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ا العمل املتواضع اىل الوالدين العزيزين حفظهما اهللا واطال اهللا يف عمرمها ، واىل إخوايت االعزاء امينة ، ذهدي هأ

وابناءها تاج الدين ، جميب الرمحان ، صهيب وزوجها  وابنتها الكتكوتة اسراء وخرية ، وهيبة ماما و زوجها فريوز 

، جالل ، ميلود واىل كل اهلي خاصة ابن والكتكوتة رؤيةوالكتكوتة ماريا ، ورضا وزوجته وابناءه خرية وبراهيم 

ة التعليم االبتدائي قالدرس مصطفى ، واىل صديقايت ، ذدون ان انسى مديرة وكاتيبات واساتوحسنية  عمي ، 

اىل التعليم   مدرسة قالدرس مصطفى،و التعليم االبتدائي وكاتيبات  ة ذاساتمديرة و  واىل كل مسيحة ، صافية  ،

واىل طاقم مؤسسة الظهرة فيب حجاج واىل كل من متىن يل اخلري يف حيايت واىل زمالئي قسم العلوم اجلامعي ، 

  . 2014/2015التسري  ختصص مالية نقود وتامينات .وتعاون دويل دفعة 

 كرهم  "       ذ را لمن فاتني ذ"وع



  

  

  نحمد اهللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره ونستعينه كما ينبغي لجالل

  وجهه وعظيم سلطانه ونستغفره ونتوب اليه .

  مستغانم . –و نتقدم بالشكر والعرفـان لكل اساتذة جامعة عبد الحميد بن باديس  

  وخاصة الى االستاذة المؤطرة  بن نامة فـاطمة الزهراء

  .  DAHRA VIPواالستاذ بوكبير جاللي المؤطر بالمؤسسة  

  وكل عمالها وعامالتها والى طلبة السنة الثانية ماستر علوم اقتصادية دفعة

 

  والى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة من بعيد او قريب.



 المقدمة العامة
 

 
  أ

 عامة  مقدمة                                                

 بعد متيزت حيث العامل دول إقتصادات من كغريها حتوالت اجلزائر يف االقتصادية التنمية عرفت         

 وتطورها إنشاءها يف ساعد اليت الضخمة وا�تمعات الكبرية العمومية املؤسسات على باالعتماد االستقالل

 اليت العاملية البرتولية االزمة غاية إىل ذلك على احلال واستمر ذاك ان البرتول سعر يشهده كان الذي االرتفاع

 يف تفكر اجلزائر ومنها البرتول إرادات على املعتمدة الدول من جعل حمسوسا اخنفاضا البرتول اسعار فيها شهدت

 ومتوسطة صغرية املؤسسات هيكلة اعادة ايل فاهتدت البرتول عن كبديل جديدة اإلقتصادي لإلنعاش خطة

 توجد ال بانه تيقنها من انطالقا وهذا بذلك للخواص ا�ال وفتحت جديدة ومتوسطة صغرية مؤسسات وإنشاء

 الدول من العديد جتربة ذالك على والدليل واملتوسطة الصغرية املؤسسات من اجنع الراهن الوقت يف تنموية وسيلة

 . املؤسسات هذه على االعتماد خالل من بإقتصادها النهوض استطاعت اليت

 من حتققه ما خالل من املؤسسات هذه امهية على الدليل جيد ونوعا عددا املؤسسات هذه لتطور واملتتبع   

 على عالية تشغيلية معداالت حتقيق يف املتمثلة و هلا االساسية للميزة وذلك اجتماعية ابعاد ذات اقتصادية اهداف

 . منهم الشباب خاصة ا�تمع افراد مستوى

 إلنشاء اسرتاجتية انتهاج خالل من املؤسسايت القطاع يف جزئية تغريات احداث على اجلزائر ركزت وقد   

 هذا يؤكد وما الشاملة التنمية يف ودورها واملتوسطة الصغرية املؤسسات هيكلة واعادة واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 .املؤسسات هذه لدعم وكاالت وإنشاء القطاع هلذا خاصة وزارة هو التوجه

لك اىل ذوتعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة حجز الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ويعود 

االقتصاد الوطين من حيث دورها الرائد يف توفري فرص عمل جديدة ، وحتقق للمردودها االقتصادي االجيايب على 

زيادة متنامية يف حجم االستثمار وما حتققه من تعظيم للقيمة املضافة ، وزيادة حجم املبيعات جبانب دورها 

دورها احليوي  التنموي الفعال بتكاملها مع املنشات الكبرية يف حتقيق التكامل بني االنشطة االقتصادية ، ويظهر

) من امجايل املنشات العاملة يف معظم دول 90-  80متثل حنو (يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ا�ا 

 العامل وهلا مسامهات كبرية يف الصادرات .

 

  



 المقدمة العامة
 

 
  ب

 : التالية االشكالية بطرح هذا حبثنا سنستهل املؤسسات هذه حتتلها اليت املكانة هلذه ونظرا

 تدور الذي الرئيسي المحور بإعتبارها الشاملة التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور ماهو   

  ؟ التنمية هذه حوله

  و تندرج تحت هذه االشكالية االسئلة الفرعية التالية : 

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؟ وماخصائصها واشكاهلا؟ ما هو مفهوم  - 

ماهي املشكالت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؟ وعوامل انتشار وجناح املؤسسات الصغرية  - 

 واملتوسطة ؟ 

 :فرضياتال

 . اجلزائري االقتصادي هيكل يف التنمية لعملية الرئيسي احملرك دور تلعب واملتوسطة الصغرية املؤسسات - 

 . السوق اقتصاد حنو اجلزائري االقتصادي اهليكل توجه ظل  يف عنها غىن ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات - 

 املؤسسات  الصغرية واملتوسطة هي وحدات اقتصادية إنتاجية . - 

لالجابة على هذه االشكالية قمنا باتباع منهجية وصفية حتليلية ملتابعة النشاط االقتصادي هلذه املؤسسة وشرح  

الصفات و الدروس املمكن حتليلها وفق ما سنتناوله يف حبثنا يتميز ببعض الذي ميكانيزمات عملها يف االقتصاد 

 هذا املتمثل يف مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت.

حيث تنقسم دراستنا يف هذا البحث اىل ثالثة فصول وكل فصل اىل ثالثة مباحث ، واملبحث اىل ثالثة او  - 

 ي ,اربعة مطالب ، حيث اعتمدنا يف هذا التقسيم على جانب نظري وتطبيق

فتناول دور املؤسسات الصغرية  الفصل الثاينتطرقنا يف الفصل االول اىل ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.، اما 

واملتوسطة يف احداث التنمية الشاملة يف اجلزائر .و قمنا بدراسة تطبيقية و ذلك يف الفصل الثالث حيث تطرقنا اىل 

 دهرة فيب لرتبية الدواجن . دراسة حالة :

  همية الدراسة :ا

 .يف اجلزائر  امهية املوضوع ومدى انتشاره  -

 إعطاء الشباب فكرة عن انشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، والدور الفعال الذي تلعبه يف حتقيق التنمية . -



 المقدمة العامة
 

 
  ت

 دور املؤسسات يف ختفيض نسبة البطالة وتوفري مناصب الشغل . -

  : أسباب اختيار الموضوع 

  مل يكن اختيار املوضوع عشوائيا ، و إمنا تأسس على جمموعة دوافع و أسباب أمهها : 

 امليل الشخصي ملثل هذه القضايا ذات الطابع احلديث ، خاصة و أ�ا متثل انشغاالت الساعة الراهنة  -

 .الفضول العلمي يف معرفة مدى إدراك املنظمة اجلزائرية المهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -

 ندرة البحوث يف هذا املوضوع . -

أمهية الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف املنظمة االقتصادية ، خاصة يف ظل إحساسنا ب -

 األوضاع االقتصادية العاملية الراهنة .

 أهداف البحث : 

  وقع اختيارنا ملوضوع البحث هذا بغية الوصول إىل األهداف املرجوة التالية : 

 باعتبارها من املفاهيم احلديثة يف إدارة األعمال . املؤسسات الصغرية و املتوسطة ط الضوء على مفهومتسلي -

  عرض مزايا املؤسسات الصغرية و املتوسطة أثناء ممارسة نشاطها . -

 الكشف عن أهم العقبات و العراقيل اليت تقف يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة -

  : صعوبات البحث 

  هل التخصص أن موضوع البحث موضوع حديث ، لذلك اعرتض العمل بعض الصعوبات : ال خيفى على أ

انتشار ذهنية انفصال اجلانبني النظري و التطبيقي و تقييد حرية البحث حبجة السرية املهنية و صعوبة احلصول  -

 على املعلومات  . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الثاني لفصل ا  

 في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور

الجزائر في الشاملة التنمية احداث  
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فصل الثالثال  

لظھرة فیباالدور اإلقتصادي لمؤسسة   
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  مقدمة الفصل :

بدات اجلزائر عملية االصالح يف ا�ال االقتصادي من خالل تشجيع االستثمار سواء اجنيب اوداخلي ،      

وكانت املؤسسات الصغرية واملتوسطة على قائمة االستثمار الداخلي حيث مت وضع برنامج خاص لالهتمام �ا ، 

االجراءات الالزمة النشاءها وكذلك وذلك من خالل انشاء وزارة مؤسسات صغرية ومتوسطة اليت تقوم بوضع 

  سن القوانني احملددة لشرعيتها .

 يف  االقتصادية فعاليتها على تربهن إن األخريتني العشريتني خالل واملتوسطة الصغرية املؤسسات استطاعت لقدو 

 جامع مفهوم صياغة االقتصاديون ،وحياول �ا االهتمام زيادة إىل أدى ما هذا ، االقتصادي النشاط ترقية

 تطور مراحل وكذا واألشكال املفاهيم تناول يتم الفصل هذا خالل ومن  .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

 .التالية املباحث خالل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 .املتوسطة و الصغرية املؤسسات مفهوم :األول المبحث

  وخصائصها واملتوسطة الصغرية املؤسسات  أشكال:الثاني المبحث

مراحل وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة   :  المبحث الثالث
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   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفهوم:األول المبحث

ان تعدد واختالف وتنوع مؤسسات يف حجمها وفروع نشاطا�ا واشكاهلا القانونية ، وخاصة مع التطور        

الذي شهده ا�تمع املعاصر وظهورها انواع من املنتوجات واخلدمات اليت الميكن حصرها ، جعل عملية تعريف 

هذا سوف حناول عرض اكثر من تعريف للمؤسسة ، ومن بني هذه  املؤسسة تصعب بشكل كبري ، وامام كل

   التعاريف منها.  

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف معايري :األول المطلب

 من جمموعة ختص وهي واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف يف املستخدمة املعايري أهم من هي :الكمية المعايير

 :املعايري بعض تناول يلي فيما وسيتم النقدية، املؤشرات من أخرى وجمموعة االقتصادية التقنية املؤشرات

 هذه من الرغم على ،لكن النسيب والثبات بالسهولة تتميز اليت املؤشرات من وهو :العمال عدد معيار - 1

 املعيار هذا على املطلق االعتماد لآلن املؤشر هذا استعمال يف احلذر توخي وجوب يرى من هناك إن إال السهولة

 مؤسسات العمالية الكثافة ذات املؤسسات أساسه على تعترب حيث للمؤسسات خاطئ تصنيف إىل يؤدي قد

 أخرى عوامل هناك إن كما والتكنولوجية الرأمسالية بالكثافة العمالية الكثافة هذه تعوض اليت تلك إىل بالنظر كبرية

 يف العائلة أفراد اشتغال وكذا بالعمال التصريح عدم ظاهرة يف تتمثل املعيار هذا استعماهلا يف احلذر توخي جيب

   العائلية املؤسسات

 كان إذا الصناعية،حبيث املشروعات حجم حتديد يف كثريا املعيار هذا يعتمد :المستثمر المال راس معيار - 2

 بعني االخذ مع متوسطة او صغرية املؤسسة اعتربت  نسبيا صغريا كان إذآ اما كبريا املستثمر املال راس حجم

  . مؤسسات يف عمال كو�م مع .دولة لكل االقتصادي النمو درجة االعتبار

  وذلك املختلفة والتجارية الصناعية  املشروعات حتديد يف مزدوج معيار ويعترب :المال وراس العمالة معيار - 3

 أقصى حد وضع على يعمل واحد معيار يف املال راس ومعيار العمالة معيار أي السابقني املعيارين بني باجلمع

 1. الصغرية الصناعية املشروعات يف الثابتة الرامسالية لالستثمارات معني  مبلغ جبانب لعدد،العمال

  

  

                                                 
  .15، ص 2002,دار العسير للنشر و التوزيع و الطباعة ,عمان 1ماجد عطية ،ادارة المشروعات الصغيرة,ط  1
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 :النوعية المعايير

  لوحدها قدر�ا عدم وبالتايل السلبية اجلوانب عدد من تتضمن ا�ا لوحظ الكمية للمعايري تطرقنا خالل من

 املعايري وهي اخرى معايري يدرجون االخرى املؤسسات من وغريها واملتوسطة الصغرية املؤسسات بني الفصل

 :تتمثل اليت النوعية

 .امللكية •

 .املسؤولية •

  .االستقاللية •

  .1السوق من املؤسسة حصة •

 تعود واملتوسطة الصغرية املؤسسات غالبية ان حيث اهلامة النوعية املعايري من املعيار هذا يعترب : الملكية معيار

 املدير دور يلعب عائلية او فردية معظمها اموال شركات او اشخاص شركات شكل يف اخلاص القطاع ايل ملكيتها

  ..الوحيد القرار إختاذ وصاحب واملنظم

 يقوم الذي الوحيد املتصرف ميثل هلا مالكا بإعتباره املؤسسة صاحب فإن املعيار هذا حسب : المسؤولية معيار

 و و القانونية املسؤولية فان اخل، والتسويق التمويل منوذج وحتديد املؤسسة داخل العمل تنظيم و القرارات بإختاذ

 وحده عاتقه علي تقع االدخارية

  يذال  اهلدف كونه بالسوق املؤسسة تربط اليت احلتمية العالقة إيل بالنظر : السوق من المؤسسة حصة معيار

 السوق داخل وامهيتها وز�ا على باالعتماد املؤسسة هذه حجم لتحديد مؤشرا �ذا يعترب فهو منتجا�ا إليه تؤول

 اليت تلك اما كبرية املؤسسة هذه اعتربت كلما وافرة وحظوظا كبرية فيه املؤسسة حصة كانت كلما الذي

 2.متوسطة او صغرية فتعترب حمدودة وجماالت مناطق يف وتنشط منه يسري جزء على تستحوذ

  

  

                                                 
  16ماجد عطية ،المرجع السابق ذكره.ص  -  1

  . 66ص  2003عبد اهللا بلزناس ، عبد الرحمان عنتر ، مشكالت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة واساليب تطويرها مجلة دولية ، سكيكدة  -  2
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 واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف حتديد: الثاني المطلب

 تعريف حتديد ،وميثل واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تعريف حتديد صعوبة الذكر؛تتبني السابقة املعايري خالل من

 هذا حتديد إن العلم مع خاصة املوضوع هلذا معاجلتها طريق يف  رئيسية خطوة املؤسسات هلذه ودقيق شامل

 الباحثني من العديد باعرتاف وذلك القطاع �ذا املهتمة األطراف خمتلف أمام كبريا عائقا  يشكل التعريف

 بالتنمية املهتمة الدولية واملنظمات اهليئات بإعرتاف وايضا املؤلفني و الباحثني من العديد  باعرتاف وايضا واملؤلفني

 هذه مكانة و امهية يعكس تعريف حتديد  اىل الوصول قبل.واملتوسطة الصغرية املؤسسات وامناء ،وترقية االقتصادية

 1 : التاليني السببني يف واملتمثلة االقتصادي احمليط يف املؤسسات

  . االقتصادي النمو درجة إختالف •

 . االقتصادي النشاط طبيعة إختالف •

  االقتصادي النمو درجة إختالف: االول السبب

 صناعيا إقتصاديا متقدمة دول اىل االقتصادي النمو ناحية من انقسامه يف املتمثلة االن العامل طبيعة مع    

 بطيء إقتصادي منو ذات النمو طريق يف سائرة او اقتصاديا متخلفة ،ودول ومستمر كبري بنمو تتمتع وتكنولوجيا

   السالف االول الصنف من احدمها لدولتني ا�ال نفس يف تنشط مؤسستني بني املقارنة من جعل سليب يكن مل ان

 او االمريكية املتحدة كالواليات متقدم بلد يف الصغرية فاملؤسسة. مطلقة غري الثاين الصنف من االخرى و الذكر  

 حجم مع باملقارنة مثال،وهذا كاجلزائر نامي بلد أي يف متوسطة او كبرية مؤسسة اعتبارها ميكن اليابان او

 2.فيها املوظفني العمال وعدد عليها تتوفر اليت االمكانيات

 .االقتصادي النشاط طبيعة إختالف :الثاني السبب

 كعنصر الطبيعة تستخدم مؤسسات من وتنوعه الخرى مؤسسة من االقتصادي النشاط طبيعة إختالف ان

  اخل... املواشي الزراعة،الصيد،تربية( الفالحية كاملؤسسات اساسي

 الصناعية املؤسسات) السلع إنتاج و االولية املواد حتويل على تعمل ،ومؤسسات االستخراجية واملؤسسات

 حتديد عملية صعوبة إىل ادى املالية واملؤسسات النقل كمؤسسات للغري خدمات تقدمي على تعمل ومؤسسات

  . واملتوسطة الصغرية للمؤسسات دقيق

                                                 
1 - julien P,A et marcheshay ،la petite eneprise ،1987، P 33. 

امللتقى حول التسيري اجليد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، اجلزائر زايزي بلقاسم ، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،  -  2

  ص 2003
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 مؤسسات عكس على كبرية ومالية عمالية وطاقات ضخمة استثمرات أي حتتاج مثال الصناعية فاملؤسسات

 كاملؤسسات كذلك بسيطة ومالية عمالية وطاقات بسيطة اسثمارات نشاطها طبيعة عليها يفرض اخرى إقتصادية

 الوظائف وتعدد املهام توزيع على يعتمد معقد تنظيمي هيكل الصناعية املؤسسات يف جند كما التجارية

 1 .بسيط  تنظيم هيكل جند حيث التجارية املؤسسات مع مقارنة القرار اختاذ ومستويات

 املتوسطة و الصغرية للمؤسسات املختلفة جتارب تعاريف: الثالث لمطلبا

 إما �ا خاصا تعريفا دولة كل تبين إىل الخرى دولة من سلفا ذكر كما االقتصادي درجة النمو إختالف ادى لقد

 . دولية هيئات او مبجموعات خاصة خمتلفة تعاريف كذلك توجد كما االداري او القانوين اجلانب على معتمدة

 : المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات االمريكية المتحدة الواليات تعريف

 ا املؤسسات فإنت املؤسسا هذه إدارة نظم الذي 1953 لعام واملتوسطة الصغرية املؤسسات قانون حسب   

  على تسيطر ال حيث مستقلة بطريقة وإدار�ا إمتالكها يتم اليت املؤسسات من النوع ذلك هي واملتوسطة الصغرية

 تفصيال اكثر تعريف لتحديد العاملني وعدد املبيعات معياري على إعتمد وقد نطاقة يف تنشط الذي العمل جمال 

  2:كمايلي املؤسسات هذه القانون حدد فقد

 . سنوية كمبيعات دوالر مليون 5 اىل1 من بالتجزئة والتجارة اخلدمات مؤسسات •

 .سنوية كمبيعات دوالر مليون 15 اىل 5من باجلملة التجارة مؤسسات •

   .االقل على عامل 250 العمال عدد الصناعية املؤسسات  •

  : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسة اليابان تعريف

 لعام واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول االساسي القانون حسب تعريفها يف اليابان إعتمدت •

  مليون ين يباين  100ال بتجاوز راس ماهلا  املؤسسات فهذه العاملة اليد املال راس معيارعلى  1 19423

  :3التايل النحو على فيايت القطاعات حسب التقسيم اما عامل 300 عماهلا عدد يتجاوز وال

                                                 
  . 25، 23، ص  1997عمري صخري ، مبادئ االقتصاد الوحدوي ، دوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -  1

  . 06زايزي بلقاسم ، مرجع سابق ذكره ، ص   - 2

والمتوسطة الواقع و التجارب ومعطيات الظروف الراهنة ، الملتقى الدولي حول متطلبات جابر عبد الرزاق السنور ، المنشأت الصغيرة  - 3

  .04ص  2006افريل  18-17تاهيل المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ، الشلف 
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 ال العمال وعدد ين مليون 100 من اقل املستثمر املال راس الفروع وباقي واملنجمية الصناعية املؤسسات •

  عامل 300 يفوق

 . عامل 100 من اقل العمال وعدد ين مليون 30 يفوق ال املال راس باجلملة التجارة •

  .عامل 50 من اقل العمال وعدد ين مليون 10 يفوق ال املال راس واخلدمات بالتجزئة التجارة •

 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تعريفها يف تعتمد اهلند كانت : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الهند تعريف

 املساعدة عدم إىل ادى مما 50 يتجاوز ال اقصى حد وضعت حبيث العمال وعدد املستثمر املال راس معيار على

 وحده املال راس على التعريف بقصر 1968 سنة احلكومة قامت مث ومن البطالة مشكلة حدة من اخلفيف يف

  روبية الف 750 ماهلا راس  يتجاوز مل إذا اهلند يف متوسطة او صغرية تعترب املؤسسات اصبحت وبالتايل

 1. املؤسسة توظفهم الذين العمال لعدد اقصى حد وضع وبدون -أمريكي دوالر 1000000 يعادل ما او

 كان والذي املتوسطة و الصغرية املؤسسات  تعريف 1996 سنة األوريب االحتاد وضع : االوربي االتحاد تعريف

 ،او أجزاء 10 من اقل تشتغل مؤسسة هي واملتوسطة املصغرة فاملؤسسات. األعضاء البلدان لكل توصية موضوع

 ماليني 7 يتجاوز ال سنوي األعمال رقم وتنجز أجري 50 من اقل وتشغل  االستقاللية معايري توافق اليت تلك هي

  .اورو ماليني السنوية ميزانيتها لتتعدى أو اورو

 تعريفها يف اسيا شرق جنوب بلدان تعتمد: والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات أسيا شرق جنوب بلدان تعريف 

 على أساسية وبصفة يعتمد بتصنيف هيمنز و بورش قام حيث حديثة دراسة على واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

 اجلدول يف متمثل التصنيف وهذا الدول هذه لدى عامة بصفة به فعرت م التصنيف هذا وأصبح العمالة معيار

  2وبالتايل :

  

    

                                                                                                                                                         

  
  .06، 05كره ص ذ جابر عبد الرزاق السنور ، مرجع سابق   - 1

2
زغيب شهرزاد وعيساوي ليل ، مداخلة تحت عنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، واقع وافاق الملتقى الوطني االول  -   

  .13.ص 2002افريل  9-8ودورها في التنمية ، جامعة عمار تليحي ، االغواط  PMEحول 
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  ) 1- 1جدول رقم (     

 تصنيف بروتشن وهيمنز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال       

 حرفية عائلية مؤسسة  عمال 9 اىل 1 من

  صغرية مؤسسة عامل 49 اىل 10 من

 متوسطة مؤسسة  عامل 99 اىل 50 من

 كبرية مؤسسة  عامل 100 من

1 .وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر: 
  

 : والمتوسطة الصغيرة  للمؤسسات المتحدة االمم هيئة تعريف

 يف استندت لذلك واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف احملاسبة دور حول هلا تقرير يف املتحدة االمم هيئة توصلت

 الطبيعة حتديد يف هاما عامال يشكالن حيث واحلجم  العمالة معيار على املؤسسات هلذه تقرييب تعريف دراستها

  . الدراسة هذه الغراض التالية التعاريف واوردت التجارية للكيانات االقتصادية

 هذه تتسم اشخاص ومخسة واحد  شخص مابني يستخدم جتاري عمل كل  هي :الصغر البالغة المؤسسات

 .واخر شخص بني العالقة اساس عل مباشرة بإدار�ا حد اىل انشطتها ببساطة املؤسسة

 العمل هلذا ويكون شخصا 50 و6 بني يرتاوح ما يستخدم الذي التجاري العمل �ا يقصد : الصغرية املؤسسة

 2.واحد مادي موقع من اكثر له يكون ان املتصور ومن النشاط خطوط من عدد غالبا

 الصغرية للمؤسسات اجلزائر يف املستخدم التعريف يتلخص : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الجزائر تعريف

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون املتضمن 2001 يف الصادر 18-01 القانون يف واملتوسطة

 الربعة مادته يف القانون هذا حيتوي حيث االعمال ورقم العمال عدد ي معيار على اجلزائر فيه اعتمدت  والذي

 املؤسسات بني احلدود لتبني منه 7،6،5 املواد ذلك بعد تايت مث واملتوسطة الصغرية للمؤسسات جممل تعريف على

 .بينها فيما

                                                 
   14، ص 1953في تحقيق التنمية ، دار النهضة العربية ، مصر  صفوف عبد السالم عوض اهللا ، اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها -  1

  22ص  2004انور طلبة ، العقود الصغيرة للشركة والمقاولة والتزام المرافق العامة ، المكتب الجامعي الحديث، الجزائر  -  2
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 وتشغل واخلدمات السلع إنتاج مؤسسة با�ا القانونية طبيعتها مهما تعرف : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 مخسمائة السنوية حصيلتها جمموع يتجاوز ال او دينار ملياري السنوي اعماهلا يتجاوزرقم وال عامال 250و1 مابني

  .االستقاللية ملعيار استفاءها مع دينار مليون

 200 حمصورين اعماهلا رقم ويكون عامال 250 و 50 بني ما تشتغل مؤسسة با�ا تعرف :المتوسطة المؤسسة

 . ردينا مليون 500 و100 مابني  السنوية حصيلتها جمموع يكون او وملياري دينار مليون

 مليون 200 السنوي اعماهلا رقم يتجاوز وال شخصا 49و 10 مابني مؤسسة با�ا تعرف: الصغيرة المؤسسة

 . دينار

 20 من اقل اعمال رقم وحتقق عمال 9 اىل واحد عامل مابني تشغل مؤسسة با�ا تعرف: المصغرة المؤسسة

 1.دينار ماليني 10 السنوية حصيلتها جمموع يتجاوز ال او دينار مليون

 . املتوسطة الصغرية املؤسسات وخصائص اشكال : الثاني المبحث

 اخذ  النؤسسات من النوع هذا على فرض وطبيعتها واملتوسطة الصغرية املؤسسات وانشطة جماالت تنوع ان

 .الكبرية املؤسسات عن متيزها وخصائص عديدة اشكال

 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات اشكال: االول المطلب

 :وهي واملتوسطة الصغرية املؤسسات تصنيف اساسها على يتم معايري عدة هناك

 . التوجه طبيعة حسب تصنيف •

  املنتجات طبيعة حسب التصنيف •

 حسب واملتوسطة الصغرية املؤسسات تصنيف ميكن :التوجه طبيعة حسب واملتوسطة الصغرية املؤسسات تصنيف

 :ايل توجهها

 . مؤسسات عالية مؤسسات •

                                                 
، 4ؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، المادة الصادر عنة وزارة الم 01/18قانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  - 1

/ 15/12بتاريخ  77الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  2011/  12/12الموافق ل  1422رمضان  27المؤرخ في 

  . 6، 5ص  2001
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 .تقلدية مؤسسات •

  .متطورة شبه متطورة مؤسسات •

 من الغالب يف مكونة وتكون املنزل إقامتها موضع من تتخذ اليت املؤسسات وهي :العائلية المؤسسات •

 .حمدودة بكميات تقلدية سلع بإنتاج وتقوم العاملة اليد االحيان غالب يف وميثلون العائلة افراد مسامهات

 .1باملقاولة يعرف ما أي املصانع لفائدة السلع من جزء بإنتاج تقوم املتطورة البلدان ويف

 الن هذا السابق النوع اىل كثريا يقرتب او يعرف املؤسسات من النوع هذا : التقلدية المؤسسات •

 النوع عن مييزها ما ولكن تقلدية منتجات وتنتج العائلة مسامهة على الغالب يف تعتمد التقليدية املؤسسة

 .2بسيطة وسائل على وتعتمد النزل عن ومستقلة صغرية ورشات يف تكون ا�ا هو السابق

 السابقني النوعيني عن املؤسسات من النوع هذا يتميز : المتطورة وشبه المتطورة المؤسسات •

 اجليد  التنظيم ناحية من او التوسع ناحية من سواء احلديثة الصناعة وتكنولوجيات لتقنيات بإستخدامه

  .العصرية احلاجات و احلديثة الصناعة ملقياييس مطابقة منظمة منتجات إنتاج ناحية من او للعمل

 :املنتجات طبيعة حسب واملتوسطة الصغرية املؤسسات تصنيف

 :وهي اساسية انواع ثالثة التصنيف هذا مييز

 .استهالكية سلع إنتاج مؤسسات •

 .3واخلدمات السلع إنتاج مؤسسات •

 : مثل اويل إستهالك ذات سلع بإنتاج تقوم : االستهالكية السلع إنتاج مؤسسات •

 .الغذائية املنتجات •

 الفالحية املنتجات حتويل •

                                                 
  .294كره ص ذ انور طلبة ، مرجع سابق  -  1

عثمان لخلف ، رسالة ماجستير دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ،معهد العلوم االقتصادية ،الخروبة ،  -  2

  .36، ص  1995

على المو، ص.م ،وزارة التجديد والتعاون الدولي االردن  1997-73رقيق عمرو واخرون ، اثار السياسات االقتصادية واالجتماعية  - 3

  33ص 1995
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 ود.اجلل منتجات •

 .ومشتقاته اخلشب ومنتجات الورق •

 سهولة وكذلك العاملة لليد املكثف الستخدامها الصناعات هذه مثل على املؤسسات اعتماد سبب ويرجع

 1.التسويق

 : يف تنشط اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات يضم وهو : والخدمات السلع انتاج مؤسسات •

 . النقل قطاع •

 .الكهرومائية و امليكانكية الصناعة •

 . والبالستكية الكيميائية الصناعة •

 .البناء مواد صناعة •

 مواد يف خاصة منتجا�ا على الكبري احمللي الطلب اىل الصناعات هذه مثل علي االعتماد سبب ويرجع

 .البناء

 لتنفيذ وادوات معدات بإستخدام املؤسسات من النوع يتميزهذا : التجهيز سلع إنتاج مؤسسات •

 ،وخصائص بنطبق الذي االمر اكرب رامسال بكثافة كذلك تتميز فهي حديثة تكنولوجيا ذات إنتاجها

 الفروع بعض يف يكون حبيث ضيق املؤسسات هذه تدخل جمال جعل الذي الشيء الكبرية املؤسسات

  تركيب او كإنتاج فقط البسيطة

 إصالح على مقتصر جماهلا فيكون النامية البلدان يف اما املتطورة الدول يف خاصة وذلك البسيطة املعدات بعض

 2.املستوردة الغيار قطع وتركيب االالت بعض

  

  

  

                                                 
  36، 35كره ،ص ذ رفيق عمرو واخرون ، مرجع سابق  -  1
محمد يعقوبي مكانة ، مكانة وواقع المؤ ص و م في الدول العربية ، عرض بعض التجارب الملتقى الدولي حول متطلبات تاهيل المؤ  -  2

  .46،  45ص  – 2006افريل  18-17ص وم في الدول العربية الشلف 
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  واملتوسطة الصغرية املؤسسات ومميزات خصائص : الثاني المطلب

 :  منها نذكر اخلصائص من جبملة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتميز

 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات إن:كبير بشكل الشخصي الطابع تحمل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 وإبراز إستقطاب علي امللكية من النوع هذا ،ويساعد اشخاص شركات او عائلية او فردية منشئات هي الغالب

 . وتنميتها احمللية البيئة يف االدارية و التنظمية واملهارات اخلربات

 جعل واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف امللكية طبيعة إن  : اصحابها يديرها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 املؤسسة �ا تقوم اليت العمليات بساطة بسسب وذلك االحيان غالب يف املؤسسة مالك اىل تسند االدارة مهام

 .الدار�ا عالية مهارات تتطلب ال فهي املتوسطة او الصغرية

 فهي الصناعة يف حجمها بصغر املؤسسات هذه تتميز : اليها تنتمي التي الصناعة في نسبيا صغير لهاحجم

 علي تكون وقد اجللود، ،االثاث، اخلشب قطاع ويف املالبس تفصيل و النسيج قطاع يف االحيان غالب يف تكون

 املهندسني  بعض تتطلب الصناعات بعض هناك أن إال عالية تكنولوجيات تستخدم ال الباطن من مقاولة شنل

 . وأإلطارات

 النوع هذا على يالحظ ما:المال راس لتمويل الداخلية المصادر على كبير بشكل المؤسسات هذه تعتمد

 ان أي العائلة افراد او االصدقاء من املقدمة القروض او الذايت التمويل على كبري بشكل يعتمد انه املؤسسات من

  :اىل راجع وهذا ضعيف البنكي التمويل على االعتماد

 .املطلوبة للشروط ختضع مشاريع ملفات تقدمي على القدرة عدم •

 .القرض على للحصول املطلوبة البنكية الضمانات توفر عدم •

 كذالك املؤسسات من النوع هذا يتميز    :بها يعمل التي المنطقة في حد الى محلية المؤسسة هذه تكون

 بإنتاج تقوم إذا باملستهلك مباشر ارتباط مرتبطة الغالب يف ويكون فيها ينشط اليت املساحة حمدود أي بالتمركز

 او إنتاجية سلع إنتاج جمال يف تنشط واملتوسطة الصغرية املؤسسات من قليل عدد هناك ان إال استهالكية سلع

 تنتج املكنات الصالح ورشات وجود من المينع هذا لكن الباطنية باملقاولة يعرف ما أي معني منتوج من جزء

 جعلها املستهلك وبني بينها املباشر االرتباط ان هي القول وخالصة املستوردة القطع لتلك بديلة غيار قطع احيانا

 1 . حملي او مركزي طابع ذات

                                                 
  .39كره  ذ القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مرجع سابق  -  1
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  ر.الجزائ في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور مراحل :الثالث المبحث

 مابعد اخلواص ينجزها اليت االستثمارات بفضل يتحقق اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تطور كان لقد

 تسري اخلواص إستثمارات يف املتمثلة و املؤسسات هذه وظلت ، هذا يومنا إىل 1962 سنة السياسي االستقالل

 اخلطاب تواكب القوانني هذه كانت و تدخالها جماالت وحتديد لتوجيهها الدولة وضعتها اليت لالجراءات وفقا

 سري نظم حتكم قوانني عدة وضعت هذا يومنا إىل االستقالل ومنذ تطورها فرتات من فرتة كل يف السائد السياسي

   1. . اخلاص القطاع

  (1962 -1984) اإلستقالل بعد ما مرحلة : االول المطلب

 االستثمارات و باالستثمارات املتعلقة القوانني و التشريعات و التعديالت من حركة االستقالل منذ اجلزائر عرفت

 مشاريع كانت فقد الوطين اخلاص االستثمار جتاه إنفتاحا تعرف مل انذاك املتعددة التنمية فخظة حتديدا االجنبية

 اقرت االستقالل بعد مباشرة إذا االجنيب لالستثمار حمددة اطر وضمن ا�ال فاسحة الدولة بيد كلها التنمية

 الذي 1936 يوليو 26 بتاريخ الصادر 277/63 رقم القانون هو ، االستثمار حبرية يتعلق قانون باول احلكومة

 لالشخاص �ا معرتف االستثمار حرية ان » : مايلي علي الثالثة مادته تنص حيث ا�ال هذا يف صرحيا  جاء

   » العام النظام إجراءات حسب وذلك االجانب املعنويني و الطبيعني

 طبيعة  علي يعرب وما  االجانب للمستثمرين اساسا موجها كان القانون فإن املادة  هذه اليه تشري ما وحسب

 ايل االشارة تتم ومل االقتصادي النشاط من �ا باس ال حصة علي يسيطرون االجانب فيها كان اليت املرحلة هذه

 . املختلطة الشركات عن احلديث معرض يف إال الوطنيني املستثمرين

 تتدخل» : كمايلي االجنيب املال براس مرتبطا الوطين املال تدخل اىل اشارت القانون هذا من 23 املادة ففي   

 االجنبياو املال راس مبسامهة خمتلطة شركات او وطنية وشركات مؤسسات إنشاء يف العمومية باالستثمارات الدولة

  .2االشرتاك االقتصاد لبناء الضرورية الشروط حتقيق بفرض الوطين

 حركة فإن هلا قدمت اليت االجنبية لالستثمارات بالنسبة القوانني هذه تضمنتها اليت االمتيازات من الرغم على  

 رؤوس �جري اىل دفعهم مما الوطنيني وحىت االجانب املستثمرين ختوف اثار املستقلة اجلزائر شنتها اليت التاميمات

  يف املال براس  يتعلق فيما الثورة جملس لتعليمة وتطبيقا 1966 سنة  ويف مؤسسا�م و مصانعهم وغلق االموال

                                                 
، القاهرة 21منظمة العمل العربية ، للضمانات الصغرى والحرب التقلدية في الوطن العربي ، اداء وتنمية مؤتمر العمل العربي ر، الدورة  -  1

  .14افريل ،ص  14 -04
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر متطلبات التكيف واليات التاهيل ، مداخلة الملتقى الدولي ،  عثمان بوزيان ، قطاع المؤسسات -  2

  .23ص 2000
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 15 يف املؤرخ 284/66 رقم االمر صدر  به اخلاصة والضمانات ، اشكاله ، ومكانه االقتصادية التنمية إطار

  .االستثمارايت القانون اليها  يستند اليت  النصوص  مع يشكل والذي 1966 سبتمرب

 النشاط فروع خمتلف يف اخلاص املال راس تدخل بتتوجيه منظما نضجا اكثر إطار يف االمر هذا وضع فقد  

 و الثغرات سد يستهدف وهو وطنية ام ، كانت االجنبية اخلاصة باالستثمارات احلقيقي لتكفل وذلك االقتصادي

 باالستثمارات املتعلق 1966 قانون اقر لقد ، 1963 لسنة االستثمارات قانون  قانون تشوب كانت اليت النقائص

 وضمانات واسس مبادئ لذلك ووضع الوطين و االجنيب بشقيه اخلاص للقطاع الالئقة املكانة اعطاء ضرورة

 حددها معايري حسب مسبقة رخصة اعطاء على املستثمر حصول ضرورة املادة نفس يف ورد كما الدولة حتكمها

 للمستثمر حنمت اليت والرخصة االجنيب للمستثمر متنح اليت الرخصة بني القانون هذا ميز وقد االمر من الثالث الباب

 .1 معايري ةعد حسب الوطين

 . ( 15 )املادة : مايلي االعتبار بعني باخذ الوطين للمستثمر بالنسبة •

 . للمؤسسة اجلغرافية واملنطقة االقتصادي القطاع •

 . الوطين االقتصاد يف املشروع مسامهة حجم •

  .(21 ) املادة: مايلي االستثمار رخصة منحة يف فرياعي االجنيب املستثمر •

 ).التصدير ( اخلارجية ااالسواق فتح يف مشاريعه مسامهة حجم •

 2.احمللية االولية املواد من واستفادة استعماله حجم •

 اليت االستثمارات و فيه املستثمر النشاط نوع على الوصية الوزارة او التخطيط ، املالية وزارة مع االتفاق هذ  يتم

 فيها الرتخيص ذلك عن تزيد اليت االستثمارات اما الرتخيص هذا مبنح الوايل يقوم دج الف 500 عن قيمتها تقل

  اليت لالستثمارات الوطنية اللجنة راي علي بناءا وزاري بقرار مينحه

 رقم القانون 1982 سنة لالستثمارات اخر قانون صياغة ايل الدولة جلات هلذا وإعتبار لذلك خصيصا شكلت 

    1982 اوت 21 يف املؤرخ  11/982

 الستثمارات با املنوطة االدوار حتديد اىل يهدف والذي الوطين اخلاص االقتصاديباالستثمار  املتعلق القانون وهو

 من 1 املادة يف جاء ما حسب » وشروطها عنها النامجة النشاطات ممارسة إطار وكذا اخلاص للقطاع االقتصادية

                                                 
  .95، ص 1966الجريدة الرسمية  -  1

  . 20كره ، ص ذ عثمان بوزيان ، مرجع سابق   -  2
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 القصوى احلدود وكذا الرخص على احلصول كيفية يف �ائية بصفة القانون هذا فصل وقد .« القانون نفس

 1.لالستثمار

 جيوز اليت امليادين عن احلديث معرض يف املتوسطة و الصغرية الصناعات اىل واضحة اشارة منه 11 املادة يف

 ويف الوطنية االنتاجدية القدرات توسيع يف املسامهة ايل �دف واليت فيها النمو الوطين اخلص القطاعات النشطة

 املرحلة أنشطة يف املسامهة خالل من االشرتاكي القطاع مع التكامل وحتقيق االدخار وتعبئة العمل مناصب  إنشاء

 حيث االستقالل مرحلة إىل يعود املتوسطة و الصغرية املؤسسات وجود إن كما، الصناعي التحويل من األخرية

 فلقد املستعمر باهداف ظهورها وارتباط األوربيني ميلكها احلجم صغري اغلبها كان الصناعات من العديد وجدت

 هذه من العديد اجلزائر ورث االستقالل ومع اخلاص للقطاع االسرتاجتية الصناعات نوع من املؤسسات هذه كانت

 ذلك عددها لينتقل 97480 قدره عمال عدد مع 1120 يبلغ 1964 سنة انذاك عددها كان حيث الوحدات

 اىل منها كبرية نسبة خضعت املؤسسات هذه ان إال 1966 سنة 65053 قدره عمال عدد  مع 1873 ايل

 و االقتصادية احلياة يف تدخلها جمال حدد حيث 1967 سنة التنمية اسرتاجتية إنطالق مع �ميشها ليتم التاميم

 االقتصادية التنمية جوانب خمتلف على االقتصادية مؤسسا�ا طريق عن اشرفت قد الدولة ،وكانت االجتماعية

 الضخمة واملصانع املركبات إنشاء على ترتكز كانت واليت اجلزائر إنتجتها اليت الصناعية فالسياسية ، واالجتماعية

 2. السبعينات �اية مع إال باالهتمام حيظى يكن مل ثانويا قطاعا واملتوسطة الصغرية املؤسسات من جعلت

 �ذا للنهوض حماولة هناك كانت الالمركزية السياسة إطار ويف (1977 -1947) الثاين الرباعي املخطط يف     

 كانت حملي بعد ذات الصناعية املؤسسات من العديد جناز‘إ مت إذا احمللي التصنيع برنامج يف جتسيدها مت القطاع

 املخطط إنطالق مع إال دوره يتحدد مل واالجتماعي االقتصادي بعدها ان إال واملتوسط الصغري منط من كلها

 ليتشكل االقتصادية احلياة يف الصناعي اخلاص القطاع إدماج خالله مت الذي (1984 -1980)  االول اخلماسي

  دورا بعد فيما هلا اصبحت اليت املتوسطة و الصغرية املؤسسات معامل احمللية املؤسسات على

 التحوالت إطار يف الثمانيات �اية مع خاصة الكبرية الصناعات جبانب تلعبه كبريا وإجتماعيا اقتصاديا 

 3اجلزائر عرفتها اليت العميقة االقتصادية

                                                 
  . 103كره، ص ذ ،مرجع سابق  1977الجريدة الرسمية لسنة -   1

الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري ، المكتبة المصرية للنشر سنة  احمد رحموني ، المؤسسات -  2

     36، 35، ص 2011

 108،ص  2001عثمان لخلف ، رسالة ماجستير دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ااقتصادية ، الجزائر  -   3
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 واسعة صناعية قاعدة ببناء الثمانينات بداية غاية إىل االستقالل من املمتدة املرحلة هذه متيزت عامة وبصفة

 االقتصادية التنمية يف املباشر الدولة وتدخل الضخمة االستثمارات جمهودات بفضل حتققت واسعة بفضل حتققت

   (1991 -1984) الثانية مرحلة : الثاني المطلب .

