
دون التمركز في  الجيوي أو العدالة في توزيع الدخل وتوفير مناصب العمل في مختمف ربوع الوطن،

ىمال بقية المناطق األخرى تقمل ىذه المؤسسات من مخاطر وعواقب اليجرة ، فعميو، (5)المناطق الكبرى وا 
من المناطق األقل نموا إلى المناطق األكثر نموا في الدولة نفسيا، إن ىذه المؤسسات أداة فعالة لتحقيق 

 ة.اليجرة العكسية اليادفة إلى تحقيق التنمية المتوازي
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تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أىداف التنمية المتوازية، وذلك من خالل تكامل  
مداد األنشطة التي  نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع نشاطات المؤسسات الكبرى، أي تدعيم وا 

 .(6)طنيتقوم بيا ىذه المؤسسات ألنشطة المؤسسات الكبرى مما يؤدي إلى ازدىار المنتوج الو 

كما تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلنتاج والمنافسة المشروعة، وذلك من خالل التغير 
الكمي والنوعي في ىيكمة وبناء االقتصاد الوطني، وذلك ناتج عن اكتشاف أساليب ومواد جديدة لإلنتاج، 

والزيادة في متوسط دخل الفرد، وكذلك استقطاب رؤوس األموال ما يساىم من جية في التنمية االقتصادية، 
 .  (7)وتوفير فرص العمل من جية أخرى

 الفرع الثاني: تحقيق التنمية المحمية:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحمية، نظرا لسيولة تأسيسيا، لعدم  تأثر
حاجتيا إلى رأسمال كبير أو تكنولوجيا عالية، إضافة إلى قدرتيا عمى اإلنتاج والعمل في مجاالت مختمفة، 

 ما يساىم في توفير مناصب الشغل.    

حاجيات المختمفة واألساسية، ما يساىم في تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمبية ال
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة، وقدرة ىذه المؤسسات في االستفادة من المواد الخام 

، وكذا (8)واألنشطة األخرى قصد إنتاج صناعات تامة الصنع، التي تعمل عمى تمبية احتياجات المستيمكين
 ة وحتى الدولية، مما يساىم في عممية التصدير والتقميل من نسبة االستيراد. اكتسابيا ثقة األسواق المحمي

كما تعمل عمى توسيع البدائل والخيارات لممواطنين، وذلك من خالل إنتاج سمع والخدمات 
المختمفة، مما يساىم في توفير سمع بأسعار منخفضة وبجودة مالئمة، مما يساىم كذلك في التقميل من 

 .  (9)صادية، والذي يؤدي إلى األمن االقتصاديالتبعية االقت

 المطمب الثاني: األهمية االجتماعية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

نتج عن اعتناق الدولة الجزائرية النظام الميبرالي، تحرير المبادرات الفردية، وتشجيع االستثمارات 
كان ىدفيا الموازنة بين تبعات الخاصة، وذلك عن طريق إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

اإلصالحات المطبقة ونتائجيا السمبية بالدرجة األولى والمحافظة عمى االستقرار االجتماعي بتدعيم سياسة 
)الفرع األول(، وذلك  من خالل المبادرة الشخصية إلنشاء مؤسساتيم  (10)التشغيل ومكافحة ظاىرة البطالة

 لتجسيد قدراتيم ومواىبيم )الفرع الثاني(.  
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 الفرع األول: خمق فرص العمل:   

تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل والتي تؤدي بالضرورة إلى القضاء  
 الة والفقر والتيميش، والذي ينتج عنو االستقرار النفسي والمادي.عمى بعض من اآلفات االجتماعية كالبط

ترتكز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى العنصر البشري، وذلك من خالل توفير فرص الشغل،  
واستقطاب عدد كبير من اليد العاممة في العممية اإلنتاجية أي توفير فرص العمل في القطاع الخاص، نظرا 

في القطاع العمومي بعد تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق، والذي نتج عنة فكرة إزالة لتناقص التوظيف 
 التنظيم، وىو السبب الرئيسي الذي دعا إلى إنشاء ىذه المؤسسات. 

كما تساىم ىذه المؤسسات في إعادة إدماج العمال المسرحين بسبب إفالس أو إعادة ىيكمة بعض  
 جديدة توفرىا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المؤسسات العمومية في مناصب عمل

إضافة إلى توفير فرص العمل لمفئات اليشة في المجتمع، كفئة المعوقين، وفئة الشباب الذين ال  
يممكون مؤىالت عممية أو مينية فيي أكثر شرائح المجتمع التي تعمد إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة 

 .   (11)ى عن تشغيميموالمتوسطة، نظرا إلحجام المؤسسات األخر 

 الفرع الثاني: تأهيل الموارد البشرية:

تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى الحد من ظاىرة ىجرة األدمغة إلى البمدان األجنبية   
بحثا عن مناصب عمل مالئمة تتناسب مع مؤىالتيم وخبرتيم، فإعطاء الفرصة إلنشاء  مثل ىذه 

فئات في مشاريع ونشاطات خاصة بمياراتيم ومؤىالتيم، وذلك قصد المؤسسات يؤدي إلى تسخير ىذه ال
 االرتقاء باالقتصاد الوطني.

تساعد إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترسيخ العمل الحر، وكذلك تجسد اعتماد المواطن  
الحرف عمى نفسو، وتساعده عمى اكتشاف مواىبو وقدراتو، كما تساىم ىذه المؤسسات في اكتشاف مختمف 

 والمين وتجسيدىا في ارض الواقع، مما يساىم بشكل كبير في عممية التنمية.

الموقع الجغرافي الذي تتمركز فيو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يكون في غالب األحيان  
في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، فيذا من شانو اكتشاف ميارات وخبرات جديدة، وكذا خمق فرص 

ل ليذه الفئات الميمشة بسبب الموقع الجغرافي، ما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي بشكل عام، كما العم
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أن وجود مثل ىذه المشاريع في المناطق النائية يساعد عمى تمبية طمبات المستيمكين من ذوي الدخل 
 .  (12)المنخفض من سمع وخدمات بسيطة ومنخفضة التكمفة

 الهيئات الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التقميل من حدة البطالةالمبحث الثاني: مساهمة 

اعتمدت الجزائر برامج ىامة لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كان ليا األثر المباشر   
في إنشاء ىذه األخيرة، أين شيد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدال بالغا سنويا، والراجع إلى 

 اسة الدولة في تشجيع ىذا النوع من المؤسسات.سي

فعميو، لتحقيق ىذا الغرض انشات ىيئات أصمية ىدفيا تدعيم وتطوير المؤسسات الصغيرة  
والمتوسطة )المطمب األول(، باإلضافة إلى مجموعة من الييئات استحدث موضوعيا لمقيام بيذه الميمة 

 )المطمب الثاني(.

 مية لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطمب األول: الهيئات األص

مجموعة من الييئات التي  اعتمدت الجزائر في تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى انشاء 
تسعى من خالليا إلى إصالح االختالالت والمشاكل التي من شانيا أن تقمل من كفاءة وفعالية ىذه 

انيا التقميل من حدة البطالة، فيي ىيئات أصمية المؤسسات في االقتصاد الوطني، والتي كذلك من ش
ىذه  (13)انشات ليذا الغرض، والتي حققت نتائج باىرة في تدعيم سياسة التشغيل في الجزائر، من أىم

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغركذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )الفرع األول(، و الييئات 
 )الفرع الثاني(.

 األول: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الفرع

  ، ىي ىيئة(14) 296-96انشات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بموجب مرسوم تنفيذي رقم  
عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، مكمفة بتشجيع ودعم وطنية 

والمتوسطة، ىذا الجياز موجو لمشباب العاطل عن العمل والحامل والمرافقة عمى إنشاء المؤسسات الصغيرة 
ألفكار مشاريع تمكنيم من خمق المؤسسات )أوال(، وذلك من خالل دعميم بتوفير تمويالت ومساعدات 

 )ثانيا(.
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  مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أوال:

نعاش قطاع التشغيل ومحاولة التقميل من  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابانشات  لتشجيع وا 
ظاىرة البطالة، وذلك من خالل تدعيم الشباب إلنشاء مؤسسات إلنتاج سمع أو خدمات، وبتشجيع كل 

، (15)التدابير الخاصة لممساعدة عمى ترقية تشغيل الشباب من خالل برامج التكوين والتشغيل والتوظيف
ب المشاريع، والمتعمقة أساسا بالتسيير المالي وتعبئة القروض، وتقديم فتقوم بتقديم االستثمارات ألصحا

اإلعانات والتخفيضات عمى نسب الفوائد، باإلضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمو ىذه الوكالة، فإنيا تدعم 
سنة، بتوعيتو ومتابعتو وذلك بوضع بحوزتو معمومات ذات  35إلى  19الشاب البطال من الفئة العمرية 

ابع اقتصادي، تقني، تشريعي وتنظيمي المتعمقة بإنشاء مؤسستو، إضافة إلى تأىيمو الميني أي أن يكون ط
 . (16)ذو ممكات معرفية معترف بيا 

 في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابثانيا: دور 

 : في صيغتين من التمويل مساعدات تتمثل الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقدم الوكالة

 :  التمويل الثنائي -1

تتمثل في المساىمة الشخصية لممستثمر، والتي تتغير قيمتيا حسب مستوى االستثمار باإلضافة 
 إلى القرض بدون فائدة الذي تمنحو الوكالة والذي ستغير حسب مستوى االستثمار.

تكون المساىمة الشخصية  200000000من  إذا كانت قيمة االستثمار اقل المستوى األول: . أ
 .% 25، أما بالنسبة لمقرض دون فائدة المقدم من طرف الوكالة يقدر بـ % 75لممستثمر 

تكون  1000000000إلى  20000001: إذا كانت قيمة االستثمار ما بين المستوى الثاني . ب
المقدم من طرف الوكالة ، أما بالنسبة لمقرض دون فائدة % 80المساىمة الشخصية لممستثمر 

 . % 20يقدر بـ 
 : التمويل الثالثي -2

تتمثل في المساىمة الشخصية لممستثمر، والتي تتغير قيمتيا حسب مستوى االستثمار باإلضافة  
إلى القرض بدون فائدة الذي تمنحو الوكالة والذي ستغير حسب مستوى االستثمار، باإلضافة إلى 

 قرض البنوك.
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تكون المساىمة الشخصية  200000000كانت قيمة االستثمار اقل من  : إذاالمستوى األول . أ
، أما بالنسبة لمقرض دون فائدة المقدم من % 05لممستثمر سواء في المناطق الخاصة أو األخرى 

 .% 25طرف الوكالة يقدر بـ 

 .%70القرض البنكي سواء في المناطق الخاصة أو األخرى 

تكون  1000000000إلى  20000001االستثمار ما بين : إذا كانت قيمة المستوى الثاني . ب
  10، أما بالنسبة لممناطق األخرى % 08المساىمة الشخصية لممستثمر في المناطق الخاصة 

، أما بالنسبة لمقرض % 20أما بالنسبة لمقرض دون فائدة المقدم من طرف الوكالة يقدر بـ %
 .% 70طق األخرىأما بالنسبة لممنا %72البنكي في المناطق الخاصة 

 (ANGEM) الفرع الثاني: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

16-04انشات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
، تتميز ىذه (17)

كذا  سنة،18البالغين من العمر أكثر من  تيتم بفئة الشباب  الوكالة باستقاللية مالية والشخصية المعنوية
بفئة النساء المواتي يمارسن العمل المنزلي والحرف الصغيرة، من خالل مياميا المتعددة )أوال(، وكذا 

 مساعداتيا التي تتدخل بيا)ثانيا(.

 أوال: مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

المؤسسات آلية جديدة تضمن القروض التي تقدميا تعتبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
المالية والبنوك لممستثمرين، تسيير القروض التي تمنح لممواطنين ذوي الدخل الضعيف ومنعدمي الدخل 

 سنوات. 5دج، تسدد ما بين سنة إلى  400000000دج وال يزيد عن  500000التي تكون في حدود 

مصغرة، كما الوطنية لتسيير القرض المصغر كضمانة لمخاطر القروض الفعميو، تعتبر الوكالة 
ليا دور كبير في استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارىا مصدرا ميما من مصادر الدعم 
والتمويل، باإلضافة إلى دورىا الفعال في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيي تقوم بتطويرىا بفضل 

  .  الدراسات المقدمة والمتابعة المستمرة لنشاطيا من اجل االستمرارية

  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثانيا: دور 

 مجموعة من التمويالت في:  المصغرالوكالة الوطنية لتسيير القرض تمنح 
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  دج وتساوي 1000000عندما يفوق كمفة المشروع  %25منح الوكالة قروض دون فائدة بنسبة
ذا % 27دج، يرفع ىذا المستوى إلى  4000000 من كمفة النشاط، إذا كان المستفيد حامال شيادة، وا 

من الكمفة اإلجمالية والتي  % 90أنجز المشروع في منطقة خاصة، أو في حالة شراء المواد األولية، 
 دج . 300000ال يمكن أن تفوق 

 من الكمفة اإلجمالية لمنشاط عندما تفوق ىذه الكمفة % 95نسبة لمستوى القرض البنكي تتمثل في إما بال
إذا كان ىذا % 97دج أو تقل عنيا، ويرفع ىذا المستوى إلى  1000000دج، وتساوي 500000

من الكمفة اإلجمالية لمنشاط عندما  %70المستفيد حامال لشيادة أو النجاز نشاط في مناطق خاصة، 
 دج أو تقل عنيا.    4000000دج وتساوي 1000000فوق ىذه الكمفة ت

 (18)تقديم الدعم والنصائح لممساعدة التقنية لذوي المشاريع  . 

