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 ملخص

هتدف ىذه الدراسة إذل التعرف على واقع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف االقتصاد اجلزائري، فهذه ادلؤسسات ذلا أمهية 
كبَتة يف اقتصاد العديد من الدول، حيث تلعب دور مهم يف توفَت مناصب العمل وادلسامهة يف الناتج احمللي اخلام وترقية 

 .الصادرات

وذلك من خالل التعرف على االطار العام للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ومعايَت تصنيفها، واإلشارة إذل أىم العقبات 
 .وادلشاكل اليت تواجهها ىذه ادلؤسسات، والربامج ادلسطرة من طرف السلطات هبدف ترقية نشاطها ودعمو

 .ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، االقتصاد اجلزائري، برانمج التأىيل، التمويل: الكلمات ادلفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

تلعب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دورا ىاما يف تنمية االقتصاد من خالل ما تقدمو من مسامهتها يف دفع النمو وزايدة 
الناتج احمللي اخلام، وادلسامهة الفعالة يف التصدير وزايدة قدرة االبتكار، وتوفَت مناصب عمل واحلد من البطالة، فهي من ادلصادر 

الرئيسية لتطور التكولوجي ونقل ادلعرفة، ذلذا تزايد اىتمام الدول هبا، شلا أدى إذل اتشارىا وزايدة عددىا، فقد أصبحت ادلؤسسات 
الصغَتة وادلتوسطة من أىم وأقوى أدوات وعناصر تنمية االقتصاد، وأىم العناصر االسًتاتيجية يف عمليات التنمية والنمو 

االقتصادي يف دول العادل، فهذه ادلؤسسات ذلا الفضل االساسي يف منو وازدىار العديد من الدول أمهها الصُت حاليت سبكنت من 
 .ربقيق أكرب معدالت منو دولية

واجلزائر قامت بتوجيو ادلزيد من االىتمام للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف السنوات القليلة ادلاضية، من خالل وضع 
مجلة من السياسات واالجراءات، هبدف ترقية ودعم ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة والتسليم أبن مثل ىذه ادلؤسسات ذلا مكانتها 
وأمهيتها يف سياسات تنمية االقتصاد، ولكن رغم كل تلك اجملهودات إال أن ىذه ادلؤسسات تعًتضها العديد من العراقيل وتواجو 

عدة مشاكل، شلا جعلها ال تقوم بدورىا كما ينبغي أن يكون إذا ما مت اسقاط ذبربة اجلزائر يف ىذا السياق بتجارب دول انمية 
ما ىي العقبات اليت تواجهها ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية؟ وما ىي أىم : أخرى، وىذا يؤدي إذل طرح اشكالية

 :ولإلحاطة جبوانب الدراسة سيتم التطرق إذل النقاط التاليةاآلليات اليت متكن من مواجهة ىذه العقبات؟ 

 أمهية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف النشاط االقتصادي؛-1

 العوائق اليت تواجو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة؛-2

 .برانمج أتىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة-3

 

 

 

 

 

 

 



 أمهية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف النشاط االقتصادي-1

تكتسب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أمهية ابلغة يف اقتصادايت العديد من الدول ادلتقدمة منها والنامية، ابلرغم من 
 .اختالف اخلصائص اليت تتميز هبا ابختالف طبيعة اقتصاد الدولة

 تعريف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة-1.1

 ادلتضمن 2001 ديسمرب 12  ادلؤرخ يف 18-01تعرف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر دبوجب القانون 
 .القانون التوجيهي لًتقية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

 تعرف ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة مهما كانت طبيعتو القانونية أبهنا مؤسسة انتاج سلع أو خدمات 04حسب ادلادة 
 مليون دينار، وتستويف 500 مليار رلموع حصيلتها السنوية 2 شخص، ال يتجاوز رقم أعماذلا السنوي 250 إذل 01تشغل من 

 معايَت االستقاللية

 شخص، ويكون رقم 250 إذل 50 تعرف ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة أبهنا مؤسسة تشغل ما بُت 05وحسب ادلادة 
 06وحسب ادلادة . مليون دينار500 و100 مليار، أو يكون رلموع حصيلتها السنوية ما بُت 2 مليون و200أعماذلا ما بُت 

 مليون 200 شخص، وال يتجاوز رقم أعماذلا السنوي 49 إذل 10تعرف ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة أبهنا مؤسسة تشغل ما بُت 
 .1 مليون دينار100دينار، أو أال يتجاوز رلموع حصيلتها لسنوية 

 تعريف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر(: 01)اجلدول 

 رلموع احلصيلة السنوية رقم األعمال السنوي عدد العمال صنف ادلؤسسة
  ماليُت دج10ال يتجاوز   مليون دج20أقل من  9 إذل 1من  مؤسسة مصغرة
  مليون دج100ال يتجاوز   مليون دج200ال يتجاوز  49 إذل 10من  مؤسسة صغَتة

  مليون دج500 و100بُت   مليار دج2 مليون و200بُت  250 إذل 50من  مؤسسة متوسطة
، رللة علوم االقتصاد والتسيَت والتجارة، كلية العلوم االقتصادية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة الواقع واآلفاق اندية قويقح، :ادلصدر

 .193. ، ص2006، 14وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر، العدد 

 

 

 

                                                           
، مذكرة زبرج ماجستَت يف العلوم االقتصادية زبصص ربليل اقتصادي، جلمعة واقع وآفاق ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر يف ظل الشراكة األوروجزائريةشعيب أتشي،  1

. 14-13. ص. ، ص2007/2008اجلزائر، 



 خصائص ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة-2.1

 :2أمهها سبيزىا اخلصائص من جبملة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات زبْخَت تصُّص 

 من احتياجاهتا ابلكبَتة، كون مقارنة ادلتوسطة أو الصغَتة ادلؤسسة نشاط النطالق ادلطلوب ادلال رس أ حجم صغر-
 حجمها؛ لصغر نظرا بسيطة التحتية البنية

 ىيكلها كما يتسم مسَتىا، ىو ادلتوسطة أو الصغَتة ادلؤسسة مالك يكون ما غالبا : وادللكية اإلدارة بُت اجلمع-
 واللوائح التقارير على يقل االعتماد إذ ادلؤسسة، أفراد بُت مباشر بشكل يكون فيها والتوجيو التنسيق أن ابلبساطة؛ كما التنظيمي