 : التالية القوانني بصدور املرحلة هذه عرفت وقد   

 تشهد باالستثمارات اخلاصة التنظمية التشريعات بدأت حيث 1988 جويلية 12 يف املؤرخ 88 -25 رقم القانون

 اخلواص للمستثمرين ومسح اخلاص االستثمار سقف حرر الذي الوطنية اخلاصة االستثماراالقتصادية إجتاه مرونة

 جاء اليت االهداف مجلة ومن إسرتاجتية قطاعات الدولة تعتربها اليت تلك عدا ما متعددة قطاعات يف باالستثمار

  :مايلي نسجل لتحقيقها القانون هذا

 . واخلاص العام القطاعني بني االقتصادي التكامل إحداث •

 .اهليدروكروبين القطاع خارج ومصدرة منتجة نشاطات خلق •

 يف املتزايد الطلب إحتواء على العام القطاع عجز ظل يف الشغل مناصب لتوفري اخلاص القطاع دعم •

 . العمل

  .املالية لقوانني ذلك تاركا وتطبيقها بتجسيدها الكفيلة والتنظمية اجلبائية حتفيزات من القانون هذا تضمنه ما ورغم

 توحيد مبدأ الرساء القانون هذا حيث والنقد بالقرض املتعلق 1990 افريل 14 يف املؤرخ 90 -10 رقم  القانون

 املركزي البنك من التمويل وإعادة االئتمان علي احلصول المكانية بالنسبة والعامة اخلاصة املؤسسات بني املعاملة

 . االهلية املعايري لنفس ختضع القطاعان بني املالية االوراق اصبحت بينما الفائدة واسعار

 التنمية لسياسة العمومية السلطة وإعتماد واملتوسطة الصغرية املؤسسات وإسهام إشراك املرحلة هذه عرفت كما 

   .¹ االصعدة خمتلف يف كبرية باختالالت تتميز كانت اليت واالجتماعية االقتصادية االهداف حتقيق يف الالمركزية

  السياسة سياق يف إدماجها مت حيث واملتوسطة الصغرية باملؤسسات كبري إهتمام ظهر الثمانينات بداية فمنذ

 االنتاجي اجلهاز اداة وحتريك الصناعي النسيج تكثيف يف كبرية بفعالية املسامهة منها ينتظر كاداة للتنمية العامة

 هو املؤسسات �ذه االهتمام على والدليل املواطنني حاجات تلبية ويف جديدة عمل فرص خلق جمال يف خاصة

 1.احلقيقة هذه لنا يبني التايل واجلدول ، لعددها املستمر التزايد

                                                 
  .110، 109كره ، ص ذ عثمان لخلف ، مرجع سابق  -  1
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 ) 2 – 1(   رقم الجدول

 النشاط فروع حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عدد  تطور

 (1987 -1984)  فترة خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  1. ةياالحصائ السلسلة لإلحصاء اجلزائري املعهد ياناتب : المصدر

 الرتكيز اىل متيل العمومية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة الرقمية املعطيات تشري اجلدول هذا خالل من

 ترتكز اليت الفروع اهم كانت 1984 سنة ففي الفرتة هذه خالل امليل هذا علي نسبيا احملافظة و معينة فروع على

  2اكثر لوحدها جمتمعة الفروع هذه ان حيث ومقالع مناجم ، والورق اخلشب للبناء مواد هي املؤسسات هذه فيها

                                                 
  .55المعهد الوطني لألحصاء ، السلسلة االحصائية رقم  -  1

  55حصاء ، السلسلة االحصائية رقم بيانات المعهد الجزائري لال -   2

    

 الفرع

1984 1987 

1    %     2      %     1     %     2      %     

 ومقالع مناجم

 ج.إ.م.م.ح.ص

 البناء مواد

 كيمياءوبالستيك

  غذائية صناعة

  نسيج

  وأحذية جلود

  وورق خشب

  متنوعة نشاطات

48 

37 

129 

7 

13 

30 

4 

69 

4 

14.07 

10.85 

37.82 

2.05 

3.8 

8.79 

1.2 

20.83 

1.2 

204 

1025 

1328 

246 

4378 

3482 

850 

2139 

502 

2.44 

7.24 

9.38 

1.73 

30.93 

24.6 

6 

10.11 

3.54 

10 

31 

76 

10 

8 

19 

1 

63 

6 

4.48 

13.9 

34.08 

4.358 

3.58 

8.52 

0.4 

28.25 

2.6 

242 

1487 

1388 

346 

4659 

2774 

769 

2439 

795 

1.62 

6.98 

9.31 

2.32 

31.27 

18.62 

5.16 

16.37 

5.33 

 100 14899 100 224 100 14154  100 341  ا�موع
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 مؤسسة 341 اىل 1984 سنة عددها بلغ اليت العمومية واملتوسطة الصغرية  املؤسسات جمموع من %72 من 

 والصناعة والورق واخلشب البناء مواد هي عليها الرتكيز تتم اليت الفروع اهم كانت 1987 السنة يف اما     

 فرع يف مؤسسة 38 توقيف مت حيث إخنفاض سجال البناء ومواد املناجم فرعي من كل ان املالحظة مع احلديدية

 سنة 341 من املؤسسات هلاته اإلمجايل العدد إخنفاض اىل هذا ادى وبذلك البناء فرع يف مؤسسة 53 املناجم

 . ¹1987 سنة 224 ايل 1984

 مت انه اال  ( النسيج،اخلشب الغذائية، الصناعة) تقريبا التوجه نفس على حافظت فقد 1987 سنة يف اما     

 يف ملحوظا إرتفاعا احلديدية الصناعة فرع عرف كما ( مؤسسة 708 توقيف تسجيل) النسيج فروع يف تراجع

 مؤسسة 14154 من إنتقل للمؤسسات االمجايل فالعدد لذلك ونتيجة % 9.98 إىل %7.24 من بإنتقاله عددها

 من. جديدة مؤسسة 745 إنشاء مت حيث % 5.26 قدرها بزيادة أي 1987 سنة 14899 ايل 1984 سنة

 استعراض يتم 1991 اىل 1989 من املمتدة الفرتة خالل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تطور معرفة اجل

  : التايل اجلدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) -1م(رق الجدول

 الفترة خالل الفروع حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور

(1989 1991) 
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  1991         1989  الفروع 

  1     % 2 %  1  %  2  % 

  مناجم ومقالع 

  ص.ح.م.م.إ.ج.

  مواد البناء

  كيمياء وبالستيك

  ائية ذصناعة غ

  نسيج 

  ية ذجلود واح

  خشب وورق 

  نشاطات متنوعة 

4 

29 

74 

7 

9 

17 

1 

62 

6  

1,91  

13,87  

35,4  

3,34  

4,03  

8,13  

0,4  

29,66  

2,8  

336  

1822  

1761  

298  

6255  

5055  

784  

2678  

1154  

1,69  

9,18  

8,87  

1,5  

31,52  

25,47  

3,95  

11,98  

5,18  

  

6  

30  

81  

8  

10  

16  

0  

69  

4  

2,67  

13,39  

36,16  

3,57  

4,46  

7,14  

0  

03,8  

1,7  

455  

2031  

2212  

643  

7581  

3662  

1041  

2222  

1424  

2,03  

9,07  

9,88  

2,87  

33,87  

16,36  

4,65  

14,89  

6,36  

  100  22382  100  224  100  19843  100  209  ا�موع

    55بيانات املعهد اجلزائري لالحصاء السلسلة االحصائية رقم  المصدر :

ه الفرتة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية نالحظ ان هناك زيادة طفيفة للعدد االمجايل ذخالل ه   

ه الفرتة ذحبث بلغت نسبة الزيادة يف ه 1991مؤسسة سنة  1989سنة  209للمؤسسات حيث انتقلت من 

، الورق والصناعات  وكانت اهم الفروع اليت ترتكز فيها هاته املؤسسات هي مواد البناء اخلشب  % 7,17

  .احلديدة

 22482اىل  1991بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة فقد استمرت يف الزيادة ليبلغ عددها سنة 

واهم الفروع اليت جند فيها اكرب  %12،8ي بزيادة قدرها  ا 1989 مؤسسة سنة  19843مؤسسة بعد ما كان 

ا  يعين ان القطاع اخلاص الزال معتمدا ذالنسيج ، اخلشب الورق هائية ، ذعدد من املؤسسات هي الصناعات الغ

مؤسسة بنسبة االلنخفاض قدرها  1393ا سجل فرع النسيج توقف ذيف نشاطه على انتاج السلع االستهالكية ا

27,55 %.  

الفرتة على العموم جند ان عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر قد تطور بشكل واضح خالل    

ه ذا بالنظر اىل االهتمام املتزايد من طرف اخلواص وإقباهلم على إنشاء مثل هذوه 1991اىل  1984املمتدة من 

العمومية عرفت املؤسسات وعلى عكس املؤسسات الصغية واملتوسطة اخلاصة فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

لك إىل ختلي القطاع العام ذويرجع  1991اىل  1984تدهورا من خالل تقلص عددها خالل الفرتة املمتدة من 

عن بعض النشاطات نظرا لتدهور الوضعية املالية هلا وما واجهته من مشاكل مالية وإدارية وتنظيمية خاصة مع 

     توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق .
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   2004 - 1991حلة مر  – :الثالث المطلب

واملتضمن حترير التجارة اخلارجية  1991فيفري  19املؤرخ يف  90 -19ه  املرحلة بصدور القانون رقم ذمتيزت ه

ي يتضمن حرية التجارة اخلارجية وخيضع القطاعني العام واخلاص لنفس معايري وشروط التصدير واالسترياد ذوال

ي صودق عليه طبقا للمرسوم ذبقانون اخر خاص باالستثمارات والولقد دعم مشروع االصالح االقتصادي 

. وقد ادى مسار االصالحات اىل تكريس االستثمار الوطين  1993اكتوبر  13املؤرخ يف  93 -12م التشريعي رق

اصدم تطبيق  واالجنيب باملصادقة على املرسوم التشريعي واملتعلق برتقية االستثمارات ( قانون االستثمار) ويف الواقع 

   1.تثماري يفرتض انه يف خدمة االسذجبمود احمليط العام ال 1993نصوص سنة 

ا اجلهاز اجلديد ذا ان التباطؤ البريوقراطي واملشاكل املرتبطة بتسيري العقار الصناعي قد ادت اىل عدم فعالية هذإ

من  2000وبالتايل كانت حصيلة االستثمار عرب وكالة ترقية ودعم االستثمار ومتابعتها متواضعة حىت �اية سنة 

لتقدمي التصحيحات الضرورية وإعطاء نفس جديد   رد نوايا ،املشاريع جمنوايا استثمارية بقيت غالبية  43000بني 

الصادر  03 – 01االمر اخلاص بتطوير االشتثمار رقم  2001لرتقية االستثمار اصدرت السلطات العمومية سنة 

  2والقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 2001اوت  20يف 

تشكيل شبكة االستثمار وحتسني احمليط االداري والقانون كما ان القانون التوجيهي اخلاص يهدف االمر إىل إعادة 

برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيدد ويضبط إجراءات التسيري االداري اليت ميكن تطبيقها خالل مرحلة انشاء 

سات الصغرية واملتوسطة كما املؤسسة وينص ايضا على إنشاء صندوق ضمان القروض اليت تقدمها البنوك للمؤس

يتضمن يف فروعه املختلفة تدابري عامة وتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسياسة الدولة لدعمها ومساعد�ا 

  ه املؤسسات والتشاور مع احلركة اجلهوية يف املؤسسات .ذوالتدابري املشرتكة املتعلقة بتطوير نظام إعالم االيل ه

وحسب مصادر الصندوق الوطين للضمان االجتماعي املتمثلة يف احصائيات حول عدد املؤسسات الصغرية    

 1999ديسمرب  31وفئة العمال فحسب بطاقة معلومات لنفس الصندوق اعدت يف واملتوسطة حسب النشاط 

 103925وايل ح 1992عامل ولقد عددها سنة  152507بينت ان عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بلغ 

مؤسسة ويف  127232بلغ عددها  1997). ويف سنة ¹(% 53,4مؤسسة وهو ما ميثل نسبة زيادة تقدر ب 

                                                 
1  - Ahmed ramzisigh : contributions du profil enteprensseurial a la réussites de l entries : étude 

empirique des cas des entreprises de gurgla, thèse magistère publie, université , de Ouargla 

2002 , p 43 

 
  1990افريل  04. قانون النقد والقرض المؤرخ صادر في  -   2
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عن  2001مؤسسة حسب معلومات صادرة يف جويلية  320000قد بلغ عددها حوايل  2000سنة سنة 

  1الديوان الوطين لالحصائيات اثر عملية قامت �ا مع املديرية العامة للضرائب 

  )4-1(الجدول رقم                                           

  يبين عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعتها                        

  %  عدد املؤسسات  طبيعة م .ص . م

  مؤسسات صغرية ومتوسطة خاصة

  مؤسسات صغرية ومتوسطة عمومية 

207949  

788  

99،26  

0،37  

  100  208737  ا�موع           

 4:كشف املعلومات االقتصادية رقملمصدر ا

يف ومما سبق يالحظ ان املؤسسات الصغرية واملتوسطة و بالتحديد اخلاصة يف تطور مستمر يف اجلزائر خاصة   

  .ه املؤسسات ذي توليه الدولة هلذي ميكن تفسريه بالدعم املادي واملعنوي الذا التغري الذالعشرية االخرية ، ه

  الوضع احلايل لتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة . :الرابعالمطلب 

ان موضوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يعترب قريب العهد ، من حيث الرتكيز والبحث االكادميي     

من اجل لك فان هناك نقص يف البيانات واملعلومات على الرغم من وجود العديد من اهليئات اليت استحدثت ذول

  ا القطاع ذاالهتمام �

وتعترب املؤسسات لصغرية واملتوسطة احداهم عوامل تطور وجناح الدول املتقدمة اال ان اخليارات االقتصادية اليت 

رمستها السياسات التنموية السابقة اليت شجعت على اجناز املركبات االقتصادية الكربى واالستثمارات الضخمة مل 

ي قلص من مدى جناعتها وفعاليتها يف ذواملتوسطة االمهية واملكانة اليت تستحقها ، االمر التعط للمؤسسة الصغرية 

ا القطاع يسرتجع مكانته يف ذاحمليط االقتصادي الوطين ، غري انه بعد تطبيق االصالحات االقتصادية اصبح ه

  ,2االقتصاد الوطين 

                                                 
  5ص  2004، الجزائر ، السداسي االول  4كشف المعلومات االقتصادية رقم   -   1

  
. احمد مجدل ، إدراك واتجاهات التجارة المسؤلين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة االلكترونية في الجزائر ،  -  2

  .46، ص  2004،  بالتطبيق والية غرداية ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة الجزائر
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زات اليت قدمت يف اطار تطوير منظومة للمزايا والتحفيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة نظرا ذوان تطورعدد ه

ي ساعد يف معرفة ذه املؤسسات يف ارتفاع مستمر واالمر الذاملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر فإن عدد ه

) حيث 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  18 -01ه املؤسسات هو وضع تعريف موحد ( القانون التوجيهي ذعدد ه

       1  ه املؤسسات نظرا االعتماد معايري خمتلفة من طرف خمتلف اهليئات .ذ تعداد ههناك تضاربا يف

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  خاتمة الفصل :

ا تطور ذمن خالل التطرق اىل مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة و االشكال واخلصائص اليت متيزها ، وك   

ه املؤسسات ويعود ذاكتفنتها حماولة اعطاء تعربف هلاالطار التشريعي والتنظيمي هلا ، تبينت الصعوبة اليت 

ه املؤسسات ويعود ذإعطاء تعريف هل لك اىل التباين واالختالف يف درجة النمو االقتصادي من حماولةذسبب 

                                                 
احمد رحموني ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري ، المكتبة المصرية ،  -  1

  .42، ص2011
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لك اىل التباين واالختالف يف درجة النمو االقتصادي من دولة اىل اخرى وإختالف طبيعة النشاطات ذسبب 

ا ذا ما جعل البلدان واملنظمات االقتصادية العاملية املهتمة �ذاملؤسسات يف الدولة نفسها ، هه ذاالقتصادية هل

ت عدة اشكال ذه املؤسسات اليت اخذالقطاع تعتمد على مجلة من املعايري الكمية والنوعية لتحديد تعريف ه

عتمد يف حتديد اشكال لك من خالل دراسة انواع التصنيفات املذوخصائص متيزها عن املؤسسات الكبرية و 

ا النوع من املؤسسات يظهر له انه يف تطور مستمر من حيث ذه املؤسسات ، واملتتبع ملسارهذوخصائص ه

لك بعد ما كانت يف فرتة ما بعد االستقالل الحتظي ذعددها والتشريعات والقوانني املنظمة واملرافقة هلا و 

ه ذمنا يدل على ادراك الدولة اجلزائرية المهية ها ان دل على شيء اذباهتمام كبري من طرف الدولة ه

 املؤسسات ودورها يف التنمية االقتصادية الشاملة ,
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 مقدمة الفصل

لقد اصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االونة االخرية حتتل مكانة هامة يف اقتصادات الدول ، وذلك     

من خالل مسامهتها بصفة فعالة يف التخفيف من االزمة االقتصادية واالجتماعية احلادة وحتقيق النمو االقتصادي 

و املتمثلة يف التخفيف من حدة البطالة املتفشية يف املستمر وجلب استثمارات و بالنظر كذلك للصفة الرئيسية هلا 

  من القيمة املضافة . %70من فرص العمل يف الدولة املتقدمة وتساهم ب :  % 60 الوسط الشباين إذا توفر 

وبالنظر اىل سهولة تكييفها ومرونتها اليت جتعلها تتميز بقدرة هائلة على اجلمع بني التنمية االقتصادية وتوفري فرص 

عمل وخلق الثروة عن طريق تشجيع االستثمار وروح املخاطرة لدى اصحاب رؤوس االموال فأ�ا متثل افضل ال

الوسائل املتاحة لالنعاش االقتصادي يف ظل االصالحات االقتصادية ومن اجل القاء نظرة على كل هذه اجلوانب 

  مت التعرض اىل مايلي :

  .التنمية الشاملة يف اجلزائر  المبحث االول :

  دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة. المبحث الثاني :

 دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احداث التنمية الشاملة يف اجلزائر . المبحث الثالث :
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  المبحث االول : التنمية الشاملة في الجزائر

ــــــــى الزيــــــــــادة ـــط علــ ــد يقتصــــــــــر فقـــــــ ــــــ ـــــــم يعــ ـــدة حتــــــــــوالت وتطــــــــــورات ، فلـــ ــــــاملة عـــــــ ـــــــت التنميــــــــــة الشــــ ــــــــتمرة  عرفـــ املســ

ـــــل  ــــد بكـــــ ــــي تاخــــــ ـــــق النمــــــــــو فهــــــ ـــــــــائرة يف طريـــــ ــــــــفتها دولــــــــــة سـ ــــــر بصــ ـــــــثال ، واجلزائــــ ـــــــــل الفــــــــــرد مـــ يف متوســــــــــط دخـ

  وسائل النمو االقتصادي مبا يف دلك التنمية .

  مفهوم التنمية الشاملة يف اجلزائر . المطلب االول :

  ــــال ــــــ ـــــــــور يف جمــ ــــري والتطــ ــــــ ــــــــــق التغـ ــــــــى خلـ ــــدرة علــــ ــــــ ـــــــا القـ ــــى ا�ــــ ــــــ ــــــاملة علـ ـــــــــوم التنميـــــــــــة الشــــــ عـــــــــــرف مفهــ

ـــــــــــي  ــــــــامهة يف النــــــــــــاتج احمللـ ـــــــــة ، املســــ ـــ ـــــــــوارد احمللي ـــــــــــتغالل املـــ ــــــاج ، إسـ ـــــــــــم اإلنتــــــ ــــــافة ، حجـ ـــة املضــــــ ــــــ القيمـــ

ـــــــ ـــة ،,,, الــــ ــــــ ـــــارة اخلارجيــ ـــايل ،املســـــــــــامهة يف التجــــــ ــــــ ـــــن ذاالمجــ ـــة الفـــــــــــرد مــــــ ــــــ ــــــــانه حتقيـــــــــــق رفاهيــ ــــــن شـــ ي مـــــ

 .اجلانب االقتصادي واالجتماعي 

  ـــــــــك االجـــــــــــــراءات ــــــــــا تلــــ ـــاملة بأ�ـــ ــــــ ــــــــــــة الشــــ ـــــــــاء التنميـ ـــــــــوطين لالحصــــ ــــ ــــــــــــز ال ـــــــادية ويعـــــــــــــرف املركـ االقتصــــــ

ـــــــ ـــة  املتخـــــ ــــــ ـــــــية ذواالجتماعيـــ ــــة مرضـــــ ــــــ ـــــــــــتوى معيشــ ـــــــــق مسـ ــــــى ســــــــــــبيل حتقيـــ ـــــــــة علــــــ ة مــــــــــــن طــــــــــــرف الدولـــ

ـــــــ ــــن هــــ ــــــ ــــــــتمرة . لكـ ـــــــذومســـ ـــــــــوم اخــــ ــــــإن املفهــ ـــــــــايل فـــــ ـــــــــك االجـــــــــــراءات وبالتــ ـــــــــوم مل يتعـــــــــــرض لتلــ  ذا املفهــ

 شكل العموم .

  كر منها :ذ اما بالنسببة لبعض الباحثني ، فقد توصل بعضهم إىل صياغة بعض املفاهيم ن

 ــــــة ال ـــ ـــــــالتنمي ــ ـــار ال ــــــــي االطــــــ ــــــاملة هـ ـــــه ذشـــ ــــ ـــــــب الفـــــــــرد ، او املـــــــــواطن كافـــــــــة حقوق ـــــه يكتســ ــــ ــــــــن خالل ي مـ

 .ويلتزم بكافة واجباته يف الدولة اليت تقدم له الرعاية القانونية واالجتماعية 

  ــــــاملة هـــــــــــي ـــــة ذالتنميـــــــــــة الشـــــ ـــــــــالح املنظومــــــ ــادي و إصــ ــــــ ــــــالح االقتصـــ ـــــــــو من االصـــــ ـــــــــدف املرجــ ـــــــــك اهلــ ــ ل

ـــــــــوائح  ــــــ ــــــــــــــريعية واللـ ــــــــــــــنظم التشــ ــ ـــــــــــــــانوين وال ــــــام القـ ــــــ ــــــــــــالح النظــــ ـــــــــايل ،وإصــــ ــــــ ـــــــــالح املـ ــــــ ـــــــة ،واإلصـ ــــــ ـــ الرتبوي

ـــــة  ــــــ ــــــــــــة او ،و التنظميـــ ــــــد نظريــ ــــــ ــــــــة ال جيــ ــــــات اخلاصــــــــــــــة بالتنميــــــ ــــــ ــــــات والسياســ ــــــ ـــــــــــى النظريــ ـــــــع علـــ إن املطلـــــــ

ــامل إال أنـــــــــه تو  ــــــ ـــــــار العـ ــــــــع أقطــ ــــــــلح جلميـ ــد يصـ ــــــ ــدأ واحـــــــــد معتمـ ــــــ ــــات مبـ ــــــادئ والسياســـــ ـــ ـــــــد بعـــــــــض املب جــ

ــرب كنمـــــــــو  ــــــ ـــــن إن تعتـ ـــــــــيت ميكــــ ـــــــذ ال ــــن هــ ـــــــرب عـــــ ــــات ذج معــ ـــــ ــــــــاك نظري ــــا نالحـــــــــظ إن هنـ ــــــات وكمـــــ ـــ ه النظري
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ــــــــــاد  ــــــــــم االقتصــ ــــــافة إىل علــ ــــــــة األخــــــــــــرى باإلضـــــ ـــــــــوم االجتماعيــــ ــــى العلـــ ــــــ ـــــــد علــ ـــــة ذتعتمــــ ــــــــك إن التنميـــــــ لــــ

  1جماهلا يتعدى االقتصاد ليشمل اجلانب االجتماعي والثقايف والسياسي ...إخل. 

  املبادئ يف النقاط التالية : هذإمجال ه

 . الثروة الزراعية 

 . الضغط السكاين 

  املفاضلة بني املشروعات اليت تعتمد  على العمل وتلك اليت تعتمد على رأس املال 

 . املفاضلة بني املشروعات الصغرية والكبرية 

 . االستثمار يف رأس املال املادي 

 . االستثمار يف رأس املال البشري 

  الصادرات .تنوع 

 . 2املفاضلة بني الربح اخلاص االجتماعي 

 مبادئ التنمية  الشاملة . المطلب الثاني :

ــد  ــــــ ـــة يف حـــ ــــــ ــــــــــيس التنميــ ـــــــــوع الدراســـــــــــة لـ ـــــــذالن موضــ ه ذا�ـــــــــــا فإنـــــــــــه ســـــــــــيتم التطـــــــــــرق إىل  عنصـــــــــــرين مـــــــــــن هــــ

  املبادئ إال مها :

 مقارنة المشروعات الصغيرة والكبيرة : .1

ـــــــ ــــاإذيطــــــــرح هــ ـــألة مــــ ـــــــان ذا املبـــــــــدأ مســــــ ــــــل املشـــــــــروعات ا كــ ـــــــد عـــ ـــة أن تعنمــ ــــى الــــــــدول الناميــــــ ـــــــب علـــــ جيــ

ـــــه  ــــــع انــــــ ــــــت الواقـــــ ــد اثبـــــ ــــــ ــــــــا ، وقـــ ـــــق تنميتهـــ ـــــرية يف حتقيــــــ ـــــــد علـــــــــــى املشـــــــــــروعات الكبــــــ ـــغرية او تعتمــــ ــــــ الصــ

ـــغرية و  ــــــ ـــــا االوىل علـــــــــــــي املشـــــــــــــروعات الصــــ ــــــ ــــــى الـــــــــــــدول الناميـــــــــــــة تركيـــــــــــــز يف خطوا�ـ ـــــــب علـــــــ ـــــــــــك ذجيـــــ لــ

ـــــــ ـــــــا أ�ــــ ــــــادرة كمــــ ـــــــــوارد االقتصـــــــــــادية النـــــ ـــــرية مـــــــــــن مــ ـــــــبة كبــــــ ـــــب نســــ ــا ال تتطلــــــ ــــــ ـــــــــؤدي يف نفـــــــــــس ال�ـــ ا تــ

ـــــــإن  ــــــــــة تصـــــــــــنيع يف املراحـــــــــــل االتيـــــــــــة للتنميـــــــــــة ومنـــــــــــه فــــ ـــــربات الالزمـــــــــــة لعمليـ ـــــــــوير اخلــــــ ـــــت إىل تطــ الوقــــــ

ـــــرية ـــــــس املشـــــــــروعات الكبــــ ـــــى عكــ ـــــرية علــــ ـــا  إمكانيـــــــــة جناحهـــــــــا تكـــــــــون كبــــ ـــــيت تكـــــــــون فرصـــــــــة جناحهــــــ                                                                                               الــــ
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ـــــــــوعني  ــــ ـــــــــون ن ـــــرية كــــ ــــــ ــ ـــغرية والكب ــــــ ــــــني املشـــــــــــــروعات الصــــ ــــــ ــــــــــــل بـ ـــــــــه الميكـــــــــــــن الفصـ ـــــــــول انــــ ـــــــب القــــ وجيــــــ

  .متكاملني وليس متنافسني 

ــــــالل   ــــــ ـــن خـ ــــــ ـــغرية مــــ ــــــ ــــــن املشـــــــــــــروعات الصــــ ــــــ ــــــــــد مـ ــــز العديـــ ــــــ ـــ ـــــرية إىل حتفي ــــــ ــ ـــــناعة كب ــــــ ـــــــــؤدي صــ ـــــــــد تــــ فقــــ

ـــغرية  ــــــ ــــــــــدمها مشـــــــــــروعات الصــ ــــــــيت تقـ ـــــــدمات الـــ ـــــــ1خــــ ــــ ـــــرية ل ـــــــــول  ذللمشـــــــــــروعات الكبــــــ ـــــــــن القــ لك الميكــ

ـــــــب ان  ــــــا جيـــ ـــــة اخــــــــــري فإ�ــــ ــم مؤسســـــ ــــــ ــــــا افضــــــــــل مــــــــــن حجــ كقاعــــــــــدة ثابتــــــــــة ان حجــــــــــم املؤسســــــــــة مــــ

  حتدد البدائل يف كل حالة على حدا .

ـــــــــى راس المـــــــــال  .2 ـــــــــي تعتمـــــــــد عل ـــــــــى العمـــــــــل والت ـــــــــي تعتمـــــــــد عل ـــــــــين المشـــــــــاريع الت ـــــــــة ب  :مقارن

ـــــــ ــين هــ ــــــ ـــــبذيعـ ــــــل الظـــــــــاهرة  ا اجلانــــ ــــــة العمـــ ــــة راس املـــــــــال ويقصـــــــــد بكثافـــ ـــــل كثافـــــ ــــــة العمـــــــــل مقابــــ بكثافـــ

ـــــــإن  ـــــــني بالنســـــــــبة لعـــــــــرض راس املـــــــــال وعليـــــــــه فــ ـــــريا يف قطــــــــر معــ ـــــل كبــــ ــا عـــــــــرض العمــــ ـــــيت يكـــــــــون فيهـــــــ الـــ

ـــــــ ـــــن ذهـــ ـــــدد ممكـــــ ــــى عـــــ ــه إعطــــــــــاء االولويــــــــــة للمشــــــــــروعات الــــــــــيت تســــــــــتخدم اقصــــــ ــــــ ا القطــــــــــر جيــــــــــب عليــ

ـــــــ ــــــس صــــ ــــــــــن راس املـــــــــــال والعكـــــ ـــــة مـــــــــــن العمـــــــــــال واقـــــــــــل نســـــــــــبة ممكنـــــــــــة مـ ـــــنقص البطالــــــ ــــــه تــــــ حيح ومنـــــ

ـــت  ــــــ ـــــــذويف الوقـــ ــــــإن هـــــ ــــه  فــــــ ــــــ ــ ــــــناعي و علي ــــــاج الصــــــ ــــــادة االنتــــــ ــــه زيــــــ ــــــ ــ ـــــة ذات ــــــ ـــــــا فرصـ ـــــــــــيح لنـــــ ـــــــــدأ يتـ ـــ ا املب

ـــــــ ـــــاريع وهــــ ــــــني املشــــــ ـــــ ــــــلة ب ـــــــذاملفاضـــــ ـــدة مـــــــــــن طـــــــــــرف هــــ ــــــ ـــــرتاجتيات املعتمــ ـــــــــب اإلســــــ ــــــــار ذا حســ ه االقطـــ

  النامية.