 المطمب الثاني: الهيئات المستحدثة لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عمدت الدولة  باإلضافة إلى الييئات األصمية المدعمة إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
الجزائرية في إطار تدعيم سياسة التشغيل، وكذا العمل عمى التقميل من حدة ظاىرة البطالة، عمى استحداث 
بعض من الييئات التي كان موضوعيا مغايرا تماما عمى موضوع تدعيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة 

تعويض البطالة لفائدة  تطبيق نظام والمتوسطة، فنجد الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة، كان موضوعو
العمال األجراء الذين فقدوا مناصب شغميم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية لفترة محددة ليستحدث 

نشاء وتوسيع النشاطات المخصصة لمشباب العاطل )الفرع األول(، كذا موضوعيا ل الوكالة الوطنية دعم وا 
ع ومساعدة االستثمار األجنبي وكذا الوطني، أصبحت لتطوير االستثمار بعدما كان موضوعيا تشجي

تطور االستثمار في مختمف المجاالت من بينيا تشجع عمى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .باعتبارىا من المشاريع ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني )الفرع الثاني( 

 :الفرع األول: الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة

الذي يحدد  188-94الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أانش
 . (19)القانون األساسي لمتامين عن البطالة

استحدث نشاط الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة فمم يعد يتكفل فقط بتقديم تعويض لمبطالين   
باإلضافة إلى ميام صندوق التامين عن ، اقتصاديةالذين فقدوا مناصب عمميم بصفة ال إرادية وألسباب 

ساىم ىذا الصندوق في مساعدة فئة البطالين المنخرطين فيو  البطالة األصمية بعنوان التأمين عن البطالة
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( 20)عمى إعادة االنخراط في الحياة المينية، وذلك بتدعيم التشغيل من خالل برامج إعادة إدماج العمال 

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة )أوال(، من خالل تقديم مساعدات لفئة الشباب البطال بتدعيم انشاء الخاصة 
 .قصد إنشاءىا)ثانيا(  

 الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة أوال: مهام

يتكفل الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة ببرامج دعم ومساعدة المؤسسات التي تعاني من 
وتدعيم سياسة التشغيل في الجزائر، أما بالنسبة  لمساىمتيا في تدعيم صعوبات، وىذا لمتقميل من البطالة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكمن في اإلشراف عمى جياز دعم مشاريع إحداث النشاطات،  وذلك من 
نشاء وتوسيع النشاطات المخصصة لمشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر   50- 35خالل دعم وا 

امج المختمفة المبادر بيا من طرف السمطات العمومية والمكرسة لمحاربة البطالة في إطار البر  سنة
02-04وىو ما بينو المرسوم التنفيذي رقم  والتيميش،

514-03، وكذلك المرسوم الرئاسي رقم (21)
(22) ،

 ( إلى خمسين سنة30ليعتمد المشرع سن أدنى عن تمك المشار إلييا أنفان والمتمثمة في ثالثين )
(50)(23). 

وضع ىذا الجياز لمفئة البطالة السالفة الذكر رغم عدم انتسابيم إلى الصندوق، يشمل مجموعة 
من المساعدات المالية النجاز مشاريع يكون موضوعيا إما إنتاج سمع أو خدمات، قصد إنشاء مؤسسات 

ي بدون صغيرة ومتوسطة، يساىم الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة بمنح قروض غير متكافئة أ
01-04مرسوم تنفيذي رقم فائدة، وىو ما نصت عميو المادة األولى من 

، في مادتو األولى لتتمم (24)
إمكانية المساهمة في تمويل ، حيث جاء فيو " 188-94من المرسوم التنفيذي رقم  05أحكام المادة 

خمسة وثالثين  إحداث نشاطات السمع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين
من  07/2"، وىو كذلك ما بينتو المادة ( سنة، السيما بمنح قروض غير مكافأة59(  وخمسين )95)

يستفيد البطالون ذوو المشاريع من قروض غير السالف الذكر "  514-03المرسوم الرئاسي رقم 
لبنكية التي يمنحها مكافئة لتكممة مستوى األموال الخاصة المطموبة لقبولهم لالستفادة من القروض ا

 . الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة"

 الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة: ثانيا: مساهمات

صيغة التمويل الثالثي، التي تربط صاحب المشروع والبنك والصندوق من يأخذ تمويل ىذه المشاريع 
 : خالل التركيبة التالية
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 .٪ من التكمفة اإلجمالية لممشروع2-1الشخصية:  المساىمة -

 ،تتفاوت نسبة مساىمة الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة حسب كمفة االستثمار:  تمويل الصندوق -
 .٪ من التكمفة اإلجمالية لممشروع28-29

( ماليين دينار ويقل 05الكمفة اإلجمالية لالستثمار عندما يفوق ىذا االستثمار عن خمسة ) من 28%
  .(25)( ماليين دينار أو يساوييا10عن عشرة )

( ماليين دينار أو 05من الكمفة اإلجمالية لالستثمار عندما يقل ىذا االستثمار عن خمسة ) 29%
 يساوييا.

 ٪.70:  تمويل البنك

الوطني لمتامين عن البطالة البطال في مختمف مراحل انجاز المشروع، فيمنح لو يرافق الصندوق 
 مجموعة من االمتيازات التقنية تتمثل أساسا في:

 التكفل بمصاريف الدراسات والخبرات المنجزة التي يطمبيا الصندوق. -

 .(26)تقديم االستشارة والمساعدة النجاز مشاريعيم -

 الثاني: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: الفرع

، متعمق بتطوير (27) 03-01انشات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بمقتضى األمر رقم 
، التي تيدف إلى تسييل عمميات (28)االستثمار، انشات لتحل محل الوكالة الوطنية لترقية االستثمار

تاحة المساواة بين المتعاممين ال ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،  ،(29)وطنيين واألجانباالستثمار وا 
تعني بخدمة المستثمرين الوطنيين واألجانب، تعتبر ىذه الوكالة األداة األساسية لمتعريف بفرص 
االستثمار واستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية، التي تشجع عمى إنشاء المؤسسات الصغيرة 

مارات ذات أىمية بالغة لمنيوض باالقتصاد الوطني )أوال(، وذلك عن طريق والمتوسطة باعتبارىا استث
 تقديم تحفيزات )ثانيا(.

 أوال: مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: 

الوكالة ،  عمى ميام (30)المتعمق بتطوير االستثمار 09-16من قانون رقم  26تنص المادة 
 نذكر:الوطنية لتطوير االستثمار، فمن مياميا 

 .تسجيل االستثمارات 
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 . تسييل ممارسة األعمال ومتابعة تأسيس الشركات وانجاز المشاريع 

 .ترقية االستثمارات في الجزائر والترويج ليا في الخارج 

 .دعم المستثمرين ومساعدتيم ومرافقتيم 

 .المساىمة في تسيير نفقات دعم االستثمار 

  .ترقية الفرص واإلمكانيات اإلقميمية 

 حافظة المشاريع السابقة ليذا القانون. تسيير 

باإلضافة إلى ميام ىذه الوكالة انشات لدييا أربعة مراكز أين وزعت عمييا مجموعة من الميام 
  .(31)وبصفة مفصمة موضوعيا تقديم الخدمات الضرورية إلنشاء المؤسسات ودعميا وتطويرىا

 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة:ثانيا: منح الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تحفيزات 

تمنح الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تحفيزات لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن 
تمخيصيا في مجموعة من اإلعفاءات الضريبية والجمركية، فباإلضافة من استفادتيا من كل المزايا 

السالف  09-16من قانون رقم  14لى إ 12المشتركة لكل االستثمارات المنصوص عمييا في المواد من 
 الذكر، تستفيد كذلك من مزايا إضافية واستثنائية.

 16: حيث تنص المادة المزايا إضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز أو المنشئة لمناصب الشغل -9
نجزة خارج ترفع مدة مزايا االستغالل الممنوحة لفائدة االستثمارات الممن قانون السالف الذكر عمى انو "

( سنوات، عندما تنشئ 5( سنوات إلى خمس )9أعاله، من ثالثة ) 99المناطق المذكورة في المادة 
( منصب شغل دائم، خالل الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلى غاية 999أكثر من مائة )

 ".نهاية السنة األولى من مرحمة االستغالل، عمى األكثر

 :ية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطنيالمزايا االستثنائ -9

 السالف الذكر والتي تنص: 09-16من قانون رقم  19إلى  17وىو ما تنص عميو المواد من 
 ( سنوات.10تمديد مدة مزايا االستغالل لفترة يمكن أن تصل إلى عشر ) 

 والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي واإلعانات أو  منح إعفاء أو تخفيض جمركية وجبائية
 المساعدات أو الدعم المالي وكل التسييالت الممنوحة التي قد تمنح بعنوان مرحمة االنجاز.
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  منح إعفاءات أو تخفيضات لمحقوق أو الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسم عمى القيمة المضافة
تي تدخل في إطار األنشطة الصناعية الناشئة، ولمدة ال تتجاوز المطبق عمى أسعار السمع المنتجة ال

 سنوات.    5
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 خاتمة:

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة األساسية لمنيوض باالقتصاد، نظرا لدورىا الفعال في 
االقتصادي الذي تمر بو الجزائر، تحقيق التنمية االقتصادية من جية، باعتبارىا أفضل الوسائل لإلنعاش 

من جية أخرى ىي وسيمة لفتح آفاق العمل، وذلك من خالل توفير مناصب العمل وكذا التقميل من حدة 
ظاىرة البطالة، فعميو، رغم السياسة المتبعة من طرف الدولة في إنشاء وتطوير ىذه المؤسسات وتفعيل 

عيدة كل البعد عن تحقيق اليدف المنشود، نظرا لتخبط معظم دورىا لمقضاء عمى البطالة، إال أنيا ال تزال ب
ىذه المؤسسات في مشاكل تكاد تجمع معظميا في صعوبة الحصول عمى تمويالت وكذا تسديدىا، وكذا 
استمرارية زيادة الطمب عمى العرض، كما أن العدد الحالي ليذه المؤسسات غير كاف أمام رىانات 

 ذا يتعين عمى الدولة التدخل بـ:وتحديات االنفتاح االقتصادي، ل

 العمل عمى دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

إنشاء وكالة تتكفل بتوفير كافة المعمومات الخاصة بالوسائل البشرية والتكنولوجية، التي تسمح  -
 تيا. بتقديم التوجيو واالستشارة الفعالة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بيدف التحكم فييا ورفع قدرا

مشاركة الجامعة ومراكز البحث عمى تنامي القدرات والميارات الفردية، التي من شانيا وضع  -
إستراتجية لمحد من ظاىرة البطالة وخمق مناصب عمل جديدة من خالل تفعيل موضوع المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة.

 جراءات المالية واإلداريةتقديم تسييالت لممستثمرين وتشجيعيم لالستثمار في الجزائر، بتحديد اإل -
 وذلك من خالل وصف دقيق لمميام والصالحيات.

توسيع إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خالل تقديم المزيد من الحوافز  -
عفاءات جبائية  التشجيعية، ومنحيا تسييالت بمنح قروض دون فوائد، أو بفوائد منخفضة، وا 

 اصب عمل دائمة.  باعتبار أن ىذا القطاع يوفر من

تفعيل الرقابة عمى القطاع االقتصادي الموازي أو ما يعرف بالنشاط االقتصادي غير الرسمي أو  -
غير المييكل، باعتباره يحتل مكانة ىامة في السوق، ما من شانو تيميش دور المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة.
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 الهوامش:

                                                           
1
، عرفت 27، ص 2000حسين عمارة بثينة، العولمة وتحديات العصر وانعكاساتيا عمى المجتمع المصري، دار أمين، مصر،  - 

العولمة عمى أنيا: " إزالة الحدود االقتصادية والعممية والمعرفية بين الدول ليصبح عالم أشبو بسوق موحدة كبيرة، يضم عدة 
أقاليميا، كما تعكس المتطمبات التي يفرضيا التكامل االقتصادي  أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصيات

 العالمي".   
، المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات 2017جانفي  10، مؤرخ في  02-17من قانون رقم  05تعرف  المادة  - 2

ت الصغيرة والمتوسطة ميما ،  عمى أنيا: " تعرف المؤسسا2017جانفي  11، صادر في 2الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 
 كانت طبيعتيا القانونية، بأنيا مؤسسة إنتاج سمع و/  أو خدمات. 