 ادلباشر؛ الشفهي لالتصال يصل أن إذل ادلؤسسة حجم صغر كلما

 ادلال رس أ لصغر حجم نتيجة وىذا االستثمار، تكاليف السًتداد ادلطلوبة الفًتة قصر وىو: االسًتداد فًتة قصر-
 وادلتوسطة؛ الصغَتة للمؤسسات ابلنسبة ادلستثمر

 وذات كبَتة كثافة رأمسالية ذات أنشطة يف الكبَتة ادلؤسسات تتواجد: وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات نشاط رلال-
 اليت األنشطة وىي التابعة األنشطة) األنشطة من نوعُت يف تتواجد وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أما منتجاهتا، على كبَت طلب
 الصغَتة ادلؤسسات نشاط حجم فإن ابلتارل الكبَتة، ادلؤسسات مع بعالقات مباشرة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات فيها ترتبط

 ترتبط ال اليت األنشطة وىي ادلستقلة األنشطة- هبا  ادلرتبطة الكبَتة ادلؤسسات نشاط حجم على احلالة يتوقف ىذه يف وادلتوسطة
 كان حجم حال يف ذلا منافسة تكون بل الكبَتة، ادلؤسسة مع مباشرة غَت أو بعالقات مباشرة ادلتوسطة أو الصغَتة ادلؤسسة فيها

 ابلتذبذب؛ فيو الطلب يتميز سوق أو صغَت السوق

 الغالب يف ىي العمل هبا ظروف وكذا وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات فأجور متميزة؛ كفاءات على احلصول صعوبة-
 كبَتة؛ مؤسسات يف اليت تلك من جاذبية أقل

 تعمل اليت ادلنطقة كبَت يف بشكل معروفة وتكون النشاط جهوية أو زللية تكون وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات معظم-
 مع شخصية عالقتها جيعل كما احمللي، ابجملتمع وثيقة يف عالقة جيعلها ما وىو. ادلنطقة لتلك زلددة خبصائص ترتبط ما وغالبا هبا،

 وزابئن؛ عمالء وموردين من بيئتها عناصر سلتلف

 حجم صغر أن إذ السوق، من واخلروج الدخول يف مرونة دينحها وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات حجم صغر إن-
 إذل سيولة الثابتة أصوذلا ربويل ذلا يتيح سلزوهنا، وابلتارل إنتاجها حجم وصغر ادلتوسطة الصغَتة أو للمؤسسة الثابتة األصول
 والتكيف الضرورة؛ اقتضاء عند أقل الكبَتة، وخبسائر للمؤسسات ابلنسبة عليو ىو شلا أسهل بشكل تغيَته أو النشاط من واخلروج

                                                           
، 3، مذكرة زبرج ماجستَت يف علوم التسيَت زبصص تسيَت عمومي، جامعة اجلزائرمسامهة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ربقيق تنمية زللية متوازنة جغرافيابن نعمان دمحم،  2

. 9-7. ص.، ص2011/2012



 اإلنتاج سياسات العاملة، القوى تركيبة تغَت إبمكاهنا أن ادلتوسطة أو الصغَتة فادلؤسسة ربدث قد اليت البيئية ادلتغَتات سلتلف مع
 الكبَتة؛ ابدلؤسسات مقارنة تكلفة اتمة وأبقل بسهولة ادلستخدمة التكنولوجيا والتسويق،

 التنظيمي ابلتارل فهيكلها السلمية ادلستوايت بقلة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تتميز إذ التنظيمي اذليكل بساطة-
 .أفقيا ليكون أكثر دييل

 على احلصول صعوبة الصناعية وىو الدول يف حىت يواجهها أساسي مشكل من وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تعاشل-
 .لنشاطها الالزم التمويل

 منها كبَت عدد ووجود الصغَتة وادلتوسطة ادلؤسسات فتطور الكبَتة ابدلؤسسات مقارنة واإلبداع اإلنتاجية ارتفاع-
 .الوقت نفس يف لديها واإلبداع من إنتاجيتها الرفع على جيربىا ما وىو بينها ادلنافسة اشتداد إذل يؤدي

 مسامهة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف النشاط االقتصادي-3.1

 الباطن، من ادلقاولة:يف وادلتمثل االقتصادي النشاط مستوى ربسُت يف مهما دورا وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تلعب
التجارة  دعم احمللي، الناتج زايدة الصناعي، ربقيق التكامل األجنيب، االستثمار وجلب ادلضافة القيمة ادلنافسة، خلق تنمية

 :3األخرى من ادلؤشرات وغَتىا احمللية للموارد األمثل االستغالل اخلارجية،

 مستوى الرتفاع نتيجة اجملتمع يف الثروة وتراكم التشغيل فرص زايدة على الباطنية ادلقاولة تساعد: الباطن من ادلقاولة يف ادلسامهة-
 وتعزيز اإلنتاج يف اإلتقان إذل بدوره يؤدي الذي العمل يف التخصص تشجع كما وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات بُت ادلنافسة
 العودلة، ظل يف الدولية ادلنافسة حدة واشتداد التكنولوجي التقدم أن إذل التجديد، ابإلضافة خلق يف يساىم وابلتارل اخلربات
 الثانوية العمليات من والتخلص أمهية األكثر اإلنتاجية ابلعمليات اإلىتمام أحجامها ابختالف االقتصادية ادلؤسسات على فرضت

 نوعية ربسُت أجل من ادلقاولة ادلؤسسات إذل تلجأ الضخمة ادلؤسسات أن حيث اجملال، ىذا يف متخصصة أخرى دلؤسسات
 :خالل من الباطنية ادلقاولة من تستفيد أن الكبَتة للمؤسسات ادلنتوج، وديكن

 تتحملها؛ قد اليت األموال ورؤوس العاملة القوة من التقليل خالل من التكاليف اقتصاد- 

 .وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات هبا تتميز اليت اإلنتاج يف واجلودة التكنولوجية- 

 أهنا تتفوق لدرجة واالبتكار، اإلبداع مصادر من وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تعترب: والتطوير البحث اإلبداع، يف ادلسامهة -
 وعمليات منتجات ابتكار إذل تبادر اجلديدة الصغَتة فالصناعات احملققة، االبتكارات عدد حيث من الكبَتة ادلؤسسات على