ـــــل  ــــا الدولـــــــــة مـــــــــن أجــــ ــــــــىت تقـــــــــوم �ـــــ ــــالحات الـ ــــك إصـــــ ـــــــي تلـــــ ــــــاملة هــ ــــــه فاملقصـــــــــود بالتنميـــــــــة الشـــ وعليـــ

ـــــــني ـــــــحتســــ ـــــارك يف هــــ ـــــــة .ويشــــــ ـــــــة االقتصـــــــــــادية واالجتماعيــــ ـــــــــعية الفـــــــــــرد مـــــــــــن  الناحيــــ ـــــن ذ وضــ ا كـــــــــــل مــــــ

ـــــــ ـــــــــوم الـــ ــــي املفهـ ــــــ ـــام وســــــــــيتم تركيـــــــــــز عل ــــــ ــــــاع العـ ـــــاص والقطــــ ــــــاع اخلـــــ ـــــــــوطين ذالقطــــ ــــــس الــ ـــه ا�لــــ ــــــ ي قدمـ

ــــال  ــــــ ــــادي فعــــ ــــــ ـــغرية  دورا  إقتصــــ ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــل للمؤسســـــ ــــــ ـــــاره وجيعـــــ ــــــ ـــــــــــــاعي بإعتبـــ ــــــادي واالجتمـ ــــــ االقتصــ

ـــن خــــــــــالل الرتك ــــــ ــــاملة مـ ـــــــامهة  يف حتقيــــــــــق التنميــــــــــة الشــــــ ــــــاج ، املســــ ـــــــم االنتــــ ــــــــى الزيــــــــــادة يف حجـــ يـــــــــــز علــ

  2.يف القيمة املضافة التاثري يف الناتج احمللي االمجايل 
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  .  دور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الثاني :

ــــاعي  ــــــ ــــــادي واالجتمــــــ ــــــ ـــــب االقتصــــ ــــــ ــــــــــــــى اجلانـــــ ــا علــ ــــــ ــــــ ـــــــــر دورهــ ــــــ ــــــــطة  يقتصـ ــــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ــــــ ـــات الصـ ــــــ إن املؤسســـــــ

ـــــــــو ـــــاص ومنـ ــــــاع اخلـــــ ـــــــمل القطــــ ـــــــــوظيفي  يشـــ ــــل علــــــــــى  والـ ـــــــــوفري مناصــــــــــب الشــــــــــغل تعمــــــ ـــــــع باالضــــــــــافة إىل تـ مرتفـــ

ــــــــــائف  ــــــــن الوظـــ ــــــا مـــــ ــــــ ـــــرية وغريهـ ــــــ ــ ــــــــناعات الكب ــــــــــــدعيم الصـــــ ـــلع االســـــــــــــتهالكية وتـ ــــــ ـــــــى الســــ ـــــــب علــــــ ـــــــــوفري الطلــــــ تــــ

  ا امليدان .ذاملعتمدة يف ه

 الدور االقتصادي ملؤسسات الصغرية واملتوسطة. المطلب االول :

ـــــن   ـــد تاكـــــــــد اليـــــــــوم اكثـــــــــر مــــ ـــــق ذلقــــــ ــــــاص اصـــــــــبح حيقــــ ــــــاع اخلـــ ــــــا ال يـــــــــدع الشـــــــــك ان القطـــ ي قبـــــــــل مبـــ

ـــــني  ـــــة بينـــــــــــه وبــــــ ــــــابقة مـــــــــــن جهـــــــــــة ومقارنــــــ ـــــة بالســـــــــــنوات الســـــ ـــــة مقارنــــــ ــــــو مرتفعــــــ ـــــــدالت منـــــ ــــــائج ومعــــ نتـــــ

ــــام مــــــــن  جهــــــــة ثانيــــــــة خاصــــــــة ــــــاع العــــ ــــــاع الصــــــــناعة الــــــــ 1.القطــ ـــــق بقطــ ـــــن ذفيمــــــــا يتعلـــ ـــدة مـــ ي ظــــــــل مـــــ

ــــــــنا ـــق حتســـ ــــــ ــــــاص حقــ ــــــــناعي اخلـــــ ــــــاع الصـــ ــة فالقطـــــ ــــــ نســـــــــــبيا يف  الـــــــــــزمن حكـــــــــــرا علـــــــــــى مؤسســـــــــــات الدولـــ

ـــــرية (  ــــــ ــــــ ـــــــــــــة االخـــ ــــــ ـــــــــــنوات القليلـ ــــــ ـــــــذ) و  98/99/ 97الســـ ــــــ ــــــ ــــــــــــــراءات املتخــ ـــل االجــــــ ــــــ ــــــ ــــك بفعـــــ ــــــ ــــــ ة  ذلـــــ

ـــــــ ــــــــــاعني وكــــــ ـــــــــني القطـــ ــــــة بــــ ــــــ ــــــــــــم املنافسـ ـــــة إىل دعـ ــــــ ـــــــدالت ذوالراميــ ـــادي علـــــــــــــى املبــــــ ــــــ ــــــاح االقتصــــ ــــــ ا االنفتـ

ـــــــان  ـــــــــــطة كــــــ ـــغرية و املتوســ ــــــ ــــــات والصـــــــــــــناعات الصــــ ــــــــيج املؤسســــــ ــــــــك ان تكثيـــــــــــــف نســـــ ــــــــــــة والشـــــ خلارجي

  خلاص .وراء النجاحات اليت حققها القطاع ا

ــــال  ــــــ ـــــــيا والســــــــــــــيما يف ا�ــــ ــــــ ـــــا وسياسـ ــــــ ـــــــاديا وإجتماعيـــ ــــــ ـــغرية واملتوســــــــــــــطة دورا إقتصـ ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــــب املؤسســـــ ــــــ تلعـــ

  االقتصادي وسوف نركز موضوع الدراسة يف ا�االت التالية :

 . تطور حجم االنتاج 

 . مسامهتها يف القيمة املضافة 

 .تأثريها يف الناتج  احمللي االمجايل 

 ةمسامهتها يف التجارة اخلارجي 

                                                           
ـــة   - 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــري، املكتب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاد اجلزائ ـــ ـــ ـــ ــــــاملة يف اإلقتصـــ ـــ ـــ ـــــة الشـــ ـــ ـــ ـــ ـــــداث التنميـ ـــ ـــ ـــ ـــا يف إحـ ـــ ـــ ـــ ـــطة ودورهـــ ـــ ـــ ـــ ـــــغرية واملتوســـ ـــ ـــ ـــ ــــات الصـ ـــ ـــ ـــ ــــوين ، املؤسســ ـــ ـــ ـــ ـــد رمحــ ـــ ـــ ـــ . امحـــ

  .52،53، ص  2011املصرية 

  



.الجزائر في الشاملة التنمية احداث في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور                 الثاني لفصل ا  

 

 
27 

ـــــــــوطين  مســـــــــــــاهمتها فـــــــــــــي القيمـــــــــــــة المضـــــــــــــافة: .1 ــــــس الــــ ــــــا جملـــــــ ـــــــام �ـــــــ ـــــيت قــــــ ــــــ ـــــة الــ ــــــ ـــــــب الدراســ حســــــ

ـــــــنة  ــــــــاعي اجلزائــــــــــــري ،فإنــــــــــــه يف ســـــ ــــــادي واالجتمــــ ـــــــام  1984االقتصــــــ ــــــاع العـــــ ـــــــت القيمــــــــــــة للقطــــــ م بلغـــــ

ـــة ب  617,4 ــــــ ــــــ ـــــــار متمثلــــ ــــــ ـــــــار دينــــــ ــــــ ـــــــ % 46,5مليــــــ ــــــ ـــــــنة  ذمنــــــ ــــــ ـــــــ1988ســــــ ــــــ ـــــــت هــــــ ــــــ ه ذم إنعكســــــ

ـــــــل املرتبـــــــــــــة االوىل ب  ــــــاص ميثــــــ ــــــاع اخلـــــــ ــــــــــبح القطـــــــ ـــــــث أصـــ ـــص حبيــــــ ــــــ ـــــــار ب  1178احلصــــ ـــــــار دينــــــ مليــــــ

 .% 46,4مليار دينار إىل نسبة  1019,8بينما القطاع العمومي  53,6%

ـــــــ  ـــــــع هـــــ ــــــن ان يرجـــــ ـــــــذوميكــــــ ـــــــع هـــــ ـــــــــــطة ذا ان يرجـــــ ـــغرية واملتوسـ ــــــ ــــــدد املؤسســــــــــــات الصـــ ـــــــادة عــــــ ـــــ ـــــــــور إىل زي ا التطـــ

ــــــا أدى إىل  ــــــ ــام ممـ ــــــ ــــــاع العـــــ ــــــ ـــــــــة القطـ ــــــــــــاتوخوصصــــ ـــــــض املؤسسـ ــــــــــــه ومتثيلـــــــــــــة يف بعــــــ ـــــــــــى   تقليصـ ــ ـــــــــة عل ويف دراســــ

ـــــغ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــدرة ب عينـــــــــــــة مـــــــــــــن املؤسســــ ــــــ ـــــناعية املقـــ ــــــ ــــطة الصــ ــــــ ـــا  1026رية و املتوســـ ــــــ ـــت �ــــ ــــــ ـــة قامــــ ــــــ مؤسســــ

ـــــــنة  ــــــــــــافة ســــــ ــة املضـ ــــــ ـــا يف القيمــــــ ــــــ ـــــــجل إرتفعــــ ـــــــــــه ســــــ ـــــــــوزارة فإنــ ــــــــت   2000الــــ ـــث بلغـــــ ــــــ ــــار دج   19,5حيــــ ــــــ مليــــ

  وهي موزعة حسب القطاعات التالية: % 25م أي بزيادة قدرها  1999سنة 

ـــــا ـــ ـــ ــــــــــــة  كمـ ــــــــــــل نســــــــــــب عالي ــــــــــــق القيمــــــــــــة املضــــــــــــافة متث تبقــــــــــــى مســــــــــــامهة النشــــــــــــاط التجــــــــــــاري يف خل

 1مقارنة بالنشاطات االخرى. 
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  ) 1 -2( جدول رقم 

  تطور القيمة المضافة الصناعية حسب قطاعات النشاط

  )%النسبة (  القيمة املضافة باملليون  الفروع

1990  2000  

  ئيةذالصناعة الغ

  مواد البناء

  والصيدلة الكيمياء

  الكهرباء واالكرتونيك

  امليكانيك

  التعدين

  اخلشب والورق

  النسيج واجللود

7,78  

7,78  

2,40  

0,68  

0,51  

0,38  

0,10  

1,0  

9,7  

2,49  

2,82  

0,82  

0,78  

0,52  

1,30  

1,03  

25  

38  

18  

21  

50  

35  

26  

04  

  25  19,50  15,62  ا�موع

  1واملتوسطة  املصدر :وزارة املؤسسات الصغرية 

ـــــن  ـــــة مــــــ ـــطة اىل مرتفعــــــ ــــــ ـــــري نســـــــــــب متوســ ـــــــــب بالزيـــــــــــادة وتغيــــــ ــــــا نســ ـــــات هلـــــ ـــــــظ ان كـــــــــــل القطاعــــــ اجلـــــــــــدول نالحــــ

ـــــــ ــــــاع النســــــــــيج واجللــــــــــود الـــ ــــــــن التطــــــــــور ذإال يف قطــــ ــــــاع امليكانيــــــــــك %0،4ي حقــــــــــق نســــــــــبة مــ ــــد قطــــ ــــــا جنــــــ بينمــــ

ـــــــبة  ـــــــــور بنســــــ ـــــجل تطــــ ــــــ ـــــــبة  %50ســ ـــــــــاء بنســــــ ـــــــــواد البنــــ ــــــاع مــــ ــــامهة  %38وقطـــــــ ــــــ ـــــارة اىل ان املســـ ــــــ ــدر االشــ ــــــ وجتـــــ

ـــــــــــــط ـــغرية واملتوسـ ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــــة املؤسســـــ ــــــ ــــــــــــاد االورويب نســــــــــــــبا عاليـــ ـــــــت يف دول االحتــ ــــــ ـــــافة بلغـ ــــــ ـــة املضـــ ــــــ ة يف القيمـــــ

  .%58،8وايطاليا  %42،9ففي فرنسا مثال 
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  ) 2 – 2( الجدول رقم 

  )2000 – 1999يبين توزيع االنتاج حسب الفروع بين ( 

  حجم االنتاج                  الفروع 

  نسبة المساهمة   معدل النمو  2000  1999

  ائية ذالصناعة الغ

  مواد البناء

  الكيمياء والصيدلية 

  الكهرباء واالكترونيك

    الميكانيك 

  التعدين 

  الخشب والورق 

  النسيج والجلود

38,22  

29,48  

12,09  

3,45  

1,88  

2,05  

4,70  

3,56  

47,11  

8,62  

14,16  

3,07  

2,01  

2،52  

6,19  

3,99  

23  

24  

17  

11  

07  

23  

28  

12  

53,82  

9,85  

16,18  

3,5  

2,29  

03  

07  

4,5  

  100  20  87,53  72,93  المجموع 

  وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تقرير حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة. المصدر :

ـــــــــــابني ( ـــــــــوره مــ ــــــاج وتطــــ ــــــ ـــــــــــع االنتـ ــــــم توزيــ ــــــ ــــــــــع حجـ ـــ ــــــــــــدول توزي ـــــــني اجلـ ــــــ ـــــــــجل  2000_  1999يب ــــــــــد ســــ ) فقـــ

ـــــــــورق ب  ــــــــــب والــــــ ــــــــــــــناعة اخلشـــــ ـــــــــــتوى صـ ــــــا  يف املســــ ــــــ ـــاء ب  % 28ارتفاعـــ ــــــ ـــــــــواد البنــــــ ــــــــــناعات  %24مــــــ والصـــــ

1.%23ائية ب ذالغ
  

ـــــــنة     ــــــاج لســــــ ــــــ ـــــــــــم االنتـ ــــــــــع حجــ ـــ ــــــــــناعات  2000إن توزي ـــــــــة الصـــ ــــ ـــــني هيمن ــــــ ــ ـــاطات يب ــــــ ـــــــــــــروع النشــــ ــــــــــب ف حســـ

ـــــــــــــة ب : ذالغ ــــــــة  حبصـــ ــــــ ـــــــبة  47،1ائيــ ــــــ ــــار دج أي بنســـ ــــــ ــــــ ــــــــــص  % 54ملي ــــــا خيــــــ ــــــ ــــــــا فيمــــ ــــــ ـــــــــوع امــ ــــــ ــــن ا�مـ ــــــ مــــــ

ـــــــاءالصــــــــــناعات الصــــــــــي ــم  دالنية والكيميائيــــــــــة ومــــــــــواد البنـــ ــــــ ـــة حلجــ ــــــــى نســــــــــبة معينـــــــ واخلشــــــــــب والــــــــــورق حتــــــــــوز علــ

                                                           
  .  5. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مرجع سابق ذكره ، ص  1
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ـــــــــوايل :  ــــــــى التــــ ــــي علـــــ ــــــ ـــــــــايل وهـــ ــــــاج االمجــــ ــــــ ـــــة  %7 -% 9,85االنتـ ــــــ ـــــل جمتمعــ ــــــ ـــــــــــيت متثــ ــم  %33والــ ــــــ ــــــــــن رقـــــ مـــ

  1اعمال القطاعات .

  االجمالي :مساهمتها في الناتج المحلي  -2

  .  الناتج احمللي االمجايل يشمل كل ما يتم إنتاجه داخل احلدود اجلغرافية من املتاحات 

ـــــــــواطنني او  ـــــــــة للمــ ــــــاج اململوكــ ـــــ ـــــــــواء بإســـــــــــتخدام عناصـــــــــــر االنت ـــــــــة ســ ــ ـــــرتة معين ــــــ ــــــــة خـــــــــــالل ف االقتصـــــــــــادية النهائيـــ

ـــغرية  ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــــــــوزارة املؤسســــ ــــــــائيات بـــــ ــــــــي لإلحصـــــ ــــــدير الفرعــــــ ــــــ ـــــــــه املـ ــــــــــا صـــــــــــــرح بـــــ ـــــب مــــ ــــــ ـــــــــــب.  حســ االجانــ

ـــــــ ــــــــامهة هــــــ ـــــــدر مســـــ ــــه تقــــــ ــــــ ـــ ـــــــبة ذواملتوســـــــــــــطة فإن ــــــــــي بنســــــ ــــــــــــاتج احمللـــ ــــــــات يف النـ ـــــــاهم  % 53,6ه املؤسســـــ وتســــــ

  2م.  1998ا يف سنة ذخارج احملروقات ه %75,53بنسبة 

  ا سلمنا أن القطاع اخلاص ميثل بنسبة كبرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدينا :ذوإ

  ) 3 – 2جدول رقم (

  1999 قطاعات النشاط نهايةلخام حسب المساهمة في الناتج ا

  %القطاع العام   %القطاع الخاص   قطاعات  النشاط

  الفالحة والصيد

  لالسرت مقدمة خدما

  التجارة

  الفندقة واالطعام 

  النقل واالتصال 

  اشغال عمومية وبناء

  الصناعة

       99,7  

       98,5  

        96,9  

       90,2  

       67,3  

       64,2  

       27,0  

       0,3  

        1,5  

        3,1  

       9,8           

        23,7  

         35,8  

          73,0  

                   

  .وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  المصدر:

                                                           
1
  14، ص 2003عمر صخري ، مبادئ االقتصاد الوحدوي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  - 
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ـــــــــــطة   ـــغرية ومتوســـ ــــــ ــــــــــات صـــــ ــــــــاص املمثــــــــــــــل مــــــــــــــن طــــــــــــــرف املؤسســــ ــــــاع اخلــــــ ــــــ ـــــــظ ان القطــ ــــــــــــدول نالحـــــــ ـــــــن اجلــ مــــــ

ــــات  ــــــ ـــــــــــة باملؤسســ ـــــــايل مقارنـ ـــــــــــي االمجـــــ ـــــــــــاتج احمللـ ـــة يف النـ ــــــ ــــــــــــة ومرتفعـــ ـــــبة عالي ــــــ ــــــــف فروعــــــــــــه بنسـ ـــاهم مبختلــــ ــــــ يســـ

ـــــــبة  ــــــ ـــــــــــــة بنســ ــــــــــــــرار الفالحــ ـــى غـ ــــــ ــــــ ـــــرية عل ــــــ ــــة الكبــــ ــــــ ـــــارة ب  %99,7العموميـــــ ــــــ ــــــز  %98,5التجــــ ــــــ ـــــــا ترتكـــ ــــــ فيمــ

  1.% 73,00ة يف قطاع الصناعة بنسبة  مسامهة املؤسسات العمومية الكبري 

ــــــا     ــــطة يف النـــــ ـــغرية واملتوســـــــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ـــــــت مســـــــــــامهة املؤسســ ــــــــا بلغــــ ـــــبة لـــــــــــبعض كمـــ ــــايل بالنســــــ تج احمللـــــــــــي االمجـــــــ

ـــــــان  ــــــــــل اليابــــ ـــدان اســـــــــــيا مثـ ــــــ ــ ـــــل أســـــــــــبانيا ب  %57بل ــــــ ــــة مث ــــــ ــــــض الـــــــــــدول االوربيـ ـــــــا ب  % 64,3وبعـــــ وفرنســــ

61,8%.  

ــــاعي نو    ــــــ ــــل علــــــــــــى قطــ ــــــ ــــــكل كامــ ـــــــــــيطر بشــــــ ــــــاص يسـ ــــــاع اخلــــــ ـــــــظ ان القطــــــ ـــــيد البحــــــــــــري الحـــــ ــــــ الفالحــــــــــــة والصـ

ـــــــ ــــــ ــــــــر وكـــ ــــــ ـــــــدمات االســ ــــــ ـــب ذوخـــ ــــــ ــــــ ـــا ال زال يتطلـ ــــــ ــــــ ــــام بينمـ ــــــ ــــــــــكل عــــــ ــدمات بشــــــ ــــــ ــــــ ـــــاري واخلــ ــــــ ــــــاط التجـــــ ــــــ ا النشــــ

  استثمارات ضخمة يعجز عنها القطاع اخلاص. 

ـــاص مســـــــــــــاهمتها فـــــــــــــي التجـــــــــــــارة الخارجيـــــــــــــة : – 3 ــــــ ــــــاع اخلــــ ــــــ ــــــإن القطـ ــــــ ــــــــــــة فـ ـــــارة اخلارجيـ ــــــ ــــــــــال التجــ يف جمـــ

ــــــب دورا  ــــــ ــــــــــطة يلعـــ ـــغرية واملتوســـــ ــــــ ـــات الصــــــ ــــــ ـــــــــل يف املؤسســــــ ــد املتمثــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــرى ، فقـ ـــــــــــنة اىل اخـ ــــــن ســــ ــــــ ــــــا مـــ ــــــ متناميـــ

ـــــب ـــــــــواردات حســـــــ ــات اخلاصـــــــــــة يف الـــ ــــــ ـــــــــجلت حصــــــــــــة القطاعــــ ـــــــنة  ســ ـــــارك ســـــ ـــــة للجمـــــــ ــــــة العامـــــــ  1999املديريـــــ

ـــــربا إ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــوا معتـــ ــــــ ــــــ ـــلت إىل ذمنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــنة  % 46ا وصـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــنة  %55وإىل  1997سـ ــــــ ــــــ ــــــ  %62مث إىل  1998سـ

ـــــــنة  ــــــ ـــــــ   1990سـ ــــــ ــــــي (ذكـ ــــــ ــ ــــإن ثلث ــــــ ــــ ـــاص 3/2لك  ف ــــــ ــــــاع اخلـــــ ــــــ ــــــــاحل القطــ ـــــــــــتوردة لصــــــ ــــــة املســـ ــــــ ــ ـــــــــواد الغذائي ) املـــــ

ـــــــ ــــــإذوكـــ ــــــي (لك فـــــ ـــــــــواد االســـــــــــتهالك 3/4ن  ثلثـــــ ــــــة بـــــــــــالتجهيزات الفالحيـــــــــــة الزراعيـــــــــــة ومــ ـــــــــواد اخلاصـــــ ـــــن املــ ) مــــــ

ـــــن  ـــــت مـــــ ـــــــيت انتقلـــــ ـــــة الــــــــــواردات الـــ ــــــاع قيمـــــ ـــــجل ارتفــــ ــــــا تســـــ ـــاص كمــــ ــــــاع اخلـــــــ ــــل القطــــ ــــــان بفعــــــ  40املســــــــــتوردة كــــ

ـــــــنة  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــري دوالر ســـ ــــــ ــــــ ـــــــنة  5,2اىل  1997ماليـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــنة  5,7مث اىل  1998دوالر ســـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــار دوالر ســـ ــــــ ــــــ مليـــــ

1999.  
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ـــده    ــــــ ــــاص لوحــ ــــــ ــــــاع اخلـ ـــــــبة   فالقطـــــ ــــــــــد مثـــــــــــل نســــ ــان قـ ــــــ ـــــــنة  %65،77كـــ ـــــــــواردات  1999ســــ ـــة الــ ــــــ ــــــــــن قيمــ مـ

ـــــــنة  ــــــ ـــــــــت ســــ ــــــ ــ ـــث كان ــــــ ــــــ ــ ـــــــدر ب  1998حي ــــــ ـــــــــون دوالر أي  4,984تقــــ ــــــ ــ ــــدره  %53ملي ــــــ ــــــ ـــــــــايل قـ ــــــ ـــن إمجــ ــــــ ــــــ مــ

  :        1ه الواردات  اساسا ا�االت التاليةذملني دوالر . وقد خصت ه 9,403

                              

 ) 4 – 2جدول رقم (

  يبين مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الواالدات               

  النسبةاملئوية  الواردات

  ائيةذاملواد الغ

  الطاقة والوقود

  املواد اخلام

ــــف  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــواد نصـــ ــــــ ــــــ مــــ

  مصنعة

  جتهيزات فالحية

  جتهيزات صناعية

  مواد استهالكية

68,85  

48,84  

39,23  

69,21  

  

70,36  

57,47  

81,50  

 www . mpm – dz.comموقع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  المصدر :

ـــــني  ـــــرتاوح بـــــ ــــــة تـــــ ــــــجل حصــــ ــــاص ســــ ــــــاع اخلــــــ ــــــــإن قطــــ ــــــات فــ ـــــارج احملروقــــ ــــــادرات خـــــ ـــص الصــــ ــــــ ــــــا خيـ  29،22فيمــــ

ـــــــــوايل  ــــدر حبـــ ــــــ ـــــــــــنوي قــ ـــغ سـ ــــــ ـــــرية مببلـــ ــــــــة االخـــــــ ـــــــــــس  110يف الســــــــــــنوات القليلــــ ــــا ســــــــــــبق نفـ ــــــ ـــــــــون دوالر . كمــ مليـــ

ـــــاريخ (  ــــــ ــــــ ـــــارك ) وإىل تــ ــــــ ــــــ ـــــة للجمــ ــــــ ــــــ ــــــة العامــ ــــــ ـــــــدر (مديريـــــــ ــــــ ــادر ات  1999 – 09 -30املصــــــ ــــــ ــــــ ــا الصـــــ ــــــ ــــــ ) امـــــ

ـــــن  ــــــ ـــــــد عــــــ ــــــ ــــــــت او تزيــــ ــــــ ـــــــــواص بلغـــ ــــــ ـــــــاملني اخلــ ــــــ ـــة باملتعــــ ــــــ ــــــ ـــــــبة  115اخلاصــ ــــــ ـــــــت نســــ ــــــ ـــــــــون دوالر أي حققــــ ــــــ مليــ

ـــــــــوايل  % 29,50 ــــــ ــــدرة حبـــ ــــــ ــــــ ــــــــة املقــ ــــــ ــــ ــــــادرات االمجالي ــــــ ــــن الصــــــ ــــــ ــــــ ـــــــط مــ ــــــ ـــــارج  390فقـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــون دوالر ( خـ ــــــ ـــ ملي
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ــــات  ـــا  املؤسســـــ ـــــــيت تواجههــــــ ـــم العراقيـــــــــل الــ ــــدى حجــــــ ــــــو املـــــ ـــرب عنـــــــــه هــ احملروقــــــــات ) وهـــــــــي نســـــــــبة اقـــــــــل مـــــــــا تعتــــــ

  1اخلاصة يف عملية التصدير على الرغم من حترير التجارة اخلارجية .

  الدور الوظيفي واالجتماعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.: ني المطلب  الثا

ـــــــدعيم  ـــلع االســـــــــــــتهالكية وتــــــ ــــــ ـــــــى الســــ ـــــــب علــــــ ـــــــــوفري الطلــــــ ـــــــى تــــ ــــل علــــــ ــــــ ـــــــــــغل تعمـــ ــــــــــب الشــ ـــــــــوفري مناصـــ هـــــــــــــو تــــ

  2ان .الصناعات الكبرية وغريها من الوظائف املعتمدة يف امليد

 :لقد عملت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلبيات الحاجات الجارية للسكان  

ــع  ــــــ ــــــ ـــب مــــ ــــــ ــــــ ــــا اىل جنـــ ــــــ ــــــ ــــــــــادية  جنبــ ــــــ ــــــــــــات االقتصـــ ــــــ ـــــــــوفري احلاجي ــــــ ــــــــى  تـــ ــــــ ـــــرية علــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــات الكبــ املؤسســـــ

ـــكان و  ــــــ ـــة  اجلاريــــــــــــة للســـ ــــــ ـــت ذواالجتماعيـــ ــــــ ـــــــــــر باملســــــــــــتهلك فعملــــ ــاهلا  املباشـ ــــــ ـــــالنظر إىل اتصــــ ــــــ ـــــــك بــ لـــــ

ـــــن  ــــــن املســــــــــتوى املعيشــــــــــي لالفــــــــــراد  مـــــ ــــــــى الرفــــــــــع مــــ ـــــــعلــ ـــن لـــ ــــــــلع الــــــــــيت ميكـــــــ ـــــــالل تــــــــــوفري الســ وي ذخـــ

ـــــــ ـــت كـــ ــــــ ـــــا وعملـ ـــــــدخل املــــــــــنخفض اقتناءهـــــ ـــ ــــــــــيت تســــــــــتعملها ذال ــــــــطية ال ـــــلع الوســ ـــــــــوفري الســـــ ــــــى تـ ــــ لك عل

ـــــن  ــــــ ـــــــــو مــ ـــــغل وهــــ ــــــ ــــــــــب الشــ ـــــــــوفري مناصــ ـــــــــــافة اىل تــــ ــا باإلضــ ــــــ ـــــرية يف عمليـــــــــــــة إنتاجهــــ ــــــ املؤسســــــــــــات الكبــ

 اهم االهداف اليت يرمى اليها كل بلد.

ـــــــــــى الســـــــــــلع االســـــــــــتهالكية : – 1 ـــــــــــب عل ـــــــــــة الطل ــد  تلبي ــــــ ـــغرية واملتوســـــــــــطة لقـــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ـــــت املؤسســ ــــــ اثبت

ـــــــ ــــــدار�ا يف هـــ ـــــــذجــــ ــــل هـــ ـــــث يعمــــــ ــــــــب حيـــــ ـــلع االســــــــــتهالكية و ذا اجلانــ ــــــاج وتــــــــــوفري الســـــــ ــــــاع علــــــــــى انتــــ ك ذا القطــــ

  لتموين االسواق احمللية والتقليل من االسترياد.

ـــــــــوق احمللــــــــــي  -2 ـــــــن السـ ــــــــة جــــــــــزء مـــ ــــــات تغطيــ ـــــن ادوار املؤسســــ ـــــلع الوســــــــــطية : مـــــ ـــــــى الســـــ ـــــــب علـــ تلبيــــــــــة الطلـــ

ـــــــ ــــن هــــ ــــــ ـــــــــوطين مـ ـــــــذالــ ـــــــه الســــ ـــــــت هــــ ـــــــــث اهتمــــ ــــل الصـــــــــــناعات الغذلع حيــ ــــــ ـــــا ومتثـ ـــــــات بإنتاجهــــــ ـــــة ذه املؤسســــ ائيــــــ

ـــــة  ـــب  %29،9والزراعيـــــ ــــاط الصــــــــــناعي متقــــــــــدما علــــــــــى كــــــــــل مــــــــــن صــــــــــناعة اخلشـــــــ ــــــاع النشــــــ ـــــن جممــــــــــوع قطــــ مـــــ

  .%13وصناعة النسيج  %14،97وصناعة مواد البناء  19،2%والفلني 

                                                           
1
  .32، ص 2000وسطة ، تقرير حول المؤسسات الصغيرة المتوسطة ، يونيو وزارة المؤسسات الصغيرة والمت  -  

2
  .07، ص  1980كاضم حبيب ، مفهوم التنمية االقتصادية دار القرابي ، الجزائر ،  -  
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ـــغرية واملتوســــــــــــــط تــــــــــــــوفير مناصــــــــــــــب الشــــــــــــــغل : – 3 ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــــــاء املؤسســـــ ـــــــــادة إنشـــــــ ــدان ان زيـــــ ــــــ ة يف البلــــــ

ــــال  ـــة يف ا�ــــــ ــــــ ــــع وخاصـ ـــــــــافر واملقنــــــ ــــــى البطالــــــــــة بشــــــــــكلها السـ ـــاء علــــ ــــــ ـــــــري يف القضـ ــــــكل كبـــ ـــاهم بشــــ ــــــ الناميــــــــــة يسـ

ـــــن  ــــــــاء العديــــــــــد مـــــ ــــــــن دور يف القضــ ــــــى البطالــــــــــة مــ ـــاء علــــ ـــا للقضــــــ ـــــــدمات وحنــــــــــن نعلــــــــــم مـــــــ ــــــاع اخلـــ الزراعـــــــــي وقطــــ

  االمراض االجتماعية .

ـــــع    ـــــربى ســــ ـــــــدن الكــــ ـــــــدفق االفـــــــــراد علـــــــــى املــ ـــــة اخـــــــــرى حتـــــــــول دون تــ ـــــل فعلـــــــــى ومـــــــــن جهــــ يا وراء فـــــــــرص العمــــ

ـــــــام  ــــيج عــــ ـــــــة اخللـــــــ ــــد ازمــــ ـــــر بعـــــــ ــال يف مصــــــ ــــــ ــــاملني يف  1990ســـــــــــبيل املثـــ ـــــــــن املصـــــــــــريني العـــــــ ـــــري مــ ـــــــــودة الكثــــــ وعــ

ـــــــ ــــــــن دور هـــــــ ـــــــديث عــــــ ــــــــر احلـــــــ ـــــارج كثــــــ ــــــ ــد ذاخلـــ ــــــ ـــــــــــر ، وقــــــ ـــة يف مصـــ ــــــ ــــــــــــكل البطالـــــ ــــــل املشــ ــــــ ــــــــــناعات يف حــ ه الصــــ

ـــــــ ــــــــــــدوات يف هـــــ ـــــــدة ن ـــــــدت عـــــ ـــــــذعقـــــ ـــــــظ ان هـــــ ـــــــــوص و يالحـــــ ـــــن ذا اخلصـــ ــــــ ـــــــــون مـ ـــ ــــــــــتخدم فن ـــــــناعات تســ ه الصـــــ

ـــــل  ـــــــالنــــــــوع االقــــ ـــــــذتطـــــــــورا والــ ـــا يرتتـــــــــب عنــ ــــــكل كثيـــــــــف ممـــــ ـــــل ي يســــــــتخدم اليـــــــــد العاملـــــــــة بشـــ ــــامهة يف حــــ ه املســـــ

  .مشكلة البطالة

ــــــناعا    ــــــ ـــــــطة والصـــ ــــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ــــات الصـــــ ــــــ ــــــــــب وزارة املؤسســـــ ــــــــر وحســـــ ــــــ ـــــــــدد ويف اجلزائ ــــــإن عــــــ ــــــ ــــــــــــة فـــ ت التقلديــ

ــــات  ــــــ ــــــ ـــــــنة  188564ب املؤسســــ ــــــ ــــــ ـــــــــــر سـ ــــــ ـــــــــــــة يف اخـــ ــــــ ـــا  2000مؤسسـ ــــــ ــــــ ـــــغلت يف جمملهـــــ ــــــ ــــــ  731082وشـــ

ـــــــل و  ـــــــائيات ذعامـــ ـــــيب إحصـــ ـــــــلــــــــــك حســـــ ـــمان االجتمــــــــــاعي ،وهـــ ـــادة ذالصــــــــــندوق الــــــــــوطين للضـــــــ ــــــا ميثــــــــــل زيـــــــ ا مــــ

ــــدرها  ــــــ ـــــــ % 4،82بنســــــــــــبة قــ ــدد هـــــ ــــــ ــــة بعــــ ــــــ ـــــــنة ذمقارنــ ـــــــ 2001ه املؤسســــــــــــات يف ســـــ ـــــــدر ذم والـــــ ــــــان يقـــــ ي  كــــــ

  لك :ذعامل واجلدول التايل يوضح  1737062مؤسسة تشغل  179893ب 

  )9جدول رقم (                                             

  2001مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل سنة يوضح مساهمة ال

    %          عدد االجراء   النسبة املئوية   عدد املؤسسات   فئات العمال  

  9اىل  0من 

  49اىل  10من 

  250اىل  50من 

170  

3 

  

1،2  

94,64  

4,66 

  

0,7  

325  

156 

  

255  

44000,1  

21000,23 

  

34000,76  

  100000  626  100  174,2  ا�موع
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  www.mpm –dz.comموقع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  : المصدر

 : ــــــــــــــرة ـــــــــــطة   تــــــــــــــدعيم الصــــــــــــــناعات الكبي ـــغرية واملتوســـ ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــــن ان املؤسســـــ ــــــ ــه ملـــ ــــــ ـــــــــوم انــــــ املعلـــــ

ـــــل  ــــــ ــــل تكامـــ ــــــ ـــــــان حمـــ ــــــ ــــــــا يكون ـــــــدر مـــــ ــــلة بقــــــ ــــــ ــــــــــــة ومفاضــــ ــــــل منافسـ ــــــ ــــــا حمـ ــــــ ـــــرية ليسـ ــــــ ـــــــــــات الكبــ واملؤسســ

ـــــــ ــــــ ـــــرية يـ ــــــ ـــ ــــــــناعات الكب ـــــــطة والصــــــ ــــــ ـــغرية واملتوسـ ــــــ ـــــــــني الصــــــــــــــناعات الصـــــ ـــــ ـــــــــــــاون ب ـــــــدعيم فالتعـ ــــــ ؤدي اىل تـ

ـــــــ ــــــاج الصـــــــــــــناعي وهــــــ ــــــ ـــــــــوع االنتـ ـــــــــطية وتنــــ ـــــيم االســـــــــــــتهالكات الوســــ ــــــ ـــــــل وتنظــ ـــــناعة ككــــــ ــــــ ـــــن ذالصــ ــــــ ا مــ

ــــــناعي  ــــــاج الصــــ ــــــــني االنتــــ ــا علــــــــــى خلــــــــــق روابــــــــــط بــ ــــــ ــــــات وعملهــ ـــــــني القطاعــــ ـــــــالل العالقــــــــــات مــــــــــا بـــ خـــ

 1واالنتاج الزراعي .

ـــــــــــف النســـــــــــيج الصـــــــــــناعي و االقتصـــــــــــادي : – 1 ــــات  تكثي ــــــ ـــــــني املؤسسـ ــــــــل بــــ ــــــــه التكامـــ إن مـــــــــــن اوجـــ

ـــغرية وامل ــــــ ـــــــدمات الصــ ـــغرية واملتوســـــــــــطة اخلــــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــدمي املؤسســ ــــــ ـــــرية هـــــــــــو تقـــ ـــــــطة واملؤسســـــــــــات الكبــــــ توســــ

ــــــاج منــــــــــــتج  ـــــريا النتـــــ ــــــ ـــدنا مصـــــــــــنعا كب ــــــ ـــــا وجــ ـــث كلمــــــ ــــــ ـــــرية حيــ ــــــ ـــة للمؤسســـــــــــات الكب ــــــ ــــاعدات الباطنيــ ــــــ واملسـ

ـــــة  ـــغرية حتـــــــــــيط بـــــــــــه مـــــــــــن اجـــــــــــل صـــــــــــنع االجـــــــــــزاء الثانويــــــ ــــــ ــــــــانع الصــ ـــــــــن املصـــ ـــــــــدنا شـــــــــــبكة مــ ـــــــني إال وجــ معــــ

  2مصنع لصناعة السيارات يهتم بصناعة  للصناعات الكبرية فمثال متخصصة يف جند

ـــــــيارات  ـــــــي الســ ـــــناعة كراســ ـــــــــل صــــ ــــة مث ـــــ ـــــرتك االجـــــــــزاء الثانوي ــــ ــــث ي ـــــ ــــط حي ـــــــيارة فقـــــ ــــــية للســ االجـــــــــزاء االساســـ

ـــــــــــــة يف  ـــغرية املتخصصــ ــــــ ـــات الصــــــ ــــــ ـــــن ذللمؤسســـــ ــــــ ــــــــطة مــــ ـــغرية واملتوســـــــ ــــــ ــــــــــتمكن الصـــــــــــــــناعات الصــــــ ـــــــــــــك وتــــ لــ

  متتني نسيجها الصناعي من خالل مشاركتها يف :

ـــــــدماج  -  ــــدل االنــــ ـــــــق الشـــــــــــراكة الرفـــــــــــع مـــــــــــن معـــــــ ـــــــــن طريــــ ـــــــــة عــ ـــــــات الوطنيـــــــــــة وخاصــ ــــناعي للمؤسســــ الصـــــــ

 او املقاولة الباطنية .

ـــــربامج  -  ـــــ ـــــة ال ــــل خدمـــــ ـــــــتهالك او مــــــــــن اجــــــ ـــــــو االســـ ــــــا حنـــ ـــــــــل توجيههــــ ـــــرية مــــــــــن اجـ ــــات كثـــــ ـــــــــوفري منتاجــــــ تـ

 الوطنية الكربى مثل الصحة ، الرتبية السكن ...اخل.

                                                           
،  2001ائر ، . عثمان لخلف ، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ، معهدالعلوم االقتصادية ، الخروبة ، الجز   -  1

  .29ص 

2
  .40كره ، ذ محمد عبد العزيز عجمية ، التنمية االقتصادية ، مرجع سابق  -  
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ــــق إســـــــــــتعمالها  -  ــــــ ـــــــــن طريـ ـــــــــة عــ ــــــــة الوطنيــ ـــ ــــــــات العمومي ـــــــــوق الشـــــــــــركات واملؤسســـ ــــات توســـــــــــيع ســ ــــــ ملنتجـ

 نصف مصنعة ومنتجات تامة الصنع .