 (  شخصا،250(( إلى مائتين وخمسون )1تشغل من واحد ) -
 ( مميار  دينار جزائري.1ماليير دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية) 4ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي أربعة   
 أدناه". 3تستوفي معيار االستقاللية كما ىو محدد في المادة  -
طريل حدة، سمطاني فيروز،  ريحان أمال، "تقييم فعالية سياسات التشغيل والبرامج الحكومية في الحد من البطالة في الجزائر  - 3

 .237، ص 2018"، مجمة اقتصاديات المال واألعمال، الجزائر،   2014-1990خالل 
، صادر 34، المتعمق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني، ج ر عدد  1982أوت  21، مؤرخ في 11-82ون رقم قان - 4

 . 1982أوت  24في 
ناجي بن حسين،" آفاق االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، مجمة االقتصاد  والمجتمع، جامعة منتوري  - 5

 .91، ص 2015قسنطينة،  
، سوريا،   1ادي محمد ادريس،  "دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عالج مشكمة البطالة"، مجمة جامعة البعث، عدد ىن - 6

 .161، ص 2016
 .08فرحاتي عمر، مرجع سابق، ص  - 7
عمر،" دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االجتماعية بالجزائر في ظل الصعوبات التي تواجييا"،  فرحاتي - 8

مداخمة ممقاة في الممتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كمية العموم  االقتصادية 
 .08، ص 2017ديسمبر  7و6يومي  والتجارية وعموم التسيير، جامعة الواد،

 .162ىنادي محمد إدريس،  مرجع سابق، ص  - 9
صافر فاطمة، "دور وأىمية المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري"، مجمة القانون   - 10

 .208، ص 2016،   7والمجتمع، المركز الجامعي بغميزان، عدد 
 .217سابق، ص  صافر فاطمة، مرجع  - 11
 .09فرحاتي عمر، مرجع سابق، ص  - 12
عمى مجموعات من الييئات األصمية التي من شانيا تأدية نفس الغرض حيث  02- 17عمى الرغم من نص قانون  رقم  - 13

تنشا لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق اإلطالق "   21تنص المادة
قا لمتنظيم الساري المفعول، بهدف  ضمان قروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار وف

تنشا لدى الوزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيئة منو "  24..."، كذلك نص المادة المشاريع المبتكرة
..."، إال أن في مجال ىذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاستشارية تسمى المجمس الوطني لمتشاور من اجل تطوير 

 الدراسة اعتمدت عمى ىيئات أخرى نظرا لمساىمتيا الفعالة في إنشاء وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد ، 1996سبتمبر 08، مؤرخ في 296-96مرسوم تنفيذي رقم  - 14

 .1996سبتمبر 11، صادر في52، ج ر عددانونيا األساسيق
، 41، ج ر عدد  يتعمق بدعم تشغيل الشباب، 1996جوان  02، مؤرخ في 234-96من مرسوم رئاسي رقم  2المادة  - 15

 .1996يوليو  03صادر في
المقدمة  لمشاب صاحب يحدد شروط اإلعانة ، 1996سبتمبر 08، مؤرخ في 297-96من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  - 16

 .1996سبتمبر 11، صادر في52، ج ر عدد  المشروع ومستواىا
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، 2004جانفي  22، مؤرخ في 14-04مرسوم تنفيذي رقم  - 17

 .2004جانفي  25، صادر في06، ج ر عدد  وتحديد قانونيا األساسي
يحدد شروط اإلعانة المقدمة ، 2004جانفي  22، مؤرخ في 15-04من مرسوم تنفيذي رقم  13إلى  08المواد من  - 18

 .2004جانفي  25، صادر في06، ج ر عدد  لممستفيدين من القرض المصغر ومستواىا
، ج ر عدد   المحدد القانون األساسي لمتامين عن البطالة، 1994جويمية  06، مؤرخ في 188-94مرسوم تنفيذي رقم  - 19

 .1994جويمية  07، صادر في44
مراكز العمل الحر ىي الوسيمة التي تيدف إلى إعداد برامج خاصة بالبطالين الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة  - 20

 والمتمثمة في المقاولة .
موزاوي عمي، النظام القانوني لمتامين عن البطالة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري،  -

 .85، ص 2007تيزي وزو، 
، يحدد شروط اإلعانات الممنوحة لمبطالين ذوي المشاريع البالغين 2004جانفي  03، مؤرخ في 02-04مرسوم تنفيذي رقم  - 21

 .2004جانفي  11، صادر في03( سنة ، ج ر عدد  50( وخمسين)35بين خمسة وثالثين )ما 
نشاء النشاطات من طرف البطالين المقاولين 2003ديسمبر  30، مؤرخ في 514-03مرسوم رئاسي رقم  - 22 ، يتضمن دعم وا 

، المعدل والمتمم 2003بر ديسم 31، صادر في83( سنة ، ج ر عدد  50( وخمسين)35البالغين ما بين خمسة وثالثين )
، المتمم 2010جويمية  23، صادر في 39، ح ر عدد 2010جويمية  20المؤرخ في  156-10بالمرسوم الرئاسي 

 .2011مارس  06صادر بتاريخ  14، ج ر عدد 2011مارس  06مؤرخ في  101-11بالمرسوم الرئاسي رقم 
 ، السالف الذكر.156-10مرسوم رئاسي  - 23
المحدد القانون  188-94، المتمم لممرسوم التنفيذي رقم 2004جانفي  03، مؤرخ في 01-04ذي رقم مرسوم تنفي - 24

 .2004جانفي  11، صادر في03، ج ر عدد   األساسي لمتامين عن البطالة
،  02-04، يعدل ويتمم المرسوم  التنفيذي رقم 2011مارس  06، مؤرخ في 104-11من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  - 25

( سنة  50( وخمسين)35حدد شروط اإلعانات الممنوحة لمبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة وثالثين )ي
 .2011مارس  06، صادر في14ومستوياتيا، ج ر عدد  

، يحدد شروط  ووضع حيز التنفيذ االمتيازات 2005ديسمير  12، مؤرخ في 470-05من مرسوم تنفيذي رقم  8و 7المادة  - 26
( 50( وخمسين)35ائية والجمركية  الممنوحة لالستثمارات المحققة لمبطالين المقاولين البالغين ما بين خمسة وثالثين )الجب

 .2005ديسمبر  14، صادر في79سنة ، ج ر عدد  
 .2001أوت  22، صادر في47، يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر عدد  2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم  - 27
، يتعمق بترقية االستثمار، ج 1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12-93من مرسوم تشريعي رقم  07ما تنص عميو المادة وىو  - 28

 .1993أكتوبر  10، صادر في64ر عدد 
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المر سييام، " إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور تنظيميا القانوني في الجزائر"، مجمة الفكر القانوني والسياسي،  - 29

 .41، ص 2018،  3حقوق والعموم السياسية، جامعة االغواط ، عدد كمية ال
 .2016أوت  03، صادر في46، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر عدد  2016أوت  03، مؤرخ في 09-16قانون رقم  - 30

( مراكز 4تنشا لدى الوكالة أربعة)، السالف الذكر " 09-16من قانون رقم  27المادة  وىو ما تنص عمييا - 31
 تضم مجموع المصالح المؤهمة لتقديم الخدمات الضرورية إلنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها، وكذا انجاز المشاريع:

مركز تسيير المزايا: ويكمف بتسيير المزايا والتحفيزات المختمفة الموضوعة لفائدة االستثمارات بواسطة  -
 التشريع الساري المفعول، باستثناء تمك الموكمة لموكالة.

 كز استيفاء اإلجراءات ويكمف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وانجاز المشاريع.مر  -
 مركز الدعم إلنشاء المؤسسات، ويكمف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات. -
   مركز الترقية اإلقميمية، ويكمف بضمان ترقية الفرص واإلمكانيات المحمية". -

، المتضمن صالحيات 2017مارس  05، مؤرخ في 100-17من مرسوم تنفيذي رقم  23وىو ما نصت عميو كذلك نص المادة 
 .2017مارس  08، صادر في 16الوكالة الوطنية  لتطوير االستثمار وتنظيميا وسيرىا، ج ر عدد  



 

 

 
 

 مداخلة حتت عنوان
 

 

 

تشغيل الشباب يف وتقييه دور الوكالة الوطيية لدعه 

 دعه ومتويل املؤشصات الصغرية واملتوشطة
 

 

 

 أيت مولود شاميةاألشتاذة من إعداد: 

 بأشتاذة حماضرة 

 احلقوق و العلوم الصياشية  كلية

 تيسي وزو –جامعة مولود معمري 
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 دمةــــــــــــــــمق

يّعد االستثمار لدى المجتمعات المتقدمة أو السائرة في طريق النمو أىم الدعائم األساسية لبناء 
عناصر التنمية االقتصاد الوطني السميم القادر عمى مواجية التحديات االقتصادية واالجتماعية، فيو أحد 

 االقتصادية ألي  دولة.
كان الفكر االقتصادي خالل العشر سنوات التي عاقبت الحرب العالمية الثانية يرتكز عمى 
المؤسسات الكبرى لما ليا من تأثير عمى االقتصاد؛ غير أن ىذا الفكر قد تراجع مع بداية مشاكل في ىذه 

لتجاري والبشري، مما أدى إلى تجزئتيا إلى وحدات المؤسسات، خاصة من الجانب التقني والتنظيمي وا
اقتصادية صغيرة الحجم، فانتشرت بالتالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم؛ كما زاد 
اىتمام مخططي السياسات االقتصادية واالجتماعية لتمك الدول بيذه المؤسسات لما تممكو من قدرة عمى 

رة التحوالت السريعة، إلى جانب قدرتيا اليائمة عمى اختراق األسواق الدولية، التكيف تساعدىا عمى مساي
 .(1)وبالتالي تنمية الصادرات مما يخفف من حدة العجز في ميزانية المدفوعات

كذلك تممك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرة ىائمة عمى امتصاص نسبة كبيرة من القوى العاممة 
المختمفة، فيي تفتح مجاال واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف  بمستوياتيا الميارية

، نييك عن كونيا ميدان لتطوير الميارات اإلدارية (2)الضغط عمى القطاع العام في توفير فرس العمل
 والفنية واإلنتاجية والتسويقية.

يرة والمتوسطة وتشجيع إنشائيا يعد الجزائر كغيرىا من الدول، أدركت أن تطوير المؤسسات الصغ
ىشاشة  6891من أىم دعائم التنمية االقتصادية واالجتماعية خصوصا بعد أن أظيرت أزمة البترول لسنة 

االقتصاد الجزائري وقصور التسيير االشتراكي، الذي لم تجن من ورائو الكثير، في تحقيق التنمية 
يا منح المجال أمام القطاع الخاص المجسد في المؤسسات االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي حتم عمي

الصغيرة والمتوسطة أمال في التخفيف من أعباء الدولة التي تزايدت مع زيادة دعم المؤسسات العمومية 
 االقتصادية المفمسة، وتفاقم حجم البطالة بسبب تسريح عدد ىائل من العمال ألسباب اقتصادية.

ت الصغيرة والمتوسطة ميما بمغت من أىمية، المساىمة في تحقيق غير أنو ليس بمقدور المؤسسا
التنمية االقتصادية واالجتماعية وامتصاص البطالة بغير مساعدة ودعم من السياسة العامة، التي يقع عمى 
عاتقيا وضع إطار يدعم وينظم الفكر المقوالتي المولد لمناصب الشغل، ويحد من المعوقات والقيود التي 

 . (3)ىذه المؤسسات وتطويرىا، السيما المعوقات التمويمية التي تعد أىميا تقف أمام
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والوضع كذلك بادرت الحكومة الجزائرية إلى تكريس منظومة مؤساستية لدعم إنشاء وتطوير 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبني سياسة إنشاء أجيزة متخصصة في تدعيم وتشجيع 

 عن طريق منح القروض. االستثمار الموجو لمتشغيل 
تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إحدى ىذه األجيزة وأىميا، حيث يكمن اليدف الرئيسي 
من إنشائو في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إزالة العوائق التمويمية التي تعترضيا خاصة في 

العاطمين عن العمل البالغين من العمر ما بين  مرحمة اإلنشاء، من خالل تقديميا دعم مالي معتبر لمشباب
فيل وفقت يا ترى ىذه الوكالة في سنة، الحاممين ألفكار مشاريع تمكنيم من خمق مؤسسات.  53و 68

 .دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو في مداخمتنا ىذه من خالل تقييم دور الوكالة في دعم المؤسسات 

لصغيرة والمتوسطة، بتقسيم الدراسة إلى مبحثين، نخصص )المبحث األول( إلبراز مكانة المؤسسات ا
الصغيرة والمتوسطة كآلية لخمق مناصب الشغل، ونخصص )المبحث الثاني( لدور الوكالة الوطنية لدعم 

 تشغيل الشباب في دعم وتميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لخمق مناصب الشغل: ولالمبحث ال 
حداث التوازن الجيوي عمى مستوى  تستيدف مختمف برامج التنمية المحمية تنمية االقتصاد الوطني وا 

كل القطاعات السيما قطاع الشغل. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما حققتو، بالمقارنة لممؤسسات 
اجتماعية الكبرى، في العديد من الدول المتقدمة منيا والنامية من إنجازات في تحسين ومعالجة أوضاع 

واقتصادية عنصر ىام من عناصر التنمية، فيي النواة الحقيقية التي تتمحور حوليا معظم المؤسسات الصناعية 
الكبرى، ومنيا انطمقت واتسعت دوائرىا وتنوعت منتجاتيا كونيا المجاالت الخصبة المجسدة لإلبداع واألفكار 