 .جديدة إنتاجية

                                                           
، مذكرة زبرج ماجستَت يف العلوم االقتصادية زبصص إدارة األعمال اسًتاتيجيات وذبارب ترقية دور ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف دعم النمو وربقيق التنمية ادلستدامةرابح محيدة،  3

. 32-29. ص.، ص2010/2011االسًتاتيجية للتنمية ادلستدامة، جامعة سطيف، 



 أبعداد يكون تواجدىا ألن األسواق يف ابدلنافسة أعلى بدرجة يرتبط وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تواجد إن: ادلنافسة تنمية-
 .واالبتكار التجديد األسعار، اجلودة، التكاليف، مستوى على حادة ادلنافسة تكون وبذلك ادلنتج ولنفس القطاع نفس ويف كبَتة

 سلتلف يف ادلضافة القيمة خلق يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تساىم: األجنبية االستثمارات وجلب ادلضافة القيمة خلق-
 احملتملة التكلفة بُت ابلفرق عنها معرب مضافة قيمة زبلق فهي خدماهتا، وتقدصل وإنتاجها السلع مبادالت خالل من االقتصادايت

 خالل من األجنبية االستثمارات الستقطاب خصبا رلاال وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تعترب احملققة، كما واإليرادات واألرابح
 النسيجية الصناعات وبعض السياحة ميدان يف خاصة ابالستثمار، ادلتعلقة والقوانُت الالزمة والتسهيالت ادلناسب ادلناخ توفَت

 يساعد الذي دولة أي يف االقتصادية التنمية لعملية احلقيقي الدافع يعترب الذي االستثمار تشجيع يف تساىم فهي والغذائية، وذلذا
 .الكلي االقتصاد مؤشرات يف التأثَت خالل من االقتصادي النمو مستوى من والرفع البطالة على القضاء يف مباشرة

 منافسة زلل ليسا الكبَتة وادلؤسسات وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أن ادلعلوم: احمللي الناتج وزايدة الصناعي التكامل حتقيق-
 الصناعة تدعيم إذل يؤدي الكبَتة والصناعات وادلتوسطة الصغَتة الصناعات بُت فالتعاون تكامل، زلل يكوانن ما بقدر ومفاضلة

 خلق على وعملها القطاعات بُت ما العالقات خالل من وىذا الصناعي، اإلنتاج وتنوع الوسيطية اإلستهالكات وتنظيم ككل
 اخلام، الداخلي الناتج زايدة يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات مسامهة انحية من الزراعي، أما واإلنتاج الصناعي اإلنتاج بُت روابط
 :اذباىات ثالثة يف تؤثر ادلؤسسات فهذه

 للدولة؛ الوطٍت الدخل من يزيد شلا الوسيط، أو النهائي للمستهلك سواء واخلدمات السلع توفَت على تعمل- 

 العام؛ احلكومي الوظيفي العمل مع مقارنة تستخدمها، اليت اإلنتاج لعوامل اإلنتاجية معدالت يف ارتفاعا ربقق- 

 .الوطٍت ادلستوى على ادلوارد يف والضياع اإلسراف من التخفيف يف تساىم- 

 .ادلكملة، أو البديلة، ادلنتجات من العديد بشمولو وتنوعو، احمللي الناتج حجم زايدة إذل رلتمعة العوامل ىذه وتؤدي

 خالل من اخلارجية التجارة دعم يف مؤثرا دورا وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تلعب: (الصادرات تنمية )اخلارجية التجارة دعم-
 ووفرات نسبية شليزات من بو تتميز دلا الكبَتة ادلؤسسات إنتاج لتصدير أكرب فرصة إاتحة وابلتارل احمللي الطلب حاجة من جزء سد

ادلؤسسات  مسامهة أن أيضا، كما الصعبة العملة توفَت يف بذلك تساىم حيث مباشرة، منتجاهتا تصدير خالل من أو اقتصادية
 .الوطنية الصادرات من % 50 تتجاوز ما وكثَتا األمهية، من قدر على تعد الصادرات إمجارل يف وادلتوسطة الصغَتة

 استثمار على تعمل فهي احمللية، للموارد األمثل االستغالل على ادلؤسسات ىذه تساعد: احمللية للموارد األمثل االستغالل-
 ادلواد ابستغالل تقوم ادلباشر، كما لإلنفاق عرضة األموال ىذه ترك من بدال والعائالت، األفراد لدى ادلتواجدة القليلة ادلدخرات

 التعبئة كمواد للسلع النهائي االستهالك عن الناذبة والفضالت النفاايت استغالل إذل إضافة التقليدية، ابلصناعات اخلاصة األولية
 .التالفة والتغليف



 العوائق اليت تواجو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة-2

 وتوجيهها تنميتها قصد وىذا االعتبار بعُت أخذىا جيب مشاكل عدة من وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات قطاع يعاشل
 يف تزال ما اليت ادلؤسسات لتلك ابلنسبة عادة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات مشكالت خطورة وتزداد الوطٍت، االقتصاد خدمة إذل

. اإلستقرار مرحلة بعد تبلغ دل واليت مرحلة اإلنشاء

 ادلشاكل اليت تواجو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة-1.2

 تعيشها ىذه اليت اخلاصة البيئة زاوية من وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تتأثر هبا اليت ادلشكالت تصنيف ديكن
 كما( للمؤسسات الظروف اخلارجية )اخلارجية والبيئة( مؤسسة بكل واخلاصة الداخلية الظروف )الداخلية البيئة سواء ادلؤسسات

: التارل الشكل يوضحو

  الظروف الداخلية واخلارجية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة(:01)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ، ندوة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الوطن العريبالعوامل ادلؤثرة يف منو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطةمجيلة مربز، : ادلصدر
 .2004 يناير 22-18االشكاليات وآفاق التنمية، مصر، 

 :يلي ما القطاع ىذا تواجو اليت ادلشاكل وأىم أبرز ومن
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 الصغَتة ادلؤسسات تواجو اليت ادلشاكل أبرز من عام بوجو واالئتمان التمويل مشكلتا تعترب: واالئتمان التمويل مشكل-
 اخلاصة األموال  طريق عن الذايت التمويل على أي اخلاصة، قدراهتا على تعتمد ما االنطالق فكثَتا يف مرحلة وابألخص وادلتوسطة،