ــــــاطات  -  ــــــ ــــــاع النشــ ــــــ ــــع قطــ ــــــ ــــــــي مــــ ــــــاع الفالحــــــ ــــــ ــــــة بتعــــــــــــــاون القطـ ــــــ ـــــــــطية والنهائيــ ـــــــات الوســـــ ـــــــــوفري املنتجـــــــ تــــ

 1ا يتم بالضرورة مبسامهة الفروع الصناعية.ذاالخرى وه

 يمثل تكامل القاع الصناعي مع القطاع الفالحي ):1الشكل (

  

 

 

  

ــــوم  ــــ ــــ ــــد العل ــــ ــــــادية ، معهــــ ــــ ـــــة االقتصــ ــــ ـــــطة يف التنميـــ ــــ ــــــغرية واملتوســـ ــــ ــــــناعات الصــ ــــ ـــــة الصــ ــــ ــــف ،دور ومكانـــ ــــ ــــــان خللــــ ــــ ــــدر: عثمــ ــــ املصــــ

  ،2001االقتصادية اخلروبة ، اجلزائر،

ــــــــــــي – 2  ـــــيم االســــــــــــتهالكات الوســــــــــــطية تعــــــــــــاون  تنظــــــــــــيم االســــــــــــتهالكات الوســــــــــــطية : تعن ــــــ ــــــــــــة تنظـ بعملي

ـــــة  ــــــ ــــ ـــــــمى باملقاول ــــــ ــــــا يســ ــــــ ـــــــــــــق مـــ ــ ـــــــــن طري ــــطة عــــــ ــــــ ـــغرية واملتوســـــ ــــــ ـــــــع الصـــــــــــــــناعات الصــــــ ــــــ ـــــرية مــ ــــــ ــــــــناعات الكبــــ ــــــ الصـ

  2ناعات الوسطية للمؤسسات الكبرية فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تعمل على توفري الص

  

ـــــــ ـــغرية او ذهــــ ــــــ ـــــرية ومؤسســـــــــــة صــ ـــــة كبــــــ ــــــــــني مؤسســــــ ـــــــــون بـ ـــــــة تكــ ـــــل ا يـــــــــــتم مبوجـــــــــــب اتفاقيــــ ــــــــطة مـــــــــــن اجــــــ متوســـ

ـــــن  ـــل تصـــــــنيع جـــــــزء مــ ــــــا مقاولـــــــة مـــــــن اجــــ ــــــى صـــــــناعة مـــــــا إ�ـ ـــق علـ ـــــن املنتـــــــوج وميكـــــــن ان تطلــــ تصـــــــنيع جـــــــزء مــ

ــــــاطن إ ــــــا مقاولــــــــــة مــــــــــن البــــ ـــــــا إ�ــــ ــــــى صــــــــــناعة مـــ ــــق علــــ ــــن ان تطلــــــ ــــــــت ذاملنتــــــــــوج وميكــــــ ــــــر  %50ا خصصــ او اكثــــ

ـــــــد إال ان  ــــــ ـــــــــوارد يف العقـ ـــــ ــــــاج ال ــــــ ــــــــة االنتــ ـــــــا يف تغطيــــــ ــــــ ـــــــــــة إنتاجهـ ــــــــــــن قيمـــ ـــــن مــ ــــــ ـــــت مـــ ــــــ ـــــــــويق ليســـ وظيفــــــــــــــة التســـــ

                                                           
  .41عثمان لخلف ، مرجع سابق ذكره ، ص  -  1

2
  .19، ص 1968محمد زكي الشافعي، التنمية االقتصادية ، الكتاب االول دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان  -  

 فروع إنتاج المواد البالستیكیة    

الفالحة                                  

 فرع المیكانیك              
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ـــــــ ــــــ ــــــــــر ب   ها ،إختصاصــ ـــــــــــــناعية يف اجلزائـــــ ـــــــدة الصــ ــــــ ــــــاع القاعــ ــــــ ـــع إتســـ ــــــ ـــــــــــتثناء  72ومــــــ ــــــــــــــناعية بإســــ ـــــــــــة صـ منطقــــ

  منطقة  نشاط. 449منطقيت حاسي مسعود ، حاسي الرمل و

ـــــــ  ــــــإن هـــ ـــــــذفــــ ـــــــاطن اخـــ ـــــــــوع مــــــــــن النشــــــــــاط املتمثــــــــــل يف املقاولــــــــــة مــــــــــن البـــ ـــث  ذا النـ ــــــ ــري حيـ ــــــ ــــــكل كبــ يتســــــــــع بشــــ

ـــــــ ـــــــــــة هلـــــ ـــاالمور الثانويـ ــــــ ــــــــطة  بالتكفــــــــــــل بـــ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ـــات الصـــ ــــــ ـــــــــوم املؤسســـ ــــال ذتقـــ ــــــ ــــات كنقــــــــــــل العمــ ــــــ ه ا�معــ

ــــــاملواد الغ ـــ ـــــــذوالتمـــــــــوين ب ــــي هــ ـــــا ولقـــــــــد لقـــــ ـــــــــة ملطاعمهــــ ـــــريا مـــــــــن طـــــــــرف ذائي ـــا كبــــ ـــــــن التعاقـــــــــد اهتمامــــــ ا النـــــــــوع مــ

ـــــري  ــــ ــــــــناعات الكب ـــــــــدعيم الصـ ــــــــنيع وت ــــــة التصـ ـــ ـــــــهيل عملي ـــــن  تســ ـــــــــه مــــ ـــــــــتج عن ــــــر اجلزائـــــــــر ملـــــــــا ين ـــ ــــار وزي ـــــد اشـــــ ة فقــــ

ـــــه  ــــــ ـــــاري يف كلمتـــ ــــــ ـــــــادر مســـ ـــــــد القـــــــ ــــــــــــابق عبـــــــ ــــــــــــة الســ ــــــــــــناعات التقليديــ ـــــــطة والصــ ـــغرية واملتوســـــــ ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ املؤسســـــ

ـــــــفقات  ــــــ ــــن الصــ ــــــ ـــــــــــــة مـــــ ـــــــــيص حصــ ــــــــى ختصــــــ ــــــ ــــــــــــهر علـ ـــــــــوب الســـ ــــــــاءات ايل (وجــــــ ــــــ ـــــة فضـ ــــــ ــــــــــــة ويف جملــــ االفتتاحيـــ

ـــــة  ــــــ ـــــفقات العموميـــ ــــــ ـــال إبــــــــــــــرام  الصـــ ــــــ ــــطة يف جمـــــ ــــــ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ــــات أي الصـــــ ــــــ ــــــــك املؤسســــ ــــــني تلــــــ ــــــ ــــــة بــ ــــــ للمنافســ

ــــــــك مــــــــــن طــــــــــرف ذو  ـــــــلــ ـــــا ويف هـــ ـــة للدولــــــــــة واهليئــــــــــات التابعــــــــــة هلـــــ ــــــ ــــــاحل املعنيـ ـــــة ذاملصــــ ــــــت املناولـــــ ـــار حظيــــ ــــــ ا االطـ

ــــــــن ممثلــــــــــــــي االدارات  ــين للمناولــــــــــــــة يتشــــــــــــــكل مــــــ ــــــ ـــــــــــــس وطــــــ ــث تقــــــــــــــرر تأســــــــــــــيس جملـ ــــــ ـــاص حيــــــ ــــــ ــــــام خـــــ ــــــ بإهتمــ

ــــــــــاد  ـــــــن لالقتصــــ ــــــ ـــــــدماج االحسـ ــــــ ـــــــــــدابري االنـ ـــ ـــــرتاح ت ــــــ ــــة القـــ ــــــ ــــ ــــــــة املناول ــــــــــة برتقيــــــ ــــــات املعنيــــ ــــــ ــ ــــــات واجلمعي ــــــ واملؤسســ

ـــــــــاق مؤسســـــــــــتنا  ـــــــــجيع التحــ ـــــــــوطين وتشــ ــــــــار الــ ــع كبـــ ــــــ ــــــات الشـــــــــــركة مـــ ـــة عمليـــــ ــــــ ـــــــاملي للمناولـــــــــــة وترقيــ ـــــــار العــــ بالتيــــ

  ارباب العمل وطنيني كانوا او أجانب.

ــــــــــناعات :  ادوار االخـــــــــــــــــــرى للمؤسســـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــغيرة والمتوســـــــــــــــــــطة -  ــــــ ــــــات والصـــ ــــــ ــــــ للمؤسسـ

ـــــة  ــــــ ـــــــــــــي ومنافســــ ــــــــناعي احمللــ ــــــــابع الصـــــــ ــــــــــــى الطـــــــ ـــــــــاظ علـــ ــــــــة دور يف احلفــــــ ـــــــطة اخلاصـــــــ ــــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ الصــــــ

ـــــــ ــــــــر وهـــ ــــث ان اجلزائــ ــــــ ـــيب حي ــــــ ـــــــــوج االجنـ ـــــارة املنتـ ــــــــــة للتجـــــ ــة العاملي ــــــ ـــــــمام للمنظمــ ــــــــى االنضـــ ــ ـــــــــة عل ي مقبلـ

ــع عذوكــــــ ــــد الشـــــــراكة مــــــع ا�موعيـــــــة االوريبا توقيـــــ فـــــــرض عليهــــــا ضـــــــرورة ترقيــــــة املنتـــــــوج احمللـــــــي   قــ

ــــــــي  علــــــــــى  ــ ـــــــــوج احملل ــــدرة املنتـ ـــــــمان االول الوحيــــــــــد لقــــــ ـــــــــودة الــــــــــيت تبقــــــــــى الضـــ ـــــــة اجلـ ـــ ـــــــــن طريــــــــــق مراقب عـ

ـــــــ ـــــيب وكـــــ ــــــ ـــــــــوج االجن ـــــــــة املنتـــ ــــــــل دور ذمنافســ ــــــــــق تفعيــــ ـــــــــن طريـ ـــغرية واملتوســــــــــــطة لك عـــ ــــــ ـــات الصـــ ــــــ املؤسســ

  ..1لآل�ا تضمن احملافظة على الطابع الصناعي الوطين واحمللي امام املنتوج االجنيب

                                                           
، المؤسسة المصغرة ودورها في التنمية ، الملتقى الوطني االول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، دورها في  محمد الهادي مباركي -1

  .23، ص 2000افريل ،  9و 8التنمية ، االغواط ، في 



.الجزائر في الشاملة التنمية احداث في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور                 الثاني لفصل ا  
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ــــات       ــــــ ــــــ ـــــــــــــه يف للمؤسسـ ـــــــــــــة النــــ ــــــــــــة واجلهويــــ ـــــ ـــــــــــــــة احمللي ــــــــة دورا يف التنميــ ــــــ ــــطة اخلاصـــ ــــــ ــــــ ـــغرية واملتوسـ ــــــ ــــــ الصــ

ـــــــ ـــــ ـــت ال ــــــ ـــــــذالوقـــ ـــــربى للـــــ ــــــ ـــــــدن الكـ ــــــال يف املـــــ ــــــناعات واالعمــــــ ـــــري للصــــــ ــــــ ـــــــــوطن الكبـ ـــ وطن ي نشــــــــــــهد فيــــــــــــه الت

ـــــة  ــــــ ـــــــــوطن الداخليــ ـــــــاطق الــــ ـــف منــــــ ــــــ ــا خمتلــــ ــــــ ـــــــيت تعانيهـــــ ـــــة الــــــ ــــــ ــــــظ التهمـــــــــــــيش والعزلــ ـــــاحلية نالحـــــــ ــــــ ـــــا الســ ــــــ منهــ

ـــــــ ــــن هـــ ــــــــــف مــــــ ـــــــا خاصــــــــــة وللتخفي ــــــة منهـــ ــــــــــك ذواجلنوبيــــ ـــــــــوي وف ـــــــــوازن التنمـ ــــــــــق التـ ــــــــــة حتقي ـــــــــوارق اجلهوي ه الفـ

ـــــــ ــــن هــــــ ــــــ ـــــــــة عـــ ــــ ــــات ذالعزل ــــــ ــــــــل دور املؤسســـ ـــــ ــــة تفعي ــــــ ــــــلطات العامـــ ــــــ ـــــــى السـ ــــــ ـــــــب عل ــــــــــــة وجــــــ ــــــاطق النائيـ ــــــ ه املنـ

ـــــــ ــــــــطة يف هــــــ ـــغرية واملتوســـــ ــــــ ـــــــه اذالصــــ ــــــــاطق وهــــــ ـــــــية ذملنـــــ ـــــــــــة االساســــــ ـــــــــوفري اهلياكـــــــــــــل القاعديــ ـــــأيت إال بتــــ ــــــ ا اليتــ

  1مثل شبكة الطرقات ، الكهرباء ، االتصاالت ...اخل.

ـــــــــدد  -  ـــــــني جــ ـــــــــور منظمــــ ــــــــر وظهــ ـــــــل احلـــ ـــــــــة فكـــــــــــر العمــــ ــ ـــغرية واملتوســـــــــــطة دور يف ترقي ــــــ ـــات الصــ ــــــ للمؤسســ

ــــادي  ــــــــع إقتصــــــ ـــــــن وضــ ــــــــــر مـــ ــــــــال اجلزائ ـــــــــواجز ذفإنتقــ ـــال حـ ــــــ ـــــــع اقتصــــــــــادي بـ و تســــــــــيري مركــــــــــزي إىل وضـــ

ـــــارهم وال  ــــــ ـــــيد أفكــــ ــــــ ـــــــــون إىل جتســــ ــدد يطمحـــــ ــــــ ـــــريين جـــــــ ــــــ ــــــــــــني ومســـ ـــــــــور منظمـــ ـــــمح بظهـــــ ــــــ ـــــــــود سيســــ قيـــــ

ـــــــ ــــــــــث يتخــــــ ـــــــــوس حيـــ ــــــاج ملمــــ ــــــ ــــــا إىل إنتـ ــــــ ـــــــــــطة  ذوحتويلهـ ـــغرية واملتوســ ــــــ ـــات الصــــ ــــــ ـــــــــؤالء مـــــــــــــن املؤسســــ هــــ

 فضاءا واسعا لتحقيق إنتاجها االبداعية.

ــع  -  ــــــ ـــــــــني افــــــــــــراد ا�تمــــ ـــ ـــــارات ب ــــــ ـــــارف و املهـ ــــــ ــــــار املعـ ـــغرية واملتوســــــــــــطة بإنتشــــــ ــــــ ـــــــاءات الصـــ ــــمح املنشـــــ ــــــ تســ

 احمللي. 

ـــــن  ــــــ ـــــري مـ ــــــ ـــــــــدد كبـ ـــــــــــة الفرصــــــــــــة لعـــ ــــــــطة إتاحـ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ـــــئات الصـــ ــــــ ــــــــة املنشـ ــــــــــــرامج تنميــــ ــــــــتطيع ب وتســــ

ـــــــ ــــــــيطة الــــــ ـــــاريع البســـــ ــــــ ـــــــــحاب املشــ ـــــــــواد الالزمـــــــــــــة نظـــــــــــــرا ذأصــــ ـــــارات واملــــ ــــــ ين يفتقـــــــــــــرون بـــــــــــــدو�ا اىل املهــ

  لتواضع إمكانيتها .

ـــــــــوت إ -  ــ ــــى مســـــــــــتوى البي ــــــ ــــاء مؤسســـــــــــات مصـــــــــــغرة علـ ــــــ ـــاد العـــــــــــائلي بإنشـ ــــــ ـــــة االقتصــ ــــــ ــري ذترقي ــــــ ا ان الكثـــ

ـــــــمـــــــــن الـــــــــدول اعرت  ـــت �ــ ــد ذفــــــ ـــــارا قانونيـــــــــا قصـــــــ ـــــه إطــــ ـــــعت لــــ ـــــري مـــــــــنظم ووضــــ ــــــاج غــــ ا النـــــــــوع مـــــــــن االنتـــ

ــد  ــــــ ــــــــة الوطنيـــــــــــة وقـــ ــــامهة يف التنميـــ ــــــــجيعه علـــــــــــى املســـــــ ــــــاع املـــــــــــنظم بتشـــ ـــــــمن القطـــــ ــــدرجييا ضــــ ــــــه تـــــــ ادماجـــــ

ـــــــ ـــــجيع هــ ـــــــــوفر مـــــــــوارد ذمت تشــــ ــــــى االســـــــــتقرار االجتمـــــــــاعي وي ــــــــافظ علـــ ــــــاج ألنـــــــــه حيـ ـــ ـــــــــوع مـــــــــن االنت ا الن

 بطالة .رزق عائلية تسد الكثري من ابواب الفقر وال

                                                           
1
  .35، 34محمد الھادي مباركي ، ص  -  
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ـــــــ -  ـــــــمح كـــ ـــــــذتســـ ـــــن ذلك هـــ ــــــــام املســــــــــتهلكني مـــــ ـــــار أمــ ــــــــطة إن توســــــــــع اخليـــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ـــات الصـ ــــــ ه النشـ

 1خالل عرضها انواعا كثرية من السلع واخلدمات .

ـــــــ -  ـــــــمح كــ ـــــــذتســ ـــــن ذلك هــ ـــــــات شخصـــــــــية اوثـــــــــق مــــ ـــام عالقــ ـــــــان بقيــــــ ـــــن االحيــ ـــــري مــــ ه املنشـــــــــات يف الكثــــ

 تلك اليت تسمح �ا املنشات الكبرية.

ــــــــديث  -  ــــــ ــــد والتحــ ــــــ ــــــطة  دورا يف التجديــــــ ــــــ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ــــــ ـــات الصـ ــــــ ــــــ ـــــب املؤسسـ ــــــ ــــــــــــــرض تلعـــــ ــــث تتعــ ــــــ حيــــــ

ــــــــــــــر  ـــ ـــــديث اكث ــــــ ــــد والتحــــــ ــــــ ــــــ ـــــــللتجديـ ــــــ ــــ ـــــارعني ال ــــــ ــــخاص البــــــ ــــــ ــــــ ـــــرية الن االشـ ــــــ ـــــــــــــات الكبــــــ ين ذمن املؤسســــ

ــــــــــــدون يف  ـــــــــاحهم جيـ ـــــــى اربــــ ـــــــــؤثر علــــــ ـــــــدة تــــ ــــــار جديــــــ ــــــ ـــــــــــى ابتكـــــــــــــار افكـ ــ ـــــــــون عل ـــــــــوافز ذيعملــــ ـــــــــك حــــ ــــ ل

ــدى أي إ ــــــ ـــــرية ال تبــــــ ــــــ ـــــــل واملؤسســــــــــــــات الكبـــ ـــــر للعمـــــــ ــــــ ـــــــــــكل مباشـــ ــــــــــدفعهم بشـــ ــــات تــــ ــــــ ـــــــام بالنتوجــــ هتمـــــــ

ـــــــدة  ــــــق ســـــــــوق اكيــ ــــــــن التطـــــــــور وخلـــ ـــــاريع مـ ــــــــدما تـــــــــتمكن املشــــ ــــا عنـ ــــم هلـــــ ــــــــدم أي دعـــــ ــدة وال تقـ ــــــ اجلديـ

 .2ه احلالة يكون اهتمامها ودعمها على اساس تنافسيفي الغالبذهلا ويف ه

  مشاكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعوامل جناحها    المطلب الثالث :

ـــــن  المؤسســـــــــــات الصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة:اوال : العوائـــــــــــق التـــــــــــي تعتـــــــــــرض   ــــــى الـــــــــــرغم مــــــ علـــــ

ــــــــاش  ــــة االنعـــ ــــــ ـــــــمى خبطـ ــــــا يســــ ـــــمن مـــــ ـــــــــة اجلزائريـــــــــــة ضــــــ ـــا احلكومــ ــــــ ـــــــدة الـــــــــــيت تبنتهــ ــــــات اجلديــــ السياســـــ

ـــــــ ــيت اختــــ ــــــ ـــجعة واحملفـــــــــــزة الـــ ــــــ ــــــادي ورغـــــــــــم التـــــــــــدابري املشــ ــــــــة  ذاالقتصـــــ ـــــــــة اجلزائريـــ �ا احلكومـــــــــــات املتعاقبــ

ـــــري ــــــاهم كبــــــ ـــــــا مســـــ ـــغرية واملتوســـــــــــطة كو�ــــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــاع املؤسســ ـــــــــوير قطـــــ ـــدف تطــ ــــــ يف اســـــــــــتيعاب  �ــ

ـــــــــواجز ال تـــــــــــــزال  ـــــــق واحلـــ ــــــن العوائـــــ ـــــري مـــــــ ــــــ ــــباب ، اال ان  الكثـ ــــــ ــــط الشــ ــــــ ـــــــا يف وســـ ــــة خصوصـــــ ــــــ البطالــ

ـــــــ ـــــــــور هــــ ــــــــو وتطــ ـــــرتض انشـــــــــــاء ومنـــ ــــــبعض قـــــــــــانوين ذتعــــــ ـــــا قـــــــــــانوين والـــــ ــات ، الـــــــــــبعض منهــــــ ــــــ ه املؤسســـ

ـــــــ ـــــــــوجي هــــ ــــــــــبعض تكنولــ ـــــــــادي  والـ ـــــــــايل وإقتصــ ـــــــبعض مــ ــــ ـــب ذوال ــــــ ـــــــــــيت جيــ ــــديات ال ــــــ ـــــــق والتحـ ــــ ه العوائ

ــــــة التعجيــــــــــل يف  ــــــى الدولــــــــــة اجلزائريــــ ــان وال الظــــــــــروف علــــ ــــــ ــــــــه ال الزمــ ــا النــ ــــــ ـــــــع حلــــــــــول عمليــــــــــة هلــ وضـــ

ـــــــ ــــل هــــــ ــــــ ــــأخر يف حـــ ــــــ ــــا بالتـــ ــــــ ـــمحان لنـــ ــــــ ــــايل يســــ ــــــ ــــــادي احلـــ ـــــرتاكم ، ذاالقتصـــــــ ــــــ ــــــــــا تــ ــــــاكل وتركهـــ ه املشـــــــ

 ه املشاكل والعوائق اىل قسمني :ذلك ميكن تقسيم هذول

                                                           
1
ة والمتوسطة  الخاصة في الدول النامیة ، كلیة نادیة قویقح ،مذكرة ماجستیر إنشاء وتطویر المؤسسات والصناعات الصغیر -  

  .120، ص 2001العلوم االقتصادیة ، الجزائر ، 

2
  .135كره ، ص ذ نادية قويقح ، مرجع سابق  -  



.الجزائر في الشاملة التنمية احداث في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور                 الثاني لفصل ا  

 

 
40 

ـــــة  :ات طبيعـــــــــــــة إداريـــــــــــــة ذعوائـــــــــــــق  –أ  ــــــ ـــل االجـــــــــــــراءات االداريــ ــــــ ــــــة بثقــــ ـــــــي عوائـــــــــــــق متعلقـــــــ وهــــــ

ــــــــــاء  ــــــ ـــدة يف إنشــ ــــــ ــــــ ـــــل املعتمـــ ــــــ ــــــ ـــــــدات وثقـ ــــــ ـــدة . فالتعقيـــــ ــــــ ــــــ ــــــــطة جديـــ ــــــ ـــغرية ومتوســــ ــــــ ــــــ ــــــــــات صـــ ــــــ مؤسســ

ـــــــمنة يف  ــــــ ـــطة متضــــــ ــــــ ــــــ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ــــــ ـــات الصــــ ــــــ ــــــ ـــــة يف إنشاءاملؤسســــ ــــــ ــــــ ـــــــة املتبعــ ــــــ ــــــــــــــراءات االداريــــــ االجـــــ

  1ه الدراسة تعترب قدمية نسبيا بالنظر ذاملراحل الرئسية لتاسيس املؤسسة ورغم ان ه

ـــــــ ـــــــام �ــــ ـــــاريخ القيــــ ـــــدثت مـــــــــــن تــــــ ـــــــيت حــــــ ـــــــــورات الــــ ـــــة ذاىل التطــ ـــــــم اىل 1998ه الدراســــــ ــا هــــ ــــــ ا ذ يومنـــ

ـــدة يف  ــــــ ــة املعتمــــ ــــــ ـــــــدات واالجـــــــــــــراءات االداريـــــ ــــــن التعقيــــــ ــــــ ـــــــــة عـ ـــــــــورة حقيقيــــ ــــــس صــــ ــــــ ــــــا ال تعكـ ــــــ اال ا�ـ

ـــــــدثت مل  ـــــــيت حـــــــ ــــــ ـــــــــورات ال ـــــــــون ان التطــــ ـــــــدة كــــ ـــــــطة اجلديـــــــ ـــغرية واملتوســــــ ــــــ ـــــــــــات الصــــ ـــــــاء املؤسســ إنشــــــ

  تضف الكثري من اجل حتسني االجراءات .

  وميكن تقسيم املراحل االساسية لتكوين املؤسسة اىل :

 دى املوثق .تأسيس الشركة ل 

 . التقيد يف السجل التجاري 

  ـــــة ــــــ ــــم وترقيـــ ــــــ ـــــة دعــــ ــــــ ــــــــــت وكالـــ ــــــــــيت عوضــــ ـــــــــوير االســــــــــــــتثمار الــــ ـــــــــــة لتطـــــ ــــــــة الوطنيـــ ــــــــــف لوكالــــــ ــدمي ملــــ ــــــ تقــــــ

 االستثمار.

 . تقدمي ملف للجنة تنشيط االستثمارات وجتديدها وترقيتها 

  2تقدمي ملف اىل البنك. 

ـــا  تاســــــــــيس الشـــــــــــركة لــــــــــدي الموثـــــــــــق : – 1 ــــــ ــــدى املوثــــــــــق تســـــــــــتغرق شــــــــــهرا تقريبــ إجـــــــــــراءات التأســــــــــيس لـــــــ

  وثائق هي : 8مع تقدمي 

 . شهادة عدم وجود تسمية للشركة املسلمة من طرف املركز الوطين للسجل التجاري 

                                                           
  .24، 23، ص 2006محمد عبد العزيز عجمية ، التنمية االقتصادية ، الدار الجامعة ، االسكندرية ،مصر ،  - 1

    
ــــــــــة قـــــــــــويقح ، مـــــــــــ  - 2 ــــــــي  كرةذ .ناديـ ــــــــــة فـــ ـــــــــطة الخاصـ ماجســـــــــــتير ، إنشـــــــــــاء وتطـــــــــــوير المؤسســـــــــــات والصـــــــــــناعات الصـــــــــــغيرة والمتوســ

  .135، ص 2001الدول النامية ، كلية العلوم االقتصادية ، الجزائر ، 
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 نسخة عن بطاقة التعريف الوطين .

 . شهادة امليالد املسامهني 

 . عقد ملكية احملل او عقد إجيار توثيقي 

  يشرتط ملفا اخر يتضمن:يف حالة االجيار 

 . شهادة ميالد صاحب احملل 

 . 1نسخة من بطاقة التعريف الوطين وشهادة االعفاء من الضرائب 

  )ـــــــــــق ــــــــــــاب املوثـــ ــــع اتعــ ــــــ ـــــل 10،000دفــــ ــــــ ـــــــــــيت متثـــ ــــــجيل الـــ ــــــ ـــــاريف التســ ــــــ ــغ  %3دج) ومصـــ ــــــ ــــــــــن مبلــــــ مــــ

ــــــار الكامــــــــــــل ـــــــ .االجيـــــ ـــــــكيل هـــــ ـــا ان تشـــــ ــــــ ــــدرها ذكمـــ ــــــ ــــــــــافية قــ ــــــــــدة إضــ ــــايف يســــــــــــتغرق مــ ــــــ ــــــــــف االضــ ا امللــ

ـــا  15 ــــــ ـــــــيومــــ ــــــــكلة يف هـــــــ ــد ذواملشـــــ ــــــ ــــــاس عقــــــ ــــــ ـــــــلم علــــــــــــــى اسـ ـــــاري املســــــ ــــــ ــــــــجل التجــ ـــــة إن الســــــ ــــــ ه احلالــ

ـــــــامني  ــــن عــ ـــــــــل مـــــ ــــــا مـــــــــا تكـــــــــون  اق ـــ ــــار وغالب ـــدة االجيـــــ ـــــــاء مــــــ ـــــــالحيته بإنقضــ ـــــــدة صــ ــــــــي مــ ــــــــار تنتهـ االجيـ

.2  

ـــــب  :التقيـــــــــد فـــــــــي ســـــــــجل التجـــــــــاري – 2 ـــــرتطت مـــــــــن قبـــــــــل  13يتطلــــ ــــــة إداريـــــــــة والـــــــــبعض منهـــــــــا اشــــ  وثيقـــ

  وتتطلب إجراءات ومصاريف إضافية.

I.  نسخة قانونية مطابقة لالصل للقانون التأسيسي 

II.  ـــــــدة ــــــــائي) وتســــــــــــتغرق مـــــ ـــــــابع اجلبــــ ـــــــيالد ، الطـــــ ــــــــــهادة املـــــ ـــــريين .(شــ ــــــ ـــــــــوابق العدليــــــــــــة للمسـ ـــــجل الســـ ــــــ سـ

 التسليم شهرا 

III. . نسخة من شهادة امليالد مستخرجة من املكان االزدياد 

IV. . عقد توثيقي للمحل او عقد االجيار 

V. املتخصص حمليا ( املهلة اسبوع) . شهادة وجود احملل يقدمها احملضر القضائي 

VI. . شهادة عدم االخضاع للضريبة 

VII. .(اسبوع) شهادة الوضعية اجلبائية 

VIII. . إستمارة خاصة 

                                                           
1
  .25محمد عبد العزيز ، مرجع سابق ذكره ،ً ص  -  

2
  .144ص  1953ية، دار النهضة العربية ، مصر ، . صفوف عبد السالم عوض اهللا ، اقتصاديات الصغيرة ودورها في تحقيق التنم  -  
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IX.  . نسخة من االعالن الوارد يف الكشف الرمسي لالعال نات القانونية 

X. . نسخة من االعالن الوارد يف جريدة وطنية 

XI.  ) دج). 1500دفع حقوق التسجيل يف السجل التجاري 

XII. ) دج).4000دفع حقوق لصاحل اخلزينة 

ــد  ــــــ ـــــــــون إال بعــــــ ــة ال تكـــــ ــــــ ـــــاري يف الظــــــــــــــروف العاديــــــ ــــــ ــــــــــجل التجـــ ـــــــى الســــ ــــــ ـــــــــول علـ ـــــارة إىل احلصـــــ ــــــ ــدر االشـــ ــــــ وجتــــــ

  1.ثالثة اشهر

ـــــــ تقـــــــــــديم ملــــــــــــف الــــــــــــى البنـــــــــــك : -  3 ــــز االجــــــــــــراءات املتخــــ ــــــ ـــــــك بــــــــــــالبطئ ذتتميــ ــــى مســـــــــــتوى البنـــــ ــــــ ة علــ

   اته .ذالشديد و البريوقراطية مشكل اكرب من التمويل حبد 

ــــد فــــــــــتح    ـــــــتثمر بعــــــ ـــــــــوري لــــــــــثمن املــــــــــوارد املســــــــــتوردة االالزمــــــــــة للمشــــــــــروع علــــــــــى املســـ ـــــــدفع الفـ ـــــة الـــ ــــــــي حالـــــ ففــ

 القوانني االساسية للشركة . حساب  يف البنك تقدمي .

 . السجل التجاري 

 . السجل التجاري 

 .بطاقة التعريف اجلبائية 

  تدوم اشهر .لك فرتة إنتظار قد ذباالضافة إىل القوانني الشكلية للبنك تايت بعد 

ـــــــدة  ــــائق العديــــ ــــــــة الوثـــــــ ـــــــــدى وكالـــــــــــة البنـــــــــــك احملليـــ ـــــــع لــ ــــل علـــــــــــى املســـــــــــتثمر ان يضــــ ــــــب متويـــــــ ويف حالـــــــــــة طلـــــ

  التالية .

 . القوانني الشركة   

 . السجل التجاري 

 . بطاقة التعريف الضريبة 

 . دراسة تقنية اقتصادية 

  . خمتلف الفواتريالشكلية 

                                                           
1
  . 135كره ،ص ذ نادية قويقح ، مرجع سابق  -  
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 ار.قرار منح املزايا من قبل وكالة ترقية ودعم االستثم 

 . عقد ملكية العقار لتشكيل الرهن العقاري 

 . وضع راس املال والدعم الفردي يف الرصيد البنكي 

ـــــــ ـــــــد هـــ ـــــن ذوبعـــ ـــــــر املســــــــــتثمر مـــــ ـــــــب ان ينتظـــ ـــليب  12اىل  6ا جيـــ ـــــايب او الســـــــ ــــــى الــــــــــرد االجيـــــ شــــــــــهرا لتلقــــ

ــــى طلبـــــــــــه وإ ــــــ ــد ذعلـ ــــــ ــــــل املشـــــــــــروع بعـــ ـــــه لتمويـــــ ـــــــك بـــــــــــإبالغ موافقتــــــ ـــــــــوم البنــــ ـــــــايب يقــ ـــــــــــرد إ جيــــ ـــــــان ال ا كــــ

  التالية :وضع الشروط 

  ـــــاري او ــــــ ــــــــــــرهن العقـ ـــــك لشــــــــــــكليات ال ــــــ ـــــــة للبنـ ـــــلحة القانونيـــــ ــــــ ـــــــع املصـ ـــــــري بالتعــــــــــــاون مـــــ التحضـــــ

 الرهن املنقول .

  30اىل  %15جتميد يف احلساب البنكي االموال اخلاصة الالزمة اتسوية%   

  ـــــــبة ـــــــط نســــ ـــــــــول فقــــ ــــــك ميــ ـــــــــوردين الن البنـــــ ـــــــدا للمــ ــــــــــدما نقــــ ــــــــــغ املدفوعـــــــــــة مقـ ـــــــن املبلـ  %70مــــ

 1من التجهيزات . %80اىل 

ـــــــ ــــــل االســــــــــتثمار ا ذهـــ ــــ ـــــا ومتوي ـــــ ـــى أطالق ــــــ ـــــــــايل واملصــــــــــريف ال يتماشـ ـــا املـ ــــــ ــــــــــى إن نظامنـ ـــــــــوم عل ــــــــــع اليـ ـــــــق اجلمي ويتفـــ

ــد  ــــــ ـــــــــــيت جتـــــ ـــــــــــطة الــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ــات و الصـــــــــــــناعات الصــــ ــــــ ـــــــاء املؤسســـــ ـــــــــر بإنشــــــ ــق االمــــ ــــــ ـــــــدما يتعلـــــ ـــــــــــة عنــــــ خاصــ

  .صعوبات يف تقدمي ضمانات كافية 

ــــــــــــــق  –ب  ـــــــ طبيعــــــــــــــة إقتصــــــــــــــادية : ذعوائ ــــــ ــــابقة الـ ــــــ ـــــــل الســــ ــــــ ـــــافة اىل العراقيـ ــــــ ــــــــــاء كر ذ باالضـــ ــــــــة بإنشــــ اخلاصــــــ

ــــــابقتها  ــــــن ســـــــ ــا عـــــــ ــــــ ــــــل خطور�ـــــ ـــــاك عراقيـــــــــــــل أخـــــــــــــرى ال تقـــــــ ــــــ ـــــــدة هنــ ــــــــطة جديــــــ ـــغرية او متوســـــ ــــــ ــــــــــات صــــ مؤسســـ

ـــــربه علـــــــــــى التخلـــــــــــى  ـــــثمر و إحباطـــــــــــه وجتــــــ ــــــل املســــــ ـــــــان اىل فشـــــ ـــــــان إىل االحيــــ ــــــــب االحيــــ ـــــــــؤدي يف غالـــ ــــث تــ حيـــــــ

  ه الوائق هي إقتصادية تتمثل يف :ذعن مشروعه بعدما قطع فيه اشواط كبرية ه

 يم وسلوك االدارة العمومية .عراقيل متعلقة بالتنظ 

 . عائق ومشاكل التمكويلب واالمتان 

 . إشكالية العقار الصناعي 

 . مشكل البىن التحتية 

                                                           
    .145ذكره ، ص  مرجع سابق ،صفوف عبد السالم -   1
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 . مشكل نقص املعلومات االقتصادية 

 .1مشكل التكوين املهين واليد العاملة  املؤهلة 

  العراقيل المتعلقة بالتنظيم وسلوك االدارة العمومية :  – 1

ـــغرية     ــــــ ـــات الصـــ ــــــ ــــــاع املؤسســـ ــــــــن االدارة العموميــــــــــــة لقطــــــ ــــــــــا نــــــــــــرى يف الــــــــــــدول املتقدمــــــــــــة مــــ ــــــــس مــ ـــــى عكــــ ــــــ علـ

ـــــا و  ــــــــتمرا وقويــــــ ـــــــا مســـ ــــــــطة دعمــــ ـــــــذواملتوســـ ـــــــــة هــــ ــــــم امهيــ ـــــــــك الدراكهـــــ ـــــث جنـــــــــــد يف الـــــــــــدول ذلــ ـــات حبيــــــ ــــــ ه املؤسســ

ـــــــ ـــــــــه هــــ ـــــرية جتابــ ـــــق كبــــــ ـــث ذاملتخلفـــــــــــة ومنهـــــــــــا اجلزائـــــــــــر عوائــــــ ــــــ ـــــة حيــ ــــــــة االدارة العموميــــــ ــــــن ناحيـــ ه املؤسســـــــــــات مـــــ

ــــت البريوقرا ــــــ ـــــة تفشـ ــا للبريوقراطيـــــــ ــــــ ــــــال االقتصـــــــــــادي بأكملــــــــــــه وكلنــــــــــــا نعـــــــــــرف مــــ ـــــــري يف ا�ــــــ ــــكل خطـــــ ــــــ طيــــــــــــة بشـ

  من اثار سلبية على احلياة االقتصادية وحىت احلياة االجتماعية ككل ، كمت جند تعدد 

ــــــا ــــــ ــــــز إختـ ــــــ ـــــق  ذمراكـ ــــــ ـــــــالة تتعلــ ــــف او مســــــ ــــــ ـــــل ملـــ ــــــ ـــــة كــ ــــــ ـــــــــــيت تســـــــــــــتغرقها معاجلــ ـــة الــ ــــــ ـــــــال الطويلــــ القـــــــــــــرار واالجــــــ

ـــــــاعملني  ـــــ ـــــــــواص واملت ــــــــــتثمرين اخلـــ ــــف إىل باملســ ــــــ ـــيت ذاالقتصــــــــــــاديني اضــ ــــــ ـــ ـــــــــوة ال ـــــــــوبية والرشـــ ــــــــاهر احملســـ ـــك مظــــ ــــــ ـــ ل

  .2ه املؤسسات ذشكلها كلها عوائق سلبية تؤدي اىل االنسحاب الالطوعي هلت

ـــــــ ـــــــ هذهـــــ ــعف الـــــ ــــــ ـــالنظر اىل الضــــ ــــــ ـــــــذبـــ ـــــــــه هـــــ ـــــــز بـــ ـــــة ذي تتميـــــ ــــدر�ا املاليـــــــ ــــــ ـــــــــعف قــ ه املؤسســــــــــــات املتمثلــــــــــــة يف ضـــ

  ه الظاهرة السلبة .ذوضعف قدر�ا على التصدي ومقاومة  ه

  

 

 

 

                                                           
 احمد مجدل ، اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة االلكترونية ، رسالة دكتوراة ، جامعة الجزائر ، -  1

  .51، ص  2004جوان ، 
ـــــــات الصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة ودورهـــــــــا فـــــــــي إحـــــــــداث التنميـــــــــة الشـــــــــاملة فـــــــــي االقتصـــــــــاد الجزائـــــــــري ،  - 2 احمـــــــــد رحمـــــــــوني ، المؤسســ

  .78، ص  2011مصر ، 
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 عوائق ومشاكل التمويل واالئتمان :  - 2

ـــــــ      ــــــــري الـــــ ــــــــــكل العــــــــــــائق االول والكبــــ ـــان يشــ ــــــ ـــــــل واالئتمـــ ــــــــــاء ذإن مشــــــــــــكل التمويـــــ ي يواجــــــــــــه إنشــ

ـــــــ ــــــ ـــا كــــ ــــــ ــــــ ـــــا وتطورهــ ــــــ ـــــــطة ومنوهــــــ ــــــ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــ ـــــه ذاملؤسســ ــــــ ــــــــــكل يواجــــــ ــــــ ـــــو مشـ ــــــ لك وهــــــ

 املؤسسات العمومية واخلاصة.