ألقل حظا في التنمية لما تقوم بو من دور ىام في تنويع الجديدة. كما أنيا تساعد عمى تطوير وتنمية المناطق ا
اإلنتاج وتوزيعو؛ إلى جانب اعتبارىا وعاءا الحتواء اليد العاممة من خالل تشجيع التشغيل الذاتي والمبادرة 
طالق الطاقات الشابة مما يساىم بفعالية في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية بالحد من ظاىرة  الفردية وا 
البطالة المتفشية بفضل ما تتميز بو ىذه المؤسسات من خصائص تميزىا عن باقي المؤسسات االقتصادية 

 الكبرى، جعمتيا قادرة عمى إستعاب الطاقات الشابة العاطمة عن العمل.
وإلبراز الدور اليام لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االجتماعية محور الدراسة، يتوجب عمينا 

 التعريف بيذه المؤسسات )المطمب األول(، ثم إظيار أىميتيا والخصائص الممّيزة بيا )المطمب الثاني(.أوال 
 التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطمب الول

عمى الرغم من األىمية البالغة التي تكتسييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا الريادي في التنمية 
واالجتماعية، إال أن مفيوميا ال يزال يكتنفو بعض الغموض، وىو غموض يرجع بالدرجة األولى إلى االقتصادية 

اعتماد دول العالم المتقدمة منيا والنامية وكذلك المنظمات االقتصادية في تعريفيا ليذه المؤسسات، عمى معايير متباينة 
مؤشرات تتعمق بعدد العاممين في المؤسسة، ومؤشرات تقسم إلى نوعين: معايير كمية وىي تمك المعايير التي تعتمد 

نقدية تتعمق بالرأس المال المستثمر ورقم األعمال؛ ومعايير نوعية وىي معايير تضم مؤشرات تتعمق بالممكية واستقاللية 
 ؛ كما ترجع كذلك صعوبة وضع تعريف موحد لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جممة من(4)اإلدارة ومحمية النشاط

 .(5)المعوقات تتمثل أىميا إلى اختالف درجة النمو بين اقتصاديات الدول، وتنوع النشاط االقتصادي
وفي محاولتنا لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنذكر التعاريف التي قدمتيا بعض المنظمات 

 الثاني(.   الدولية ذات الطابع االقتصادي )الفرع األول(، وموقف المشرع الجزائري منيا )الفرع
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 تعريف بعض المنظمات الدولية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الول
  تعريف لجنة المم المتحدة لمتنمية الصناعية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -أوال

ىذه المجنة في تعريفيا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى معيار اليد العاممة، فتعتبر في  اعتمدت
عامال، وتعتبر مؤسسة متوسطة تمك  68و 63نظرىا مؤسسة صغيرة تمك المؤسسة التي تشّغل ما بين 

 .(6)عامال 88و 02المؤسسة التي تشّغل ما بين 
 والمتوسطة: تعريف البنك الدولي لممؤسسات الصغيرة  -ثانيا

في تعريفو لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى ثالث معايير كمية تتمثل في  البنك الدولي يعتمد
جمالي األصول باإلضافة إلى حجم المبيعات السنوي؛ فيو يميز عن طريق فرعو المؤسسة  عدد العمال وا 

مؤسسات التي تشّغل أقل الدولية لمتمويل مابين ثالث أنواع من المؤسسات مؤسسات مصغرة وىي تمك ال
دوالر أمريكي ونفس القيمة بالنسبة لحجم  622.222عامال، ويكون إجمال أصوليا أقل من  62من 

عامال والتي تبمغ أصوليا  32مبيعاتيا السنوية؛ ومؤسسات صغيرة وىي تمك المؤسسات التي تضم أقل من 
سات متوسطة وىي تمك المؤسسات التي دوالر أمريكي؛ ومؤس 5.222.222وحجم مبيعاتيا السنوية أقل من 

دوالر  63.222.222عامال والتي تبمغ أصوليا وحجم مبيعاتيا السنوية أقل من  522تضم أقل من 
 .(7)أمريكي

 تعريف اإلتحاد الوروبي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: –ثالثا 
تعرف من خالليا المؤسسات الصغيرة  6881أبريل  5األوروبية توصية بتاريخ   صدرت المفوضية أ

التي دخمت حيز التنفيذ  0225والمتوسطة، غير أن االتحاد األوروبي اعتمد تعريف جديد بمقتضى توصية سنة 
عمى  باالعتمادالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تعرف ، ووفقا ليذه التوصية0223جانفي  26إبتداء من 

أي أن ال تزيد مساىمة مؤسسة أخرى في رأسمال المؤسسة قيد نوعيي واحد يتمثل في االستقاللية معيار 
كمؤشر اقتصادي غير عدد العمال  ؛ وعمى ثالث معايير كمية تتمثل في% كحد أقصى 03التعريف عمى 

التوصية مؤسسة صغيرة تمك وتعتبر وفقا ليذه  ،نامالي ؤشرانمكالميزانية السنوية  مجموعرقم األعمال و نقدي، و 
أورو ونفس  62.222.222عامال، والتي يزيد رقم أعماليا السنوي أو يساوي  32المؤسسة التي تشّغل أكثر من 

عامال والتي  032القيمة بالنسبة لميزانيتيا السنوية؛ وتعتبر مؤسسة متوسطة تمك المؤسسة التي تشّغل أكثر من 
أو تساوي  أورو والتي تتجاوز ميزانيتيا السنوية 32.222.222يزيد رقم أعماليا السنوي أو يساوي 

05.222.222
(8). 
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 تعريف المشرع الجزائري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
استوحى المشرع الجزائري تعريفو لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توصية االتحاد األوروبي لسنة 

أي أن ال تزيد نوعيي واحد يتمثل في االستقاللية معيار والتي كانت تعتمد كما سبق ذكره، عمى  6881
معايير  ، وعمى ثالث% كحد أقصى 03مساىمة مؤسسة أخرى في رأسمال المؤسسة قيد التعريف عمى 

 ؤشرانمكالميزانية السنوية  مجموعرقم األعمال و كمؤشر اقتصادي غير نقدي، و عدد العمال  كمية تتمثل في
المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات  69-26. حيث كانت المادة الرابعة من القانون رقمنامالي

لمتوسطة، ميما كانت طبيعتيا تعّرف المؤسسات الصغيرة وا »تنص عمى أنو  (9)الصغيرة والمتوسطة
 القانونية بأنيا مؤسسة إنتاج السمع و/أو الخدمات:

  شخًصا، 092إلى  1تشغل من 

 ( دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية 0ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي ممياري )
 ( مميون دينار922خمسمائة )

  ...تستوفي معايير االستقاللية» 

ذات القانون أنو عندما تبتعد مؤسسة، عند تاريخ قفل حصيمتيا، عن الحدود المذكورة في  ويضيف
، فإن ىذه الحالة ال تكسبيا، كما ال تفقدىا، صفة المؤسسة طبقا ليذه المواد، إال إذا 7و 1و 3المواد 

د المتعمقة برقم تكررت الوضعية خالل سنتين ماليتين متتاليتين. ويمكن، وبصفة استثنائية، مراجعة الحدو 
األعمال ومجموع الحصيمة السنوية حسب التغيرات المالية واالقتصادية ذات األثر المباشر عمى 

حيث تم تغيير تعريف المؤسسات الصغيرة  0267؛ وىو ما تم بالفعل في مطمع سنة (10)الصرف
المتضمن القانون  20-67المذكور أعاله، بموجب القانون رقم  69-26والمتوسطة بإلغاء القانون رقم 

التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إثر تغير نمط النمو في إطار سياسة الدولة في تنويع 
االقتصاد أكثر من أي وقت مضى وتشجيع ودعم إنشاء ثروة خارج إطار المحروقات بعد تدىور قيمة 

األعمال والحصيمة السنوية إلى الضعف، الدينار في السوق الوطنية والدولية، حيث تم رفع معيار قيمة رقم 
كما  20-67مع إبقاء معيار عدد العمال عمى حالو، ليصبح تعريف تمك المؤسسات في ظل القانون رقم 

تعّرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ميما كانت طبيعتيا القانونية، بأنيا مؤسسة إنتاج السمع  » يمي
 و/أو الخدمات:

 ( شخًصا،092( إلى )1) تشغل من 
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 ( ماليير دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا 9ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي أربعة )
 ( مميار دينار جزائري1السنوية مميار )

  أدناه...  9تستوفي معيار االستقاللية كما ىو محدد في النقطة» 

المؤسسة التي تشّغل بين ما بين  ،20-67من القانون رقم  9وتعتبر مؤسسة متوسطة وفقا لممادة 
( مميون 022( شخصا، ورقم أعماليا السنوي بين أربعة أربعمائة )032وخمسين ) ( إلى مائتين32خمسين )

( 022( ماليير دينار جزائري، أو مجموع حصيمتيا السنوية ما بين مائتي )0دينار جزائري إلى أربعة )
 ار جزائري.( دين6مميون دينار جزائري إلى مميار )

من ذات القانون،  المؤسسة التي تشّغل بين ما بين عشرة  8وتعتبر مؤسسة صغيرة وفقا لممادة 
( مميون دينار 022( شخصا، ورقم أعماليا السنوي بين أربعة أربعمائة )08( إلى تسعة وأربعين )62)

 ( مميون دينار جزائري.022جزائري، أو مجموع حصيمتيا السنوية ال يتجاوز )
  أىمية وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطمب الثاني

أدت المشكالت التي ظيرت العتماد الدول النامية عمى المؤسسات الكبرى في التنمية، والمتمثمة أساسا 
في انخفاض حجم التراكم الرأسمالي في كثير من الدول مما ترتب عنو صعوبة إنشاء مؤسسات كبيرة قادرة عمى 

التنمية، وتخمف الفن اإلنتاجي المسموح بو لمدول النامية من طرف الدول المتقدمة التي احتكرت  قيادة قطاع
لنفسيا الفن اإلنتاجي المتقدم، وضيق السوق المحمية بسبب انخفاض القدرة الشرائية نظرا النخفاض نصيب الفرد 

فسة المؤسسات الكبرى األجنبية... من الدخل الوطني، إضافة إلى عدم تمكن المؤسسات المحمية الكبرى من منا
وغيرىا من األسباب، إلى اقتناع أصحاب القرار السياسي لمعظم دول العالم بضرورة التوجو نحو االعتماد عمى 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما ليذه المؤسسات من أىمية )الفرع األول( في دفع عجمة التنمية االقتصادية 

 الخصائص التي تتميز بيا )الفرع الثاني(.      واالجتماعية والتي تظير من 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أىمية: الفرع الول
أثبتت التجارب والدراسات االقتصادية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أىم محرك لمتنمية 

منظمة التعاون االقتصادية واالجتماعية في جميع االقتصاديات وعمى اختالف مستويات تطورىا، فحسب 
% منيا مؤسسات صغيرة  72% من مجمل المؤسسات،  83والتنمية االقتصادية يمثل ىذا القطاع حوالي 

 .(11)ومصغرة وأنيا مؤسسات عائمية، تساىم في توفير نصف العمالة اإلجمالية
 تتجسد أىمية ىذه المؤسسات في مظاىر عدة تتمثل أىميا فيما يمي: 
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 االبتكار واإلبداع:  مساىمتيا في تشجيع -أوال
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمام منافسة المؤسسات الكبرى ليا، تيتم  حتى تتمكن

بالمشاريع اإلبداعية المبتكرة ألفكار جديدة، فقد أثبتت الدراسات الميدانية أن ىذه المؤسسات تمعب دورا 
من حيث االبتكارات المحققة، كما أنيا تطرح رياديا في ىذا المجال، حيث تفوقت عمى المؤسسات الكبرى 

سنوات  5سنة مقابل  0.0ىذه االبتكارات عمى نطاق تجاري في األسواق خالل مدة زمنية تصل إلى 
بالنسبة لممؤسسات الكبرى، فقد أثبتت مثال اإلحصائيات التي أجريت في ىذا المجال عمى مستوى بمدان 

نسبة األبحاث واالبتكارات المحققة عمى مستوى دول األعضاء  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، أن
منيا تعود إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعمى مستوى  % 12من العدد اإلجمالي و % 52بمغت 

، وىي نسبة (12)جموع اإلبداعات المسجمة% من م63دولة الجزائر تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ 
 بمساىمة ىذه المؤسسات في الدول المتقدمة. ضعيفة جدا بالمقارنة 

واىتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بابتكار أساليب جديدة في اإلنتاج ساعدىا عمى خمق مزايا 
تنافسية مكنتيا من غزو األسواق الخارجية وتنويع الصادرات وتنميتيا، وتوفير العممة الصعبة، ومن ثم 

تجربة دول شرق آسيا نموذجا يقتدى بو في ىذا المجال، حيث  تحسين وضعية الميزان التجاري. تمثل
من إجمالي صادراتيا، وفي  % 32تساىم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صادرات دولة تايوان بنسبة 

  (13)%. 02%، وفي دولة كوريا الجنوبية بنسبة  12دولة الصين بنسبة 
  مساىمتيا في تحقيق التكامل االقتصادي: -ثانيا

يؤدي التعاون بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبرى إلى تدعيم الصناعة ككل، 
وتنظيم االستيالك الوسيط، وتنوع اإلنتاج الصناعي، ذلك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في 