 أو االستثمار ىذا جدوى دراسة عن فضال -يستوجب القروض ادلصرفية على واحلصول العائلية، القروض على أو ابدلؤسسُت،
 وادلتوسطة، الصغَتة ابدلؤسسات ادلهتمة الدراسات معظم لكن متاحة، تكون غالبا ماال واليت الالزمة، الضماانت توفر- ادلشروع

 عدم ىي احلقيقة يف بل ادلؤسسات، ىذه سبويل على ادلالية وادلؤسسات التجارية البنوك عجز يعود إذل ال التمويل مشكل أن ترى
يف  خاصة شائع األمر فهذا اإلنتاجي، نشاطها خالل من أو توسعها عند أو نشأهتا عند سواء الصغَتة سبويل ادلشاريع يف الرغبة

 من بعض ابألجل الشراء إذل تضطر حيث وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسة معامالت على التمويل مشكلة وتنعكس النامية، البلدان
 وكذا فيها، أبسعار مغاذل احتياجاهتا على للحصول اخلام ادلواد أسواق يف الوسطاء إذل واللجوء نسبًيا مرتفعة وأبسعار التجار
 شلا منخفض، بسعر أو متفق عليو زلدد أجر مقابل اإلنتاج وتسويق ادلدخالت لتوفَت الكبَتة ادلؤسسات مع الباطن من التعاقد

 .4وادلتوسطة الصغَتة التمويلية للمؤسسات ادلوارد توافرت لو ادلناظر ابدلعدل مقارنة النشاط رحبية معدل من يّقلل

. مؤسستو إلنشاء الالزمة ادلباشل ويف ادلالئم ادلكان تدبَت يف كبَتة صعوبة اجلديد ادلستثمر جيد ما غالبا: الصناعي العقار مشكل-
 فإن مث ومن ادلستثمرين، صغار احتياجات تالئم صناعية مناطق إقامة عملية احلكومات تتوذل ال النامية البلدان من الكثَت ففي

 ىذا رأمسالو، من جزء ذبميد منو يتطلب شلا نفسو، ادلستثمر عاتق على يقع الالزمة واألبنية ادلالئم ادلكان تدبَت يف األكرب العبء
 الصناعي العقار مشكل يبقي وذلذا األساسية، وادلرافق التحتية البٌت توفر بعدم ترتبط اليت األخرى الصعوابت بعض إذل ابإلضافة

 :5بينها من .تعرقلو اليت للمشاكل نظرا والصناعية، االستثمارية ادلشاريع من العديد وربقيق إصلاز يف عائقا

 :بـ أساسا األراضي مشكل  يتّعلق:األراضي-

 التسيَت العقاري؛ على ادلشرفة واذليئات احمللية، اجلماعات مستوى على نفسها تفرض الزلت اليت البَتوقراطية القيود- 

 جيعل عددا طويل أجل وىو ادلثال، سبيل على اجلزائر يف السنتُت تقارب ادلتوسطة فادلدة األراضي، منح مدة طول- 
 مشاريعهم؛ إلقامة أراض على يتحصلون ال ادلستثمرين من كبَت

 مربر؛ غَت رفضا لالستثمار ادلخصصة األراضي منح طلبات رفض- 

 فأغلب شاغليها القانونية، وضعيتها مستوى على ابلغموض تتسم الصناعية، ادلناطق يف ادلتواجدة األراضي من كثَت- 
 .ادللكية عقد ديلكون ال قد

                                                           
، الدورة التدريبية الدولية حول سبويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة سبويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، حالة ادلشروعات احمللية سطيفبوزىرة دمحم، بن يعقوب الطاىر،  4
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 العامة، اخلدمات إذل تفتقد الصغَتة ادلدن داخل أو القرى أطراف على القائمة الصناعية ادلنشآت بعض: ادلنافع-
 األزمة حل إذل ادلنشآت أصحاب يضطر شلا النشاط، دلمارسة الالزمة الكهرابئية والطاقات الصاحلة ادلياه إذل كافتقارىا

 منذ مالية تكاليف مواجهة يف تسبب الذي األمر رمسية، غَت بطرق تكون وأحياان أبنفسهم، اخلدمات ىذه بتهيئة
 .البدء

الداخلية  وزارة عن  والصادر22/04/1994 يف ادلؤرخ 104 رقم ادلنشور أن رغم ادلثال، سبيل على اجلزائر ففي
 القطاعُت العام مستوى على صناعية مؤسسات مسؤورل شلثلي تضم جلنة تكوين على ينص الذي احمللية واجلماعات

 ادلاء /للشرب الصاحل ادلاء/ والغاز للكهرابء الوطنية الشركة) العمومية اذليئات سلتلف مسؤورل إذل ابإلضافة واخلاص،
 غائب ادلنفعة أشغال إلصلاز ادلؤسسات ىذه سلتلف بُت التنسيق أن يُت الواقع أن إال (وادلواصالت الربيد/ الصناعي

 .ادلشاريع إسبام يف أتخر يؤدإيذل الذي الشيء سباما،

 :6يلي فيما ادلشكل ىذا ويتلخص: احلكومية األجهزة مع إجرائية مشاكل-

 الوفاء يف صعوبة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أصحاب جيد ما عادةالتشغيل  تراخيص على احلصول مشكلة-
 انحية من توفَتىا تكلفة والرتفاع انحية، من الصغَتة واحملال الورش مساحات لضيق نظرًا والصحية األمنية ابدلتطلبات

 الواجبة الشروط مراعاة لعدم وجزاءات دلخالفات يعرضهم شلا أخرى،

 كافة على التأمُت العمل صاحب على االجتماعية التأمينات ىيئة تشًتط حيث: االجتماعية التأمينات مشكلة-
  ذلك عن وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أصحاب يتقاعس وقد عددىم، كان أايً  ابدلؤسسة العاملُت

 .منتظمة حسابية دفاتر وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أصحاب ديسك ال حيث: الضرائب مشكلة-

 إذل العمل سوق يف العمال ونقاابت احلكومات تدخل يؤدى حيث: العمل لسوق ادلنّظمة التشريعات مشاكل-
  الصغَتة، ادلؤسسات توفرىا أن ديكن اليت العمل فرص تقييد

 من سبكنها اليت والبياانت ادلعلومات يف شديد نقص من وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تعاسل: وادلعلومات اخلربة نقص مشكل-
 لفرص ادلتوسطة أو الصغَتة ادلؤسسة صاحب إدراك عدم عليو يًتتب شلا رشيدة، اقتصادية أسس على االستثمار قرار ازباذ