ـــــــــــى  ــــى عل ــــــ ــــة تلقـ ــــــ ــــــــات العموميـ ـــــــــون املؤسســـ ـــــة كــ ــــــات اخلاصــــــ ـــــــــوص املؤسســـــ ــــــــــض وباخلصــ ــــــــــل بعـ االقـ

ـــــة  ــــــ ـــــــادر متويـــــــــــــل متاحــ ـــــــــوفر مصــــــ ـــــــــوم أن تــــ ـــن املعلــــ ــــــ ــــة ، ومــــ ــــــ ــــــي الدولـــ ــــــ ـــــا وهـ ــــــ ــــــــــن مالكتهــ ـــــــدعم مـــ الــــــ

ـــــــ ـــــــن االنطــــــــــالق هـــ ــــــن املشــــــــــروعات مـــ ــــــة ميكــــ ـــــــي قــــــــــدما ذورخيصــــ ــــى املضـــ ـــــــــجع اصــــــــــحا�ا علــــــ ا ويشـ

 .1يف جتسيدها

 ا املشكل املتمثل يف التمويل واالئتمان نتج من احتاد عدة عوامل هي :ذان ه

  ــمة ــــــ ـــغرية و املتوســــــــــــطة العالقـــــــــــة الســـــــــــيئة املتســــ ــــــ ـــــــــوك واملؤسســــــــــــات الصــ ـــــني النــ ــــــة بـــــــ بالعدوانيـــــ

ـــــة  ــــــ ـــــــطة اخلاصــــ ــــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ـــات الصــــــ ــــــ ـــــــــــــل املؤسســــــ ــ ـــــازف بتموي ــــــ ــــــــــالبنوك ال جتــــ ــــــــــــة فـــــ اخلاصـــ

ـــا  ــــــ ـــــــيت تطرحهـ ـــــاريع الـــ ــــــة املشـــــ ـــــــدم امهيــــ ــدمها وعـــ ــــــ ـــــــيت تقــ ـــــــعف الضــــــــــمانات الـــ متحججــــــــــة بضـــ

ــــات  ــــــ ـــإن املؤسســـــ ــــــ ــــــــــــــرى فــــــ ـــــة اخـ ــــــ ــــــــــن جهــــ ــــــــــــادية ، ومـــــ ـــــاريع اقتصـــ ــــــ ــــــــــــدوة املشــــ ــــــــــدم جـــ أي عـــــ

ـــــــــــطة  ـــغرية واملتوســــ ــــــ ـــــــــــــيل الصــــــ ــــــــــــــراءات والتفيضــ ـــــــــــالبطئ يف االجـ ـــــــــوك بــــ ــــــ ـــــــــتم البن ـــــة �ــــــ ــــــ اخلاصــــ

 النشاطات التجارية أي ما يتعلق باالسترياد .

   ـــــــدة ـــــــدالت الفائــــــ ــــــــطة معـــــ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ـــات الصــــ ــــــ ــــــــى املؤسســـ ـــــــدة يفـــــــــــــرض علــــ ــــــــدل الفائـــــ معــــ

ـــــــ ـــــــتحجج البنــــــــــوك يف هـــ ـــــرية وتـــ ـــغرية ذكبـــــ ــــــ ـــات الصـ ــــان التعامــــــــــل مــــــــــع املؤسســـــــ واملتوســــــــــطة ا بــــــ

ــــــها اىل ــــــ ــا اليعرضـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــبانية منهـ ــــــــــــة الشــــ ـــــــ خاصـــ ــــــ ــــــاح هــ ــــــ ــــــــبة النجـــ ــــرب وان نســـــــ ــــــ ــــاطر اكـــــ ــــــ ه ذخمـــــ

ــــات  ـــإن املؤسســـــــ ــــــ ــــــــمانات الـــــــــــيت ترضـــــــــــى وتطمــ ـــــــدام الضـــ ــــــايل إنعــــ ـــات الضـــــــــــئيلة وبالتـــــ ــــــ املؤسســ

 2املالية .
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ـــــــاطر  ــــــ ـــــــــــــة خمـ ـــــــية اجلبائيـ ــــــ ــــــــــكل السياسـ ـــــــد مشــــ ــــــ ـــدة جنـ ــــــ ـــــــدل الفائـــــ ــــــ ــــافة إىل مشــــــــــــــكل معـ ــــــ وباالضــــ

  الصرف والرسوم اجلمركية .

   إشكالية العقار الصناعي : – 3

ـــــــن اربعـــــــــني ســـــــــنة مـــــــــن ـــــــــر مــ ــــة االراضـــــــــي  بعـــــــــد اكث ــــــإن موضـــــــــوع  ملكيـــــ ـــــــــر فـــ االســـــــــتقالل اجلزائ

ـــــــ ــا هــ ــــــ ــــام عليهـ ــــــــيت تقـــــ ـــــري مـــــــــن احملـــــــــوالت ذالـ ــــ ـــــــــرغم الكث ــــــى ال ـــ ه املشـــــــــروعات التـــــــــزال قائمـــــــــة عل

ـــــــ ــــل هــــ ـــــــذاالدارة حلـــــــ ـــــــــكلة الن هــــ ـــــــدم االســـــــــــتقرار ذه املشــ ــــن عــــ ــــــ ـــــــــوع مـ ـــــــــؤدي إىل نــ ـــــــكل يــ ا املشــــ

ـــــــــوله  ــــــــن اصــ ــــــــة اصـــــــــــل مـــ ــغري وهـــــــــــو ال يطمـــــــــــئن للملكيـــ ــــــ علـــــــــــى اقـــــــــــل الـــــــــــنفس للمســـــــــــتثمر الصـــ

    .املهمة

ــــــــــيد  ـــــــاعقالين والرشــ ـــــــل وتـــــ ـــــتغالل االمثـــــ ــــــ ــــــــــدم إسـ ـــــار املطروحــــــــــــة اكثــــــــــــر يف عــ ــــــ ــــــــكالية العقـ ان اشــــ

  .1للمساحات املوجودة 

ـــــاج ) : – 4 ـــــاكل التمـــــــــــوين (تمـــــــــــوين جهـــــــــــاز االنتــــــ ـــــل  مشــــــ ــد كــــــ ــــــ ـــــــــوم عنـــ ـــن املعلــ ــــــ ــه ملــ ــــــ انـــ

ــــة مردوديــــــــــة املؤسســــــــــة ،أي  ــــــــك عجلــــــ ـــــــــود احملــــــــــرك للتحريــ ــــــــا ،ان التميــــــــــل يعتــــــــــرب الوقـ ـــــــد منــ واحـــ

ـــــــــوي ـــــــــطراب او عجــــــــــــز يف التمـــ ـــــــــوين ن اضـــ ــــــــــــار او التمـــ ــــــــع الغي ــــــة او بقطــــ ــــــ ــــــاملواد االولي ــــــ ـــــــــواء ب ســـ

  بالتجهيزات سيؤدي حتما اىل عدم قدرة املؤسسة على حتقيق اهدافها .

ـــــــ ــــن هــــ ــــاين مـــــــ ـــــــدها تعـــــــ ــــــــطة جيــــ ـــغرية واملتوســـ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــاع املؤسســ ــــــكل ذوان املتتبـــــــــــع لقطـــــ ا املشـــــ

ـــــــ ـــــــــــتوردة وهـــــ ــــــاملواد املسـ ـــــــــوين بــــــ ــــــــــص التمـــ ــــــا خيــ ــــــة فيمــــــ ـــــــــــى ذخاصــــــ ــــــــــر علـ ــــــاح اجلزائــ ــــــم انفتــــــ ا رغــــــ

 العاملية . السوق

ـــــــــالمواد االوليـــــــــة وقطـــــــــع الغيـــــــــار :  - أ ـــــــــه الســـــــــوق احمللـــــــــي  التمـــــــــوين ب نظـــــــــرا ملـــــــــا يعاني

ــــف  ــــــ ـــــــــهدت الصـــــــــــناعات مبختلــ ـــــــار شــ ــــــــع الغيـــــ ـــــــــواد االوليـــــــــــة وقطـــ ـــــــنقص يف املـــ مـــــــــــن الــــ

ــــات  ــــــ ــــــــــــات يف املخزونــــــ ـــــــــــــــبب التقطعــــ ـــدة بسـ ــــــ ــــــ ــــــــات عديـ ــــــ ــــــــالت وتوقفــ ــــــ ـــا تعطــ ــــــ ــــــ انواعهـ
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ــــــن شـــــــــريك  ـــــــث عـــ ــم تكاليفـــــــــه الرتفعـــــــــة او البحــ ــــــ ـــــــترياد رغـ ـــا إىل إســ ــــا ادى �ــــــ ـــــــدا مـــــ وهــ

 .1لك مكلفا ذولو كان 

ــــــــــــالتجهيزات  :  - ب ـــــة   املعــــــــــــروفمــــــــــــن التمــــــــــــوين ب ــــــ ــــــــــــة مطلقـ ـــــر نعــــــــــــرف تبعي ــــــ ان اجلزائـ

ـــة اىل  ــــــ ــــــ ـــــــــــفة عامــــ ــــــ ـــــــناعية بصــ ــــــ ــــــــــــــزات الصــــــ ــــــــــــــال التجهيـــــ ـــة يف جمـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــوق االوروبيــــ ــــــ الســــ

 جتهيزات اجلديدةفرنسا،ايطاليا ، اسبانيا ،بصفة خاصة ونظرا لغالء 

نه يلجا املستثمر اىل شراء االالت القدمية واملستعملة اقل تكلفة مما يؤدي إىل تاثري فإ

 سلبا على املنتوج الصناعي كما ونوعا.

ــــات االقتصـــــــــــــــادية – 5 ـــــــــــــــص المعلومـــــــــــ ــــات  : مشـــــــــــــــكل نق ــــــ ـــــــب الدراســـــ ــــــ ــ ـــــــــوظ ملكات ــــــــاب امللحــــــ ــــــ إن الغيـ

ــــادر  ــــــ ـــــــيم مصـ ــــدرة علـــــــــــى تنظــــ ــــــ ــــــــــدم القـ ــــــادي وعـ ـــــــه االقتصـــــ ــــات والتوجيــــ ــــــ ـــــص البمعلومـ ـــــا ونقــــــ ـــــالم وهيكلتهــــــ إلعــــــ

ـــث  ــــــ ـــــــــــــة يف البحـــــ ــــــــــــة ومتخصصـ ــة منظمــ ــــــ ـــــرتاجتية وطنيــــــ ــــــ ــــار اىل اســـ ــــــ ـــــارجي واالفتقــــ ــــــ ـــــــص احملــــــــــــــيط اخلـــ ــــــ ــــــا خيـ ــــــ فيمــ

ــــات  ــــــ ــــــاع املؤسســــــ ــــــ ـــــــن قطــــ ــــــ ـــات عـــ ــــــ ــــــ ـــــص املعلومـ ــــــ ــــــــــــــكل  نقـــــ ـــــــــــــق  مشــ ــــــــــــادي . ادى إىل خلـــ ـــــــــــالم االقتصــــ واالعـــــ

  2ا القطاع واقتحامه عدة ميادين .ذا رغم امهية هذالصغرية واملتوسطة وه

ــــال  التكــــــــــــــوين المهنــــــــــــــي : مشــــــــــــــكل –  6 ــــــ ــــــة العمــــ ــــــ ــــــــل املتخصصــ ـــــــــوين والتاهيــــــ ـــــــــص مراكــــــــــــــز التكـــــ إن نقـــــ

ـــــة  ـــــــــــة املؤسســــــ ـــــــــــى إنتاجي ــــــأثر عل ـــــ ـــغرية واملتوســـــــــــطة ي ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــام املؤسســ ــــــ ـــــريا امـ ــــــ ـــا كب ــــــ ـــــــرب عائقــ ــــ ـــــريين يعت واملســــــ

ـــــــ ــــــاج الـــــ ـــــــــم عوامــــــــــــل االنتــــــ ـــــــــرب اهـــ ـــــل ذويعتـــ ــــــ ــــــل الظــــــــــــروف والعوامـ ـــــــــوفري كــــــ ـــام وتـــ ــــــ ــــــــى باالهتمـــ ـــــب ان حيظــــ ــــــ ي جيـ

  3  لتحسني املؤسسة كما ونوعا .

ـــــــــــــة – 7 ـــــــــــــي التحتي ـــغرية  : مشـــــــــــــكل البن ــــــ ـــات الصــــ ــــــ ـــــــيت تواجـــــــــــــه املؤسســــ ـــــة الــــــ ــــــ ــــــاكل العويصــ ــــــ ــــــن املشـ ــــــ  إن مـ

ــد  ــــــ ــ ـــــــز التربي ـــــازن ومراكـــ ــــــــــة يف الطــــــــــرق واملخـــــ ــــــــــة املتمثل ــــــــــة التحتي ـــــــي البني ــــــــتمرارها هـــ ــدد إســ ــــــ ـــيت �ــ ــــــ ـــــــطة والـ واملتوســـ

  والسكك احلديدية و املؤسسات النفعية ، وسنتطرق اىل بعض البىن التحتية وهي كما يلي :

                                                           
ـــــــــري ،  -1 ــــــــاد الجزائ ــــــــي االقتصـ ـــــــات الصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة ودورهـــــــــا فـــــــــي إحـــــــــداث التنميـــــــــة الشـــــــــاملة فـ ــــــــد رحمـــــــــوني ، المؤسســ احمـ
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ـــــــا اىل    : االرضــــــــــــي –أ  ـــــــا تطرقنـــــ ـــا كمـــــ ــــــ ــــــــــو ملكيتهـــ ــــي هــ ــــــ ــــــــق باالراضــ ـــــــــــي املتعلــــ ــــــــك يف ذواملشــــــــــــكل الرئيسـ لــــ

ـــــــ ــــــــق باالراضــــــــــي كـــ ــ ـــــــاين املتعل ـــ ــــار واملشــــــــــكل الث ــــــاكل العقــــــ ـــــــذمشــــ ـــــا وهـــ ـــــــــول عليهـــــ ـــــــــول احلصـ ـــــــــو طـ ـــا ذلك هـ ــــــ ا مـ

  جعل العديد من املستثمرين ال حيصلون على أراضي القامة مشارعهم يف االجال احملددة .

ــــــــــة –ب  ـــــــــوال الضــــــــــرورية   : المؤسســــــــــات النفعي ـــــــــوفري االمـ ـــــــى تـ ـــــــــوم علـــ ــــــــيت تقـ ــ ــــــا املؤسســــــــــات ال ــد �ــــ ــــــ ونقصــ

ـــــــ ــــــ ـــاب هـ ــــــ ـــــــاه ، فغيـــــ ــــــ ــــــاحل امليـ ــــــ ــــــــالت ومصــ ــــد واملوصــــــ ــــــ ــــاز والربيــــ ــــــ ــــــــــــاء والغــــ ــــــــــة الكهربــ ـــــل مؤسســــ ــــــ ــــاط مثـــ ــــــ ه ذلنشــــ

ـــــــ ـــــــــاط هـــــ ـــــــــــري احلســــــــــــن لنشـــ ـــــــى السـ ـــــــــؤثر علـــــ ـــــــدها يـــ ـــــات او بعـــــ ــــــ ـــــل  ذاملؤسسـ ــــــ ــد تعطـ ــــــ ــــــــثال عنــــ ـــات فمــــ ــــــ ه املؤسســـ

ـــــــاء ـــــــري علــــــــــــى الكهربـــــ ــــــكل كبـــــ ــــــــــد بشــــــ ـــــــــة تعتمــ ـــــائي يف املؤسســـ ـــــــ كهربـــــــ ــــــلح بشــــــــــــكل ســــــــــــريع ، وهـــــ ا ذإن مل يصــــــ

ـــــة  ــــــ ـــل العمليـــــــــــــة االنتاجيــ ــــــ ـــــــــــيؤدي اىل تعطــــ ـــــــدة ســ ــــاء  متواجــــــ ــــــ ـــــــاز و الكهربـــ ـــة الغــــــ ــــــ ـــــــــون مؤسســــ ـــــأيت إال يكــــ ــــــ اليتــ

ـــــــ ـــــــذهلــــ ـــــــــؤدى هــــ ـــان  يــ ــــــ ــــــــا ، ويف الـــــــــــبعض االحيــ ـــــى مردوديتهـــ ــــــ ـــــــايل عل ــــــــــض ذه املؤسســـــــــــة وبالتــــ ـــــارة بعــ ا اىل خســــــ

  .  1ا التعطلذاالجهزة بسبب ه

  صغيرة والمتوسطة ثانيا : عوامل إنتشار ونجاح المؤسسات ال

ــــات ذإ      ـــــارا مــــــــــن املؤسســــــ ــــر إنتشـــــ ــــــ ــــــــطة اكث ـــغرية واملتوســ ــــــ ــات الصـ ــــــ ــــــا جنــــــــــد املؤسســ ــــا املالحظــــــــــة فإننــــ ــــــ ا  دققن

  لك إىل عوامل خاصة وعوامل عامة .ذالصناعية الكربى ويرجع 

 العوامل الخاصة : -1

ـــل لـــــــــدى الشـــــــــركات   - أ عـــــــــدم رغبـــــــــة الكثيـــــــــر مـــــــــن االفـــــــــراد فـــــــــي الوقـــــــــت الحاضـــــــــر فـــــــــي العمــــــ

ــــــر :  الكبـــــــــــرى ـــــا و ذويفســـــ ـــــــم  فيهــــــ ـــــى عكـــــــــــس ذلـــــــــــك ان االفـــــــــــراد يشـــــــــــعرون بضـــــــــــالة دورهــــ ــــك علــــــ لـــــــ

ـــــــ ـــــــالك هلـــ ــــــــى ا�ــــــــــم مـــ ــ ــــــاملني عل ـــــــا ينظــــــــــرإىل العــــ ـــــريا مـــ ـــــ ـــث كث ــــــ ـــغرية حيـ ــــــ ـــات الصـ ــــــ ــال يف املؤسسـ ــــــ ه ذاحلــ

ـــــــــوم الشـــــــــــركات  ــــــــا تقــ ـــــريا مـــ ــــاملني يف راس مـــــــــــال او املشـــــــــــروعات ، فمـــــــــــثال كثــــــ ــــــ ـــغرية بإشـــــــــــراك العـ ــــــ الصــ

ــــــــــــة و  ــــــاح املؤسســ ــــــ ـــــــذاربــ ــــــــــائهم إىل هـــــــ ــــــادة انتمــــ ــــــ ـــــــدف زيــ ـــــــــــك �ـــــــ ـــــــه الشــــــــــــــر ذلـــ ـــــــــــس ذكات ،  وهـــــــ ا بعكـــ

ـــــــ ـــــــــودهم تــــ ــــــــى ان جهــ ــا علـــ ــــــ ــــس العـــــــــــاملون �ـــ ــــــ ـــــرية الـــــــــــيت حيـ ـــــريهم ذاملشـــــــــــروعات الكبــــــ ـــــــادة غــــــ هب الفــــ

ـــــــ ــــــ ـــــــــورة يف إدارة هـ ـــــــــون القــــــــــــــرار وال املشـــــ ـــــــم ال ميلوكـــــ ــم يقتصــــــــــــــر يف ذوإ�ـــــــ ــــــ ــــــث دورهــــــ ــــــ ـــــة حيــ ــــــ ه املؤسســـ
                                                           

ــــــة ، دار هومـــــــــــة للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع بيـــــــــــروت ،  . - 1 ــــــــي اقتصـــــــــــاد التنميـــــ ، ص 1997. اســـــــــــماعين شـــــــــــعباني ، مقدمـــــــــــة فـــ

117.  
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ـــــرتاح وال  ــــــ ــــــــــــــرد وال االقــــــ ـــــــــون الـــ ــــــ ــــــــن االدارة وال ميلكــ ــــــ ــــــادرة عـــ ــــــ ــــــــــــــرارت الصـــــ ــــــات والقـــ ــــــ ــــــد السياســـــ ــــــ تنفيـــــ

ـــــــــومي إ ـــا  ذالتقــ ــــــ ـــــــا مــ ـــــــــــاك إحنـــــــــــراف يف تســـــــــــيري هــــ ـــــــان هن ـــــــذكــــ ــــــــــم ال ذه الشـــــــــــركة فهــــ ـــــــــباب جتعلهـ ه  االســ

ـــــــــــس  ـــــى عكـــــ ــــــ ــــــادرة ، علـــــ ــــــ ـــــــحية واملبــــ ــــــ ــــــــــــــديهم روح التضـــ ـــــــــوت لــ ـــــــتهم فتمـــــــ ــــــ ــري مؤسســـ ــــــ ــــــ ـــــــــون مبصــ حيســــــ

ـــال و  ــــــ ــــــ ـــــــــــــني االدارة والعمــ ـــــــر بــــ ــــــ ــــــال املباشــــ ــــــ ـــا االتصـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــون فيهــ ــــــ ـــــيت يكــ ــــــ ـــغرية والــــــ ــــــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــ املؤسســ

ــــايل ـــــديهم وبالتـــــ ــــــــة لــــ ـــــــال حيســـــــــون بنـــــــــوع مـــــــــن الثقـ ـــــــإن العمــ ـــــارة متـــــــــوفرة فــ ـــــــاالستشــــ ــ ل و ذ يقومـــــــــون بالب

ـــــــ ـــــل إجناحهــــــــــا فرتتفــــــــــع بـــ ــــــــحية مــــــــــن اجـــــ ـــــــذالتضــ ـــــه ذلك مردوديــــــــــة هـــ ـــــا ومنـــــ ـــــاريع وتقــــــــــوى رحبيتهـــــ ه املشـــــ

 التوسع يف نشاطها و إجياد فرص عمل جديدة  

ـــــا  - ب ـــــاج واالســــــــــعار ( ذمرونــــــــــة إتخـــــ ـــــني ذو  ):1القــــــــــرارت الخاصــــــــــة باالنتـــــ ـــــال بـــــ ـــــك لســــــــــرعة االتصـــــ لـــــ

ـــــة  ــــــ ـــ ـــــــم العملي ــــــ ــــــــــــغر حجـ ــــــاج نظــــــــــــــرا لصــ ــــــ ــ ـــــــــويق واالنت ـــــــمي التســـــ ــــــ ـــــــقسـ ــــــ ــــة ، وهـ ــــــ ـــــــــــس ذالبريوقراطيــــ ا عكـــ

ـــب  ــــــ ــــــ ــــــاة لطل ــــــ ــــــاج دون مرعـــ ــــــ ـــ ــــــــة االنت ــــــ ـــــــــوم بعمليـ ــــــاج يقــــــ ــــــ ـــ ـــــــــــم االنت ــــــــن قســــ ــــــ ـــــربى ايـ ــــــ ـــــــــــات الكــــ املؤسســــ

ــــــــا أنــــــــــتج   ــــــــة يف الســــــــــوق اورمبــ ـــــري املطلوبــ ـــات غـــــ ــــــــا أنــــــــــتج منتوجـــــــ ــــع فــــــــــال رمبــ ـــــــات قســــــــــم التوزيــــــ واحتياجـــ

ـــــــ ـــ ـــــــــون ب ـــــــائض ويكـ ـــــــدس الفـــ ــع فيتكـــ ــــــ ــ ـــــــم البي ـــــــات قســـ ـــــرية زائــــــــــدة عــــــــــن حاجـــ ــــات كبـــــ ــــــــــئ ذكميــــــ لك عب

ـــــــــــــة ، إ ــــــــى املؤسســــــ ــــــ ـــــــــهذعلـــــ ــــــ ـــــة ن فســــ ــــــ ــــــ ــــــــى املؤسســ ــــــ ـــــــــوفر علـــــ ــــــ ـــــــــمني تــــ ــــــ ــــــــــني القســــ ــــــ ـــــال بـــ ــــــ ــــــ ولة االتصــ

ـــــــــــــة ــــــا ،مرونــ ــــــ ــــات  ذوســـــــــــــــرعة يف االختـــ ــــــ ــــة بالكميـــــ ــــــ ــــــدد ، املتعلقـــــ ــــــ ـــــت احملـــ ــــــ ــــة يف الوقــــ ــــــ القـــــــــــــــرارات الالزمـــــ

ـــــــ ــــة و كــــ ــــــ ــــــــة املطلوبــ ــــــــة ، النوعيـــ ــــات ذاملنتجـــ ــــــ ــــع متطلبــ ــــــ ــــــــى مـ ــــيت تتماشــــ ــــــ ـــــــع الـ ـــــــعار البيــــ ـــــد اســـــ ــــــ ا يف حتدي

ـــــــ ــــع وكــــ ــــــاج والتوزيـــــــ ـــــيقية خاصـــــــــــة باالنتـــــ ـــــــــون هنـــــــــــاك دراســـــــــــة تنســــــ ـــــــــوق ، فتكــ ـــا ا ذالســ ــــــ ـــــــــوين ، فرمبــ التمــ

ـــــة  ــــــ ـــــــــوم املؤسســ ــــــاج فتقــــ ــــــ ــــــــة االنتـ ـــــة يف عمليـــــ ــــــ ــ ــــــــري مطلوب ـــات غـــــ ــــــ ــــام بشـــــــــــــراء كميــــ ــــــ ـــــــــوين قـــ ــم التمــــ ــــــ قســـــ

ـــــــ ـــــــــون بــــ ـــــــدة ســـــــــــنوات وتكــ ــــــا عــــ ـــــــب الي إيـــــــــــراد ذبتخزينهـــــ ـــــــداث او جلــــ ـــــــــدة دون إحــــ ـــــــــوال جممــ لك امــ

ــــة ، وإ ــــــ ـــــــذللمؤسســــ ــــــ ـــــة ذا أخـ ــــــ ـــــــنة  povalنا مؤسســـ ــــــ ــــــــــد يف سـ ــــــا جنــــ ــــــ ــــــال فإننــ ــــــ ــ ــــال كمث ــــــ م 1999بوفــــ

ــــــن املنتوجـــــــــات التامـــــــــة الـــــــــيت ــــات مـــ ـــا املخزونـــــ ـــــا وختزينهــــــ ـــــرتة إنتاجهــــ ـــــن  5 تفـــــــــوق فــــ ســـــــــنوات اكثـــــــــر مـــــ

ـــــن  100 ـــــن املــــــــــواد االوليــــــــــة اكثــــــــــر مـــــ ـــلت املخزونــــــــــات مـــــ ـــــا وصـــــــ ــــــار ، كمـــــ مليــــــــــون  200مليــــــــــون دينــــ

ـــــــدة شـــــــــــــرائها  ـــــــــوق مــــــ ـــــــــات تفــــ ـــــارجزائري خمزونــــ ــــــ ـــىت 10دينــ ــــــ ـــل حــــ ــــــ ـــــــــــنوات وتصــــ ــد  20ســ ــــــ ســـــــــــــنة ، وقـــــ

ـــــــ ــــــاج هـــــ ـــــــــــة شــــــــــــراء او إنتــــــ ـــــــت عمليـ ــــــــيط والتنســــــــــــيق ذمتـــــ ــــــــــدة عــــــــــــن التخطــــ ــــــة بعيــ ــــــــات بطريقــــــ ه املخزونــــ

ـــــــو  ــــــ ـــــــت هـــ ــــــ ـــــــــوق فكانـــ ــــــاج والســـــــ ــــــ ـــــــــــــات االنتــــ ــــــــــــة متطلبـــ ـــــــــــى ذدراســــ ــــل علـــــ ــــــ ـــــــئ ثقيــــــ ــــــ ـــــات عبـــ ــــــ ه املخزونـــــ
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ـــــــــوق  ـــــــعب صـــــــــــــرفها يف الســــ ــــات يصــــــ ــــــ ــــات 1املؤسســـ ــــــ ـــــــا يف املؤسســـ ـــــــإن ، إمــــــ ـــــــطة فــــــ ـــغرية واملتوســــــ ــــــ الصــــ

ـــــــ ــم التمـــــــــوين يســـــــــتهلك ذهــ ـــــرتي يف قســـــــ ــــــا يشــــ ـــــل كـــــــــل مـــ ــــــا جيعــــ ه الظـــــــــاهرة تكـــــــــاد تكـــــــــون منعدمـــــــــة ممـــ

ـــــــ ـــــــــول بــــــ ــــع وحيــــ ــــــ ــــــاج ويصـــــــــــــرف يف قســـــــــــــم التوزيـــ ــــــ ـــــــــــم االنتـ ــــــــائلة تســـــــــــــتعمل لك إىل اذيف قســ ـــــــــوال ســـــ مــــ

ـــــــ ــــــاج ، وحتقــــــــــــق بـــــ ـــــد دورة االنتــــــ ــــــ ـــــــاطها ذلتجديـ ـــــــيع نشـــــ ــــــر يف توســـــ ـــــــــا تفكــــــ ـــدة جتعلهـــ ــــــ ــة جديـــ ــــــ لك رحبيــــ

ـــــق  ــــــ ــــــــــــة وحتقيـ ـــــــدالت البطال ـــــــض معـــــ ـــامهة مباشــــــــــــرة خفـــــ ــــــ ـــاهم مســـ ــــــ ــــــــــــتح فــــــــــــروع متعــــــــــــددة ايــــــــــــن يســـ وف

 الشغل .

ــــــــار :قلــــــــــــة راس المــــــــــــال المســــــــــــتثمر  - ت ـــــــــؤدي اىل إنتشــــ ــــــــــيت تـــ ـــــــــــل الــ ــــــــباب والعوامـ ـــــــــــني االســــ إن مــــــــــــن بـ

ـــغرية  ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ـــــغري ، املؤسســـــ ــــــ ـــــال املســــــــــــــثمر يف املشــــــــــــــروع الصـــ ــــــ ــــــاطة راس املـــ ــــــ ـــــــــو بســ ــــطة هـــــ ــــــ واملتوســــ

ـــــة  ــــــال القامــــــ ـــــن املـــــ ــــــغ قليـــــــــــل مــــــ ـــــــع مبلـــــ ــــغر يكفـــــــــــي مجــــ ـــة مشـــــــــــروع مصـــــــ ــــــ ـــــث إن مـــــــــــن أجـــــــــــل إقامــ حيــــــ

ــع  ــــــ ـــاء علـــــــــى تكـــــــــوين مشـــــــــروع جبمـ ــــــن املســـــــــتثمرين االلتقــــــ ـــــن �موعـــــــــة قليلـــــــــة مـــ ــــــــة ، كمـــــــــا ميكــــ مؤسسـ

ـــــار�م الســــــــــابقة و  ــــن االدخـــــ ــــــديهم مــــــ ـــــــــوفرة لــــ ـــــــذامــــــــــواهلم املتـ ــــــد النشـــ ــــــك قصــــ ــــــاج لــــ ـــــــاعي يف إنتــــ اط اجلمـــ

ـــني إ ــــــ ــــــ ـــــــــوج معـ ــــــ ـــــــــون ذمنتـ ــــــ ــــــاس يهتمـ ــــــ ـــــــــــــن النــــ ـــــري مـــ ــــــ ــــــــــــــل الكثـــــ ــــــــــتثمر جيعــ ـــــال املســــــ ــــــ ــــة راس املـــــ ــــــ ا أن قلــــــ

ـــــــان  ـــل مكـــ ــــــ ــــــة املشــــــــــروعات املصــــــــــغرة يف كـ ــــــــــة إقامــــ ـــــهل عملي ــــــا يســـــ ــــىت ممــــ ـــــــالت شــــــ ـــــــــتثمار يف جمـــ باالسـ

ـــب  ــــــ ــــــ ـــــــناعية ...، فحســـ ــــــ ــــــاطق الصـــــ ــــــ ــــــــــة او يف املنــــــ ــــــ ـــــــــاطق الزراعيــ ــــــ ـــة يف املنـــ ــــــ ــــــ ـــف او يف املدينـــ ــــــ ــــــ ،يف الريـــ

ـــــــ احتياجـــــــــات املنطقـــــــــة ــ ـــــــذ، ل ــلع ذلك إقامـــــــــة هــ ــــــ ـــــــن السـ ــــــا مــ ـــــــات اهلهـــ ـــــيب احتياجــ ـــــــــيت تلــــ ـــــاريع ال ه املشــــ

ـــــــ ـــــــدمات وهـــــ ــــــــدا، فهــــــــــــي ذواخلــــ ـــــــري جــــ ـــــــــال كبـــــ ـــف راس مـــ ــــــ ـــــيت تكلـــ ـــــرية الـــــــ ــــــــناعات الكبـــــــ ــــــــــس الصــــ ا عكــ

ـــــــ ــــ ــــــــــدة ل ـــخمة معـ ــــــ ــــــــــات ضــ ـــب بنيـ ــــــ ــ ــــــــــاء ذتتطل ـــــــــــاء واملـ ـــــــــــزات كالكهرب ـــــــــواع التجهي ــ ـــــــــل ان لك وجمهـــــــــــزة بكــ

ـــــــ ــــــــا ، ولــــــ ـــــــام �ـــــ ـــــــيط القيــــــ ــيت الميكـــــــــــــن لفـــــــــــــرد بســــــ ــــــ ـــــــــــات ...اخل ،الـــــ ـــــــ لكذوالطرقــ ــــل هــــــ ــــــ ــــة مثـــ ــــــ ه ذإقامـــ

ـــــــ ــا هــــ ــــــ ـــــــدها ، وطبعـــ ـــــــــة باحلكومـــــــــــة وحــــ ـــــاريع منوطــ ـــــــذاملشــــــ ــــل هــــ ــــــ ـــــرية ال تقـــــــــــيم مثـ ـــــاريع  ذه االخــــــ ه املشــــــ

ـــــة   ــــة متـــــــــوفرة او مرافـــــــــق عامــــ ـــا  مـــــــــواد االوليـــــ ــد �ــــــ ــــــ ـــــــيت توجـ ـــــربى الــ ـــــــدن الكــــ ــددة كاملــ ــــــ إال يف منـــــــــاطق حمـ

ـــــارات ، إ ــــــ ـــــــــوانئ واملطـــــ ــــــ ـــــــــد او املـ ــــــ ــــــــكك احلديـ ــــــ ــــــــــــالطرق او ســ ـــــــاطق ذكــــ ــــــ ــــام يف منـــ ــــــ ـــــــــــــن ان تقــــــ ا ال ميكـــ

ــــة ، و  ـــــــمعزولــــــ ـــــــــتثمار هـــ ـــــايل اسـ ـــــن ذبالتـــــ ــــــــــة مـــــ ـــه الدراســــــــــة واالواوي ــــــ ـــــــــى لـ ـــــب ان تعطـ ــــــال جيـــــ ا الــــــــــراس املــــ

ـــــــــودة يف تلـــــــــــك  ـــــــــد العاملـــــــــــة واملوجــ ـــــــــوم بتوظيـــــــــــف اليــ ــــه يقــ ــــــ ــــــــب ، ومنـ ــــــان مناســـ ـــــه يف مكـــــ ـــــــــل إقامتــــــ اجــ

ـــا  ــــــ ــــن مناطقهـــ ــــــ ــا �جــــــــــــر مــ ــــــ ــــــة فإ�ــــ ــــــ ــــــــــــة خارجي ــــدي عامل ــــــ ــ ـــــــغل اي ـــدث إن شـــــ ــــــ ــــــط وإن حـــ ــــــــــة فقــــــ املنطقــ

                                                           
1
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ـــــــ ــــــــطة الــــ ـــــى االنشـــ ــــــ ــــلبا عل ــــــ ـــــــــؤثر سـ ـــــاريع تــ ــل يف املشــــــ ــــــ ـــل ، بغـــــــــــرض العمـــ ــــــ ـــــــن قبــ ـــــارس مــــ ـــت متــــــ ــــــ يت كانــ

ـــــا، وكخالصـــــــــــــة ــــــ ــــاجر منهــ ــــــ ــــــــى يف منطقتـــــــــــــه وال يهــ ـــــــــتثمر يبقـــــ ـــل املســـ ــــــ ـــــــان  فاملشــــــــــــروع املصـــــــــــــغر جيعــــ فــــــ

ــــــــار  ــــــــطة عامـــــــــــل مـــــــــــن عوامـــــــــــل االنتشـــ ـــغرية واملتوســـ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــتثمر يف املؤسســ ـــــال املســـــ ـــــــالة راس املــــــ ضــــ

ـــــــع ، وقـــــــــد نشـــــــــرت  ــــــن شـــــــــرائح ا�تمــ ـــــدد ممكـــــــــن مـــ ـــــــرب عــــ ـــــا ومنـــــــــه تســـــــــاهم يف تشـــــــــغيل اكــ والتـــــــــوزع هلــــ

ـــــــ ــــــ ــــــــدة اخلـ ــــــــــاء جريــــــ ـــــــــوم الثالثــــ ـــــل  24رب ليـــــ ــــــ ــــــــــــغرة 2000افريـــ ــــــــات املصــ ـــــــــــاده إن املؤسســــــ ــــــــال مفـــ م مقــــــ

ـــلت إىل  ــــــ ــــدره  27وصـــــ ــــــ ــــة ، وبإســــــــــــــتثمار قــــ ــــــ ـــــــــف مؤسســــ ـــت  700الـــــ ــــــ ــث بلغـــــ ــــــ ـــــــــون دوالر ، حيــــــ مليـــــ

ـــــــ ــــــــــتمار�ا هــــ ـــــــذأسـ ـــــــغ منــــ ـــــــــوبر  ذا املبلــــ ــــــــف يف اكتــ ـــاز املكلـــ ــــــ ــــــــاء اجلهــ ـــــل  1997إنشـــ ــــــــــدة اقــــــ م أي يف مـ

ـــــن  ـــــادل 3مــــــ ــــــــا يعــــــ ـــا  45ســـــــــــنوات مـــ ــــــ ـــــــنتيم ، منهــ ـــار ســــ ــــــ ــ ـــــــية  7ملي ـــــــامهة شخصــــ ـــــــنتيم مســــ ـــار ســــ ــــــ ــ ملي

ـــــــاقي  ــــــ ــ ــــــــــــابز اىل ب ـــــــل واملخـــ ــــــ ـــــــــــن النقــ ـــــــــــــل مــــ ــــــد انتقــ ــــــ ـــ ـــــــــايل ق ــــــتثمار احلــــــ ــــــ ـــــــــــال وإن االســـ ـــــــــباب البطــــ للشــــــ

ـــــــ ــــــبحت تســـــــــــاير هــــ ـــــــــوك اصـــــ ـــــل احلكومـــــــــــة ان البنــ ـــــد ممثــــــ ــــــا اكــــــ ـــــة كمـــــ ــــــــاطات االنتاجيــــــ ــــــــاز  اذالنشـــ اجلهـــ

 الف ملف مودع.  56الف ملف على املوافقة من اصل  32من خالل حصل 

  ثانيا :العوامل العامة :

ـــا  المؤسســـــــــات الصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة تهـــــــــتم بكـــــــــل النشـــــــــاطات :  - أ ـــــــني مــــــ إن مـــــــــن بــ

ـــــــــا �ــــــــــتم  ـــــربى هــــــــــو كو�ـ ــــطة عــــــــــن املؤسســــــــــات الكـــــ ـــغرية واملتوســــــ ــــــ ـــات الصـ ــــــ مييــــــــــز املؤسسـ

ــــــناعية خ ــــــ ـــة ، صـ ــــــ ـــــــاطات ( فالحيــــ ــــــــل اشـــــــــــــكال النشــــــ ـــــــــي إبكـــــ ــــــــــة ... اخل ) فهــــ ن ذدماتيـــ