المؤسسات كثير من األحيان مشروعات مغذية تعتمد عمييا المؤسسات الكبرى، فعمى سبيل المثال تتبع 
العمالقة في دولة اليابان نظام الشركات التابعة، حيث تحيط الشركة األم نفسيا بعديد من المؤسسات 
الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ تقوم ىذه األخيرة بمدىا بكل مستمزمات اإلنتاج وفق مواصفات محددة 

 .(14)وفي ظرف مدة زمنية محددة
 لجيوي والزيادة الفعمية لمناتج المحمي: ثالثا: مساىمتيا في تحقيق التوازن ا

تحقيق العدالة في توزيع الدخل وتوفير فرص العمل عمى مختمف  الخطط التنموية من أىم أىداف
جيات الوطن، والتركيبة البشرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤىميا لالنتشار في كامل اإلقميم الوطني، 
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ي لألنشطة االقتصادية المختمفة، ومن ثم نمو متوازن لجميع أقاليم مما يساعد عمى تحقيق االنتشار الجغراف
 . (15)الدولة حيث تساىم بصفة فعمية في زيادة اإلنتاج المحمي وخمق فرص العمل

النسيج المؤسساتي   من % 80 0260كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل في الجزائر سنة 
53خارج نطاق المحروقات، وبحوالي من إنتاج القطاع الخاص   % 32وتساىم بـ 

من القيمة المضافة   % 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة  63المحققة في االقتصاد، وبالنسبة لتوزيعيا الجغرافي تحصي الجزائر حوالي 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل ألف  12إلى  32( نسمة، وىذا مقابل متوسط من 6222فقط لكل ألف )
ن ارتفعت كثافتيا في نياية ( نسمة في الدول الناشئة، 6222) مؤسسة صغيرة ومتوسطة  05إلى  0263وا 

( نسمة، فإنيا تبقى دون الكثافة المطموبة؛ كما أن توزع ىذه المؤسسات في اإلقميم 6222لكل ألف )
% من العدد اإلجمالي  18الجزائري توزيع غير متساوي جغرافيا، حيث ترتكز في الشمال ما يقرب 

  .  (16)%  8%، بينما منطقة الجنوب وال تحوي سوى  00نطقة اليضاب بنسبة لممؤسسات، ثم تمييا م
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصائص: الفرع الثاني

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراىن العمود الفقري القتصاديات دول العالم فيي 
االقتصادية عمى النحو المبين أعاله، لما تتميز بو من المستخدمة لمقوة العاممة والمساىمة في التنمية 

 خصائص تمكنيا من تحقيق مزايا تنافسية تتمثل أىميا فيما يمي:
 سيولة التأسيس واإلدارة:  -أوال

إن صغر المشروعات المتناسب مع حجم رؤوس األموال الالزمة لالستثمار، يسيل عمى المستثمر 
و الشخصي أو من خالل التمويل الخارجي )التمويل البنكي أو من تجسيد مشروعو، سواء من خالل رأسمال

قبل الييئات الداعمة لالستثمار كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(، كما أن صغر حجميا يسمح ألي 
شخص عادي، حتى إن لم يممك مؤىالت عممية أو كان ىناك مالك، أن يقيم مشروعا خاصا بو لبساطة 

المرتبطة بتأسيسيا، فعمى سبيل المثال يستغرق إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة إداريا اإلجراءات اإلدارية 
 .(17)ساعة 00في الدول المتقدمة 

كذلك يسمح صغر حجم تمك المؤسسات وسيطرة نمط الممكية الفردية أو العائمية ليا، عمى ارتباط 
اتخاذ القرارات، ويمنحيا ميزة االستقاللية في اإلدارة ارتباطا وثيقا بالممكية، مما يكسبيا المرونة والسرعة في 

اإلدارة، وىو ما يمنحيا في نفس الوقت القدرة عمى التكيف مع مختمف التغيرات التي قد تحدث سواء عمى 
المستوى الداخمي أو الخارجي، عمى سبيل المثال يمكن لممؤسسة أن تغير من نشاطيا بحيث يتناسب مع 

 .   (18)عةمتغيرات السوق ومتطمباتيا بسر 
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 انخفاض نسبة الرأسمال إلى العمل: -ثانيا
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باالستخدام الكثيف لعنصر العمل، السيما في المؤسسات 
الحرفية، مما يؤدي إلى استيعاب فائض العمالة بتكمفة مناسبة، ويترتب عمى مزاولة النشاط اإلنتاجي 

لمتدريب والتكوين الذاتي لمالكييا ولمعاممين فييا، حيث يساعدىم ذلك  باستمرار يجعل ىذه المؤسسات مركزا
 عمى اكتساب المزيد من المعمومات والمعرفة، وىو شيء ينمي قدراتيم ويوسع نطاق فرص العمل.

كذلك يؤدي انخفاض نسبة الرأسمال إلى استعمال أقل لمتكنولوجيا ما يجنب تمك المؤسسات 
ريف الصيانة ويجعميا تعتمد أكثر عمى اليد العاممة منو عمى اآلالت مصاريف إضافية تتمثل في مصا

؛ كما يمنح ليا ىذا االنخفاض نوع من الحرية بخصوص الدخول إلى السوق أو (19)والمعدات المتطورة
الخروج منو، وذلك بالنظر إلى قمة المخزون السمعي من المواد األولية والمنتجات النيائية وسيولة تحويل 

 .  (20)ؤسسة إلى سيولة بالبيع دون تكبد خسائر كبيرةأصول الم
  قصر فترة االسترداد: -ثالثا

يقصد بفترة االسترداد المدة المطموبة السترجاع تكاليف مشروع من واقع تدفقاتو، وقصر فترة 
االسترداد بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىي نتيجة منطقية وطبيعية لصغر حجم الرأسمال 

 .(21)المستثمر، ولسيولة التسويق، ولزيادة دورات البيع وقصر دورات اإلنتاج
المؤسسات الصغيرة  دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في دعم وتميل: المبحث الثاني

 والمتوسطة
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أىمية بالغة في توفير رؤوس األموال ومناصب الشغل 

ة التي لو تعد المؤسسات الصناعية الكبرى تستطيع التصدي ليا نتيجة تراجع سياسة وامتصاص البطال
االستثمارات التي كانت منتيجة في ظل االقتصاد الموجو وقمت اإلرادات البترولية بعد انخفاض أسعارىا؛ 

ظر في ولتوفير المناخ األمثل لنشاط ىذه المؤسسات أخذ المشرع الجزائري عمى عاتقو ضرورة إعادة الن
المنظومة القانونية المتعمقة بيا ألجل خمق إطار تنظيمي مالئم لممتطمعات واألىداف المنتظرة منيا بعد أن 

، والذي (22)فرضت وجودىا عمى أكثر من صعيد السيما عمى صعيد التنمية المحمية وامتصاص البطالة
عانات بيدف إرساء دعائميا تجسد في دعميا بتأسيس أجيزة تنظميا وتمويميا، وتقدم ليا تسييالت وا  

وقواعدىا؛ وتعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إحدى ىذه األجيزة وأىميا، حيث تجسد االتجاه 
الجديد لمسياسة االقتصادية الجزائرية نحو التنوع االقتصادي وتشجيع اقتصاد منعش لالستثمار بخمق 

 مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولمناصب الشغل.
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بدورىا في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تممك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ولقياميا 
أساليب وآليات متنوعة تتدخل من خالليا )المطمب األول(، غير أن  الواقع العممي أظير ضعف دور 

 الوكالة في دعم وتميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )المطمب الثاني(.
في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة  تدخل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمراحل : المطمب الول

 والمتوسطة
تعتبر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مجّرد فكرة تكونت في ذىن الشاب الراغب في االستثمار، وىي 

أحسن  أصعب مراحل بناء المشروع االستثماري، إذ من األفكار من تتحول إلى مشاريع استثمارية ناجحة إذا
صاحبيا تجسيدىا عمى أرض الواقع، ومنيا من تبقى مجّرد أفكار تموت كما ولدت. وتجسيد أي مشروع 
استثماري يحتاج إلى دراسة مكثفة ودقيقة لمسوق ولمدى تقبمو لو، أي كونو فكرة جديدة تمبي حاجة حقيقية 

نية والقانونية، كما يحتاج إلى دعم لمسوق، مع معرفة ولو بسيطة بمختمف الجوانب االقتصادية والبشرية والتق
؛ وىذه المسائل يصعب عمى الشاب الراغب في إنشاء مشروع (23)مالي يضمن انطالقتو الفعمية واستغاللو

استثماري أن يتوصل إلييا أو يحققيا بمفرده، لذلك تقوم الوكالة بمرافقة الشباب البطمين أصحاب األفكار 
ومتوسطة عبر كل المراحل وىو دعم متتابع يبدأ منذ مرحمة اإلنشاء )الفرع الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة 

 األول( إلى غاية مرحمة توسع وتنويع القدرات اإلنتاجية ألصحاب تمك األفكار )الفرع الثاني(.
 دعم الوكالة في مرحمة إنشاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة: الفرع الول

شباب في مساعدة الشباب الجزائري البطال أصحاب أفكار تساىم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ال
المشاريع الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لالستفادة من تمويل مشاريعيم االستثمارية في 
مختمف القطاعات، فيي تساىم باقتراح المشاريع بتقديم توجييات عامة من أجل إعداد دراسة المشاريع 

 اىم في تمويميا واستغالليا )ثانيا(.الخاصة بيم )أوال(، كما س
 دعم الوكالة القبمي لفكرة المشروع:  –أوال

الفكرة أساس لكل وىي المحددة ألىميتو من عدمو، وتقييم أي مشروع استثماري يعتمد عمى  تعتبر
التدقيق والتمحيص في ثالث أمور ىي: الفكرة ذاتيا، صاحب الفكرة ومدى التناسق بينيما، فضال عن مدى 

البد من رسم  تقبل السوق لمفكرة. لذلك ولتفادي فشل أي مشروع استثماري، وقبل تجسيده عمى أرض الواقع،
الخطوط العريضة لو بتحديد نقاط القوة والضعف والمزايا التنافسية لممنتوج المحتمل، وأساسيات تسيير 
المؤسسة المستقبمية. وجمع المعمومات والمعطيات المتعمقة بالمشروع المستقبمي، والتي تعد مرحمة ىامة 

ة المشروع عمى مستوى السوق أو عمى مستوى والمحرك الرئيسي التخاذ الفرار، يقوم بيا الشاب صاحب فكر 



 

 
 
 

 
 

 - 399 -  جامعة تيسي وزو   2012ىوفنرب  22يوو - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

تشغيل الشباب يف دعه ومتويل وتقييه دور الوكالة الوطيية لدعه 

 املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

الفرع الوالئي لموكالة بمرافقة أشخاص تابعين لمفرع يتمتعون بالخبرة الفنية، الذين يستمعون لطرح أفكاره 
  .(24)ويقدمون لو النصح واالستشارة

عممية بعد االنتياء من جمع المعمومات المطموبة يشرع الشاب البطال في تجسيد فكرتو من الناحية ال
بتكوين ممف المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التي يرغب في إنشاءىا، والذي يقوم بإيداعو عمى مستوى فرع 

من القرار الوزاري المحّدد تنظيم وسير لجنة  65الوكالة األقرب لمكان إقامتو كما ىو مبين في المادة 
تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة االنتقاء االعتماد والتمويل لمفرع المحمي لموكالة الوطنية لدعم 

 .(25)ومضمون ممفات مشاريع االستثمارات لمشباب ذوي المشاريع
من  60يتكون ممف المؤسسة المزمع إنشائيا من ممفين األول إداري والثاني مالي، حّددت المادة 

عمق بالحالة المدنية القرار الوزاري المذكور أعاله، مكوناتيما. بالنسبة لمممف اإلداري فيتكون من وثائق تت
لمشاب وبإعفائو من الخدمة الوطنية، وعدم ممارستو ألي مينة، وبمؤىالتو العممية، ووثائق تتعمق بالمشروع 
ذاتو كتقديم طمب خطي لالستفادة من االمتيازات يقدم إلى المدير العام لموكالة الوطنية لدعم تشغيل 

، 082-25من المرسوم التنفيذي رقم  0ددت المادة الشباب، تعيد بخمق ثالث مناصب شغل دائمة. كما ح
المحدد لشروط اإلعانة المقدمة لمشباب ذوي المشاريع ومستواىا، الشروط الواجب توافرىا في الشاب البطال 

 .(26)الراغب في إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة
نواقتصادية لممشروع أما الممف المالي فيو ممف يتكون من وثائق تسمح لموكالة القيامة بدراسة تيق 

تتمثل في فاتورة أولية شكمية لمعتاد المعفي من الرسوم، يتحصل عمييا الشاب المستثمر من المورد الذي 
تقوم الوكالة عادة بتوجييو إليو، بالمبمغ اإلجمالي لمتجييزات المرد اقتنائيا، تسمح لموكالة بحساب القيمة 

دول حسابات النتائج؛ وفاتورة شكمية لمتأمينات متعددة المخاطر المبدئية لممشروع وبإعداد الييكل المالي وج
تمنح من قبل شركة التأمين التي تعدىا بناء عمى الفاتورة الشكمية لمعتاد بدون مقابل، زائد كشف التييئة 

 معفي من الرسوم إذا اقتضى األمر.
تصادية لممشروع وىي دراسة يوما من إيداع الممف لدييا بإعداد دراسة تيقنواق 02تقوم الوكالة خالل 

لمختمف جوانب المشروع كطبيعتو، موقعو، المدة الزمنية التي يتطمبيا النطالقو، طبيعة المساعدات المراد 
 الحصول عمييا، تأثير المشروع من الناحية االقتصادية وعدد مناصب الشغل التي سيوفرىا.