 الواردات وحجم السوقي والطلب اإلنتاج بتطورات اإلدلام عدم أن كما النشاط، تنويع أو التوسع جدوى أو ادلتاحة االستثمار
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 ادلتوسطة او الصغَتة ادلؤسسة صاحب على دبكان الصعوبة من جيعل االقتصادية ادلتغَتات من وغَتىا األسعار ومستوايت ادلناظرة
 .7الكبَتة ادلؤسسات مع التكاملية عالقاتو أو السوق يف التنافسية قدرتو تدعيم من سبكنو اليت والتسويق اإلنتاج سياسات ربديد

 قطاع منها يعاشل اليت ادلشاكل أىم بُت من والتسيَتية التنظيمية اخلربة قّلة تعترب حيث: والتسيريية التنظيمية اخلربة قلة-
 :8التالية لألسباب راجع وىذا وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات

 مطلوب، وذلك مستوى أعلى على إدارة لتسيَت أكْخَتفاء مسَتين إلعداد وادلناسب اجليد التدريب فرص توفر عدم-
 اجملال؛ ىذا يف التعليمية الربامج قصور بسبب

 بينهم؛ فيما التنسيق وضعف وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات يف ادلختصُت اخلرباء نقص-

 نظمها يستوعبون ال ألهنم الرمسية، التمويلية ادلؤسسات أو البنوك مع التعامل ادلصغرة ادلؤسسات من الكثَت خوف-
 ال ديكن الشكل، ومعطيات هبذا ظروف يف أنو خالف وال معها، التعامل إجراء يف اخلربة ذلم وليست وطبيعتها،
 .برمتو االقتصاد وحىت ادلؤسسات وتطوير إلنشاء التخطيط

 أىم من ىو ادلاىرة العمالة نقص فإن ولذلك اإلنتاج، عناصر أىم أحد البشري، العنصر يعد: ادلدربة الفنية العمالة مشكلة-
 سبب ويعود األحيان، أغلب يف أصحاهباا قبل من إداركها رغم بسهولة ذباوزىا ديكن ال إذ ادلؤسسات ىذه تواجهها اليت ادلعوقات

 واحلوافز العالية األجور بسبب احلكومية ابألخص الكبَتة ادلؤسسات يف االشتغال العاملُت تفضيل إذل ادلاىرة العمالة وفرة عدم
 من أو آلخر مشروع من العمالة انتقال عملية من ربد اليت الضوابط انعدام عن فضال اإلجتماعي، والضمان التقاعد وامتيازات

 وإدارة ىذه إلقامة الالزمة البشرية ادلوارد إلعداد وادلناسب اجليد والتدريب التكوين فرص توافر عدم إذل آلخر، ابإلضافة قطاع
 صغر ىو ذلك يف الكبَتة، وادلربر ادلؤسسات عكس على االختصاصات بتعدد ادلؤسسات ىذه يف العمال يتميز حيث ادلؤسسات،

 سلططات ادلؤسسات من النوع يعتمد ىذا ما فنادرا التنافسي، وعليو احمليط تغَتات سيما ادلتغَتات، مع لتكيفها وكذلك حجمها
 .9التكوين عملية تكلفة الرتفاع ابلدرجة األوذل يرجع ذلك يف والسبب مستخدميها معارف لتنمية تكوين

 ادلنافسة بسبب واخلارجي احمللى السوقُت يف تسويقية وصعوابت مشكالت من الصغَتة ادلؤسسات تعاسل: التسويق مشكلة-
 صعوبة من ويضاعف شلاثلة، منتجات تستورد اليت اخلارجية التجارة وشركات الكبَتة ادلشروعات جانب من ذلا تتعرض اليت القوية
 التوريد انتظام ولضمان والسعر اجلودة العتبارات الكبَتة الشركات مع التعامل اجملتمع فئات وبعض احلكومية اجلهات تفضيل األمر

 ادلؤسسات من كبَت عدد مع التعامل عن الناذبة وادلالية اإلدارية ادلشكالت ولتفادى ادلقررة ادلواعيد وىف ادلطلوبة ابلكميات
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 للمستهلكُت الشرائية القوة ضعف مشكلة - احملدودة احمللية األسواق مستوى على - الصغَتة ادلؤسسات تواجو الصغَتة، كما
 واضطرار ادلطلوبة الكميات صغر بسبب البيعية اإليرادات ضعف إذل ابلتارل يؤدى شلا الدخول، مستوايت اخنفاض عن الناذبة
 نقص من ويعاسل التسويقي الوعي إذل يفتقر الصغَتة ادلنشأة صاحب فإن عامة، نسبًيا، وبصفة رخيصة أبسعار للبيع ادلنشأة

 وال ادلنافسة، واخلدمات السلع وطبيعة األسعار ومستوايت السوق أحوال عن ادلعلومات وقصور والتسويق البيع رجال كفاءات
 ادلعارض يف االشًتاك مثل ادلبيعات، وتنشيط الًتويج على لإلنفاق ادلادية اإلمكانيات تنقصو كما التصدير، ألسواق ابلنسبة سيما

 صاحب يضطر ولذلك البعيدة، التسويق ومنافذ األسواق مع وثيقة اتصاالت وإقامة والتلفزيون واجلرائد اجملالت يف واإلعالن
 سلًبا ينعكس شلا كبَت حد إذل منخفضة أسعار قبول وإذل التسويق عملية يف التجار من الوسطاء على االعتماد إذل الصغَتة ادلنشأة

 الدفع تسهيالت توفَت أو البيع بعد ما خدمات تقدصل على الصغَتة ادلنشآت قدرة عدم ذلك إذل أضف الرحبية، معدالت على
. 10للعمالء

 مشكالت تنمية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر-2.2

رغم اآلليات ادلؤسسية واإلجراءات االقتصادية ادلتعلقة دبحاوالت تنمية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وترقية مسامهتها 
يف االقتصاد اجلزائري، واحتواء االشكاليات اليت ربجم دورىا، فإن زلدوديتها الواقعية تدل على تنامي تلك ادلشكالت اليت تواجو 

 :11إقامة وتطوير ادلشروعات االقتصادية

تصطدم كافة اجلهود ادلتعلقة ابحلركية االستثمارية يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دبجموعة كبَتة من : ادلشكالت االقتصادية-
العوائق اإلدارية واالجراءات البَتوقراطية ادلعقدة اليت تتطلب عشرات الًتاخيص وادلوافقات والعديد من الواثئق واجلهات اليت يتطلب 