ـــــــــــف او  ـــــــــه يف الريــ ــــــــــــه وخصائصــــ ــــــــت مميزاتـ ـــا كانـــــ ــــــ ـــان مهمــــ ــــــ ــــــا يف أي مكــــ ــــــ ـــــــن ان تنشـ ميكــــــ

ــــــــكان او عكــــــــــس  ـــــل بالســ ـــــريا ، اهـــــ ـــغريا او كبـــــ ــــــ ـــــل ذيف املدينــــــــــة صـ ـــيب كـــــ ــــــ ـــــــي تلـ ـــــــــك، فهـــ لـ

ـــغرية �ـــــــــتم  ـــا مؤسســـــــــة صــــــ ـــن لـــــــــه ان ينشــــــ ــــه رغبـــــــــة يف االســـــــــتثمار ، فـــــــــاملزارع ميكــــــ ـــن لـــــ مــــــ

ـــــــ ـــانع للمصـــــــ ــــــ ـــــاحن مــــــــــــــثال او مصـــــ ــــــ ـــــه كاملطـــ ــــــ ـــــن ذربات إمبزروعاتـــ ــــــ ــــــــت مزروعاتــــــــــــــه مـــ ا كانــــــ

ـــــناعة  ـــــــمش و الربتقـــــــــــال وصــــــ ــــــه املشــــ ـــــــاطم مـــــــــــثال او الفواكـــــ ـــــــــة للتصـــــــــــبري طمــــ ـــــــــواد القابلــ املــ

ــــــن ان يؤســــــــــس لــــــــــه مؤسســــــــــة مصــــــــــغرة  ـــــــي ميكــــ ــــه ، ومــــــــــرىب املواشـــ ـــــل انواعــــــ املعجــــــــــون بكـــــ

ــــىت امل ــــــ ــدة وحـ ــــــ ـــــــــنب او الزبـــ ـــــــناعة اجلــ ـــــــة او صــــ ـــــة كامللبنــــ ـــــــاطاته احليوانيــــــ ـــــــــتم بنشــــ حبـــــــــــة او ذ�ــ

ـــــــــوم إ ـــــــبري اللحــ ـــــــت مذتصــــ ـــا ا كانــــ ــــــ ــــن لـــــــــــه ان ينشـــ ــــــ ـــــــــا ميكـ ـــــــــوم ، كمــ ـــــة للحــ ــــــــــه موجهــــــ ربيتـ

ـــه إ ــــــ ــــــــــــــيض وتتفقيســــــ ــــــظ البـ ــــــ ـــــة �ـــــــــــــــتم حبفـــ ــــــ ــــــــــــدواجن ، او يف ذمؤسســــ ــــــــــــــريب الـــ ـــــــان يـ ــــــ ا كــ

ـــــــ ـــ ـــــة �ــــــــــتم ب ـــــــذلك ، وإذمنطقـــــ ــــــر ذا هـــ ــاطئ البحــــ ــــــ ــــــن شــ ــــالقرب مــــ ـــــــكن بــــــ ا املســــــــــتثمر يســـ
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ــــــاطات  ــــــــن خاللــــــــــــه نشــــــ ـــه مشــــــــــــروعا مصــــــــــــغرا يعــــــــــــاجل مــــ ــــــ ــــــــــق لنفســـ ــــــــــه ان خيلــ ــــــــه لــ فيمكنــــ

ــــــبري الســـــــــــمك ، إ ـــــيد البحـــــــــــري كتصـــــ ـــــــا إختـــــــــــتص بالصــــــ ــــــــة  ذمــــ ـــــة كمنطقـــ ـــــــان يف منطقــــــ ا كــــ

ـــــــ ـــــــر هلــــ ــــة إمكانيـــــــــــة إقامـــــــــــة معاصــــ ــــــ ــــــالزيوت فلـ ـــــــا إذالقبائيـــــــــــل تشـــــــــــتهر بـــــ ا  ذا الغـــــــــــرض ،إمــــ

ـــــاريع  ــــــ ـــة مشــ ــــــ ـــــــل فـــــــــــــيمكن لـــــــــــــه إقامــــ ــــجار النخيــــــ ــــــ ــا أشـــ ــــــ ـــــــحراوية فيهـــــ ـــــــــــة صــــــ ـــت بيئــ ــــــ كانــــ

ـــــــا إ ـــــــبريها )، إمــــ ـــــا وتصــــ ـــــــــور (تنقيتهــــــ ـــــة التمــ ــــــان يقطـــــــــــن يف ذاســـــــــــتثمارية �ـــــــــــتم مبعاجلــــــ ا كـــــ

ـــا  ــــــ ــــــر فيهـ ـــــا وغابيــــــــــة تكثــــ ــــــــجار فلــــــــــه ان ينشـــــ ــــا االشــ ــــــر فيهــــــ ـــاطق جبليــــــــــة وغابيــــــــــة تكثــــ منـــــــ

  1 .االشجار فله ان ينشا ورشات للتجارة وتصنيع االثاث 

ـــــــ المؤسســــــــــات الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة ال تتطلــــــــــب يــــــــــد عاملــــــــــة مــــــــــاهرة ــــــن االســــــــــباب ذ: كـــ لك لعــــــــــل مــــ

ـــغري  ـــات الصـــــــ ـــار و تــــــــــوزع املؤسســـــــ ـــــن الرئيســــــــــية الــــــــــيت تســــــــــاهم يف إنتشـــــــ ـــــب مـــــ ــا ال تتطلـــــ ــــــ ــــــــي ا�ــ ــــطة هــ ة واملتوســــــ

ــــي إ ــــــ ــــا ، فهـــ ــــــ ـــــــا عاليـــ ــــدي عاملـــــــــــــة مـــــــــــــاهرة ومتخصصـــــــــــــة ومتكونـــــــــــــة تكوينــــــ ــــــ ـــــة ذااليـــ ــــــ ــــدي عاملــ ــــــ ن تتطلـــــــــــــب ايـــ

ـــــــ ـــــاريع  ذبســـــــــيطة اىل حـــــــــد الــ ــــا منهـــــــــا تلـــــــــك املشــــ ــــال الـــــــــيت تتطلبهـــــ ــــــام باالشـــــــــغال و االعمـــــ ـــــــا فيـــــــــه القيـــ ي ميكنهــ

ــام با ــــــ ـــــربة للقيـ ـــــــــة واخلــــ ـــــري مـــــــــن التجرب ـــــن املعرفـــــــــة واليســــ ـــــل  مــــ ــــــي القليــــ ـــــــفيكفـــ ا ال جيعلهـــــــــا تفكـــــــــر يف ذلعمـــــــــل فهــ

ــات العاليـــــــــــــة يف  ــــــ ـــــــديد النفقـــــ ـــــــــوارد البشـــــــــــــرية وال تســــــ ـــــة ذاالســـــــــــــتثمار يف املــــ ــــــ ـــــــا عمليــ ــــــا يســـــــــــــهل عليهــــــ لـــــــــــــك ممـــــــ

 .)2ه املشاريع (ذالتوسع و االنتشار وإقبال املستثمرين على ه

ـــــــ ـــــة ذوهـــ ـــــ ــــة طويل ــــــ ــــــــــة وحنكــــــــــة وجترب ـــــــاءة عالي ــــــــب كفـــ ــ ـــــــيت تتطل ـــ ـــــربى ال ـــــــس املشــــــــــروعات واملؤسســــــــــات الكـــــ ا عكـــ

ـــــــــوم  ــــــــا تقــ ــــدان  ال�ـــ ــــــ ـــــــ يف امليـ ــــــــاطات تســـــــــــتلزم الدقـــــــــــة يف التنفيــــ ـــــــــوال  ذبنشـــ ـــــــاق االمــ ـــــــا إنفــــ ـــــــتم عليهــــ ــــــا حيــــ ، ممـــــ

ـــــة  ــــــــــناعية االلكرتونيــــــ ـــــــــة الصـ ـــــــثال مؤسســ ـــاطها ، فمــــ ــــــ ــــــال نشــ ـــــتخدمها يف جمـــــ ـــــــــوين مســــــ ـــــــل تكــ الطائلـــــــــــة مـــــــــــن اجــــ

ـــــــاس ال ـــت بســــــــــيدي بلعبـــ ــــــ ـــــــــؤهالت الــ ــــــــن الشــــــــــهادات واملـ ـــــــا مل حيمـــــــــــل مــ ــــال مـــ ـــــــان مــــــــــن العمــــــ  توظــــــــــف أي كــــ

ـــــــ ـــ ــــــه ب ــــ ـــــــذي تســــــــــمح ل ــــل هـــ ـــــــذلك ، ومثــــــ ـــ ـــــــــواص، ل ـــــا اخلـ ـــن ان يتحملهـــــ ــــــ ـــــــــون ذه النفقــــــــــات ال ميكـ ـــــــــم يعزفـ لك هـ

ـــت  ــــــ ـــ ـــــــــــار الوق ـــــــــــن اجــــــــــــل أختصـ ـــــاريع املصــــــــــــغرة ، مـ ــــــ ـــــــــلون املشـ ـــــربى ويفضـــ ــــــ ـــــاريع الكـ ــــــ ـــــــــــثمار يف املشـ ــــــن االسـ عــــــ

                                                           
ـــــــــــوم  -1 ــــــــــــة العلـ ــــــــــري ، مجل ــ ــــــــاد الجزائ ــــــــــــي االقتصــــ ــــــــــــة المشــــــــــــروعات المصــــــــــــغرة والصــــــــــــغيرة ف صــــــــــــالحي صــــــــــــالح ، اســــــــــــاليب تنمي

  .31، جامعة سطيف ، ص  3االقتصادية وعلوم التسير ، العدد 

  .5،6كره، ص ذ صالحي صالح ، مرجع سابق  - 2



.الجزائر في الشاملة التنمية احداث في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور                 الثاني لفصل ا  

 

 
53 

ـــــــ ـــــــــود وإقتصـــــ ــــــل املســــــــــــتخدمنيوا�هـــ ـــــــــوال لتاهيــــــ ـــا اد االمـــ ــــــ ــــــاع  ممـــ ــــدد االســــــــــــتثمارات املوجهــــــــــــة للقطــــــ ــــــ ـــــــع عــ يرفـــــ

ـــــــ ـــدي العاملــــــــــة وهـــ ــــــ ـــــــــى ايـ ـــــــب علـ ـــع الطلـــ ــــــ ــــــــــد يف رفـ ـــــــا يزي ــه حتمـــ ــــــ ــ ـــــــــغر ، ومن ـــــق ذاملصـ ـــــ ــة بالضــــــــــرورة وحتقي ــــــ ا نتيجــ

ـــــــــوان  ـــــــــت عنـــ ــــــــــد أعــــــــــــدادها حتـــ ـــــرب يف احــ ــــــ ــــــــدة اخلـ ــــــال نشــــــــــــرته جريــــ ــــة ، ويف مقــــــ ــــــ ـــــــــــن البطالــ ــــــــــد مـ ـــــــغيل وحــ التشـــــ

ـــــنعة  ــــــ ـــــــديل للصـــــــــــــناعات املصــ ــــــــطة البــــــ ـــغرية واملتوســـــ ــــــ ـــــــــة الصــــ ـــــــــوير املؤسســــ ــــــــــلطات تطــــ ـــــــــول ان الســـ ــث تقــــ ــــــ ، حيـــــ

ـــــــــوالت  ــــــة التحــــــ ــــــ ــــــــة إجيابيـــ ــــــ ــــــــــة ملرافقـ ــــــــى ان االداة الفعالـــــ ــــــ ـــــــــون علـ ـــــــــــاديون يراهنــــــ ــــــــــاعملون االقتصــــ ـــــــة املتـــــ ــــــ العموميــ

ـــــــدر  ــــــــــي تتشـــــــــــــكل مصــــــ ـــغرية واملتوســـــــــــــطة فهــ ــــــ ـــات الصــــ ــــــ ــــــــي املؤسســـ ــــــــــر هـــــ ـــــــــــيت تشــــــــــــهدعا اجلزائـــ ـــــــادية الــ االقتصـــــ

  1ع احملروقات .رئيسيا المتصاص البطالة وخلق ثروة مبا فيها املوارد بعملة الصعبة خارج قطا 

ــة مشـــــــــروع  :ســـــــــهولة إقامـــــــــة المشـــــــــروع –ت  ــــــ ـــــري مـــــــــن إقامـ ـــــــهل بكثــــ ــــــــغر هـــــــــو اســ ــــــة املشـــــــــروع املصـ إن إقامـــ

ـــــرية و  ـــــة كبـــــ ـــــــذاو مؤسســـــ ـــك الن هـــ ـــــة ذلـــــــ ـــــــاء املؤسســــــــــة لدراســـــ ـــــــة لبنـــ ــــة االراضــــــــــي الالزمـــ ـــــــب �يئــــــ ــــــري يتطلـــ ا االخــــ

ــــاز ال ـــــــد للطــــــــــرق حفــــــــــر قنــــــــــوات  و متريــــــــــر الغــــــ ــــــــر وإعــــــــــداد اهلياكــــــــــل القاعديــــــــــة مــــــــــن تعبيـــ كهربــــــــــاء لرتبــــــــــة واحلفــ

ـــــــ ـــــــخمة ذواملـــــــــــاء وكــــ ـــات الضــــ ــــــ ــ ــــــــــة البناي ـــم املشـــــــــــروع ، مث إقامـ ــــــ ــــــــــع حجــ ـــــب مـ ـــا يتناســــــ ــــــ ـــــــــي ، مبــ ـــــــــــيط االراضــ ا تبل

ـــــــ ــــــ ـــــــــدات لـ ـــــازن واملعـــــ ــــــ ـــــــــواء االالت و املخـــ ـــــ ــــــــــــالء ذالحت ـــــن طــ ــــــ لك ، باالضــــــــــــــافة اىل املســــــــــــــتلزمات االخــــــــــــــرى مـــ

ـــــل  ـــــات املشـــــــــروع ، كــــ ـــــــن متطلبــــ ــــــا مــ ـــــارة وغريهـــ ـــــــذوإنــــ ــــــــخمة وهلــ ــب امـــــــــوال ضـ ــــــ ـــــل  ذلـــــــــك يتطلـ ه �يئـــــــــة ممـــــــــا يثقــــ

  ). 2ا ا�ال .(ذستثمر يف هكاهل امل

ـــــــ      ــــل هــ ــــــــب كـــــ ـــــل ذبينمـــــــــا املشـــــــــروع يتطلـ ـــــــدد قليــــ ـــغرية تتســـــــــع لعــ ــــــــاليف الباهضـــــــــة فكيفيـــــــــه بنايـــــــــة صــــــ ه التكـ

ـــــــب �يئــــــــــــة بســــــــــــيطة  ـــــــا يتطلـــــ ــــــــة ، كمـــــ ـــات التامــــ ــــــ ـــــــــواد االوليــــــــــــة واملنتجـــ ـــــــع لتخــــــــــــزين املـــ ــــــــع متســـــ ـــــــــن االالت مــــ مـــ

ـــــــعة ،  ـــــــاء ، معـــــــــــدات متواضــــ ــــ ــــــــــاء الكهرب ــــل املـ ــــــ ـــــــــوات نقـ ــ ـــــــــن قن ـــــري مــ ـــــــلالراضـــــــــــي وشـــــــــــيء يســــــ ـــــــــو بــــ لك ال ذفهــ

ــــــإ ـــــــري ، فــــ ـــ ـــــا يكلفهــــــــــا املشــــــــــروع الكب ـــــرية كمـــــ ـــــة كبـــــ ـــــاريف إعداديـــــ ـــــة ذيكلــــــــــف مصـــــ ـــــدا اقامـــــ ـــــــن الســــــــــهل جـــــ ن مـــ

ـــــــ ـــــــاليف فهــــ ـــل تكــــ ــــــ ــ ـــغرية او متوســـــــــــطة بأق ــــــ ـــة  صــ ــــــ ـــا ذمؤسســ ــــــ ــــــــــتثمرين عليهــ ـــــال املسـ ــــــ ــــار وإقب ــــــ ـــــاريع النتشـ ه املشــــــ

  وبالتايل توسع يف توظيف االيدي العاملة وختفيض معدل البطالة . 
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ـــــــــــث : دور المؤ  ــة الشـــــــــــاملة المبحـــــــــــث الثال ـــــــــ ـــــــــــي إحـــــــــــداث التنمي سســـــــــــات الصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة ف

  في الجزائر 

ـــــة    ـــــة إقتصـــــــــــادية هامــــــ ــــل مكانــــــ ــــــ ـــــرية حتتـ ــــــــة االخــــــ ـــطة يف االونـــ ــــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــبحت املؤسســ ـــــد اصـــــ لقــــــ

ــــــــــــدول و  ــــــــادات الـ ــــــادية و ذيف االقتصـــــ ــــــ ـــــــة االقتصـ ــــــــــن االزمــــــ ـــــــــــفة فعالـــــــــــــة يف التخفيـــــــــــــف مـــ ــــــامهتها بصــ ــــــ ـــــــك مبسـ لــــــ

  نية الشاملة .االجتماعية ودورا هاما يف إحداث الت

  اجلهات الداعمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر. المطلب االول :

ــــــا ــــــ ـــــــــــتوجب بالضـــــــــــــرورة بإختـ ــــــداف تســ ــــــ ـــــــــــامل واالهـ ـــــــحة املعــ ـــــرتاجتية واضــــــ ــــــ ـــــــــداد اســ ـــــن  ذإن اعــــ ــــــ ـــــــدابري مــ ـــــــدة تــــــ عــــــ

ـــــــ ـــــــع مردوديـــــــــة هــ ـــأ�ا رفــ ـــــــذشــــــ ــــــاع وهــ ـــــــذا القطـــ ــــــــية هلــ ــــدرة التنافسـ ــــــاض القـــــ ـــا ذا نظـــــــــرا الخنفـــ ــــــ ــــــــات داخلي ه املؤسسـ

ـــــة او  ــــــ ــــــا يف مواجهـــ ــــــ ـــــرية ، وخارجيــ ــــــ ــــــــة الكبـــ ــــــــــــة واخلاصــــــ ــــــــات العموميــ ــــــا يف مواجهــــــــــــــة املؤسســــــ ــــــ ـــــــا، داخليــ خارجيـــــــ

ـــــــدعم  ــــــ ـــــــــــــاوالت لـ ـــدة حمـ ــــــ ــــــــــر عـــــ ـــــــــد بــــــــــــــرزت يف اجلزائــــ ــــــــــــاء االورو متوســــــــــــــطي ،لقـــــ ـــــــدماج يف الفضــ ــــــ ــــــــــــة واالنـ العوملــ

ــــــــطة. ـــغرية واملتوســــــ ــــــ ـــات الصـــــ ــــــ ــــــاع املؤسســـــ ــــــ ــــــــــدمت  قطــ ــــــد اقــــ ــــــ ـــــــــوب وقــ ـــــــــــتوى املطلـــــ ـــــى اىل املســـ ــــــ ــا ال ترقـــ ــــــ ولكنهــــــ

  : 1موعة من الشبكات لتسهيل عملية االستثمار من بينها اجلزائر على إنشاء جم

  ) وكالة ترقية ودعم االستثمارAPSI( 

  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابANSEJ 

  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارANDI .واليت عوضت وكالة ترقية ودعم االستثمار 

 . الصندوق الوطين لضمان القروض 

ــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة لتطــــــــــــــوير االســــــــــــــتثمار  -1 ــــات  : ANDIالوكال ــــــ ـــــــدمت وزارة املؤسســــ ــــــ ـــــد اقـ ــــــ لقـــ

ـــــــــوير االســـــــــــتمار ، و  ـــــرتاجتية هـــــــــــدفها تطــ ـــــــع إســــــ ــــطة علـــــــــــى وضــــ ــــــ ـــغرية واملتوسـ ــــــ ــــــــــاء ذالصــ ـــــــــك بإنشـ ــ ل

ـــم االســــــــــتثمارات (  ــــــ ــــــــــة ترقيــــــــــة ودعـ ـــام ووســــــــــائل وكال ــــــ ـــــــــني مهـ ـــــــــع بـ ـــــــدة جتمـ ـــ ــة جدي ــــــ ــ ــــــة حكومي هيئــــ

APSI، (ـــــــــــــة ــــــــة الوطنيـــــ ــــــ ـــــــــباب (   الوكالــــ ــــــ ـــــــغيل الشــــ ــــــ ــــــــدعم تشـــــ ــــــ ـــــة  )ANSEJلـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــي الوكالــ وهــــ

)ANDIالوطنية لتطوير إستثمار
 2

 . 
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ـــــن  ــــــاط ميكــــــ ـــــــدة نقـــــ ـــــــــتثمار عــــ ـــــــــوير االســ ــــــــة الوطنيـــــــــــة لتطــ ــــار واالســـــــــــس املنظمـــــــــــة لوكالـــ ــــــ ـــــدد االيطـ ـــــــد حــــــ لقــــ

  إظهار امهها يف مايلي:

 ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــانون رقـــــ ــــى القـــ ــــــ ــــــ ـــــــــؤرخ يف  18-88 ممبقتضــ ــــــ ـــــــام ذاملـــ ــــــ ــــــــــدة عـــــ ــــــ ـــــق  1408ي القعــ ــــــ ــــــ ه املوافـ

ـــــة 12 ــــــ ـــــــــؤمتر 1988جويليــــ ــــــا مــــــ ــــــ ـــــــــــــادق عليهـــ ـــت صــ ــــــ ـــــة الــــــ ــــــ ــــ ـــــــمام إىل إتفاقي ــــــ ـــــمن انضــ ــــــ م و املتضــــ

ـــــاريخ  ــــــ ـــــــــورك بتــ ـــدة يف نيويــــ ــــــ ــــــــم املتحــــ ـــــــــوان  10االمـــــ ـــاد القـــــــــــــرارات  1988جــــ ــــــ ــــة بإعتمــــ ــــــ م واخلاصـــ

 .1ها ذالتحكمية االجنبية وتنفي

  ــم ــــــ ــــــ ـــــر رقــــــ ــــــ ــــــ ــــــــى االمـــ ــــــ ـــــــــؤرخ يف  05 -95مبقتضــــــ ــــــ ـــــــــــــعبان  19املـــــ ـــق ل 1415شـــــــ ــــــ ــــــ  21ه املوافـــــ

ــــــــــانفي  ــــــــة   1990جــ ـــــمن املوافقــــ ـــــة املتضـــــــ ـــــــمنة إحــــــــــــداث الوكالــــــــــــة الدوليـــــــ ــــــــى االتفاقيــــــــــــة املتضـــــ علــــ

 لضمان االسثمارات .

  ــم ــــــ ــــــ ـــــــــــــــانون رقــــ ـــــــى القـــ ــــــ ـــــــــؤرخ يف  10-90مبقتضـــــ ــــــ ـــــــان  19املـــ ــــــ ـــق ل 1411رمضـــــ ــــــ ــــــ  14ه املوافــــ

 م واملتعلق بنقد والقرض املعدل واملتمم . 1990أفريل 

  ـــــــــؤرخ يف ــــــ ـــــــــــــــانون املـ ــــى القـ ــــــ ـــــة  14مبقتضــــــ ــــــ ـــــــــــــــادي الثانيـــــ ـــق ل 1412مجـ ــــــ ــــــ ـــــــمرب  31ه املوافـ ــــــ ديســـ

 املتعلقان بقوانني الضرائب .  60  -38يما املدتان م الس 1990

  ــم ــــــ ــــــ ـــــر رقـــ ــــــ ــــــــى االمــــــ ــــــ ـــــــــؤرخ يف  22 -95مبقتضـــ ــــــ ــــع االول  29املــ ــــــ ـــق ل 1416ربيـــــــ ــــــ ــــــ  26ه املوافــ

ــــــــات العمو 1995اوت  ــــــ ـــــــــــــة املؤسســــ ــــــــــق خبوصصـــــ ــــــ ــ ـــــــدر م املتعل ــــــ ــــتم يصـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدل واملتمــ ــــــ ــــــــة املعــ ــــــ ــــ مي

 االمر:

  ـــــــ : 06المـــــــــــادة ـــــــــوير االســـــــــــتثمار حتــــ ــــــــة الوطنيـــــــــــة لتطــ ــدي الـــــــــــرئيس احلكومـــــــــــة وكالـــ ــــــ ـــــــا لـــ دد تنشــــ

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هلدفني اساسيني مها :

   تزويد املستثمر بكل الوثائق الضرورية الجناز االستثمار 

 . تبلليغ املسثمر بقرار منحه املزايا املطلوبة او رفض منحه إياه 

ـــــــــــة : 1-1 ـــادة  مهـــــــــــام الوكال ــــــ ــــــا للمــ ـــــــنة  21طبقـــــ ـــــــــتثمار لســــ ـــــــــوير االســ ـــــــــق بتطــ ــــــر املتعلــ ــن االمـــــ ــــــ مـــ

ـــــــ2001 ــــــ ـــــــية ذم والــ ــــــ ــــــــــع بالشخصــ ــــــــة تتمتـــــ ـــــــــة عموميـــــــ ــــــــــة مؤسســــــ ــــــى ان الوكالـــــ ــــــ ـــــنص علـــ ــــــ ي يــــ

                                                           
1
ول معوان مصطفى ، دوراجلماعات احمللية يف دعم وتشجيع املشاريع االستثمارية يف املؤسسات ، الصغرية واملتوسطة ، امللتقى الوطين االول ح -  

  .21، ص2003املؤسسة االقتصادية ، جامعة ورقلة 
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ــــال  ــــــ ــــــــــــتثمارات باالتصــــ ــــــــدان االســ ـــــــــوىل الوكالــــــــــــــة يف ميــــــ ـــــــايل ، وتتـــــ ـــــــــــتقالل املـــــــ ــــــــــــة واالســـ املعنويــ

  ).¹مع اهليئات واالدارات املعنية باملهام التالية:(

  ضمان ترقية االستثمارات وتطوير ومتابعا�ا 

  املقيمني وإعالمهم ومساعد�م .إستقبال املستثمرين املقيمني اوغري 

  ـــــاريع ــــــ ـــــــــــيد املشــــــ ــــــات وجتســــــ ــــــ ـــــية للمؤسســـــ ــــــ ـــــــكليات تأسيســــــ ــــــ ــــام بشــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــهيل القيـ تســ

 بواسطة خدمات الشباك الوحيد الالمركزي 

 . منح املزايا املرتبطة باالستثمار 

  تسيري صندوق دعم االستثمار 

 .1االعفاء التاكد من احرتام االلتزامات الىت تعهد �ا املستثمرين خالل مدة 

  ) :ANDIالهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ( 2-1

ـــــــــواد  ـــــــام املـــــ ــــــ ـــــــا لالحكـ ــــــ ـــــــــوير االســــــــــــــتثمار  23- 20-19-18طبقـ ـــــــــق بتطـــــ ــــــر املتعلـــــ ــــــ ـــــادق  2001االمــ ــــــ يصـــ

  ا�لس الوطين  لالستثمار للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على التنظيم :

ــــــــــة :  -أ  ــــــــــة العام ـــــــ المديري ــــدراء يقومـــ ــــــا ان املــــــ ــــ ـــد هن ــــــ ــــــالت وجنـ ـــــــــة للحــــ ـــــة ملخصـ ـــــ ــــات كامل ون بإعــــــــــداد ملفــــــ

 باالستثمارات .

ــــة الترقيــــــــــــة : ـــــــ ب_  مديريــــــــ ـــــــدف هـــــ ــــال ذوهـــــ ــــــ ـــــــاالعالم واالتصــ ـــــــــوم بـــــ ــث تقـــ ــــــ ـــــــــو إعالمــــــــــــي حيــــ ـــــــــة هـــ ه املديريـــ

 وتنظيم املؤمترات 

  2والندوات و إصدار كتب وجمالت تتعلق بنشاط الوكالة 

                                                           
1
احمد مجدل ، اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة االلكترونية ، رسالة الدكتوراة ، جامعة الجزائر ،  -  

  .54، ص 2004جوان 
  .56كره ، ذ احمد مجدل ، مرجع سابق  -  2
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ــــــــــد : ـــــــ ج _ الشــــــــــباك الوحي ـــــــــوم هـــ ـــــــق وتبســــــــــيط ذويقـ ـــ ـــــــكليات ا الشــــــــــباك بالتاكــــــــــد مــــــــــن حتقي إجــــــــــراءات وشـــ

ـــــاريعها و  ــــــ ـــــــاز مشـ ـــــــطة وإجنـــــ ـــغرية ومتوســـــ ــــــ ـــــــــــة صـــ ــــــاالدارات ذتاســــــــــــيس مؤسسـ ـــــــــــال وبــــــ ـــــق االتصـ ــــــ ـــــــــن طريـ ــــك عـــ ــــــ لــ

  واهليئات املعنية .

ـــيت  مديريــــــــــــة التقيــــــــــــيم : -د ــــــ ــــــــــات الـــ ـــــــــدد أي امللفــ ـــــا وحتـــ ــــــ ــــــــــتثمرين وتقييمهـ ـــــاريع املســ ــــــ ـــــات املشـ ــــــ بدراســــــــــــة ملفـ

  مينحها املزايا واالعانات 

ـــة م مديريــــــــــــــة متابعــــــــــــــة المشــــــــــــــاريع :  -ه ــــــ ــــــتغالل مديريـــــ ــــــ ــــاز وإســ ــــــ ــة بإجنــــ ــــــ ــــــــي مكلفــــــ ـــــاريع هــــــ ــــــ ــــــة املشـــ ــــــ تابعــ

  املشاريع يف إطار تطوير وترقية االستثمار ومن اهم مهامها:

  متابعة املشاريع املستفيدة من املزايا املمنوحة خالل فرتة االعفاء 

  ــــات ــــــ ـــــع االدارات واهليئــــــ ــــــ ــــــال مـــــ ــــــ ـــــــا باالتصــــ ــــــ ـــــــن املزايـــ ــــــ ـــــتفيدة مـــ ــــــ ــــــــــــتثمارات املســـــ ـــــــــــة االســــ ـــــــــوم مبتابعـــــ تقــــــ

 1إحرتام االلتزامات املكلفة بالسهر على 

ــــف  الوكالـــــــــة الوطنيـــــــــة لـــــــــدعم تشـــــــــغيل الشـــــــــباب : – 2 ــــــاز تنظيمـــــــــي خيلـــــ ـــــــعت الدولـــــــــة جهـــ ــــد وضــ لقـــــ

  جهاز إدماج وترقية الشباب ، حماولة منها حتقيق ما مل حيققه بديله ، واعطت له مجيع

ـــــــام  ـــــــار العـــ ــــــدد االطـــ ـــــــد حــــ ــــــــباب وقـــ ـــــــغيل الشــ ـــــــدعم تشـــ ـــــــين لـــ ــــاز وطـــ ــــــو جهــــــ الصــــــــــالحيات الالزمــــــــــة وهــــ

ـــــــــــيت مت  ـــــــــوص تشـــــــــــــريعة والــ ـــــن نصــــ ــــــ ــــــــــمن سلســـــــــــــلة مــ ـــــــــــة ضـــ ـــــــــــس املنظمــ ـــــــنة واالســ ــــــــــــالل ســــــ نشـــــــــــــرها خـ

    :2وهي كما يلي 1996

  ـــــــنة ـــــي لســـــ ــــــ ــــــــة التكميلـ ـــــــ 1996قــــــــــــانون املاليــــ ـــــ ـــأ الصــــــــــــندوقذم ال ــــــ ـــــــــــغيل  ي انشـــ ـــــــدعم تشـ ـــــ ـــــــــوطين ل ـــ ال

ــــــافة  ـــــــباب باالضــــ ـــــــغيل الشـــ ـــــــل ودعــــــــــم تشـــ ـــ ـــــــا بتموي ـــــة اساســـ ـــه املتعلقـــــ ــــــ ــــــــة نفقاتـ ــدد طبيعــ ــــــ ــــــــباب وحــ الشــ

ـــــــ ـــــــار هــــ ــــنح القـــــــــــروض يف إطــــ ــــــ ـــــــــيت متـ ـــــة الــ ـــــــــات املاليــــــ ـــــــــوك واملؤسســ ــــــــدم للبنــ ــــــــيت تقـــ ــــــــمانات الـــ ا ذاىل الضـــ

 اجلهاز .

  ــم ــــــ ــــــ ـــــي رقـــ ــــــ ـــــــــوم الرئاســــــ ــــــ ـــــة  2يف 234 _ 96املرســ ــــــ ــــــــــــباب  1996جويليــــــ ـــــــدعم الشـــــ ــــــ ــــــــــــق بــــ م واملتعلـــــ

 .الخري ا اذحدد ه

                                                           
  .7، ص  2000دليل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،  -  1
2  - Actes des assies nationales , la pme et de lartissmant alerie, 2004 ,P 134  
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   ـــــــــــددها ـــــــث حـ ــــــباب حيـــــ ـــــــغيل الشــــــ ــــــــــم تشـــــ ــــــــــكال دعــ ـــــــف اشــ ــــاز وخمتلـــــ ــــــ ــــــري اجلهــ ــــة لســــــ ــــــ ـــــــــــادئ العامــ املبـ

 ا االخري املبادئ العامة لسري اجلهاز وخمتلف اشكال دعم تشغيل الشباب .ذه

 ـــــــ ـــــــــوم التنفيـــــ ــم ذاملرســـ ــــــ ــــ ــــغيل الشــــــــــــباب   296 -96ي  رق ــــــ ـــــــــــة تشــ ــــــــة الوطنيـ واملتضــــــــــــمن انشــــــــــــاء الوكالــــ

ـــــــ ــــــــا  وهـــ ــــــــدد قوانينهــ ــم ذوحيــ ــــــ ــــــــاز دعــ ـــــــي جلهــ ـــــــــري العملـــ ــــــيم والتسـ ـــــــــة مهــــــــــام التنظــــ ـــــــــوم ميــــــــــنح الوكالـ ا املرسـ

 تشغيل الشباب 

                                                                                 : حيدد جهاز دعم تشغيل الشباب هدفني رئيسني مها

 خلق وتشغيل النشطات و اخلدمات من طرف الشباب املستثمر.  -  أ

 تشجيع كل اشكال االجرءات و النشاطات اهلادفة لرتقيةالشباب.  -  ب

  كما تنحصر االهداف الرئيسية للوكالة يف النقاط التالية:

  ـــــة ــــــ ـــــارعهم االســــــــــــتثمارية و االجــــــــــــراءات اهلادفـ ــــــ ـــاء مشـ ــــــ ــــــــــجيع وتوجيــــــــــــه الشــــــــــــباب النشـــ ــــم وتشــ ــــــ ، دعــ

 1ودعم تشغيل الشباب .إىل ترقية 

  ــــــى شــــــــــكل قــــــــــروض ـــــــغيل الشــــــــــباب الســــــــــيما علــــ ـــــــدعم تشـــ ـــات الصــــــــــندوق الــــــــــوطين لـــ تســــــــــيري ختصصـــــــ

 بدون فائدة وختفيض نسبة الفائدة بالنسبة للقروض البنكية.  

  ـــــا واملقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن طـــــــــــــرف ــــــ ــــــــاعدات املتحصـــــــــــــل عليهــ ـــــف املســـــ ــــــ ـــــاريع مبختلــ ــــــ ـــــــــحاب املشــ ــــــالم اصــــ إعـــــــ

 الصندوق الوطين لدعم التشغيل الشباب.

ـــغرية االنشـــــــــــطة  ــــــ ـــن للمؤسســـــــــــة الصــ ــــــ ـــــــــباب : ميكــ ــــــــــدعم الشــ ــــــــة الوطنيـــــــــــة لـ ـــــــيت تقرتحهـــــــــــا الوكالـــ االقتصـــــــــــادية الــــ

ـــــــاطها  ـــــــــون نشــــــ ـــــى ان يكــــ ــــــ ــا علــ ــــــ ـــــــاد الثـــــــــــــروة وزياد�ـــــ ـــــــدف  إىل إجيــــــ ــــــــاط يهــــــ ـــــارس كـــــــــــــل نشـــــ ــــــ ـــطة ان متــ ــــــ واملتوســــ

  ).2جتاريا وعليه ميكن وضع نشاط املؤسسة الصغرية واملتوسطة  ضمن االطار التايل (

 . الفالحة 

 .الصناعة 

                                                           
  .3، ص 2000دليل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،  -  1
ـــــــــري  -2 ــــــــاد الجزائ ــــــــي االقتصـ ـــــــات الصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة ودورهـــــــــا فـــــــــي إحـــــــــداث التنميـــــــــة الشـــــــــاملة فـ ــــــــد رحمـــــــــوني ، المؤسســ . احمـ

  .98، ص 2000، مصر، 
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 .اخلدمات 

 .الصناعة التقلدية واحلرفية 

 . الصيد البحري 

  ويف مايلي االنشطة اليت تدعمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

 في المجال الفالحة :  - 

  الفالحة بصفة عامة 

 . مكتب دراسات يف اخلدمات العامة 

 . تربية االبقار واالبقار احللوبة 

 . تربية الدواجن 

 ية االبقارذصناعة اغ . 

  ).  1في الجال الصناعي( –  

 . صناعة البسكويت ومواد احللويات 

 . إنتاج وتعبيئة احلليب ومشتقاته 

 . مؤسسات اخلزف والدهن وصناعة الغرانيت 

 .تصميم وإجناز وصيانة العتاد االلكرتوين 

 .صناعة املواد املعدنية واالزرار و املسامري 

 صناعة العتاد الكهربائي وقطع ميكانيكية متنوعة . 

 . صناعة مواد التنظيف والصابون  

 . 2صناعة املواد املطاطية ، البالستكية ومواد التجميل 

 ية واالثاث .ذصناعة اجلوارب واالح 

                                                           
  .101، 100كره، ص ذ . احمد رحموني، مرجع سابق -  1

2
  .9، ص 2000دليل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،  -  
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 . إنتاج الورق وحتويله 

 .1إسرتجاع البالستيك 

 في مجال الخدمات : - 

 وكالة إتصال وإشهار ومراكز االنرتنيت 

  بصري.روضة االطفال ، هاتف عمومي وإنتاج مسعي 

 . مكاتب دراسات يف اهلندسة ، االعالم االيل واملوارد املائية 

 .مكتب حمامات وحماسبة وخبري قانوين حمضر قضائي 

 .بيطري ، خمرب التحاليل الطبية ، نظارات طبية 

 .قاعة العاب ، رياضة ، حفالت 

 .تنظيف املالبس ، مقهى ومطعم، مرشى عمومي ، ومؤسسات التنظيف 

 تكوين يف االعالم االيل.مدرسة خياطة و ال 

 . حالقة نساء ورجال 

 .صيانة الكرتونية وصناعي ، كراء السيارات 

 . نقل البضائع واملسافرين ، نقل وتسليم على البارد 

 .غرف التربيد والتخزين  

 في مجال الصناعات التقليدية والحرفية: - 

 . جنارة عامة ، وجتارة االملنيوم واحلديد والنقش على اخلشب 

  صناعة ا�وهرات ورشات اخلياطة والتفصيل.ورشات 

 . ورشات امليكانيك وحتضري الدهان ، وتصليح اهلياكل ودهن السيارات 

 . ورشات وتصليح الثالجات 

  كهرباء السيارات وتصليح مكابح وعجالت السيارات 

 . حتويل السيارات إىل طاقة سري الغاز 

 . خمبزة وحلويات 
                                                           

  102ص  مرجع سابق ذكره، احمد رحموني ، -  1
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 . تصليح الكهرباء والغاز 

  تصليح عتاد التربيد واهلاتف.تركيب و 

 . تزيني الرخام ، إسكايف 

  1(تصليح العتاد الطيب(. 