كما تقوم الوكالة بدراسة الجدوى التسويقية لممشروع من خالل تحديد المنتوج أو الخدمة بدقة، وكذلك 
الجدوى المالية من خالل التحقق من مردودية المشروع بإعداد الميزانية التقديرية، وىذه األخير تسمح 

ادة من مختمف المزايا المقدمة بمعرفة الوضعية المالية لممؤسسة خالل ثالث سنوات األولى التي تمي االستف
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من طرف الوكالة، كما تسمح بمعرفة رقم أعماليا التقديري، والوسائل البشرية والمادية التي تتطمبيا، 
 .(27)وفحص تكمفتيا وكيفية تمويميا

بعد االنتياء من دراسة الممف تعرض فكرة المشروع عمى لجنة االنتقاء واالعتماد والتمويل التي تتولى 
المشروع وتبدي رأييا في جدواه ونجاعتو وتمويمو. وعند قبول المجنة لمممف يكون ىذا األخير محل  الدراسة

 .   (28)إعداد شيادة قابمية التمويل تسمميا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لممعني باألمر
ثالثي بعدىا يتوجو الشاب الحاصل عمى شيادة قابمية التمويل، الذي يختار صيغة التمويل ال

لمشروعو، مباشرة إلى البنك الذي يريد التعامل معو قصد طمب قرض بنكي بواسطة المرافق الشخصي 
 لممشروع، الذي يتولى إيداع الممف لدى البنكي ومرافقة الممف إلى غاية استكمال اإلجراءات.

تأكد أوال من يقوم البنك بدراسة الممف بنوع من التدقيق قبل منح الشاب المستثمر قرض بنكي، فيو ي
سنوات(، ويتأكد ثانيا  3قدرة الشاب عمى تحقيق أرباح تمكنو من تسديد قيمة القرض في اآلجال المحددة )

من مساىمتو الشخصية في المشروع، وثالث من وجود ضمانات مواجية خطر عدم التسديد. ويعتبر 
ممؤسسة الصغيرة أو صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض البنكية الضامن الشخصي ل

المتوسطة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث بعد إعالن المؤسسة عدم قدرتيا 
من  %72في تسديد القرض يتم تحويل الدين المستحق لمصندوق الذي يقوم بتعويض البنك في حدود 

 .           (29)األصول والفوائد الباقية والمستحقة التسديد
 دعم الوكالة في مرحمة اإلنجاز واالستغالل:  -ياثان

بعد دراسة ممف طمب منح اإلعانات تمنح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قرار منح اإلعانات 
المتعمقة باالنجاز، الذي ُيَمِكُن الشاب المستثمر من الحصول عمى القرض البنكي، تتمثل في قرض بدون 

عانات مالية فائدة الذي يمثل الحصة التي ت ساىم بيا الوكالة إلنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة، وا 
عفاءات الجبائية وشبو الجبائية تتعمق بإنجاز المؤسسة.   وا 

تتحدد نسبة القرض بدون فائدة الذي تمنحو الوكالة لصاحب المشروع بالنظر إلى القيمة اإلجمالية 
عندما  %08جزائري، والتي تتمثل في بنسبة  ( ماليين دينار62لممشروع التي ال يجب أن تتجاوز عشر )

عندما تفوق قيمة االستثمار  %09( ماليين دينار جزائري، أو في نسبة 3تقل قيمة االستثمار عن خمس )
  .(30)( ماليين دينار جزائري62( ماليين دينار جزائري،أو تساوي أو تقل عن عشر )3خمس )

بدفع إيجار المحالت، والمكاتب الجماعية كما تساعد باإلضافة إلى ذلك تتكفل الوكالة عند الضرورة 
المستثمر عمى اقتناء العربات وىو ما يشجع المستثمرين الذين ال يممكون العقار الالزم لممشروع لالتجاه 



 

 
 
 

 
 

 - 399 -  جامعة تيسي وزو   2012ىوفنرب  22يوو - املؤشصات الصغرية واملتوشطة يف ظل مصتجدات القاىون اجلسائري:  حول الوطين تقىاملل

تشغيل الشباب يف دعه ومتويل وتقييه دور الوكالة الوطيية لدعه 

 املؤشصات الصغرية واملتوشطة

 مداخلة حتت عيوان

لموكالة، وذلك في شكل قروض إضافية بدون فائدة، تقدر قيميا عندما يتعمق األمر بإيجار المحل 
ج السمع والخدمات، وأماكن لمرسو عمى مستوى الميناء أو اقتناء ورشات المخصص إلحداث أنشطة إنتا

( دينار كحد 6222.222.222( دينار جزائري، وبقيمة مميون )3222.222متنقمة، بخمسمائة ألف )
، وىذه القروض تمنح فقط عندما يمجئ الشاب المستثمر أقصى، عندما يتعمق األمر بإيجار مكاتب جماعية

          .(31)الثي وفي مرحمة إحداث النشاطات، كما ال يجوز أن تجمع تمك القروضإلى التمويل الث
كما يستفيد الشاب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مرحمة إنجاز المشروع  

المدعم من إعانات المالية أخرى تظير في شكل إعفاءات ضريبية، تقدم لو كامتيازات لمدة ثالث سنوات ابتداء 
سنوات  إن كانت تقع في المناطق  من تاريخ انطالق المؤسسة إن كانت تقع في المناطق العادية أو لمدة ستة

الخاصة، تتمثل في اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة القتناء التجييزات والخدمات التي تدخل مباشرة في 
انجاز المشروع، اإلعفاء من رسوم نقل الممكية، وحقوق تسجيل العقود التأسيس، والرسوم العقارية، وتطبيق معدل 

 الجمركية لمتجييزات المستوردة التي تدخل في إنجاز المشروع.من الحقوق  % 3تخفيض بـ 
بعد استكمال إنجاز المشروع وقبل االنطالق في النشاط، يتقدم الشاب المستثمر إلى الفرع الوالئي 
لموكالة بطمب االستفادة من االمتيازات الخاصة بفترة االستغالل بعد تسميم كل الوثائق األولية إلنجاز 

اتير النيائية، وشيادة التأمين الفعمي عن كل المخاطر المكتتبة عمى جميع معدات المؤسسة، المشروع والفو 
فتقوم الوكالة إثر ذلك بتسميمو قرار اإلعانات المتعمقة باالستغالل والمتمثمة في: اإلعفاء الكمي من الضريبة 

ة ، ومن ضريبة الرسم عمى الدخل اإلجمالي ومن الضريبة عمى أرباح الشركات، ومن الضريبة الجزافي
العقاري عمى البنايات المستعممة في النشاطات التي يمارسيا المستثمر، ابتداء من تاريخ االستغالل لمدد 

 معينة تتحدد بحسب الموقع الذي تتواجد فيو األنشطة، كما ىو مبين في القوانين الجبائية.
المستثمر خالل السنوات األولى لإلخضاع  وفضال عما تقدم، وبعد نياية فترة اإلعفاءات، يستفيد الشاب 

الضريبي من تخفيض من الضريبة عمى الدخل وعمى أرباح الشركة وعمى الرسم عمى النشاط الميني يقدر بالنسب 
خالل السنة  % 03خالل السنة الثانية و % 32خالل السنة األولى من اإلخضاع الضريبي و % 72التالية 

. كذلك يستفيد من اإلعفاء من الكفالة المتعمقة 0266نون المالية التكميمي لسنة الثالثة، كما ىو محّدد في القا
 بحسن التنفيذ بالنسبة لمنشاطات الحرفية عندما يتعمق األمر بترميم الممتمكات الثقافية.

 دعم الوكالة في مرحمة توسع االستثمار ومرافقتو : الفرع الثاني
ال يقتصر دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في دعميا وتمويميا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المنشأة في إطارىا في مساىمتيا في تحويل فكرة المشروع االستثماري إلى مؤسسة حقيقية مؤىمة ألداء نشاط 
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ّنما تمتد مساىمتيا إلى أبعد من ذلك، حيث تدعم وتمول كذلك الش اب المستثمر الراغب في توسيع معين، وا 
مشروعو االستثماري المنشأ في إطارىا بعد السنة الثالثة، وبعد استنفاذ سنوات اإلعفاء الضريبي، من خالل 
تمكينو من االستفادة مرة ثانية من كل االمتيازات التي استفادة منيا إلنشاء مؤسستو، وىي مساىمة تقدميا لو 

 يع من مقر المؤسسة أو لرفع عدد مناصب الشغل.لرفع قدراتو إلنتاجية أو لمتوس
522-25استثمار التوسيع آلية استحدثيا المشرع بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بنصو في المادة  (32)
تستفيد االستثمارات الخاصة بإحداث توسيع النشطة التي ينجزىا الشباب ذوو  »منو عمى أنو  5

 .«أدناه  9المشاريع في إطار ىذا المرسوم من الحكام المنصوص عمييا في المادة 
وليستفيد الشاب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من استثمار التوسيع عميو أن 

من القرض البنكي إذا اتبع في تأسيسو لمشروعو صيغة التمويل الثالثي، أو  %72يد نسبة يثبت أنو قام بتسد
من القرض بدون فائدة لموكالة إذا اتبع صيغة التمويل الثنائي إلنشاء مشروعو، بتقديمو  % 02تسديده نسبة 

ائب. وحتى توافق لموكالة شيادات بذلك، كما يتوجب عميو أن يقدم شيادة تثبت الوجود تقدما مصالح الضر 
الوكالة عمى دعم وتمويل استثمار التوسيع تقوم بدراسة مدى مطابقة التوسيع، فتجري من أجل ذلك دراسة 
تقييمية لمجانب التقني لممشروع، وبعدىا تقرر لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع منح أو عدم منح الدعم، 

 لمستثمر شيادة مطابقة.وفي حال تقريرىا منح الدعم تسمم المجنة لمشاب ا
يستفيد الشاب المستثمر الذي تحصل عمى شيادة المطابقة عمى جممة من اإلعفاءات كاإلعفاء من 

 الرسم عمى القيمة المضافة القتناء التجييزات والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع، وتخفيض       
 ستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.فيما يخص الحقوق الجمركية لمتجييزات الم % 1بنسبة 

وفضال عن اإلعانات المالية والتحفيزات واالمتيازات الجبائية وغير الجبائية التي تتحصل عمييا  
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في مراحل اإلنشاء 

تستفيد أيضا ىذه المؤسسات، وبدون مقابل، من مرافقة ومتابعة مستمرة  والتوسيع عمى النحو المبين أعاله،
 . (33)في الزمن من قبل المتخصصين التابعين لموكالة

أوجد المشرع الجزائري آلية المرافقة والتكوين بيدف تحقيق االستمرارية وضمان النمو ونجاح 
المشاريع التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث تمكن ىذه المرافقة المؤسسات 

ية والبشرية الصغيرة والمتوسطة من اكتساب العديد من الميارات والحصول عمى مختمف الموارد الماد
الالزمة، إضافة إلى تطوير الكفاءات إلنجاح المؤسسات. وتجسيدا لممرافقة البعدية تنجز الوكالة رزنامة 
زمنية تمكنيا من تقييم المشروع ونتائجو بطريقة دورية، وفي نفس اإلطار تقوم الوزارة الوصية من خالل 
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ممؤسسة الصغيرة والمتوسطة المنجزة بالتعريف تنظيميا لمصمونات الوطنية والجيوية السنوية، بالترويج ل
بمنتجاتيا بيدف مساعدتيا عمى تسويقيا، ومن ثم من تسديد مستحقاتيا، وقبل ىذا وذاك إعطائيا مكانة في 

   (34)السوق كمتعامل اقتصادي
ضعف دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في دعم وتميل المؤسسات الصغيرة : المطمب الثاني

 وسطةوالمت
تراجعا من  0261سجمت الجزائر حسب تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي لسنة 

حيث مناخ األعمال عمى الرغم الجيود التي تبذليا لتشجيع االستثمار ودعم المقاوالتية، حيث تراجعت من 
لى المرتبة ، ثم إ0262لسنة  695من أصل  651إلى المرتبة  0223لسنة  695من أصل  609المرتبة 

، وىذا نتيجة 0267لسنة  682من أصل  637أماكن وتحتل المرتبة  7، لتكسب 698من أصل  615
لمسياسة المتبعة إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كل المؤشرات الخاصة بعممية اإلنشاء من 

وارتفاع التكاليف، تتسم  عدد اإلجراءات اإلدارية المطموبة لتسجيل مؤسسة جديدة ومدة معالجة اإلجراءات
، كما أن حصول المؤسسات الصغيرة (35)بالتعقيد والبطء مقارنة بنظيرتيا في دول المغرب العربي

والمتوسطة عمى القروض عممية غاية في الصعوبة سواء بالنسبة لمتمويل البنكي أو لتمويل أجيزة الدعم 
ول(، األمر الذي أثر عمى حصيمة نشاط ىذه عمى غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )الفرع األ

 األخيرة من حيث الواقع )الفرع الثاني(.
 عدم فعالية السياسة التمويمية لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الفرع الول

