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  جلزائريف ملؤسسات الصغرية واملتوسطة ا
  وقيودأفاق 

  *أيت عيسى عيسى. أ
 اجلزائر-جامعة تيارت

  

Résumé : 
Les réformes économiques en Algérie ont imposé une réorganisation des 
entreprises économiques, en particulier ceux du public, et celles utilisées 
par l'État comme un outil social caractérisé par une incapacité durable en 
raison de la mauvaise gestion, l'inflation d'emploi et la difficulté de 
contrôle.  
Le nouveau programme stratégique vise à construire de nouvelles petites 
et moyennes entreprises en raison de ses faibles coûts et la facilité de 
gestion et de leur capacité d’absorber le chômage, qui a augmenté en 
raison de licenciements résultant des réformes structurelles. Malgré les 
avantages mentionnés ci-dessus, ce type de projet s'est heurté à des 
obstacles nombreux, notamment:  
- la plupart des Bénéficiaires n'ont pas le niveau de qualification 
et l'expérience suffisante.  
- L'incapacité de fournir des garanties de prêts bancaires, qui ont 
contribué à priver un grand nombre d'initiatives.  
- en ce qui concerne le niveau de développement nous constatons 
qu'il se concentre dans certains secteurs, mais n'a pas évoqué l'équilibre 
ou l'intégration entre eux.  
En raison du gel de nombreux projets au niveau des banques, l'État a 
créé des fonds de garantie spéciaux qui permettront d'accroître le rythme 
de création de ces entreprises. 
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  :مقدمة
مؤسسات  اعتماد ىالتنموية عل إستراجتيتها يفركزت  اليت تعثرت الدول النامية لقد    

ىف تعقيد األمور يف حجمها  ساهم كرب وقد،  الظروف املناسبة لتسيريهايأ آندون ، ضخمة
فكانت بذلك بعيدة كل البعد ،  عملية الرقابة اصعبمما  إلمكانياتظل انعدام الكفاءات وا

،  والتسيبلالعمومية منها اليت كانت تنعت باإلمها املؤسسات  وخاصةةاملردوديعن حتقيق 
  .فلم تصمد بذلك لتلبية هدفها االجتماعي املتمثل يف تشغيل أالف العمال

بسبب ، تغريات جذرية تعرف ا والزالتعرفت مؤسسااليت اجلزائر من بني هذه الدول      
 انتهت بتصفية العديد من املؤسسات وما اجنر عن ذلك من اليت فشل السياسة السابقة

فكان البد من إعادة النظر يف ، سبسب عمليات التسريح اجلماعيبانعكاسات على اتمع 
 والقضاء على شبح ةوالبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التنمية االقتصادي، السياسة السابقة

  .ةالالبط
 إىل مسحت بتفتيتها يتعرفته املؤسسات الضخمة من عمليات اهليكلة ال  ماإىل فإضافة     

ا إعادة أدت العديد من األجهزة اليت من ش اجلزائر اعتمأنجند ، مؤسسات اصغر حجما
عن طريق خلق مؤسسات صغرية ومتوسطة متول عن طريق ، إدماج العمال املسرحني

 اليت تساهم يف تنمية هذا النوع من التحفيزات إضافة إىل العديد من .القروض البنكية
 ىف العديد من الدول فيما خيص امتصاص البطالة وقدرا على ااملؤسسات اليت أثبتت جناعته

  .وسهولة إنشائها وصغر حجم رأمساهلا، التكيف مع التغريات
لوكالة الوطنية اك  العديد من اهليئاتتوسطة املؤسسات الصغرية وامليف إنشاء ولقد ساهم 
لعديد من األجهزة املدعمة  اإىلإضافة  والصندوق الوطين للتامني عن البطالة، لتشغيل الشباب

  .هلا
ظهرت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وتنامت أكثر يف الفترة اليت عرفت فيها      

ىل هذا النوع من املؤسسات كوسيلة ملكافحة حيث أصبح ينظر إ، الدولة انفتاح اقتصادي
 على وجه وامتصاص البطالة بشكل خاص واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، الفقر
غري أن األفراد الذين يسعون إىل خلق هذه املؤسسات هم من ذوي الدخل الضعيف وال . عام