االتصال هبا، واصبح زليط ادلؤسسة غَت مساعد فهناك تباطؤ يف االجراءات وتعقيد الشبكات، تفسَت ضيق للنصوص، نقص 
تكوين ادلوظفُت، نقص االعالم، الواثئق ادلطلوبة اليت تكون مزدوجة االستعمال يف كثَت من احلاالت،فمثال احلصول على سجل 

 وثيقة، وادلدة الالزمة للقيام ابالجراءات االدارية القامة مشروع تزيد على ثالثة 18ذباري يستدعي وقتا طويال وتقدصل أكثر من 
 سنوات حسب معطيات الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، 5أشهر، وادلدة ادلتوسطة النطالق ادلشروع يف مرحلة التشغيل تصل إذل 

وابلتارل تؤكد نتيجة ما توصل إليو اجمللس الوطٍت االقتصادي واالجتماعي أين ادلشاكل البَتوقراطية تشكل أىم حاجز تتحطم عليو 
 .ارادة ادلستثمر يف قطاع ادلرسسات الصغَتة وادلتوسطة الصناعية

من أىم وأخطر ادلشاكل اليت تواجو تطور منظومة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مشكلة التمويل وخاصة من : مشاكل التمويل-
 :اجلهاز ادلصريف الذي يتميز دبحدوديتو على ادلستوايت التالية
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فتكلفة التمويل ومشكلة الضماانت قد أحبختا ربدان : حمدودية التمويل ادلصريف ادلتعلقة ابلتكاليف والضماانت
من مرونة التمويل وانسيابو ابحلجم ادلناسب ويف اآلجال ادلالئمة، وابلتارل أضحى ىذا الوضع بتكاليفو الرمسية وغَت 

 الرمسية عائقا لتطور ادلشروعات؛

يتميز التمويل ادلصريف التقليدي دبحدوديتو الصيغية وتعقيداتو : حمدودية التمويل ادلتعلقة ابلصيغ واالجراءات
االجرائية والوثلئقية، ذلك أن الوساطة ادلالية وادلنظومة ادلصرفية دل يكن ابمكاهنا التكيف مع وتَتة التحوالت اذليكلية 

 ادلسجلة على مستوى االقتصاد الكلي، حبيث ظهر وكأهنما ذباوزهتما األحداث؛

إن حصة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف تغطية : حمدودية التمويل ادلتعلقة ابحلجم وادلشروطية واألولوايت
احتياجاهتا التمويلية زلدودة من حيث احلجم ومن حيث ادلشروطية ومن انحية األولوايت وخاصة يف ظل اقتصاد 

االنفتاح حيث انعكس ذلك على حرمان األنشطة االنتاجية ويف نفس الوقت تشجيع أنشطة ادلضاربة وتوسعت الدائرة 
التجارية ادلضاربية على حساب الدائرة االنتاجية اليت توفر الثروات ومناصب االعمل بسبب االنفتاح غَت ادلضبوط 

 .لالقتصاد الوطٍت

يعاشل أصحاب ادلشروعات اجلديدة من مشكالت مرتبطة ابلعقار ادلخصص لتوطُت مؤسساهتم، : ادلشاكل ادلرتبطة ابلعقار-
فاحلصول على عقد ادللكية أو عقد االجيار يعد أساسيا يف احلصول على الًتاخيص األخرى ادلكملة، وإذل حد الساعة دل تتحرر 

سوق العقارات بشكل حيفز على االستثمار، حبيث ما زالت رىينة للعديد من اذليئات اليت تتزايد ابستمرار مثل الوكالة الوطنية 
لتنمية االستثمار ووكالة دعم وترقية االستثمارات احمللية والوكاالت العقارية وقد عجزت عن تسهيل اجراءات احلصول على العقار 

 .الالزم إلقامة ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة

إن سياسات التحرير التجاري لالقتصاد الوطٍت اليت ترافقت مع سياسات تكييف ىيكلي : ادلشاكل ادلتعلقة ابالنقتاح التجاري-
لالنتقال من اقتصاد مسَت اداراي يف اطار ادلذىبية االشًتاكية إذل اقتصاد انفتاح ذباري يف اطار ادلذىببية الليربالية اجلديدة، قد أدى 

إذل منو آليات الًتبيع وأشكال الفساد اليت انعكست على ادلؤسسات االنتاجية اخلاصة والعامة حبيث ترتفع معدالت األرابح يف 
األنشطة التجارية واالقتصادية غَت األساسية شلا أثر بشكل خطَت على منو وتطوير ادلنظومة االنتاجية اليت تركز على تثمُت ادلزااي 

 .النسبية لالقتصاد اجلزائري وتنمي أشكال الشراكة االستثمارية االنتاجية مع ادلتعاملُت األجانب

 الربانمج الوطين إلعادة التأىيل-3

ذباوز العقبات اليت تعًتض تطور ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يتطلب إعداد برانمج للتأىيل من أجل معاجلة 
ادلشكالت الكبَتة اليت تواجو ادلستثمَتين، وقد قامت الوزارة إبعداد برانمج إعادة التأىيل يسعى إذل ضمان استمرارية منظومة 

 .ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

 



 تعريف عملية إعادة التأىيل-1.3

 والتبادل وادلعلومات والتفكَت، مستمر، تعلم عملية األول، ادلقام يف ىي وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إعادة
 .ومبتكرة ديناميكية إدارة وأساليب األعمال، رجال وسلوكيات فعل وردود جديدة، مواقف على احلصول أجل من الثقايف

 يف اخلاصة طريقتها ذلا مؤسسة كل ولكن خطوات، عدة عرب وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إعادة عملية سبر
 :12رئيسية خطوات أربع ربدد السياق ىذا خلصوصياهتا ويف وفقا التطور

مؤسستو،  ونقائص نقائصو على للتعرف ادلشروع صاحب وعي مستوى رفع إذل هتدف سبهيدية خطوة ىي االستفاقة :1 اخلطوة
 على وادلصادقة التشخيص خالذلا من يتم وسريعة أولية التأىيل إعادة عملية يعد والذي القبلي التشخيص خالل من وتتحقق
 ادلؤسسة؛ مشاكل