رغم الجيود التي تبذليا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة 
أن المؤسسات التي تنشأ في إطارىا مازالت تعاني من عراقيل متعددة تحول دون قياميا والمتوسطة، إال 

بدورىا في المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية المنوطة بيا، التي ال يسعنا في ىذا المقام التطرق 
واجو إنشاء المؤسسات حيث تعد مشكمة التمويل أكبر عائق ي، التمويمية إال ألىميا والمتمثمة في العراقيل

 الصغيرة والمتوسطة.
من  %76والتي شممت  0266حسب اإلحصاءات التي أجراىا الديوان الوطني لإلحصائيات سنة  

 95.0فقط من المؤسسات مصدر تمويميا األساسي القروض البنكية، بينما  % 5.5المؤسسات الموجودة، 
استفادت من تمويل أجيزت الدعم عمى غرار  منيا % 0من المؤسسات تعتمد عمى أمواليا الخاصة،  %

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويرجع السبب األساسي في ذلك إلى عزوف البنوك، في كثير من 
األحيان، عمى تمويل تمك المؤسسات الرتفاع درجة المخاطرة لدييا لصغر رأسماليا ومن ثم قمة الضمانات 
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 0265ي حالة مساىمة البنك في تمويل المؤسسة، كان البنك قبل  سنة والتأمينات التي تقدميا. كما أنو ف
ن قمة نسبة  يقدم قروض بفائدة، أي قرض ربوي، ما جعل الشباب المستثمر يرفض التعامل بالربا وا 

 لكونو تعامل حرام وفق الشريعة اإلسالمية. (36)الفوائد
روح المقاوالتية لدى الشباب المستثمر، األمر الذي دفع الحكومة، تفعيال لسياسة التشغيل وتشجيع ال 

إلى إلغاء الفوائد تماما من المشاريع االستثمارية المدعمة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتتحمميا 
-65، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 082-25من المرسوم التنفيذي رقم  60خزينة الدولة بتعديل المادة 

بموجبيا التخفيض من نسب فائدة القروض االستثمارية الخاصة بإنشاء أو  السابق الذكر، حيث رفع 035
 من معدل الدين بالنسبة لجميع قطاعات النشاط.  %622توسيع األنشطة التي يمنحيا البنك إلى 

رغم إيجابية التمويل غير المكافأ الذي يستفيد منو الشاب الراغب باالستثمار في إطار الوكالة 
ل الشباب إال أنو يثقل كاىمو السيما إذا لجأ إلى صيغة التمويل الثنائي، حيث تكون الوطنية لدعم تشغي

بحسب القيمة اإلجمالية لمشروع االستثمار،  % 76أو  % 72مساىمتو في المشروع كبيرة تصل إلى حد 
سبة عمى النحو الذي سبق بيانو، وىي نسبة تفوق بكثير نسبة مساىمة الوكالة في المشروع، التي تبقى ن

؛ فالقروض التي يتحصل عمييا الشاب المستثمر أثقمت 0225ضئيمة حتى بعد رفعيا بموجب تعديل سنة 
 كاىمو وحولتو من شاب بطال إلى شاب مثقل بالديون مطالب قضائيا بتسديدىا.

 محدودية حصيمة نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الفرع الثاني
 0261تشغيل الشباب منذ نشأتيا إلى غاية السداسي األول من سنة  قامت الوكالة الوطنية لدعم

لى غاية  السداسي األول من سنة  510.003بإنشاء ومرافقة  مشروعا في مختمف األنشطة والقطاعات، وا 
مشروع صغيرا ومصغرا عمى المستوى الوطني في مختمف القطاعات، بمبمغ  596.007بتمويل  0268

، مما ساىم حسب تصريحات وزير العمل (37)دينار جزائري 6.003.303.136.803إجمالي يقدر بـ 
، في خمق (38)والتشغيل والضمان االجتماعي إثر مداخمتو بمناسبة افتتاح المقاء الوطني لمديري الواليات

منصب شغل مباشر الذي تم توفيره بفضل سياسة تمويل  6.0270358منصب شغل من مجموع  65.930
 غيرة والمتوسطة التي انتيجتيا الحكومة الجزائرية. المؤسسات الص 350.036

يالحظ من خالل اإلحصائيات التي قدمتيا وزارة الطاقة والمناجم، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب قد ساىمت في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختمف القطاعات ولكن بنسب متفاوتة، 

ذي يغمب عميو االستثمار في قطاع الخدمات حيث بمغ عدد المشاريع بسبب توجيات الشباب البطال ال
منيا تعود لقطاع النقل  % 00و %32، أي بنسبة 596.007من أصل  681.862الممولة في ىذا القطاع 
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ن كان بوتيرة ضئيمة حيث بمغة نسبة االستثمار في قطاع  (39)بأنواعو المختمفة وىي نسبة في تزايد مستمر وا 
، يمكن تفسير اىتمام الشباب المستثمر بقطاع (40)% 06، 0261النقل خالل السداسي األول من سنة 

الخدمات وبالخصوص قطاع النقل من باقي القطاعات األخرى إلى سيولة إنشاء ىذا النوع من المشاريع، 
لى عدم تطمبيا مستوى تأىيمي عالي، كما أنيا قطاعات مربحة وال تتطمب مجيود كبير،كما أنيا ال  وا 

 .(41)تتطمبو مستوى تأىيمي عالي
، حيث عرف ىذا القطاع %63مشروع أي بنسبة  31.695ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع الفالحة بـ

نوب، أين تم استصالح األراضي الفالحية عمى انتعاشا كبيرا في السنوات األخيرة خاصة في واليات الج
نطاق واسع جدا، واعتماد الزراعة باستعمال البيوت البالستيكية، ثم يميو قطاع البناء واألشغال العمومية إذ 
يعتبر من القطاعات التي استفادت منيا المقاوالت الصغيرة والمتوسطة بالتبعية لممشاريع الكبرى التي 

خالل الخماسي األخير مما ساعد عمى إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة أنشأت في ىذا القطاع 
، أما القطاعات األخرى عمى غرار قطاع الحرف 50.090والمتوسطة في ىذا القطاع والتي بمغ عددىا 

التقميدية والصناعة والصيانة والمين الحرة والصيد والري فإنيا لم تحض باىتمام الشباب المستثمر إال بنسب 
وقد يرجع ذلك إلى نقص  ،(42)% 2و % 2.52و % 5و % 7و %8و % 66عمى التوالي وبالترتيب  قميمة

التوعية من قبل الوكالة ألىمية االستثمار في تمك المجاالت وتوفير الدعم الالزم مما أثر سمبا عمى التنوع 
، المواد الخام، السمعي لمصادرات الجزائرية، التي تتكون خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة

 . (43)السمع االستيالكية غير الغذائية، المعدات الصناعية والمنتجات الفالحية
تجدر اإلشارة إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم 

تعود لمذكور، أما اإلناث  مؤسسة 69.366، والذي يبمغ 0268تشغيل الشباب في السداسي األول لسنة 
من مجموع  % 62مؤسسة أي ما يعادل  58.083فيبمغ عدد المؤسسات التي تم تمولييا من قبل الوكالة 

 .(44)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تمويميا
وعمى العموم، وحسب اإلحصاءات التي كشف عنيا مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في 

قد  0269مقاولين الشباب أن حجم تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل سنة لقاءه مع ال
، 0268وشروع كل يوم، وىو الرقم المسجل خالل سنة  03( ألف مشروعا أي بمعدل 65بمغ ثالثة عشر)

 سنة. 53من ىذه المشاريع ممك لشباب يقل عمرىم عن  % 80وأن نسبة 
من قبل الوكالة صرح المدير بأن الوكالة قد باشرت في استقبال أما عن نوع المشاريع المعتمدة 

بالمؤسسات مشاريع جديد لم يتم اعتمادىا من قبل، وأعمن أنو يتم التركيز حاليا عمى المشاريع المتعمقة "
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والطاقة المتجددة، ومن بين المشاريع الجديدة التي تستفيد من التمويل  واالبتكارالناشئة" )سترت آب( 
محركات السيارات بتقنية الغاز، وىي تكنولوجية أوروبية لقيت ترحيبا  ىي مشاريع تنظيف 0268نة خالل س

 كبيرة في الجزائر.
كما منحت قروض لتمويل مشاريع تتعمق بتطوير الحواسيب اآللية، وأخرى تتعمق بالبيئة عمى غرار 

. فحسب الوكالة كل شاب يساىم في أغطية البموعات، واستغالل الساحات الغابة، والعشب الطبيعي لألبقار
جمب فكرة جيدة يحظى بالترحيب الالزم شريطة اإلبداع واالبتكار، وىما العامالن الجديدان المذان تعتمدىما 

 لقبول المشاريع. 0268الوكالة خالل سنة 
ألف من مجموع المؤسسات الممولة قد عرفت نجاحا فعميا  32غير أن الواقع العممي أظير أنو فقط 

 ذاك ألسباب عدة أىميا:و 
عدم مرافقة الوكالة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تنقطع عالقة الوكالة بالمستثمر بمجرد  

انطالق المشروع، األمر الذي أثر سمبا عمى المؤسسات إذ لم تستطيع الصمود في السوق، بسبب سوء 
ترتب عنو في التسيير الناتج عن غياب التكوين التأىيل، عدم حصول المستثمر عمى صفقات معتبرة، ما ي

 الغالب موت المؤسسة. 
تسييس الوكالة وابتعادىا عن أىدافيا التنموية، حيث أصبحت تقدم تمويالت من غير دراسة لمجدوى 
التسويقية لممشاريع االستثمارية، بل عمى أساس تقدير قيمة االستثمار باالعتماد عمى الفواتير الشكمية، أي 

الوكالة لممشاريع االستثمارية مجرد مساعدة اجتماعية لمشباب لشراء السمم االجتماعي، فأصبح تمويل 
البطال لخمق مشاريع منو من تمويل مشاريع اقتصادية وخمق مناصب شغل حقيقية، وخير دليل عمى ذلك 
إعالن وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي عشية االنتخابات الرئاسية رفع التجميد عن كافة 

ستثمار التوسع عمى مستوى كافة واليات الوطن، واألمر يتعمق حتى بالنشاطات التي تم المشاريع المتعمقة با
 اوقف التعامل بيا كنشاط النقل، أما بالنسبة لمناطق الجنوب فتم رفع التجميد حتى بالنسبة لمذين لم يستفيدو 

ال قائما وىو من قبل ويريدون خوض تجربة المشروع ألول مرة، مع العمم أن سبب تجميد المشاريع ليز 
 األزمة المالية التي تعيشيا البالد نتيجة تدىور سعر النفط.

كما وافقت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي عمى مقترح المقاولين الشباب الخاص بمنح 
أصحاب مشاريع الوكالة العاجزين عن تسديد ديونيم في اآلجال المحددة مسبقا، فرصة جديدة إلعادة 

( عاما من تاريخ استفادتيم من القرض والموافقة عمى 02يم وتسديدىا في فترة أقصاىا عشرين )جدولة ديون
 سنوات لموكالة(.  9سنوات لمبنوك و 3( سنة )65المشروع، والتي كانت مبرمجة بثالثة عشر )
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 خاتمة
إن التوجو االقتصادي الذي تسعى الدولة لترسيخو والذي جندت لو العديد من اآلليات والمتمثل في 
دعم القطاع الخاص وتنويع االقتصاد، بغية تجنب اإلختالالت الناتجة عن االعتماد عمى الريع البترولي 

سواء من حيث  كمصدر رئيسي لتمويل االقتصاد الوطني، توجو كمف الخزينة العمومية مبالغ طائمة
حرمانيا من مداخيل ناتجة عن االمتيازات الجبائية وغير الجبائية المرافقة لموكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب، أومن حيث حرمانيا من تكاليف الفوائد البنكية المدعمة؛ فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى 

المحقق عمى مستوى كبريات اقتصاديات دول  اختالف أنشطتيا، تعتبر بديال تنمويا فعاال بشيادة النجاح
 العالم، غير أن أداء ىذا القطاع عندنا مازال ضعيفا بسبب قيود مازالت تقف أمام تطورىا.

وألجل إعطاء دفع جديد لموكالة ومساعدتيا في تحقيق أىدافيا التنموية االقتصادية واالجتماعية نتقدم 
 بالتوصيات اآلتية:

 اع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعمو إحدى الحمول البديمة لالستثمار من أجل ترقية وتطوير قط
خارج قطاع المحروقات البد من تفعيل دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خالل الفصل بين 

 األغراض السياسية والتنموية لمدولة، أي فصل سياسة االستثمار عن األمور السياسية.  
 حسب احتياجات السوق ومخططات التنمية المحمية باستغالل اإلمكانيات  إعادة توجيو المشاريع

 االقتصادية والثروات البشرية المحمية.

 .توجيو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والنشاطات المولدة لمثروة ولمناصب شغل دائمة 

 شأ في إطار الوكالة ضرورة إنشاء بنوك متخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تن
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث تتكيف مع طبيعة إنشائيا.

  نشاء فرع متخصص في معالجة المشاريع تكوين إطارات الوكالة من أجال مرافقة أصحاب المشاريع، وا 
 ذات الطابع التكنولوجي.