 : في مجال الصيد البحري - 

 . تصليح وصناعات قوارب الصيد 

 . صناعة شبكات ومعدات صيد االمساك 

  المزايا التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :

ـــــن      ــــــتافدة مـــــ ــــــــباب واالســــ ـــة يف طبقــــــــــة الشــ ـــــــدة البطالـــــــ ـــن حـــ ـــــــــة هــــــــــو التخفــــــــــيض مـــــــ ان هــــــــــدف الوكالـ

ـــــة  ــــــ ـــــــــــبالد يف مرحل ـــــــــــروة ال ــــادة ث ــــــ ـــــــطة وزيـ ـــغرية واملتوســــ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ـــــــــــة املؤسســ ـــــرب�م مث ترقي ـــــاء�م وخــــــ كفــــــ

  .ثانية 

ــــــــــتم    ــــــــــىت يـ ـــــــغيل الشـــــــــــباب ذوحـ ـــــــدعم تشــــ ــــ ــــــــة ل ـــ ــــــــة الوطني ـــ ــــــت الوكال ــــــن الظـــــــــــروف قامـــــ ـــك يف احســـــ ــــــ ــ ل

ـــــــ ــــــــــــة وجبائيــــــ ــــــــــــات ماليـ ــــــــــدمي إعانـ ـــــــام بتقـــ ــــــى القيــــــ ــــــ ـــــــــــن اجـــــــــــــل تشـــــــــــــجيعهم علـ ــــباب املقـــــــــــــاول مــ ــــــ ة للشـــ

  .2الصغرية واملتوسطة من جهة أخرى  باملشاريع اخلاصة من جهة وترقية املؤسسات

ــم  التركيبـــــــــــــــــات الماليـــــــــــــــــة : – 1 ــــــ ــــــ ـــــــدي رقـــ ــــــ ـــــــــوم التنفيــــ ــــــ ـــــاريخ  297 -96إن مرســ ــــــ ـــــــادر بتــــــ ــــــ الصــــ

ـــــــ1996ســــــــــــبتمرب 08 ــــة للشــــــــــــباب الـــــ ــــــ ـــــــة املمنوحــ ـــاعدات املاليـــــ ــــــ ـــــــــــكال املســـ ــــــــني اشـ ـــــــــونذم يبــــ  ين يرغبـــ

  ه املساعدات على ثالثة اشكال :ذيف االستثمار وقد صيغت ه

ــــــــــ  - أ ــــــــــل ال ـــــــ : اتيذالتموي ـــــة ذيف هـــ ــــــــس املؤسســـــ ـــــــاحب املشــــــــــروع او مؤســ ـــــــة يتكفــــــــــل صـــ ـــ ه احلال

ــــــه املشــــــــــروع كليــــــــــة و  ـــغرية واملتوســــــــــطة بتكليفــــ ــــــ ـــــاره للحصــــــــــص ذالصـ ـــــق إحضـــــ ـــــ ـــــــــن طري ــــك عـ ــــــ ل

                                                           
1
  .12،ص 2000دليل الوكالة الوطنية لدعم الشباب ،  -  
2
  .103، ص 2011التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري ، مصر احمد رحموني ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في احداث   - 
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ــد  ــــــ ــــة ، وبعـــــ ــــــ ــــــــــــة واملعنويـــ ـــــــــة ، املاديـ ــــ ـــــــــــاعدة ذالعيني ـــــــــــه او املســ ـــــــدعم لــ ــــــ ـــــــدمي ال ـــك يـــــــــــــتم تقــــــ ــــــ لــــ

 باالعانات اجلبائية والشبه اجلبائية .

 ه احلالة تكون الرتكيبة املالية على الشكل التايل :ذيف ه التمويل الثنائي :  - ب

 .املسامهة املالية حسب مستوى االستثمار 

  ــري ــــــ ـــــــطة وتتغــــ ـــغرية واملتوســـــ ــــــ ـــــــــة الصـــ ــــــــاحب املؤسســـ ـــــــــة الشخصــــــــــــية لصــــ ـــامهة املاليـــ ــــــ املســـ

 ه املسامهة حسب مستوى االستثمار.ذه

 ــــــــــــدون ف ــــــــــــباب قـــــــــــــرض بـ ــــــــــغيل  الشـ ـــــــدعم تشـــ ــــــــة لــــــ ــــــــة الوطنيـــــ ـــــــدة متنحـــــــــــــه املؤسســـــ ائــــــ

 لك :ذواجلدول التايل يبني 

 في صيغة التمويل الثالثي تتشكل التركيبة المالية من :  - ت

  ـــــــــــتوى ـــــــري مســ ـــــــطة ويتغــــــ ـــغرية واملتوســــــ ــــــ ـــــــــة الصــــ ــــــــاحب املؤسســــ ـــامهة املاليـــــــــــــة لصـــــ ــــــ املســــ

ـــــــ ـــيت ذهـــــ ــــــ ــــــــــة ،فاالســــــــــــتثمارات الـــ ـــــــــــتوى االســــــــــــتثمار ومواطنــ ـــــــب مسـ ـــامهة حســـــ ــــــ ه املســـ

ـــــن يكـــــــــون  ـــــازات اكثـــــــــر مــــ ـــــص هلـــــــــا الوكالـــــــــة إمتيــــ ـــاطق اخلاصـــــــــة ختصــــ ـــــــا يف املنــــــ موطنهــ

ــــــر  ـــــازات اكثـــ ــــــــص هلـــــــــا الوكالـــــــــة أمتيــــ ــــة تتخصـ ــــاطق اخلاصـــــ ــــــام يف املنـــــ ــــك البـــــــــيت تقـــ تلـــــ

ـــــــ ــــل هـــ ـــــــاطق العاديــــــــــة وتتمثــــــ ــــــام يف املنـــ ــــــــيت تقــــ ــــــك الــ ـــــة ذمــــــــــن تلــــ ـــــازات اخلاصـــــ ه االمتيـــــ

 يف :

  ـــــــض نســــــــبة الفوائــــــــد علــــــــى ـــا ختفـ ـــــــة ،فيمـــــ نســــــــبة القــــــــرض بــــــــدون فائــــــــدة تكــــــــون عاليـ

 لقروض البنكية اكثر منه يف املناطق العادية .ا

  ــري ــــــ ـــــــغيل الشــــــــــباب يتغــ ــــدعم تشـــ ــــــ ــــــــة ل ــ ــــــــة الوطني ــــــــه الوكالــ ـــــــدة متنحــ ــــــــــدون فائـــ ــــــــــرض ب ق

 1ا القرضحسب مستوى االستثمار.ذه

ــــــــــتفيد  االعانـــــــــــــــات : – 2 ـــــــ يســـــ ــــــ ــــــــــــباب الــ ــــات ذالشـــ ــــــ ــــاء مؤسســـــ ــــــ ـــــــــون يف إنشـــــ ين يرغبــــــ

ـــا   ــــــ ــــا شـــــــــــكلني ومهــ ــــــ ـــد هنـ ــــــ ــــــــباب وجتــ ـــــــغيل الشـــ ــــم وتشــــ ــــــ ــــــــار دعـ ــــــــطة يف إطـــ ـــغرية ومتوســـ ــــــ صــ

  :كما يلي 

 وتتمثل يف : االعانات المالية :  - أ
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  وهي قروض طويلة املدى متنحا الوكالة الوطنية لدعم قرض بدون فائدة  

  ــــــــــــباب ـــــــغيل الشـــــ ــــــ ـــــــدعم تشــــ ــــــ ــــ ـــــــــوطين ل ــــــ ــ ــــــــــــــندوق ال ــــطة الصـــ ــــــ ــــــ ــــــــــباب بواسـ ــــــ ـــــــغيل الشـ ــــــ تشــــ

 الصغرية واملتوسطة وهو معفى من دفع الفوائد .للمؤسسات 

  ـــادة ــــــ ــــــا للمـ ــــى القــــــــــروض البنكيــــــــــة وفقــــ ـــــــد علــــــ ــــب الفوائـــ ـــــــــيض نســــــ ـــــــــوم  16ختفـ ـــــــن املرسـ مـــ

ـــــــ ــــــ ــــــ ــم ذالتنفيــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــروض  1996 -69ي رقـــــــ ــــــــــــــبة قـــــــ ـــــــــيض نســـــــ ــــــ ـــــدل ختفــــــ ــــــ ــــــ ــــــدد معــــ ــــــ ــــــ حيـــ

ــــــــحاب  ـــــــــباب اصــــــ ــــة للشـــــ ــــــ ـــــــــات املاليــــ ـــــــــوك واملؤسســـــ ـــــــــــا  البنـــــ ــــــيت متنحهـــ ــــــ ــــــــــــتثمارات الــ االســ

ـــــــــوص عل ـــــــطة واملنصــــ ـــغرية واملتوســــــ ــــــ ـــات الصــــ ــــــ ــم املؤسســــ ــــــ ـــــ ـــــي رق ــــــ ـــــــــوم الرئاســ ـــــــا يف املرســــ يهــــــ

ـــــة  234 – 96 ــــــ ـــــــــؤرخ جويليــــــ ــــــ ــــــــــــدول  1996املــ ـــة يف اجلـــــ ــــــ ــــــ ــ ــــــــــيض مبني ــــــ ــــــبة التخفـ ــــــ ونســـــ

 1التايل : 

  )5- 2الجدول رقم (

  يمثل نسب التخفيضات من معدل الفائدة  

  القطاعات               

  املناطق

  ختفيض معدل الفائدة                      

  املناطق االخرى   املناطق اخلاصة

  القطاعات االولية

  القطاعات االخرى

90 %  

75%  

75%  

51%  

  . 2000دليل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  المصدر:

ـــــــدة ذإ ــــــ ــــــبة الفائـ ــــــ ـــــارق نســ ــــــ ــــــــطة إال فـــ ـــغرية واملتوســــــ ــــــ ـــــــــة الضـــــ ــــــــاحب املؤسســـــ ـــــــــــل صــــــ ن ال يتحمـــ

ــــــــــدفع مــــــــــــــن طــــــــــــــرف  ـــــــــومة تــــ ـــــــــيض املخصـــــ ــــــبة التخفـــــ ــــــ ــــــا نســ ــــــ ــــــيض امــ ــــــ ــــــــــع للتخفــ ـــــــري خاضــــ غـــــــ

ـــــــــــغيل  ـــــــدعم تشـ ـــــــــوطين لـــــ ـــا الصــــــــــــندوق الـــ ــــــ ــــــــة االمتانيــــــــــــة وفقـــ ـــــب مــــــــــــن املؤسســــ ــــــ ــــــــباب بطلـ الشــــ

ـــــــ ــــــات وهــــ ـــــ ـــــــــائق االثب ــ ـــــــدمي وث ـــــى تقــــ ــــــ ـــــــــــاءا عل ـــــــــديد وبن ـــــدد للتســ ـــــــــــزمين احملــــــ ـــا ذللجـــــــــــدول ال ــــــ ا مــ
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ـــادة  ــــــ ــــــــــه املــــ ـــــــــت عليـــ ـــــــ 13نصــــ ـــــــــوم التنفيــــــ ـــــــن املرســــ ــم ذمــــــ ــــــ ـــــــــؤرخ يف  296 -97ي رقـــــ  08املــــ

  1996سبتمرب 

تستفيد املؤسسة الصغرية واملتوسطة من  االعانات الجبائية وشبه الجبائية :  - ب

سبتمرب  30املؤرخ يف  31- 96وشبه اجلبائية وفقا لالر رقم .االمتيازات اجلبائية 

ه االمتيازات الضريبة والشبه ذإن ه 1997لسنة يتضمن قانون املالية 1996

والتدفق الية للمؤسسة الصغرية واملتوسطة الضريبة تستعمل لتحسني الوضعية امل

  ا حىت تسمح للمؤسسة من تسديد قروضها يف أقصر االجال ذ، وه النقدي

ـــة إنشــــــــــــــــاء المؤسســــــــــــــــة الصــــــــــــــــغيرة او المتوســــــــــــــــطة : – 1 ـــــة  مرحلـــــــــــــ ــــــ ـــــــاء املؤسســـــ ــــــ ـــــــــــة إنشـــ يف بدايـــــ

  الصغرية او املتوسطة يستفيد اصحا�ا من :

  ـــــــبة ــــة مبقابـــــــــــل نســــ ــــــ ــــــــل امللكيـ ـــــــاء مـــــــــــن ضـــــــــــريبة نقـــ ـــــلة  %8االعفــــ ـــــــة احلاصــــــ ــــــابات العقاريــــ لالكتســـــ

 يف إطار نشاط مؤسسة صناعية .

 . االعفاء من الضريبة اخلاصة بالتسجيل فيما يتعلق بالعقود التاسيسية للشركات 

  ـــــرتة ـــــات املبنيــــــــــة والبنايــــــــــات االضــــــــــافية لفـــــ ــــــى املمتلكـــــ ـــــــم الضــــــــــريبة العقاريــــــــــة علـــ ـــــــاء مــــــــــن رســـ االعفــ

ـــــتة  ســـــــــنوات إبتـــــــــداءا  ــــد�ا مـــــــــابني ثالثـــــــــة وســــ ـــــرتاوح مـــــ ـــــــتــــ ــــاز وهــ ـــــاريخ االجنـــــ ـــت ذا إذمـــــــــن تــــ ا كانــــــ

 النشاطات متارس يف مناطق جيب ترقيتها .

  ـــــق ــــــ ـــــــــة لتحقيـــ ـــــــــافة القتنــــــــــــــاء التجهيــــــــــــــزات املوجهـــــ ـــة املضـــــ ــــــ ـــــــــى القيمـــــ ـــــــم علـــــ ــــــــن الرســـــــ ـــــــاء مــــــ االعفـــــــ

 عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة غري مصنوعة يف اجلزائر .

  ـــة ب ــــــ ـــــــبة خمفضـــ ــــــــي للتجهيــــــــــــزات %3إســــــــــــتعمال نســـــ ــــم اجلمركــــ ــــــ ـــــــص الرســ ــــــا خيـــــ املســــــــــــتوردة  فيمــــــ

ـــــــ ــــــ ـــــــــون هــ ـــــــدما تكـــــــ ــــــ ــــــــــــتثمارات عنــ ـــاز االســــ ــــــ ــــــــــــــرة يف إجنــــــ ــــة مباشــ ــــــ ــري ذوالداخلـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــزات غــ ه التجهيــ

 1مصنوعة يف اجلزائر.

ـــــاط :  -2 ــــد�ا مـــــــــــابني مرحلـــــــــــة ممارســـــــــــة النشــــــ ـــــرتاوح مـــــــ ـــــرتة تــــــ ـــــــاط ولفــــــ ـــــــــن انطـــــــــــالق النشــــ ـــــــدا مــ بــــ

  ثالثة سنوات وستة سنوات تستفيد املؤسسة الصغرية واملتوسطة من :
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  أرباح الشركات .االعفاء الكلي من الضريبة على 

 . االعفاء من الدفع اجلزايف 

 . االعفاء من الضريبة على الدخل االمجايل 

  ـــــــبة ــــــــــل بنســـــ ـــــــــــاب العمــ ـــــرتاك اربـ ــــــ ـــــــم إشـ ـــــن دعـــــ ــــــ ـــــــــــتفادة مـ ـــــة  %7االسـ ــــــ ـــــــــور املدفوعـ ـــــبة الاجـــ ــــــ بالنسـ

ــددة  ــــــ ــــــ ـــــــــن النســـــــــــــــبة احملـ ــا عــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــطة عوضـ ـــغرية واملتوســـ ــــــ ـــــــــة الصــــــ ــــــــتخدمني باملؤسســــــ ــــــ ـــــال املسـ ــــــ للعمــــ

 1االجتماعي . بالقوانني التشريعية املتعلقة بالضمان

وســــــــــــــــائل �ــــــــــــــــوض باملؤسســــــــــــــــات الصــــــــــــــــغرية واملتوســــــــــــــــطة يف االقتصــــــــــــــــاد  المطلــــــــــــــــب الثــــــــــــــــاني :

  اجلزائري 

ــد     ــــــ ــــــــطة يف إقتصــــــــــاد عنــ ـــغرية واملتوســ ـــات الصـــــــ ـــــن �ــــــــــوض املؤسســـــــ ــــــائل الــــــــــيت متكــــــــــن مـــــ ــــــــن الوســــ ـــــــديث عــ احلـــ

ــــــــة دور يف  ــــــــطة اخلاصـــــ ـــغرية واملتوســـــ ــــــ ــــــناعات الصــــ ــــــ ـــــــات و الصـ ـــــــــوه إىل ان للمؤسســــــ ـــــــــب التنــــ ـــــه جيــــ ــــــ ــــــــــــر فإنــ اجلزائـ

  احلفاظ على الطابع الصناعي احمللي ومنافسة املنتوج االجنيب .

ـــــــ   ـــــارة وكـــــ ــــــ ـــــــــة للتجـ ـــ ــة العاملي ــــــ ـــــــمام للمنظمــــ ـــــــــــى االنضـــــ ـــــــــة علـ ـــ ـــي مقبل ــــــ ــــــــــر هـــ ــ ــــث ان اجلزائ ــــــ ــ ــد ذحي ــــــ ــــــــــع عقــــ ــ ا توقي

ـــــــة اجلـــــــــودة  ــــي عـــــــــن طريـــــــــق مراقبــ ـــــاركة مـــــــــع ا�موعـــــــــة االوربيـــــــــة فـــــــــرض عليهـــــــــا ضـــــــــرورة ترقيـــــــــة املنتـــــــــوج احمللـــــ املشــــ

ـــــــ ـــــــمان االول والوحيــــ ـــــــالـــــــــــيت تبقـــــــــــى الضــــ ـــــيب وكــــ ـــــــــوج االجنــــــ ـــــــــة املنتــ ـــــــى منافســ ــــي علــــ ـــــــــوج احمللـــــــ ــــدرة املنتــ لك ذد لقـــــــ

ـــابع  ــــــ ــــــــى الطــــ ـــــ ـــــــــة عل ـــــــمن احملافضــــ ـــا تضــــــ ــــــ ـــــــــــطة ال�ــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ـــــــــــات الصــــ ــــــــل دور املؤسســ ـــــــــــق تفعيـــــ ــ ـــــــــن طري عــــ

  2الصناعي والوطين واحمللي امام املنتوج االجنيب 

  وميكن اعتبارها اهم وسائل النهوض باملؤسسات الصغرية واملتوسطة هي :  

ـــــــ العمــــــــل الحــــــــر :ترقيــــــــة فكــــــــر  ــع ذهـ ـــــــن وضــــــ ــــــدد، فإنتقــــــــال اجلزائــــــــر مـ ا يســــــــاعد علــــــــى ظهــــــــور منظمــــــــني جــ

ــــادي  ــــــ ـــــــــور ذأقتصـــــ ــــمح بظهــــــ ــــــ ـــــــــود سيســـــ ـــــــــواجز وال قيــــــ ـــال حــــــ ــــــ ـــــــــــادي بــــــ ــــــــع إقتصــــ ــــــ ــــــــــــــزي إىل وضـ و تســـــــــــــــيري مركـ

                                                           
  .8، ص 1999، جوان ، 20االعلى للشباب ، العدد  مجلة شباب مئة بالمئة ، تصدر عن المجلس -  1

  
2
كرة ماجستير انشاء وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الدول النامية ، كلية العلوم ذ نادية قويقح ، م -  

  .122، ص  2001االقتصادية ، الجزائر ، 
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ـــث  ــــــ ـــــــــوس حيـــــ ــــــاج ملمـــــ ــــــ ــــــا إىل إنتــ ــــــ ـــــارهم وحتويلهــ ــــــ ـــــيد أفكـــ ــــــ ـــــــــون إىل جتســـ ـــــــدد يطمحـــــ ـــــريين جـــــــ ــــــ ــــــــــــني ومســـ منظمــ

  واسعا لتحقيق إجنازا�م االبداعية.هؤالء من املؤسسات الصغرية واملتوسطة فضاء  ذيتخ

ـــــــ ـــــــــة هـــ ـــــــــوق خباصــــــــــة ، إذوتظهــــــــــر جناعـ ــــــاد السـ ـــــل ذه الوســــــــــيلة يف إقتصــــــــــاد يتجــــــــــه حنــــــــــو اقتصــــ ا ان فكــــــــــر العمـــــ

ـــــــ ــــــيم والقـــــــــــرار الالمركـــــــــــزي يف االدارة ، وهــــ ـــــــع التنظـــــ ــــــــى مــــ ــــــــــر ، يتماشـــ ـــــة ذاحلـ ـــــــق منافســــــ ــــأنه خلــــ ــــــ ــــــن شـ ــــــا مـــــ ا مـــــ

ــــــناعي ، ـــــال الصــــ ــــة يف ا�ـــــ ـــــــــوطين، خاصــــــ ــــاد الـ ـــــــف قطاعــــــــــات االقتصــــــ ـــــــني خمتلـــ ـــــل  بـــ ـــــــو يعطــــــــــي حريــــــــــة عمــــــ فهـــ

  حبيث يتم جتسيد كل افكار املنظمني واملسريين يف جمال عملهم.

ـــــع المحلـــــــــي ـــــــــين افـــــــــراد المجتمــــ ـــــــــرامج :  العمـــــــــل علـــــــــى انتشـــــــــار المعـــــــــارف والمهـــــــــارات ب ــــــــتطيع ب وتسـ

ـــــاريع البســـــــــــيطة  ـــــــــحاب املشــــــ ـــــــن اصـ ـــــري مــــ ـــــــــدد كبـــــ ـــطة إتاحــــــــــة الفرصـــــــــــة لعــ ــــــ ـــغرية واملتوســ ــــــ ــــئات الصـ ــــــــة املنشـــــــ تنميــ

ـــــــ ـــــــــون بــــــــــــدو�ا ذالـــــ ـــــــين يفرتقـــ ـــــا. ويــــــــــــتم هـــــ ــــــــــع إمكانيتهـــــــ ـــــــــواد الالزمــــــــــــة نظــــــــــــرا لتواضــ ـــــارات واملـــ ــــــر ذإىل املهـــــــ ا نشــــــ

ـــــــ ــــــ ـــــــــــــة ، هـ ــــــــاط االداريـ ــــــــــــاط الشــــــــــــــبابية واالوســــــ ــــــــة يف االوســ ــــــــــة التجاريــــــ ـــــــام ذالثقافــــ ــــــ ــــــــــــجيع قيـ ـــــب تشــ ــــــ ـــ ا اىل جان

  االستثمار الكثيف املعرفة .

ــــــــــة االقتصــــــــــاد العــــــــــائلي : ـــــــــوت إ ترقي ــــى مســــــــــتوى البيـ ــــاء مؤسســــــــــات مصــــــــــغرة علــــــ ـــــن ذبانشــــــ ـــــري مـــــ ا ان الكثـــــ

ــــــــــدو  ـــــــال ـــــــت �ـــ ـــ ــــــــه  ذل اعرتف ـــــــد إدماجــ ـــــــــا قصـــ ـــــه إطــــــــــار قانونيـ ـــــ ـــــعت ل ـــــري مــــــــــنظم ووضـــــ ــــــاج غـــــ ـــــــــوع مــــــــــن االنتــــ ا النـ

ـــــــ ـــــجيع هـــ ـــــــد مت تشـــــ ــــــــــة وقـــ ــــــــة الوطني ــامهة يف التنميــ ــــــ ــــــــــى املســ ــــــــجيعه عل ــــــاع املــــــــــنظم بتشــ ــــمن القطــــ ــــدرجييا ضــــــ ــــــ ا ذت

ــري  ــــــ ــ ــــــــــة تســــــــــد الكث ـــــــــوارد رزق عائلي ـــــــــوفر مـ ــــــى االســــــــــتقراراالجتماعي ويـ ــــ ــــافظ عل ــــــــــه حيــــــ ــــــاج الن ــــ ـــــــــوع مــــــــــن االنت النـ

  1 والبطالة. من ابواب الفقر

 ـــــــمح ه ـــــــام ذتســـ ــار امـــ ــــــ ــــع  اخليــ ــــــن ان توســــــ ــــــــطة مــــ ـــغرية واملتوســ ـــات الصـــــــ ــــــ ــــــــني املنشـ هالوســــــــــيلة مــــــــــن متكــ

 املستهلكني من خالل عرضها انواعا كثرية من السلع واخلدمات .

 ـــــــ ـــــــمح هــــ ـــــــان ذتســــ ــــ ـــــن االحي ـــــري مــــــ ــــــــــطة يف الكثــــــ ـــغرية واملتوسـ ــــــ ـــات الصــ ــــــ ــــــــني املنشــ ه الوســـــــــــيلة مـــــــــــن متكـــ

 تسمح �ا املنشات الكبرية .بقيام عالقات شخصية اوثق من تلك اليت 

                                                           
  .32، ص  2001دار الصفاء، بدون بلد النشر ،  عبد السالم عبد الغفور إدارة المشروعات الصغيرة ، -  1
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ين يعملون على ابتكار افكار جديدة تؤثر على ذالن االشخاص الربعني الاذوه التجديد والتحديث :

لك حوافز تدفعهم بشكل مباشر للعمل واملؤسسات الكبرية ال تبدى أي اهتمام ذارباحهم جيدون يف 

ه ذاملشاريع من التطور وخلق سوق اكيدة هلا يف ه باملنتوجات اجلديدة وال تقدم أي دعم هلا إال عندما تتمكن

   1عمها على اساس تنافسي يف الغالباحلالة يكون اهتمامها ود

  

  دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احداث التنمية الشاملة : الفصل الثالث :

  يف اجلزائر . ات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةر املنشئبالنظر لدو   

جند ان هذا القطاع مازال الحيقق مسامهة متوقعة منه كقطاع االقتصادي فعال وعنصر حمفز ، لدفع عجلة التنمية 

  حيث تتعرض املؤسسات بعض العراقيل والصعوبات .

غرية ويف االواين االخرية قامت السلطات اجلزائرية باختاذ جمموعة من االجراءات �دف ترقية دور املؤسسات الص

املناسبة لتطبيق ، فهناك فرق شاسع واملتوسطة يف االقتصاد الوطين غري ان املشكل املطروح هو اجياد ميكاريزمات 

كيز اكثر على تطبيق النصوص القانونية واالهداف املسطرة بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ولذلك جيب الرت 

  يف خمتلف التشريعات اهليئة التنظمية .

ولذلك جيب تركيز على املؤسسات الصغرية واملتوسطة وجيب انتهاز فرصة توفر مبلغ مايل لذلك جيب ختصيص 

من خمصصات برنامج االنعاش االقتصادي املقابل تطوير مؤسسات صغرية ومتوسطة  %40اىل   % 30منها اىل 

يلعب دور حيوي يف  من اجل االدارات وحىت يتسىن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة % 30وجيب ختصيص 

                                                           
، ص. 2011احمد رحموني  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في احداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري ، مصر ،  - 1

110.  
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ن ممارسة نشاطا�ا االقتصاد الوطين جيب اعداد اسرتاجتية واضحة مبنية على االساس من الواقع من اجل متكنها م

  . 1يف احسن ظروف

  وتطوير مؤسسات الصغرية واملتوسطة :ويف هذا ا�ال اعدت خطة لربنامج التنمية  

ة واملتوسطة وليس حتديد الرقابة عليها حبجة جيب على احلكومة تسهيل عملية االمؤسسات الصغري  – 1

  التنظيم .

  جيب ان ترتك املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصناعة االساسية القانونية اليت ختصها . – 2

حتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املناطق الريفية اىل البنية التحتية املالئمة ، واىل السياسات  – 3

 احلكومية اخلاصة .

 جيب ان تكون اخلدمات اهم مقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مشجعة على حترير االسواق . – 4

 االعالنات املالية املوجهة للطلب على خدمات تعترب اكثر فعالية من تلك املواجهات للعرض . – 5

 جيب ان تكون هلا طابع مستقل .مادامت اخلدمات احلكومية ضرورية  – 6

ات الفنية الضرورية ملؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت تالئم مع االستعمال  جيب اعادة نظر يف مهار  – 7

 املوقع والكمبيوتر والعوملة االقتصادية .

   .2ان تطور نظام مايل وطين قوي وفعلي متطلب اساسي لنمو مؤسسات صغرية ومتوسطة  – 8

  

  

  

                                                           
1
من الملتقى الوطني  ،دور الجماعات المحلیة في دعم وتشجیع المشاریع االستثماریة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،معوان مصطفى  -   

  .47.ص2003افریل  22/23،األول حول المؤسسة االقتصادیة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید 
2
 - Abdelhak lamiri – plus de ressources au développement des PME – PARTENAIRES .revue de la chambre de 

commerce et d'industrie française en Algérie .N50. FEVERIER 2005. 
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  خاتمة الفصل :

لوحظ ان املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا جهات داعمة  ا الفصلذمن خالل مامت التطرق اليه يف ه        

ه املؤسسات واىل مامتلكه من مؤهالت وموارد ذا بالنظر اىل مامتلكه اجلزائر من ارادة سياسية لتطوير هذوه

ا ذطبيعية وبشرية هائلة ، يكفي ان تقوم الدولة اجلزائرية خبطوات جدية وتكميلية ملا قامت به النهوض �

اجل حتقيق التنمية الشاملة ومن اجل تدعيم قدرا�ا على الصمود امام الظروف االقتصادية املقبلة القطاع من 

  اجلزائر عليها واملتمثلة يف انضمامها اىل املنظمة العاملية للتجارة .
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  مقدمة الفصل                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الدور اإلقتصادي لمؤسسة الدھرة فیبالجانب التطبیقي                                             
 

 
70 

  المجال التعريف للمؤسسة  المبحث االول :

من عدة وحدات تسهر على هي مؤسسة اقتصادية تتكون  للمؤسسة عدة تعاريف ونشاطات خمتلفة         

  تطبيق القوانني واخلطط التقنية واالنتاج .

  :  )VIPتعريف املؤسسة ( الظهرة المطلب االول :

  هي مؤسسة اقتصادية إنتاجية تقوم برتبية الدواجن املبيضة أي ( القابلة لتبيض) .

تاريخ وجودها دج ويعود 452550000مسال مقدر ب : أسهم بر أات ذكمؤسسة مستقلة   1998سست يف أت

ي انبثق عنه الديوان اجلهوي ذ، والالديوان الوطين لرتبية الدواجن  ONAP م وما كان يسمى1981اىل سنة 

مبقتضى قوانني ومراسيم تطبيقية حتول  1989) للجهة الغربية مقره مستغامن ،ويف  ORAVIOلرتبية الدواجن (

ابح بكل ذهيكلتها إىل مناطق اضافية اىل وحدة املقر وامله االخرية اليت ذالديوان اىل مؤسسة عمومية اقتصادية ه

  ا وحدة اخلدمات واخرى جتارية االنتاج للدواجن .ذمن مستغامن تيارت وهران ،بلعباس ، معسكر وتلمسان وك

ات شخص وحيد ذوبعد انعقاد اجلمعية العامة االستثنائية . خلقت مؤسة احادية  1989اوت  20وبتاريخ 

  م .2000جوان  18ات االسهم قانونيا بتاريخ ذمية لتتغري مؤسسة عمو 
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  اهليكل التنظيمي ملقر املؤسسة, المطلب الثاني :

  

  الھیكل التنظیم  

  "مقر حجاج"

 

   

 

 

 

 

  

  

 الرئیس المدیر العام

 دائرة الشؤون القانونیة
 دائرة المراقبة و التسییر

 األمانـــة العامـــة

 المدیریة التقنیة لإلنتاج المدیریة التجاریة مدیریة المحاسبة و المالیة مدیر اإلدارة العامة

  عون

 حجز 

  مصلحة 

 الممتلكات

مدیر 
المحاسبة 
 التحلیلیة

مصلحة 
الموارد 
 البشریة

  مصلحة 

 اإلحصاء

  دائرة 

 البیطرة

  
 سائق

  مصلحة 
  

 النظافة

  مصلحة 
  

 المالیة

  مصلحة 
  

 المحاسبة

  مصلحة
  

 البرمجة 

  
 الكاتبة
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  الهيكل التنظيمي للمؤسسة المقر:

  مديريات تتمثل يف :  6تضم املؤسسة 

 . املديرية العامة 

 . مديرية املالية واحملاسبة 

 . مديرية الرقابة والتسيري 

 . املديرية التقنية 

  مديرية التجارة 

 مة االدارة العا  

 المديريات:مهام 

 مكاتب موزعة كااليت : 2ه املديرية ذيوجد �المديرية العامة : - 1

 . مكتب الرئيس املدير العام 

 مكتب حاص بسكرتريةاملدير 

  وتتمثل املهام يف :

 . دراسة امللفات اهلامة للمؤسسة 

  لوائح ا�لس .حتضري اجتماعات جملس االدرة للمؤسسة وتطبيق 

 وغري املباشر للمؤسسة .بعني االعتبار القضايا املباشرة  ذاالخ 

 . العالقات مع ا�تمع والشركاء والتقنني واالقتصادين 

 يوجد �ا ثالث مكاتب هم : : DFCمديرية المالية والمحاسبة  - 2

 . مكتب مدير املالية واحملاسبة 

  مكتب خاص برئيس قسم املالية 
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 . مكتب خاص برئيس قسم احملاسبة 

  وتتمثل مهامها يف :

 . تطبيق السياسة املالية للمؤسسة 

 . دراسة خمطط املالية للمؤسسة والسيولة النقدية 

 . متابعة ومراقبة احملاسبة بكامل الوحدات 

 . السهر على احرتام وتطبيق مهام املصلحة 

  _ مديرية المراقبة والتسيير :3

 . انشاء املخطط التنظيمي مليزانية املؤسسة 

  والتحليل .املراقبة 

  تطورات السعر مراقبة 

 .اقرتاح خطط من اجل التسيري االحسن 

 . اجراء دراسات اقتصادية خاصة مبشروع ما 

 . مراقبة اوامر املديرية العامة والسهر على تطبيقها 

  السهر على تطبيق خطط التسيري 

  يوجد عاملني : المديرية التقنية : -4

 . املدير التقين 

  احليوانية .عامل بقسم الصحة 

  وتتمثل مهامهايف :

 . انشاء خمطط االنتاج بالتنسيق مع مديرية االنتاج 



  الدور اإلقتصادي لمؤسسة الدھرة فیبالجانب التطبیقي                                             
 

 
74 

 . تطبيق خمطط االنتاج 

 . تنسيق خمتلف التقنيات التابعة لالنتاج 

 . حتسني اجلودة والنوعية 

 . السهر على تطبيق اخلطط التقنية 

  بضم عاملني : مديرية التجارة : – 5

 . املدير التجاري 

  او فرع .عامل بقسم 

  تتمثل مهامها يف :

 (.الطلبات ، الثمن ...اخل) تطبيق دراسات السوق 

 . وقف تقديرات البيع 

  وقف السياسة التجارية للمؤسسة 

 . دراسة خمطط التمويل مقارنة مع االنتاج واملديرية التقنية 

 بعني االعتبار حتصيل الديوان. ذتسيري شؤون عملية الشراء واالخ 

 البيع . ضمان عملية ما بعد 

  عمال هم : 8ه املديرية ذتضم ه االدارة العامة : -6

 . مدير االدارة العامة 

 . رئيس مصلحة املستخدمني 

 . رئيس قسم ممتلكات املؤسسة 

 . عون االمن 

 .عون اداري 
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 سائق ال 

 .عاملة تنظيف 

  تتمثل مهامها يف :

 . السهر على تطبيق سياسة التنظيم باملؤسسة 

 .تسيري املوارد البشرية 

 .تطبيق خمطط تسيري املستخدمني 

 .تطبيق خمطط التكوين 

 .حتديد تنظيمات عالقات العمل 

 احرتام اجلو االجتماعي . 

 . ضمان متابعة العتاد الثابت و املتحرك 

 .ضمان امن املمتلكات للمؤسسة 

 .جلنة املشاركة حول تسيري جلنة اخلدمات للمؤسسة 

ه االخرية ستة اشهر ذمتلك ه VIPباالضافة اىل املقر االجتماعي للمؤسسة ظهرة  :الوحدات االنتاجية 

  وحدات كمايلي:

  _وحدة بن عبد املالك رمضان مستغامن 1          

 وحدة سيدي خلضر مستغامن  - 2

 وحدة بئر اجلري وهران  - 3

 وحدة مالكو  تيارت  - 4

 وحدة عني مران  الشلف . - 5

  وحدة بين راشد. - 6
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  تتشابه مصاحل كل وحدة فنجد ان كال منها حيتوي على : حدة:المصالح التابعة لكل و 

 يرتأسها مدير الوحدة تتمثل مهامها يف تسيري شؤون الوحدة: وحدة :الدارة إ - 1

ية ، النظافة ، ذميكن دورها يف السهر على حسن تربية الدواجن وضمان التغ مصلحة االنتاج : - 2

 التلقيح، حىت عملية التسويق .

ميثله مسري املخزن وتتمثل مهامه يف تسيري سالمة االجهزة من خالل عملية التصليح  المخزن : - 3

 والصيانة.

ميثلها عاملني �ا يسهران على ضمان السري احلسن لالجهزة  مصلحة الكهروميكانيك: - 4

 الل عملية والتصليح  الصيانة.وضما�ا من خ

رهم يف ضمان صحة ) عمال يكمن دو 9-5يعمل �ا من (المصلحة الخاصة بالصحة : - 5

 املنتوج ( الدجاج )

 ميثلها عمال االمن واحلراسة ومهامهم والسهر على امن وسالمة الوحدة. مصلحة االمن : - 6

  التنظيم الداخلي للمؤسسة  : المطلب الثالث

ان النظام الداخلي احلايل ممهد يف اطار القوانني التشريعية والتنظيمية السارية املفعول   النظام الداخلي للمؤسسة :

  كما انه معدل حسب الرتتيبات اليت امتازت يف اعداده.