 إذا العمل وظائف ربسُت أو إلجياد ادلرحلة ىذه خالل فمن فعال، تنظيم وإنشاء اإلدارية، ادلمارسات أفضل اعتماد إن :2 اخلطوة
 التشكل؛ طور يف الشركة التنظيم، إذل تفتقر أهنا أو موجودة تكن دل

 اليت اإلصلازات إذل استنادا زلددة إجراءات وترتيب نفسها أتىيل يف ادلؤسسة تبدآ ادلستوى ىذا على وظيفي تطوير :3 اخلطوة
 :يلي ما تشمل اإلجراءات ىذه: السابقة اخلطوات يف حققتها

 وزرع مجاعي إطار يف ادلسؤوليات، العمل بتحديد ادلؤسسة رئيس يقوم ادلستوايت، سلتلف على البشرية ادلوارد تعزيز-
. الكفاءات حسب الثقة

 وادلتوسطة؛ الصغَتة ادلؤسسة ولتموقع للسوق عميق فهم-

 القطاع حسب سلتلفة رلاالت يف العمل وأساليب التسيَت أدوات تنفيذ-

 وتسيَت صناعية، مؤسسة يف اإلنتاج تسيَت أو جدولة بناء إطالق مؤسسة يف ادلشاريع إدارة على تؤثر قد اجملال ىذا يف اإلجراءات
 الصغَتة للمؤسسات احلقيقية لالحتياجات فقط مشخصة واإلجراءات شاملة، ليست القائمة التكاليف، وىذه وحساب ادلخزون

 وادلتوسطة

 مؤسستو مستقبل حول ترقب حالة يف ادلؤسسة نفسو رئيس يضع ادلرحلة، ىذه الدولية، يف للمعايَت وادلطابقة التوقع :4 اخلطوة
:  وىي ادلالئمة ابإلجراءات ويلتزم
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 آيزو العادلي، الرصد برانمج ،9001 اإليزو مثل الدولية ادلعايَت حسب ادلصادقة أجل من اجلودة أنظمة تطبيق-
 اخل؛ ،22000

 التصدير؛ نشاط وسلططات األوربية، اللجنة أتشَت-

 الشراكة؛ ومشاريع للمؤسسة، إسًتاتيجية إعداد-

 .التكنولوجية واليقظة والتطوير، البحث-

 ،"أتىيلي إعادة أهنيت لقد"القول  ابستطاعتها مؤسسة أي توجد الوقت، وال يف زلدودة فريدة، عملية ليست التأىيل فإعادة
 يف وادلتوسطة، الصغَتة للمؤسسات وادلارل التجاري التقٍت، احمليط يف تتدخل اليت الدائمة التغَتات االعتبار بعُت أخذان إذا وخاصة

 فهي ذلك، من وربسينها، بدال عليها احلفاظ إذل بنفسها ربتاج اليت و ادلصادقة يف التأىيل إعادة من احلد ديكننا ال ادلعٌت ىذا
 وقت أي يف بعدىا، وجيوز اليت وربدد للقياس، وقابلة زلددة وأىداف مضمون لو منها وكل التأىيل إعادة عمليات من مسَتة
 إذل السابقة، ابإلضافة التأىيل إعادة عمليات مكتسبات لتوطيد الوقت إاتحة أو التأىيل، إعادة عملية يف وقفة إذل ادلؤسسة لرئيس
 .اإلنتاج إمكانيات توسيع أو للمعدات وقت أي يف التغيَت، زبص ال مادية، غَت أساسا ىي التأىيل إعادة عملية ذلك،

 حمتوى برانمج إعادة التأىيل-2.3

 لنسيج للسماح اجلزائرية السلطات وضعتها اليت األداة ىو وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إلعادة الوطٍت الربانمج
 رؤساء طرف من ادلعلنة احلاجة من الوطنية، وينطلق التنمية يف قياداي دورا ولعب النمو على وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات
. ادلرافق توفَت و التسيَت خيص فيما اجلزائرية للمؤسسات ادلارل العجز وامتصاص احلالية التغَتات دلواجهة العمومي للدعم ادلؤسسات

 صاحب السلطات طرف من جزئي أو كلي بشكل وشلولة ادلادي غَت طابع ذات ادلرافقة تدابَت من رلموعة ىناك
 يف عليو منصوص وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إلعادة الوطٍت وادلتوسطة، والربانمج الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إعادة برانمج
، 18 ادلادة خاصة وبصفة 2001 ديسمرب 18 يف ادلؤرخ 2001-18 رقم وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات وترقية توجيو قانون

 .الربانمج ىذا وتنفيذ لتحديد القانونية النصوص من رلموعة وىناك

 واإلدارة، التنظيم يف الدولية ادلعايَت مسايرة من وسبكينها وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات التنافسية القدرة ربسُت :الربانمج ىدف
 يف وضعت ودعم مرافقة خالل من ابلعمل وىذا التكنولوجية، والتغَتات األسواق، وانفتاح العودلة، ربدايت مواجهة من لتمكينها

 .األورل القبلي التشخيص أو التشخيص أعقاب

 وىي مؤسسة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات على القانون حدده الذي النحو على وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات :ادلستهدفة الفئة
 رلموع يتجاوز ال اليت أو دينار مليار 2 أعماذلا رقم يتجاوز ال واليت عامل 250 إذل 1 من ادلوظفة واخلدمات السلع إنتاج

 .جزائري دينار مليون 500 السنوية ميزانيتها



 :13جزأين إذل وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات لتطوير الوطٍت الربانمج ينقسم

 :وادلتوسطة، ويشمل نوعُت من االجراءات الصغَتة للمؤسسات ادلباشر الدعم :1 اجلزء

 الرئيسية اإلجراءات

 والتشخيصات؛ القبلية التشخيصات إجراء-

 ادلختارة؛ وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إلعادة خطط وضع-

 .ادلختارة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إلعادة تنفيذ خطط-

 خاصة إجراءات

 السوق؛ حول دراسات و أحباث إجراء-

 النظم؛ ىذه يف واالعتماد اجلودة نظم إلدخال ادلرافقة-

 وادلتوسطة؛ الصغَتة ادلؤسسات موظفي لتكوين الدعم خطط-

 الصناعية؛ وادللكية وادلقاييس ادلواصفات دعم-

 وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات يف والتطوير والبحث التكنولوجي االبتكار ؛دعم