 اإلدارية. التحسين من إجراءات ومدد دراسة الممفات عمى مستوى الوكالة بإزالة العراقيل 
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 1024يونيو  11، الصادر بتاريخ 22، ج.ر عدد  1024يونيو 
 . 102-102نادية طايبي، آليات مكافحة البطالة وترقية الشغل...، مرجع سابق،  ص ص - 27
 . ، المذكور أعاله290-03رقم من المرسوم التنفيذي  3مكرر 25والمادة  2مكرر 25أنظر في ذلك المادة  - 28
مرسوم ، المعدل والمتمم لم1002سبتمبر  5المؤرخ في  178-02من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر في ذلك المادة  - 29

، المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان القروض 1998يونيو  13المؤرخ في  200-98التنفيذي رقم 
 . 2003سبتمبر  10، صادر تاريخ 54ج.ر عدد الممنوحة إياىا لمشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونو األساسي، 

  ، المذكور سابقا.2003سبتمبر  6المؤرخ في  290-03م من المرسوم التنفيذي وق 4أنظر في ذلك المادة  - 30
 أنظر في ذات المادة.  - 31
 2المؤرخ في  234-96مرسوم الرئاسي رقم ، يعّدل ويتّمم ال1002سبتمبر  22مؤرخ في  200-02مرسوم رئاسي رقم  - 32

 . 2003سبتمبر  14، صادر تاريخ 55والمتعمق بدعم تشغيل الشباب، ج.ر عدد  1996يوليو 
  السابق الذكر. 290-03من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر في ذلك المادة  - 33
  .322قادية عبد اهلل، اإلطار القانوني...، مرجع سابق، ص - 34
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 23 ............................... إزشٙى اهلآِٞ، قساءٝ يف اهِع٘ػ املِعٌٞ هوٌؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

-01ٗ 01-10املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ بني قاُُ٘ٛ و٘هٛ/ ٗهد زابح ظافٚٞ، قإ 

10. ............................................................................. 48 

املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف ظى اهقاُْ٘  ًلاُٞ ظباحيٛ زبٚعٞ، األحلاَ اخلاظٞ بتعصٙص

 58 ............................................................... 10-01زقٍ 

محادٗط أُٚطٞ، ح٘ي اهتلٚٚف اهقاُُ٘ٛ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف ظى اهتصسٙع 

 77 ........................................................................ اجلصائسٜ

 83 .............................. قاُْ٘ املِافطٞ ظى  خمت٘ز دهٚوٞ، محاٙٞ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف

 : Le financement des PME en Algérieب٘هٚفٞ/ مح٘ز ميِٚٞ: 

Etat des lieux et perspectives.  ..................... 95 

 122 .......... هدعٍ  املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ  آهٚٞب٘حفغ جالب ُعِاعٞ اهتٌ٘ٙى اهتصازكٛ اهبِلٛ 

 :23 .................. عجٌاُٛ بالي. عقد االعتٌاد اإلجيازٜ ك٘ضٚوٞ هتٌ٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 254 ................................. عّ طسٙق اهب٘زظٞ اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞمحوٚى ُ٘زٝ، مت٘ٙى املؤضطات 

محٚض ميِٚٞ، اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هدعٍ تصػٚى اهصباب كآهٚٞ اهدعٍ ٗمت٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ 

 266 ....................................................... ٗاملت٘ضطٞ: أٙٞ دماعٞ؟

 281 .... حمت٘ت ًطعد، أثس اهعع٘بات اهيت ت٘اجٕ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ عوٟ تِافطٚتٔا-جالي

كسهٚفٞ ضاًٚٞ، أٍٓ اهعساقٚى اهيت ت٘اجٕ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف ظى املتػريات 

 297 .......................................................... االقتعادٙٞ اهدٗهٚٞ

حمٌ٘دٜ مسريٝ. ٗاقع تأٓٚى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اجلصائس يف ظى اهتػريات 

 313 ................................................. اهسآِٞ  اهعاملٚٞ االقتعادٙٞ

 331 ..................... يف اجلصائس ضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞقاؼٛ فسٙدٝ، اهتعدٜ ملع٘قات تسقٚٞ املؤ

 343 .............. اهقيب حفٚعٞ، املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ شسٙم فاعى يف حتقٚق اهتٌِٚٞ املطتداًٞ 
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جوٚى ًُ٘ٚٞ. تفعٚى دٗز املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف حتقٚق اهتٌِٚٞ االقتعادٙٞ 

 :35 ................................................................... ٗاالجتٌاعٚٞ

 393 ............................ عبد اهلل، تقٍٚٚ ًطتجدات تِعٍٚ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ بوعبدهٛ 

 3:5 .................. يف تٌِٚٞ اهعادزات اجلصائسٙٞ ًادٙ٘ هٚوٟ. ؼعف دٗز املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

فتحٛ ٗزدٙٞ، فعاهٚٞ ظِدٗق اهتأًني عوٟ اهبطاهٞ يف مت٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ ٗدعٍ  

 425 ........................................................................ اهتصػٚى

 442 ..... 10-01عٞ اهقاُُ٘ٚٞ ملؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ عوٟ ؼ٘ء اهقاُْ٘ زقٍ شٚذ ُاجٚٞ، اهطبٚ

املتعوق  50/71ًّ اهقاُْ٘ زقٍ  50قساءٝ يف ُغ املادٝ حطاّٙ ضاًٚٞ، ملني عبد احلٌٚد،   

 453 ................... باهقاُْ٘ اهت٘جٚٔٛ هتط٘ٙس املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 l’analyse des contraintes de la PME كباي ظربِٙٞ،

Algérienne et les perspictives 

d’amélioration    ............................................... 489 

 498 ............................. فازضٛ مجٚوٞ. ًفَٔ٘ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اهقاُْ٘ اجلصائسٜ

 4:8 .................... اًوٞ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف قاُْ٘ املِافطٞ اجلصائسًٜع غاهٚٞ،ڤوسم  

اهيت  ٗإشلاهٚاتٔا 01/10قاُْ٘  ظى   قادزٜ فوٞ، ًفَٔ٘ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف

 525 ........................................................................ ت٘اجٔٔا

أٙت أحطّ ُ٘زٝ، إطالق ُصاط املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ هتٌِٚٞ تِافطٚتٔا عوٟ ؼ٘ء اهق٘اُني 

 538 ..................................... املطتحدثٞ هتط٘ٙس االقتعاد يف اجلصائس

 556 ................... ععاَ ظربِٙٞ، تصجٚع إُصاء املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اهتصسٙع اجلصائسٜ

 573 .... 01/10آضٚا، اهبٚئٞ اهقاُُ٘ٚٞ هوٌؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف ظى اهقاُْ٘ زقٍ  ب٘ط٘طّ

 589 ..................... دٗاس ًسٍٙ، إجساءات تأٓٚى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اهتصسٙع اجلصائسٜ

بُ٘عٚاز ٗٙصٝ، حاجٞ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ إىل عقد االعتٌاد اإلجيازٜ كأضو٘ب حدٙح 

 5:6 ............................................... ا يف اجلصائسهتٌ٘ٙى اضتجٌازاتٔ
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 :61 .......... املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف ظى ًطتجدات اهقاُْ٘ اجلصائسٜخيوف فاطٌٞ اهصٓساء، ا

 :63 .......................... ب٘عساب أزشقٛ، األجٔصٝ امللوفٞ بؽٌاْ قسٗض املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 656 .................... دفسٙا هٚدٙٞ فطٌٞ، عّ اهلٚئات املتدععٞ يف دعٍ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 668 .................... ٘د، اإلطاز اهقاُُ٘ٛ هتٌ٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ عرب اهب٘زظٞحامت ً٘ه

 678 ....... ت٘كاهٛ ٗٓٚبٞ، املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ كآهٚٞ فعاهٞ ملعاجلٞ ًصلى اهبطاهٞ يف اجلصائس 

ًاهم فاطٌٞ اهصٓساء، دٗز اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هدعٍ تصػٚى اهصباب يف اهِٔ٘ض باملؤضطات 

 697 ............................................................ اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 6:6 ............ ب٘غامن كآِٞ، آهٚات دعٍ ٗتسقٚٞ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اهتصسٙع اجلصائسٜ 

خوٚى عبد اهسمحاْ، دٗز اهلٚاكى ٗاهلٚئات اهداعٌٞ هوٌؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ اجلصائسٙٞ يف 

 723 ................................................................ حتقٚق اهتٌِٚٞ

 741 ................... ٗاملت٘ضطٞخوٚى ضً٘ٚٞ، اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هوتصػٚى كآهٚٞ هدعٍ املؤضطات اهعػريٝ 

شسٙفٛ ٗٙصٝ، اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هدعٍ تصػٚى اهصباب كآهٚٞ هدعٍ ٗتط٘ٙس املؤضطات اهعػريٝ 

 754 ...................................................................... ٗاملت٘ضطٞ

 768 ............... مت٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اجلصائس يف دعٍ  عب٘ أُٚطٞ، األضاهٚب املتدرٝ

ٝ ٗاملت٘ضطٞ ٗتسقٚٞ عصٙصٜ هٚوٟ، اهِعاَ اهقاُُ٘ٛ اجلدٙد ه٘كاهٞ تط٘ٙس املؤضطات اهعػري

االبتلاز كٌؤضطــــــــــٞ عًٌ٘ٚـــــــــٞ ذات طابــــــع خاػ: االضتجابٞ 

 782 ............................................................... حلتٌٚٞ االظالح

مسسٗد عبد اهقادز، ًعاٙري تعِٚف املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ ٗاثسٖ عوٟ االضتفادٝ ًّ اهدعٍ 

 683 ........................................................................... املاهٛ

بالي، ًطآٌٞ ضٚاضٞ اهتصػٚى يف مت٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ: دزاضٞ حاهٞ  ب٘طبٚبٞ

 7:8 ....................... اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هدعٍ ٗتصػٚى اهصباب فسع ضلٚلدٝ

 822 ............ خ٘اتسٝ ضاًٚٞ، دٗز ًصاتى املؤضطات )احلاؼِات( يف دعٍ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 835 ...............................  اآلهٚات اهقاُُ٘ٚٞ هدعٍ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞبّ حدٝ ٙعق٘ب، 
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 847 ................ تٚاب ُادٙٞ، اهت٘جٕ ذم٘ تقِٚٞ اهتف٘ٙض كآهٚٞ هدعٍ املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 859 ............... أمن٘ذًجا ٗالٙٞ ٗٓساْ املت٘ضطٞاملؤضطات اهعػريٝ ٗ  اإلضالًٛ اهتٌ٘ٙىضاٙح فاطٌٞ، 

 877 ............ يف حتقٚق اهتٌِٚٞ االقتعادٙٞ هوٌؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ كطاي ضاًٚٞ، دٗز احل٘كٌٞ

هطفٛ حمٌد اهعاحل،  االتفاقات يف قاُْ٘ املِافطٞ بني احلعس ٗاجل٘اش ٗأثسٓا عوٟ تِافطٚٞ 

 899 ..................................................املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

ً٘ضٟ قطازٜ، املِاٗهٞ يف اهعفقات اهعًٌ٘ٚٞ ٗدٗزٓا يف تلجٚف ُطٚج املؤضطات اهعػريٝ 

 914 ...................................... ملت٘ضطٞ ٗحتقٚق اهتلاًى االقتعادٜٗا

ٗاملت٘ضطٞ يف ظى  هػٌٚٞ فؽٚوٞ، اآلهٚات اهقاُُ٘ٚٞ هتفعٚى عقد املِاٗهٞ هوٌؤضطات اهعػريٝ

 932 .................................................. ًطتجدات اهقاُْ٘ اجلصائسٜ

 949 ............ دً٘ط حلٌٚٞ، ًطآٌٞ اهبِ٘ن ٗاملؤضطات املاهٚٞ يف مت٘ٙى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 961 ................................. اهبٚئٛ داخى املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ أٙت ٙ٘ضف ظربِٙٞ، اهبعد

املؤضطات  ٗدعٍ بوقاضٍ، ًطآٌٞ اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هدعٍ ٗتصػٚى اهصباب يف إُصاء ُطٍٚدكاز 

 973 ............................................................ اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 986 .................................. دزاُٛ هِٚدٝ، ًلاُٞ ٗٗاقع  املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اجلصائس

 9:4 .......... هتط٘ٙس املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اجلصائسضعدٜ ضاًٚٞ، ٗاقع املِعً٘ٞ املؤضطاتٚٞ 

 18: ........... تقٍٚٚ ُصاط اهلٚئات اهداعٌٞ هوٌؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ اجلصائسٙٞظحساٜٗ إمياْ، 

 39: .................................... أٗشّ هٚوٛ، اهعع٘بات اهيت ت٘اجٔٔا املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ

 56: ...................... حدٝ اهبطاهٞ وتقوٚى ًّضوٌٚاُٛ محٚدٝ، املؤضطات اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ كآهٚٞ ه

أٙت ً٘ه٘د ضاًٚٞ، تقٍٚٚ دٗز اه٘كاهٞ اه٘طِٚٞ هدعٍ ٗتصػٚى اهصباب يف دعٍ ٗمت٘ٙى املؤضطات 

 73: ................................................ اهعػريٝ ٗاملت٘ضطٞ يف اجلصائس