ا املوضوع الداخلي يثبت القواعد املتعلقة بتنظيم العمل ومقاييس تطبيقها فيما ذان ه موضوع وحيز التطبيق :

  ضباط العام داخل املؤسسة .ن والتعديالت اليت تدير  االنيتعلق بالوقاية ، االم

  ا القانون على مجيع العمال االجراء باملؤسسة عن طريق عقود معينة .ذيطبق ه

  ا القانون اىل كل عامل .ذيوضع النظام الداخلي امام مفتشية العمل الوالئية للمصادقة عليه ويسلم نسخة من ه
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  التنظيم النقدي للعمل :

  شروط التعيين : 

 . كل عامل معني يلزم اجراء فحص طيب  

 .االستكشاف ، احملادثات املهنية 

 .تقدمي ملف اداري حيتوي الوثائق املطلوبة 

 مواقيت ومدة العمل :

 ا التغيريات الطارئة �ا .ذكرة جارية باوقات العمل وكذ تعليق اعالن او م 

 .احرتام العمال الوقات العمل 

  لك .ذيف املؤسسة نظام مراقبة والعمال مطالبون باالمتثال لينشأ داخل كل هيكل 

 : الغيابات املرخصة والعطل 

 . للعامالت احلق يف احلصول على اجازة مدفوعة االجر ملدة عام 

 .االجازة السنوية املسبوقة املقبوضة وال يسمح اال يف احلاالت اخلاصة حني تسمح ضرورة العمل 

  السنوية وجتزئتها بعد استشارة جلنة املشاركة .املؤسسة برنامج العطل حتدد 

 . ميكن لكل عامل ان يستدعى خالل مدة العطلة السنوية بسبب املصلحة اجلربية للمؤسسة 

  الوقاية و االمن يف العمل :

على العامل احملافظة على النظافة يف امللبس واملكان اثناء العمل ، للعامل بطاقة    الصحة في العمل :

  العمل.

 حالة االحساس باخلطر جيب االبالغ من قبل العمال. يف 

 . يف حالة وقوع أي حادث اثناء يوم العمل يكون على عائق املؤسسة 
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  طب العمال : 

 .خيضع كل عامل مرشح او حملول للتكوين لفحص الطيب 

 أي تغيري يف العمل السباب طبية ال يكون اال مبوافقة ادارة الوحدة . 

وفقا للتشريع فإنه انشات جلان مكلفة بالوقاية وامن الوحدات  ة واالمن :مهام واعمال جلان الصح

  وجلنة سامية لنفس املهام .

 .خيضع عمل جلان الوقاية واالمن وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة 

  االنضباط واالحكام المتعلقة به :

 ن.ذال يتم اخلروج من مكان العمل خالل ساعات العمل اال بإ 

  اجنيب اىل مكان العمل دون تصريح.مينع دخول أي شخص 

 يف النظام الداخلي . يتعرض صاحب الغيابات املتكررة اىل العقوبات املنصوص عليها 

 ا رخصته وكالة النظام االجتماعي .ذيعد الغياب غري قانوين إ 

 ضدة إجراءات العزل. ذساعة تؤخ 72ا مل يقدم العامل أي مربر للغياب يف غضون ذإ 

  : المداومة وااللزام

 .كل رفض غري مربر الداء املداومة يعرض العامل اىل عقوبات 

 . كل رفض غري مربر ملتابعة التكوين للتحسني يعترب خطأ يعاقب عليه 

 .كل عامل مطالب باحلفاظ على سرية املعلومات والوثائق اخلاصة 

  املؤسسة.ة من طرف مديرية ذو تتمثل العقوبة يف كل االجراءات غري املالحظات الشفوية املأخ العقوبات :

 . يعترب اخلطا املهين كل إمهال او خرق لقواعد الوقاية واالمن 

 خمالفة االلتزامات املهنية واالنضباط العام 
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   تتمثل العقوبات يف :

  : 01عقوبة من الدرجة 

 ار عاديذان  

 ار كتايب .ذان 

   :02عقوبة من الدرجة 

 . التوبيخ  

  ايام دون مرتب 3التوقيف عن العمل من يوم اىل  

  :03عقوبة من الدرجة 

 ايام  8اىل  4قيف عن العمل من اليوم اىل و الت 

 نصب إىل اقل درجة تغيري امل 

 . النقل التأدييب 

 ار.ذالتسريع دون تعويض او سابق ان 

  على مستوى املؤسسة مبركز مستغامن .األعلى ينشا ا�لس التادييب 

  يوم من تاريخ وصل استالم اخطار العامل  15اجلهات العليا خالل حيق للعامل املعاقب االستئناف امام

  بالعقوبة.
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  )1 – 3ول ( االخطاء المهنية من الدرجة اال

  العقوبة  الخطا المهني

  ار عادىذان  رفض اخلضوع الجراء التاشري 

  ار كتايب ذان  ساعات يف الشهر  4التاخرات اليت تفوق 

  ار كتايب ذان  الغياب غري املربر من يوم اىل يومني 

  ار كتايب ذان  ايام يف السنة 8اىل 3الغياباتغري القانونية وغري املتتالية مابني  

  ار كتايبذان  الغياب غري املربر عن املنصب 

  ار كتايب ذان  املعامالت الغري الالئقة 

  ار كتايب ذان  التواجد غري املرخص به يف املنصب العمل بعد انقضاء مواقيت العمل 

  ار عادي ذان  االنشغال بالعمل الشخصي خالل اوقات العمل 

  ار كتايب ذان  التواجد غري املرخص به يف مناصب العمل بعد انقضاء مواقيت العمل 

  ايب ار كتذان  اخلطا او التاخر او السهو عند حساب االجر 

  ار كتايب ذان  اخلطا او ااتاخر او السهو عند حساب االجر 

اخلطا او السهو او التاخر يف تسديد املنح العائلية وتطبيع العالوات 

  اليومية ومنح املرض 

  ار كتايب ذان

  ار كتايب ذان  التاخر يف التسديد اجر املعنيني 

  ار كتايب ذان  االعالن املتاخر عن حوادث العمل 

  ار كتايب ذان  الفصح عن االجور او العناصر املرتبطة �ا 

  ار عادي ذان  الرتتيب اخلاطئ للوثائق االدارية بالنسبة مللف العامل 

  ار عادي ذان  عدم االعتناء الدوري مبلف االداري للعامل 

  ار كتايب ذان  التاخر يف االجابة على املراسالت

اجراءات وتوصيات االمن غياب التحديد الواضح واالعالم عن 

  االساسية

  ار كتايب ذان
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  ار كتايب ذان  عدم احرتام التوصيات حول املعامالت خالل العمل 

  ار كتايب ذان  االوامر الصادرة عن االدارة املسرية ذعدم تنفي

  ار كتايب ذان  فقدان العتاد اخلفيف 

  ي  ار عادذان  ارتداء لباس غري الئق او غري مالئم للنشاط املعين

  ار  كتايب ذان  اخلالفات العلنية لنظام املرور بالنسبة لسواق والعربات 

  ار كتايب ذان  تواجد اشخاص غرباء عن الديوان يف اماكن العمل دون ترخيص

  ار كتايبذان  امهال صيانة عربة تابعة للمصلحة 

  ار كتايب ذان  احرتام قواعد النظافة 

  ار كتايب ذان  االضطربات داخل املصلحة 

  ار عادي ذان  التجمع داخل املكاتب والعمارات وامللحقات

  ار كتايب ذان  تلطيخ او غرق املراخيص عند استعماهلا 
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  ) 2 – 3(  االخطاء المهنية من الدرجة الثانية

  العقوبة        االخطاء المهنية                        

  ايام  3اىل 1إيقاف من  –توبيخ   تكرار االخطاء من الدرجة االوىل 

  ايام  3اىل 1توبيخ _ ايقاف من   التاشري املزور 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   يوم يف السنة  13او  9الغيابات غري املربرة وغري املتتالية الىت تزيد عن 

  ايام  3اىل 1ايقاف من  –توبيخ   لة القانونية ذرفض ارتداء الب

  ايام  3اىل 1ايقاف من  –توبيخ   عدم احرتام قواعد واجراءات االمن 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ J  الصاق او توزيع وثائق غري مسموح �ا 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   استعمال امالك الديوان الغراض شخصية دون ترخيص 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   املمارسة املضادة لالخالق املعمول �ا يف اماكن العمل 

اخلطأ او السهو او التاخر يف اداء االعباء او التصرحيات اجلبائية 

  واالجتماعية 

  ايام  3اىل 1ايقاف من  –توبيخ 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   فقدان الوثائق االدارية 

  ايام 3اىل  1من ايقاف  –توبيخ   االضرار بادوات العمل 

دفع او حساب وثيقة غري مؤشر عليها قابل الدفع ومرفقة بكل 

  التصرحيات القانونية 

  ايام  3اىل  1من ايقاف  –توبيخ 

  ايام  3اىل 1من ايقاف  –توبيخ   يوما ) 30الوثائق احلسابية (تاخر اقل من التاخر يف مجع 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   غياب تربيرلت عن احلسابات 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   سوء تنظيم السندات احلسابية 

  ايام  3اىل 1ايقاف من  –توبيخ   التجمعات املتكررة داخل املكاتب دون ضرورة 

  ايام 3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   غياب التربيرات الالزمة حول احلسابات 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   التاخر غري املربر يف دفع احلسابات 

  ايام  3اىل  1ابقاف من  –توبيخ   التاخر غري املربر يف دفع املبالغ 

  ايام   3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   عدم السهر على تطبيق املستخدمني الجراءات وتعليمات االمن 
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عدم احرتام توصيات استعمال او صيانة العربات والشحنات وادوات 

  وعتاد العمل 

  ايام  3اىل  1ايقاف من   –توبيخ 

 ا اجلهاز اخلاضعذفقدان او االضرار غري املتعمد جلهاز او جزء من ه

  حلراسته ( ادوات يدوية،معدات العربات ...)

   ايام 3اىل  1ايقاف من  –توبيخ 

  ايام 3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   التاخر يف تسليم التاشري وعناصر االجر 

  ايام 3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   اخلطأ يف تصميم اخلصائص التقنية 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   ة او الكمية )سوء التنبؤ باالحتياجات املادية ( التنهيج او النوعي

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   عدم احرتام معيار التخزين او االستيداع 

عدم احرتام القواعد التعاقدية يف ميدان الفوترة والتماطل يف استعادة 

  االموال 

  ايام 3اىل  1ايقاف من  –توبيخ 

  ايام  3اىل  1ف من اايق –توبيخ   املواد القابلة لالستهالكعدم املتابعة يف ميدان مراقبة 

  ايام 3اىل  1ايقاف من  -توبيخ  رفض اداء الساعات االضافية

  ايام  3اىل  1ايقاق من  –توبيخ   غياب عدد من الوثائق االدارية يف ملف عامل 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   االضطربات يف ميادين العمل 

  ايام  3اىل  1ايقاف من  –توبيخ   ب ذف الكاذالق

               

                    

  

  

  

  



  الدور اإلقتصادي لمؤسسة الدھرة فیبالجانب التطبیقي                                             
 

 
84 

  )3 – 3(  االخطاء المهنية من الدرجة الثالثة

  العقوبة                        االخطاء المهنية        

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   تكرار اخلطا من الدرجة الثانية 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   انتهاك االسرار املهنية 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   التعامل املخالف للشرف و االخالق و النزاهة 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   الدخول ملنصب العمل يف حالة سكر 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   حالة خمالفة االوامر العلنية

 تعويض

الوقوع حتت حالة سحب رخصة السياقة الضروريةالداء 

  مهام العمل 

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من 

 تعويض

بدون اشعار او او تنزيل او عزل  8اىل  4توقيف من   رفض اداء عمل عادي 

 تعويض

رفض االلتحاق مبنصب العمل عند إعادة التعيني 

  الظريف الدائم 

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من     االضراب غري القانوين

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   احليازة  العمدية لوثائق العمل 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   رفض التامني النشاط االدىن 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   امر مصادرة  ذرفض تنفي
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 تعويض

ية (الواد االولية ، املواد ذعدم احرتام تركيبة االغ

  قطع الغيار ، والتموينات ...) املصنوعة ،

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من 

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8ىل  4توقبف من 

 تعويض 

عدم احرتام توصيات االمن اخلاصة باالشخاص و 

  االمالك 

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من 

 تعويض

او تنزيل او عزل بدون اشعار او  8اىل  4توقيف من   (ملك املؤسسة ) رفض تصريح مسكن وظيفي

يضتعوي  
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  الية سير العمليات المحاسبية الثاني : المبحث

  دق واحسن طريقة وبافضل طلبية .أبهي عمليات تقوم �ا املؤسسات لسري منتوجها     

  . واالستهالك عملية الشراء المطلب االول :

  الشراء:عملية 

  تتمثل عملية الشراء فيما يلي :

  شراء مواد اولية ختص ثالثة انواع هي: 

  .HAVIPتشرتي املؤسسة كتاكيت بعمر يوم من طرف شركة  :لكتاكيت ا

  وهي نوع خاص باالنعام خيتلف باختالف عمر الكتاكيت ومرحلة منوه فلدينا :: يةذاالغ

 اسبوعني. 2 – 0ية خاصة بالعمر ما بني ذاغ - 1

 اسابيع . 8 – 2ية خاصة بالعمر ما بني ذاغ - 2

 اسبوع. 18- 8ية خاصة بالعمر مابني ذاغ - 3

 ية االنعام ذوتتم عملية الشراء من طرف الديوان الوطين الغONAB.  

  .يتم شرائها عادة من طرف خواص وتتمثل يف االدوية و اللقاحات  االدوية :

  . : مراحل سير عملية الشراء

 BON DE COMMANDEاعداد وصل الطلب : -1

ية او ذه املؤسسة بإرسال وصل الطلبية اىل املورد وحيتوي على الكمية املراد شرائها من كتاكيت او اغذتقوم ه

  ا الوصل كوثيقة رمسية لتتمة عملية الشراء.ذادوية يعترب ه
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  مبجرد امضاء الزبون عليه وموافقة املورد

وي على الكمية املطلوبة من الزبون مع السري حيررها املورد مبجرد تسليمه لوصل الطلب وحتت الفاتورة: -2

 ا مصاريف النقل يف حالة حتمله للنقل .ذوكTVAا السعر االمجايل مع الرسم ذالوحدوي وك

  وحتدد ثالثة عناصر اساسية يف الفاتورة :

 اسم املورد.  -  أ

 رقم الفاتورة.  -  ب

  تاريخ الفاتورة .  -  ت

املخزنة من خمازن املؤسسة واملوجودة بالوحدات االنتاجية هي عملية اخراج املواد واللوازم  عملية االستهالك :

  وإدخاهلا ورشة االنتاج .

ه العملية بتسليم وصل من طرف مسري املخزن بقيمة املواد املستهلكة ليتم تسجيلها حماسبيا ، وقصد ذوتتم ه

  ه العملية يعطى لكل نوع من املواد رمز دل عليه مثال:ذتسهيل ه

  ية ذاغ - 700

  يزات مكتب جته – 701

  الوقود  - 702

  املواد اللزجة  - 704

  مواد تنظيف  - 706

  جتهيزات الكرتونية  - 708

  دواء  – 709
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  البسة عمل  - 710

  مواد ولوازم اخرى . - 711

  هناك وثيقتني اساسيتني لعملية االستهالك  ه العملية:ذالوثائق الخاصة به

  .BON DE LIVRAISONوصل التسليم 

  .ETAT DE CONSOMATIONحالة االستهالكات ( بطاقة املخزن )  

  عملية االنتاج والبيع . المطلب الثاني :

اشهر ونصف من تاريخ شراء   4اسبوعا أي قرابة من  18تدوم عملية االنتاج  عملية االنتاج : -1

ه ذوما مييز هكتاكيت وادخاهلا اىل ورشات االنتاج اىل غاية �اية انتاجها ودخوهلا مرحلة البيع 

العملية هو القيام بتقارير يومية ،شهرية ، ثالثية ، سداسية حول كمية او عدد الدواجن امليتة اليت 

 .GAOترسل اىل مؤسسة 

الف دجاجة ماعدا وحدة وهران ( بئر  90ل فعلية االنتاج تتم يف وحدات املؤسسة اليت متتاز بقدرة استيعاب 

  .دجاجة  15000اجلري )فإ�ا تستوعب 

  وتنتهي عملية االنتاج يف شروط :

 . الدجاج املنتج جيب ان يكون دجاجا جتاريا 

  غ . 400كغ و   1ان تزن الدجاجة 

 : ومنيز نوعيتني من الدجاج 

 ISA BRAWN     .إيزابراون 

 LOH MANN      لومان  
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ه العملية املديرية التجارية حبيث تتابعها من مرحلة االنتاج حىت انتهائه ( ذتتكفل � عملية البيع : -2

 منتوج تام ) أال وهو الدواجن املبيضة 

  ففي سؤايل وجه ملدير التجارة اكد فيه ان التحضري ملرحلة البيع يكون قبل ان يتم عملية االنتاج أي يف

 ا طبعا لتفادي :ذاسبوع وه 18 اىل 8ثاين او الثالث ملرحلة االنتاج ما يعادل الشهر ال

  كساد النتوج 

 . املصاريف الزائدة يف حالة انتهاء مدة االنتاج وبقاءه يف الوحدات 

 ب السعر .ذبذجتنب الوقوع يف حالة اخنفاض السعر أي ت 

تتعامل املؤسسة مع زبائن من خمتلف واليات الوطن منهم زبائن دائمني واخرين مومسني  شروط عملية البيع :

  او حسب حالة سعر السوق 

  و املتمثلة فيمل يلي :شروط على زبائنهم   VIPه التعامالت  تشرتط مؤسسة الظهرة ذوخالل ه

 السجل التجاري او بطاقة الفالح .  -  أ

 البطاقة اجلبائية.  -  ب

 دة التطهري ملكان تربية الدواجن ( احلظرية ) موقع عليها مفتش البيطرة . االعتماد الصحي مع شها  -  ت

ي ذبعد توفر كامل الشروط لدى الزبون يتم االتفاق على عملية البيع و بالتايل التوقيع على عقد البيع وال

  حيتوي على واجبات يلتزم �ا كل من الطرفان املؤسسة والزبون وهي :

  واجبات المؤسسة : 

 : المؤسسة ان تبيع يجب على

 ه االخرية متمثلة يف :ذيدة هدجاجا جتاريا حيمل كل املواصفات للبيع اجل 

 ا الدجاج قابل للتبيض ذالوزن يشرتط  ان يوافق وزن الدجاج معايري معنية جتعل ه 
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 و نوعية جيدة أي اخللو من كل العيوب التجاريةذجيب على املؤسسة ان تقدم دجاجا  النوعية :

 ادةالبيع واملتعلقة بتحاليل تقوم �ا املؤسسة مبوافقة وتوقيع البيطريني زائد مفتش البيطرة تقدمي شه

 للوالية .

  تقدمي خمطط صحي للوزن ( دليل الدجاج ) كي يتم تسهيل عملية الرتبية فيما بعد 

   واجبات الزبون :

 اج نتيجة خلل يف التقيد بدليل الدجاج كي يضمن صحة املنتوج وال يتسبب يف مرض او موت الدج

 الطريقة املتبعة كدرجة احلرارة او التهوية ...اخل 

 من باب االحتياط كي يتفادى اخلسائر يف حالة ما (  تامني الدجاج يشرتط على املؤسسة تامني الدجاج

 حريق او زلزال ...اخل )

  حساب عدد الدواجن قبل مغادرة مكان البيع قصد تفادي مشاكل يف عملية البيع 

  يف اليوم املتفق عليه و إال فإن الزبون يتحمل كل مصاريف ما بعد البيع  وإخراج الدواجن املباعةنقل

فإن املدة بينهما تتحمل كامل  10/10/2015/ن و الزبون 12/ 05املنتوج يف/  ذ.مثال : تاريخ اخ

 اء وماء وادوية ...اخلذمصاريفه من غ

 ذا طبعا بعد اخذع إال املصاريف املتعلقة باالطار الصحي وهيتحمل الزبون كل املصاريف ما بعد البي مالحظة:

  املنتوج اىل وحدات الزبون 

 ا بإعداد اربع ذبعد املوافقة على كامل شروط عملية البيع تقوم املؤسسة بإعداد وصل تسليم والفاتورة وه

 نسخ  لكل منها تسليم كل واحدة منها اىل 

 ادارة الوحدة 

  املؤسسة ( املورد ) قسم احملاسبة قصد ضبط رقم االعمال 

 . املؤسسة ( املورد) قسم احملاسبة قصد التسجيل احملاسيب 



  الدور اإلقتصادي لمؤسسة الدھرة فیبالجانب التطبیقي                                             
 

 
91 

  الزبون كوثيقة رمسية لعملية البيع 

  هناك طريقتني لعملية البيع: طرق البيع :

توفر كل الشروط  ه طريقة عادية تتم بتقدمي الزبون وصل طلب او رسالة طلبية معذ: وه _ البيع نقدا1

ا يف اجل استحقاق يتفق عليه ذاملتفق عليها عقد البيع إضافة اىل الزامية دفع املبلغ نقدا أي دفعة واحدة وه

  الزبون املنتوج اال بقيمة املبلغ املدفوع . ذالطرفان وال يأخ

  يتشابه مع  طريقة البيع نقدا إال انه خيتلف يف :_ البيع بالتقسيط: 2

 ال يكون كامال إمنا جزء منه فقط  : المبلغ المدفوع. 

ي يدفع شهريا او بطريقة اخرى متفق عليها ذأي الزبون ضمانات مقابل املبلغ املتبقي ال الضمانات:

  ه الضمانات إما يف :ذوتتمثل ه

 الرهن العقاري ( قطعة ارض سكن ...اخل )  - أ

 الرهن احليازي  كسيارة ، الة ...اخل)  -  ب

  رهنات ) إال بتوفري ملف خاص مكون من : تقدمي ( ه العملية ذوال تتم ه

  تقييم اخلربة 

  حمضر معاينة من طرف حمضر قضائي 

 اثبات امللكية 

  التجاري.ا الرهن يف املركز الوطين للسجل ذا امللف مث تسجيل هذكما انه جيب توثيق ه

  مالحظة :

 مللك املؤسسة  يف حالة عدم تسديد الزبون يصبح الضمان - 

 باملائة من املبلغ . 5التاخر عن التسديد خيصم ويف حالة  - 
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 ،HA VIPيتم حتديد السعر النهائي بإجتماع الرؤساء العاملون ملؤسسات الغرب  تحديد االسعار :

AVI CAP، DAHRA VIP : ومناقشة ظروف ومعايري خاصة متمثلة يف  

 : بالتنسيق مع مديرية املالية واحملاسبة يتم تقدمي التكلفة واالعباء املتعلقة باملنتوج ويتم التكلفة

 على إثرها دراسة التكلفة وحتديد السعر 

 :يتم دراسة التكلفة وحتديد السعر . السوق 

 : لك بإعتباره يؤثر على سعر الدواجن ذيتم دراسته ك سوق البيض 

ه خواص ولإضافة اىل عامل اخر مهم ،ه املعايري يتم حتديد السعر النهائي  ذبعد دراسةكل ه

  ه املؤسسة ذأي املتعاملني اخلواص يف سوق الدواجن . فاخلواص يعتربون املنافس الوحيد هل

  اعداد كشف االجرة  المطلب الثالث:

ا االخري خيضع اىل ذان هسؤول مصلحة املستخدمني عن كيفية إعداد الكشف ، وضح لنا ميف سؤال وجيه اىل 

  ، التعويضات ، املكافات ...اخل . عدة معايري منها االجر القاعدي ، ساعات العمل ، العالوات

  وفيمايلي سوف لتطرق اىل جتديد كل منها :

. هو االجر املتفق عليه عند إبرام العقد بني  SALAIRE DE BASE االجر القاعدي : - 1

  املستخدم واملؤسسة 

وهي نقطة تعطى للعامل مقابل مردودية العملية وهي مقدرة من  )PRIالمردودية الفردية (نقدة  - 2

 ).10اىل 1(

وهي خاصة باملردودية اجلماعية للمستخدمني متنح للعامل   PCRنقطة المردودية الجماعية :  - 3

 لك ذك

 تكون حسب احلركية و النشاط يف العمل هي ختتلف من عامل الخر . : الحركية والفاعلية -4

 دج  15000عند وصول االجر اىل مبلغ  ه العالوةذمتنح ه  IDPاالقدمية المهنية : -5



  الدور اإلقتصادي لمؤسسة الدھرة فیبالجانب التطبیقي                                             
 

 
93 

  15000يساوي   IDPدج فإن  13700بعد اجر القاعدي ومجيع العالواة وجدنا االجر يساوي  مثال : 

13700  =1300   

 عند العمال املستخدمني يف الوحدات االنتاجية.العالوة او التعويض جندها ه ذوه عالوة الوسخ : -6

وهو نتيجة االجر القاعدي زائد العالوات   SALAIRE DE POSTEاجر المنصب : -7

 املدونة اعاله .

باملئة منه أي االشرتاكات تساوي اجر  9حتسب من اجر املنصب بنسبة : اشتراكات الضمان االجتماعي

  .باملائة 9املنصب يف 

ين يقطنون بعيدا عن مقر العمل مما يظطرهم اىل استعمال وسائل نقل ذختص العمال ال تعويض النقل :

  متنوعة .

  وهي عبارة عن منحة. تعويض القفة :

االجتماعي وتعويض النقل والقفة زائد اجر املنصب بعد حساب اشرتكات الضمان : االجر االجمالي

  حنصل على االجر االمجايل.

  . NAT AMPOSABLE الصافي الخاضع للضريبة :

  حتسب من خالل طرح اشرتكات الضمان االجتماعي من االجر االمجايل .

  IRGالضريبة على الدخل االجمالي : 

دج العطاء قيمتها يف كشف 15000من ه القيمة يف حالة االجر الصايف اخلاضع للضريبة اكثر ذحتسب ه

   15000االجر تعتمد املؤسسة سلما ترتيبيا يبدامن املبلغ 

  ا كان الصايف اخلاضع للضريبة :مثال ذإ
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 I .R.Gدج ال حتسب 12800 - 1

 دج 0تساوي   I.R.Gدج 15000 - 2

 ة لدى املؤسسة ه القيمذدج هناك سلم ترتييب هل16700 - 3

من اجر املنصب وتودع يف صندوق اخلدمات االجتماعية  1%حتسب بقيمة :  الخدمات االجتماعية

  تستعمله املؤسسة يف حالة احلاجة اليه كمرض املستخدم والزامية خضوعه لعالج مكلف او مناسبات كبرية .

  تعويضات اخرى استثنائية وخاصة منها :ه االخرية ذإىل التعويضات الدائمة باملؤسسة تستخدم ه مالحظة :

  .خدمة خاصة باملؤسسة ذاتية للعمل يف تنفيذ: وهي خاصة بإستعمال السيارات ال تعويض السيارة

 : ختص اخلدمات املتعلقة بالبعثات التكوينية وغريها . تعويض البعثات الخدماتية

IDAP:  ختص السائقني 

IDP : العمل الليلي.: خاصة بالعمال املداومني ليال 

SPECدج16500ين يقل اجرهم عن ذ: اخلاص بالعمال ال 

IFF:  خاص برؤساء االقسام املراء املدركني ورؤساء الوحدة االنتاجية  

AMO  : . خاصة بإستخدام سيارات خاصة 

INV: منطقة حسب مهام كل عامل و هي  لكذين يقومون بأعمال اجلرد وهي كذخاص بالعمال ال

  ).(5 -0من

  حيسب جبمع الصايف املتبقي زائد اخلدمات االجتماعية زائد مجيع التعويضات   الدفع :صافي

 ي يستوجب دفعه للعامل .ذكورة سالفا وهو املبلغ االخري الذ امل

  سبيقات املمنوحة من طرف املؤسسة ا التذوك  تدخل يف عملية اعداد الكشف مجيع الغيابات مالحظة :
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كشف االجر وثيقة رمسية من وثائق املؤسسة وإ�ا وثيقة حماسبية بإعتبار   : محتويات كشف االجر

يستند اليها يف اعداد جداول حسابات النتائج ومعرفة املؤسسة اعبائها ايراد�ا وجب وضع عدة لك ذوك

  ا بالوحدة او املقر وعليه .ذمعلومات وبيانات خاصة باملستخدم وك

ا كان يعمل ذالعامل يعمل �ا او بالسقر الرئيسي إ كر الوحدة يف حالةذ جيب  اسم الوحدة او المقر :

  ا االخري .ذ�

  .وھو الرقم الخاص بھرقم المستخدم : 

  كر اسم العامل يف الكشف .ذ جيب :  اسم العامل

  ا العامل.ذكر فيه نوع املهنة اليت يؤديها هذ : ي نوع المهمة

  )  CODE(تعطي املؤسسة رمزا لكل عامل �ا  رمز العامل:

: لكل عامل حساب بنكي خاص به النظر اىل تعامل املؤسسة عن الطريق  الحساب البنكيرقم 

 البنك.
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  خاتمة الفصل

من خالل الدراسة التطبيقية ملؤسسة الظهرة فيب فرع حجاج متكنا من معرفة كل االجراءات الالزمة لكيفية   

  انشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة والتسهيالت واالمتيازات اليت تقدمها املؤسسة .

الخرية يف انعاش ومن خالل ايضا حوصلة ملشاريع املؤسسة فرع حجاج تبني لنا الدور الفعال الذي تلعبه هذه ا   

االقتصاد الوطين ويف حتقيق التنمية االقتصادية ، ومنها نرى دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ختفيض نسبة 

البطالة وشغل مناصب الشغل وتنمية وتطور املؤسسات ، الذي ينتج عن حتسن املستوى املعيشي باالضافة اىل 

  االقتصادية .نشاط االقتصادي توفري التنمية دورها يف تفعيل نشاط البنوك .من خالل هذا ال
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    : الخاتمة العامة                                      

الكثري منها من الناحية ان جتربة الدول النامية يف التنمية االقتصادية متنوعة وغنية ، وجيب تعلم            

لك هو مدى إمكانية إختيار قوة وكفاءة ذلك من ناحية السياسة االقتصادية ، واالهم من ذالتحليلية ، وك

االسرتاجتيات املطبقة للتنمية االقتصادية عند تطبيقها واقعيا وفعليا من قبل الدول النامية ، فرغم حداثة نشأة 

�ا على املستوى االقتصادي الكلي  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، وعدم بلوغها بعد املكانة الالئقة

كرها إال ان خيارها تابع من االدراك بأن ذ نظرا الصطدامها يف الواقع االقتصادي مبجموعة من املعوقات السابق 

الريع فلن  ا اقتصادباملعايري الدولية ، وامتقاس عرب بناء مؤسسات اقتصادية قوية  تشيد اقتصاد قوي ،مير حتما

من يعمر طويال، ولبلوغ هذا اهلدف وقع خيار إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يعين إخراج االقتصاد 

ى مصدر واحد للدخل احملروقات اىل اعتماده على مصادر متعددة ومتنوعة حيث يربز دورها يف اعتماده عل

 من املؤشرات االقتصادية اهلامة كتوفري الشغل وزيادة االقتصاد من خالل مسامهتها االجيابية اليت حتددها الكثري

لت جمهودات جبارة لرتقية ذظهور االصالحات االقتصادية ، ب ذالناتج احمللي االمجايل وترقية الصادرات الوطنية ومن

وغياب  عات الصغرية واملتوسطة بدءا يتافقم العسر املايلاالستثمار وتنوع إنشاء املؤسسات والسيما يف قطاع الصنا

االدارة الرشيدة اليت تعوزها احلوافز احلقيقية للمنافسة احلرة و الرغبة يف التجديد واالبتكار وإمهال عملية التاهيل ، 

  ه املعارف التقنية .ذلك لالفتقار اىل هذو 

  ا اىل النتائج التالية :ذلقد توصلنا من خالل حبثنا ه نتائج البحث :

وتعترب من اهم الركائز يف   يف اقتصاديات الدول املتقدمة ة تلعب دور هاما ان املؤسسات الصغرية واملتوسط   

ا القطاع احليوي من خالل تشجيع املبادرة الفردية هو احلل ذحماربة الفقر والبطالة وقد اثبتت التجارب بان دعم ه

  .االمثل للوصول اىل حتقيق تنمية اقتصادية 

لقد كانت منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مهمشة لفرتة طويلة من الزمن ( املرحلة اليت سبقت 

تطبيق سياسة االصالحات االقتصادية )حيث مت إخضاع خمتلف نشاطات القطاع اخلاص مبا فيها املؤسسات 

ه املؤسسات ذالدولة وحتديد وتوجيه نشاطات هالصغرية واملتوسطة اىل املراقبة الصارمة واالشراف املباشر االجهزة 

مبا يتماشى مع اسرتاجتية التصنيع املنتهجة وطبيعة التوجه االقتصادي االشرتاكي للسياسة االقتصادية وقد سامهت 
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ه الفرتة يف عرقلة تطور منظومة املؤسسات والصناعات ذالسياسات واالسرتاجتيات اليت تبنتها اجلزائر خالل ه

  .توسطةالصغرية وامل

تغري سنوات التسعينات بداية لالهتمام اجلدي مبنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وان إصدار قانون 

يعترب انطالقه حقيقية لالستثمار يشكل عام وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل   1993االستثمار لسنة 

يعترب مبثابة حجر االساس لتطور  18 -01توسطةخاص ، كما ان القانون التوجبهي للمؤسسات الصغرية وامل

  ه املؤسسات .ذلك من وضحة لتعريف رمسي هلذمنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و 

تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من العديد من املشاكل سواء تلك املتعلقة بالعقار والعقار الصناعي  

ورغم مامت سنة من قوانني وتشريعات خاصة  اىل االجراءات اليت تتميز بالتعقيداو احلصول على التمويل باالضافة 

استدانه من هيئات تعمل على تسهيل عملية االستثمار عامة ويف املؤسسات الصغرية برتقية االستثمار وما مت 

ا ما تؤكده ذ، وهلك مل يغري كثري من القوانني والتشريعات وما يتم على ارضي الواقع ذواملتوسطة خاصة إال ان 

ي ال يساعد على جناح أي برنامج او ذالوضعية الصعبة اليت يعيشها القطاع يف ظل احمليط االقتصادي احلايل ال

  سياسة تنموية �دف اىل ترقية وتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

جياز بتقدمي بعض االقرتحات اليت وعليه وانطالقا مما تقدم نرى من الضرورة بإمكان االسهام ولو بإ التوصيات :

  املؤسسات والنهوض �ا ومنها :ه ذاالرضية الالزمة لتطوير هميكنها املسامهة يف �يئة 

 االقتصادية واملعطيات االحصائية .تطوير نظام االعالم االقتصادي عن طريق إنشاء بنك للمعلومات  - 

يت تفرضها البنوك كالضمانات والتحليالت االسراع يف تبسيط تدابري صرف القرض مع إستبعاد الشروط ال - 

لك بطرائق مستحدثة مبعىن اعتماد البنوك على صيغ متويلية اكثر جناعة  ذاملالية وغريها ، واستبدال 

 تمان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.كإستحداث نظام تصنيف االئ

 تعزيز موقع ومكانة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف سلم االقتصاد الوطين. - 

اب رؤوس ذإجراءات وملموسة يف اجتاه حتفيز االنتاج ، واجت ذلك بإختاذتوفري مناخ استثماري مناسب و  - 

واالجنبية ووضع إسرتاجتيات تنافس السلع االجنبية وتضمن بقاءها على الساحة الدولية االموال احمللية 

لك القيام بدراسات ذأضف اىل والسيما مع وشك إمتام ملف إنضمام اجلزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة 

لك يف اقرب االجال ذه املؤسسات وتطويرها و ذجادة ومعمقة للعراقيل اليت تقف حجرة عثرة امام ترقية ه
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لتمكينها من اداء دورها الفعال يف عملية التنمية االقتصادية ، ومن مث خلق مناصب عمل عديدة ، و 

 واسعة من السلع واخلدمات .إنتاج تشكيلة 

 ه املؤسسات ذا حسب نشاط كل مؤسسة لتشجيع قيام هذف من الرسوم الضريبة واجلمركية ، وهالتخفي - 

 لنشاط املؤسسة الصغرية واملتوسطة.ترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم  - 

  ( ترقية وتطوير بورصة املناولة). تشجيع التحاق املؤسسة الصغرية واملتوسطة الوطنية بالتيار العاملي للمناولة - 
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    ص: الملخ

لسهولة ن افضل الوسائل النعاش االقتصاد  نظرا  نستطيع القول ان املؤسسات الصغرية واملتوسطة اصبحت م

  تكيفها ومرونتها اليت جتعلها قادرة على دفع عجلة التنمية االقتصادية و مسامهتها الفعالة يف تكوين الدخل الوطين 

وقدر�ا الكبرية يف توفري مناصب الشغل وحتقيق التنمية االقتصادية تظهر امهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

وتوسيع نشاطها يف مجيع امليادين خاصة اخلدمات ، ان االصالحات اليت قامت �ا السلطات اجلزائرية لتطوير 

على  على اكمل وجه وذلك خالل انشاء هيئات ساهرة ها سسات الصغرية واملتوسطة  ومتكينها من القيام بدور املؤ 

ترقية هذا القطاع ومنها مؤسسة دهرة فيب لرتبية الدواجن وهلا دور فعال يف تشجيع االستثمار وتنمية االقتصاد 

  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة .االمكانيات لتطوير  االوطين يف مجيع جماالت واليت وضعت كل 

والسبل الناجحة يف اقرب االجال النه اذا اخذنا انه من اللالزم اذا اردنا اجناح هذا القطاع ان نتبع احللول الرشيدة 

  بية .و بعني االعتبار انفتاح اجلزائر على االقتصاد اخلارجي وتوقيع عقد الشراكة االور 



 

résumé 

Nous pouvons dire que les petites et moyennes entreprises est devenu l'un des 

meilleurs moyens de relancer l'économie en raison de la facilité d'adaptation et 

de flexibilité qui les rendent capables de promouvoir le développement 

économique et la contribution efficace dans la formation du revenu national 

L'importance des petites et moyennes entreprises de grande et de sa capacité à 

fournir des emplois et le développement économique, étendre ses activités dans 

tous les services privés champs apparaissent, les réformes menées par les 

autorités algériennes pour le développement des petites et moyennes 

entreprises et leur permettre de jouer leur rôle au maximum et que, grâce à la 

création d'un vigilant pour mettre à jour cette organismes du secteur, y 

compris le Fondation Dahra Fib pour l'aviculture et de son rôle actif dans la 

promotion de l'investissement et le développement de l'économie nationale 

dans tous les domaines et qui a mis toutes les possibilités pour le 

développement de petites et moyennes entreprises. 

Il est nécessaire si nous voulons réussir ce secteur devrait suivre les solutions 

sages et des moyens efficaces dès que possible parce que si nous prenons en 

compte l'ouverture de l'Algérie à l'économie à l'extérieur et la signature du 

contrat de partenariat européen 



 

summary 

We can say that small and medium enterprises has become one of the best 

ways to stimulate the economy because of the adaptability and flexibility that 

make them capable of promoting economic development and effective 

contribution in training national income 

The importance of small and medium enterprises large and its ability to 

provide jobs and economic development, expand its activities in all fields 

private services appear, the reforms undertaken by the Algerian authorities for 

the development of small and medium enterprises enable them to play their 

role to the fullest and that through the creation of a vigilant update this 

industry bodies, including the Dahra Fib Foundation for poultry and its active 

role in promoting investment and development of the national economy in all 

fields, and has all the possibilities for the development of small and medium 

enterprises 

It is necessary if we are to succeed in this sector should follow the wise 

solutions and effective ways as soon as possible because if we take into account 

the opening of Algeria to the economy outside and the signing of the 

partnership agreement European 
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