 املستثمرين أنجند  وغالباً، يميلكون ضمانات عينية تسمح باالستفادة من اإلقراض البنك
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ويف ظل هذه . اجلدد ال يتمتعون بالتجربة الكافية واخلربة اليت متكّن من إجناح مشروعام
من إنشائها ويعرقل توسع بعضها مما حيد . املؤشرات البنوك تتجنب املخاطرة يف عملية متويلها

   .خراأل
العديد من العراقيل وخاصة من  دايةمنذ الب اعترضهااملؤسسات  هذه  فانومن دون ذلك     
ونظراً ألمهية هذه ، عينيةضمانات  ظل انعدام يفيف تقدمي القروض تماطل ت البنوك اليت طرف

املؤسسات يف بعث التنمية احمللية فإن احلكومة جلأت إىل خلق آليات جديدة حتث البنوك على 
 أنوال شك . ر القروضتقدمي القروض وذلك عن طريق إنشاء صناديق وطنية لضمان خماط

ق اخلناق أكثر يف إذ أن البنوك من املرتقب أن تضي، هذه الصناديق سيكون هلا دور أكثر أمهية
  .عملية اإلقراض غري املضمونة وهذا مع زحف األزمة املالية العاملية

لقد أصبح من الصعب إجياد تعريف موحد   :واملتوسطةالصغرية تعاريف حول املؤسسة . 1
 على معياري احلجم لعدد العمال اعتمادا، وع من املؤسسات إذ خيتلف من دولة أخرىهلذا الن

 مؤسسة صغرية أو متوسطة يف بلد متطور قد يكون مصنف فما يبدو، أو رأس املال
  :كمؤسسة كبرية يف بلد نام والعكس صحيح ولذا جند أن

متتاز تلك املؤسسات اليت : "هناك من يعرف هذا النوع من املؤسسات بأا •
حمدودية التكنولوجيا املستخدمة بساطة يف التنظيم اإلداري ، مبحدودية رأس املال وقلة العمال

 ألف دوالر وعدد العمال أقل 65 – 5وتعتمد على متويل ذايت حيث رأس املال يتراوح بني 
  1."10من 

• ة واملتوسطة باستخدام معيار عدد العمال ريغصرف املنشآت الالبنك الدويل يع
 يصنفو . عامل50 بأا تلك املنشآت اليت توظف أقل من (ذي يعترب معياراً مبدئياًوال

 بني  ا ماواليت . عمال باملشروعات املتناهية الصغر10 قل منأ يعمل ا اليتاملشروعات 
 مصنفة فهيعامل  100 – 50بني  وما،  عامل تعترب مؤسسات صغرية50 - 10

   .)كمؤسسات متوسطة
قتصاديون يف التفرقة بني املشروعات الكبرية والصغرية حيث أن ولقد اختلف اال •

 عمال تعترب 10 تشغل فمثال مطبعة .االعتبار القائم بالتفرقة على أساس حجم العمال خاطئ
 عامل فهو يعترب صغري هذا يف الصناعة ويف هذا ما جيعل التفرقة 100أما مصنع يشغل ، كبرية
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أما ،  فرع واحديفنتاج الصغري يف املشروعات اليت تعمل تتم على أساس اإلنتاج الكبري واإل
  2...." خصوبة األرض طرق الزراعة، الزراعة فتدخل عوامل أخرى للتفرقة كمساحة األرض

 تلك بأاف املشروعات الصغرية تعر  املتحدة للتنمية الصناعيةاألمم - •
والقصرية  عادها الطويلة بأبولية بكامل املسؤويتكفلواحد   يديرها مالكاليتاملشروعات 

 3. عامل15 - 10 بني ما فيها كما يتراوح عدد العمال، األجل
 توسطة الصغرية واملأة وهناك العديد من دول العامل اليت تستخدم هذا املعيار للتعريف باملنش

 :فنجد أن
فرنسا املنشأة الصغرية واملتوسطة توظف ، إيطاليا، الواليات املتحدة األمريكية •

 . عامل500حىت 
 . عامل200السويد توظف حىت  •
 . عامل99 كندا وأستراليا حىت يف •
 4" عامل50يف الدمنارك توظف حىت  •

ثل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتل مكانة مهمة يف اقتصاديات العديد من دول العامل م
  .تونس وماليزيا، اهلند ايطاليا

من الشركات % 98من أن  "انطالقاال وتعترب إيطاليا الدولة األوربية األبرز يف هذا ا
وم عليها االقتصاد اإليطايل وهذه املؤسسات يق،  عامل100الصناعية ا ال حتتاج ألكثر من 