 إلعادة الوطٍت الربانمج قبل من ٪ 80 حبوارل ادلمولة وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات ادلباشر الدعم تقدصل إجراءات-
 .التأىيل

 :وادلتوسطة تتمثل يف الصغَتة ادلؤسسات زليط لصاحل فورية تدابَت :2اجلزء 

 الصناعية؛ األنشطة فروع حول دراسات إنشاء-

 الصناعية؛ األنشطة فروع حسب اإلسًتاتيجية ادلواقع لتحديد دراسات إعداد-

 والية؛ كل حسب عامة دراسات إعداد-

 الربانمج؛ وترقية ودعم ترويج يف للمساعدة ادلهنية اجلمعيات لتدخل الالمادية القدرات تقوية-
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 على وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات حصول عملية لتسهيل ادلالية وادلؤسسات ادلصارف بُت ادلالية الوساطة ربسُت-
 ادلارل؛ الدعم لتقدصل ترتيبات ووضع ادلصرفية القروض

 والتوعية؛ االتصال وبرانمج خطة وتنفيذ إعداد-

 وادلتوسطة؛ الصغَتة ادلؤسسات أتىيل إعادة كيفية حول اخلاصة اجملالت نشر و إعداد-

 .الربانمج تداعيات على السهر على زايدة ادلنفذة العمليات وتقييم ادلتابعة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خامتة

 الصغَتة ادلؤسسات االقتصادي، إال أن قطاع النشاط مستوى ربسُت يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات ابلرغم من أمهية
 وتزداد الوطٍت، االقتصاد خدمة إذل وتوجيهها تنميتها قصد وىذا االعتبار بعُت أخذىا جيب مشاكل يعاشل عدة من وادلتوسطة

 بعد تبلغ دل واليت مرحلة اإلنشاء يف تزال ما اليت ادلؤسسات لتلك ابلنسبة عادة وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات مشكالت خطورة
 .اإلستقرار مرحلة

 تعيشها ىذه اليت اخلاصة البيئة زاوية من وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تتأثر هبا اليت ادلشكالت تصنيف وديكن
، ومن (للمؤسسات الظروف اخلارجية )اخلارجية والبيئة( مؤسسة بكل واخلاصة الداخلية الظروف )الداخلية البيئة سواء ادلؤسسات

تلك ادلشكالت مشاكل التمويل، ومشاكل مرتبطة ابلعقار وأخرى متعقلة ابالنفتاح التجاري والتحدايت اليت تفرضها على 
 .ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

وذباوز العقبات اليت تعًتض تطور ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يتطلب إعداد برانمج للتأىيل من أجل معاجلة تلك 
ادلشكالت الكبَتة اليت تواجو ادلستثمَتين، وقد قامت الوزارة إبعداد برانمج إعادة التأىيل يسعى إذل ضمان استمرارية منظومة 

 .ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

 مسايرة من وسبكينها وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات التنافسية القدرة فاذلدف من برانمج إعادة التأىيل ىو ربسُت
 ابلعمل وىذا التكنولوجية، والتغَتات األسواق، وانفتاح العودلة، ربدايت مواجهة من لتمكينها واإلدارة، التنظيم يف الدولية ادلعايَت

 األورل القبلي التشخيص أو التشخيص أعقاب يف وضعت ودعم مرافقة خالل من

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادلراجع ادلعتمدة يف الدراسة

، مذكرة زبرج ماجستَت يف علوم التسيَت مسامهة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ربقيق تنمية زللية متوازنة جغرافيابن نعمان دمحم، -
 ؛2011/2012، 3زبصص تسيَت عمومي، جامعة اجلزائر

، الدورة التدريبية الدولية سبويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، حالة ادلشروعات احمللية سطيفبوزىرة دمحم، بن يعقوب الطاىر، -
 28-25حول سبويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة وتطويرىا يف االقتصادايت ادلغاربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، سطيف، 

 ؛2003ماي 

االشكاليات : ، ندوة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الوطن العريبالعوامل ادلؤثرة يف منو ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطةمجيلة مربز، -
 ،2004 يناير 22-18وآفاق التنمية، مصر، 

، مذكرة زبرج ماجستَت اسًتاتيجيات وذبارب ترقية دور ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف دعم النمو وربقيق التنمية ادلستدامةرابح محيدة، -
 ؛2010/2011يف العلوم االقتصادية زبصص إدارة األعمال االسًتاتيجية للتنمية ادلستدامة، جامعة سطيف، 

، ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدورل حول متطلبات أتىيل ذبربة بعض الدول العربية يف الصناعات الصغَتة وادلتوسطةرقيبة سليمة، -
 ؛2006 أفريل 18-17ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف 

، مذكرة زبرج ماجستَت يف العلوم واقع وآفاق ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر يف ظل الشراكة األوروجزائريةشعيب أتشي، -
 ؛2007/2008االقتصادية زبصص ربليل اقتصادي، جلمعة اجلزائر، 

، رللة العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، العدد أساليب تنمية ادلشروعات ادلصغرة والصغَتة وادلتوسطة يف االقتصاد اجلزائريصاحلي صاحل، -
 ؛2004، اجلزائر، 3

، ندوة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الوطن ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة السعودية الواقع ومعوقات التطويرلؤي دمحم زكي رضوان، -
 ؛2004 يناير 22-18، اإلشكاليات وآفاق التنمية، مصر: العريب

: ندوة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الوطن العريباالقتصادية، واقع ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة وأمهيتها دمحم فتحي صقر، -
 ؛2004 يناير 22-18اإلشكاليات وآفاق التنمية، مصر، 

، رللة علوم االقتصاد والتسيَت والتجارة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة الواقع واآلفاقاندية قويقح، -
 ؛2006، 14جامعة اجلزائر، العدد 

-http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aman-
definition-de-la-mise-a-niveau&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=131&lang=ar, 
10/12/2014, 20 :44 ; 
-http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Ason-
programme&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=324&lang=ar, 10/12/2014, 20 :45. 

 

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aman-definition-de-la-mise-a-niveau&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=131&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aman-definition-de-la-mise-a-niveau&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=131&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aman-definition-de-la-mise-a-niveau&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=131&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aman-definition-de-la-mise-a-niveau&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=131&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Ason-programme&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=324&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Ason-programme&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=324&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Ason-programme&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=324&lang=ar
http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Ason-programme&catid=38%3Aprogramme-man&Itemid=324&lang=ar