، املنسوجات، عترب أقوى الشركات املصدرة يف جماالت الصناعات الغذائيةحيث ت
 5."والسرياميك

عتماد ىف تعريف هذا النوع من لقد مت اال :تعريف املؤسسة الصغرية واملتوسطة ىف اجلزائر
 أشارتحيث ، املايلىف التشريع اجلزائري على معياري عدد العمال واجلانب  املؤسسات
  6: الرمسيةاجلريدة

 تقوم اليتتلك املؤسسات  يقصد باملؤسسات الصغرية واملتوسطة :بعةالرااملادة  •
السنوي ال  ماهلاعامل ورقم إع 250  إىل1اليت تشغل من،  اخلدماتأو/و السلع بإنتاج

  .مليون دينار 500و 100 امليزانية العامة السنوية تتراوح بني أو دينار مليار 02يتجاوز 
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  تلك الىت تشغل مابأاتصنيف املؤسسة املتوسطة  إىل أشارت :اخلامسة املادة •
و امليزانية العامة أ مليار دينار 02 – 200  يتراوح بنيأعماهلاعامل ورقم  250 – 50 بني
  .مليون دينار 500 – 100 سنوية تتراوح بنيال
 49 – 10  تشغل بنياليت تلك بأاتصنف املؤسسات الصغرية : املادة السادسة •

 100 تتجاوز  المليزانية العامة السنوية اأومليون دينار  200  ال يتجاوزإعماهلاورقم ، عامل
  .مليون

لصغرى إىل تلك اليت تصنف املؤسسات املتناهية الصغر أو ا :املادة السابعة - •
أو امليزانية العامة ، مليون دينار 20 قل منأعمال حتقق رقم أعمال  9 – 1 بني تشغل ما

  .مليون دينار 10 السنوية ال تتجاوز
تظهر أمهية هذه املؤسسات يف إعادة إدماج العمال  :أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة .2

الل الكفاءات والتجارب وجتسيد أفكارهم يف مما يسمح باستغ، املسرحني لظروف اقتصادية
ملا يتميز به هذا النوع من املؤسسات يف خلق فرص ، الواقع هذا ما يساهم يف امتصاص البطالة

 فعملية متويل هذه املؤسسات أصبح من األولويات اليت تدعوا إليها .عمل يف شىت القطاعات
  التركيزوتظهر أمهية، ة االقتصادية احمللية لتجنب اآلفات االجتماعية واملسامهة يف التنميالدول
فقطاع "، النوع من املؤسسات إىل عدم مسامهتها بشكل فعال يف املناطق العربية  هذاعلى

الصناعات التحويلية الذي يتكون أساساً من الصناعات الصغرية واملتوسطة جند أن مسامهتها 
يف العديد % 35ن املتطورة يزيد عن يف حني أن يف البلدا% 10يف الناتج احمللي ال تتجاوزن 
  7".من الدول احلديثة التصنيع

غالبا صناعات "وميكن أن نرجع أيضا ضرورة االهتمام ذا النوع من املؤسسات العتبارها 
الدور الذي تلعبه عند إقامتها بالريف أو ملدن  إضافة اىل، مكملة ومغذية للصناعات الكبرية

مال باجتاه املدن مما يساهم يف خلق توازن جهوي اقتصاديا فهي تقلل من هجرة العالصغرية 
  8".واجتماعيا

أن هذا النوع من املؤسسات عرف دعما ومساندة يف أما على املستوى العاملي فنجد "
تقريبا من املؤسسات يف العامل وتشغل ما بني % 90حيث أا متثل  :القطاعني العام واخلاص

  9."لعاملمن القوى العاملة يف ا% 60 -% 50
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لقد تعددت الصعوبات اليت  :املعوقات واملشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 وميكن .بقائها وتنميتهافمنها ما يتعلق بتأسيسها ومنها ما يعترض ، تواجه هذه املشروعات

  :الوقوف على أهم املشاكل اليت تواجهها يف النقاط التالية
ؤسسات يتم بتمويل حكومي عن طريق االقراض صعوبة يف التمويل أغلب هذه امل .1

غري أن البنوك تشترط ضمانات مقابل ذلك وأصحاب هذه املشاريع هم يف الطور ، البنكي
لخربة والتجربة يف هذا امليدان جتعل تقييم لكما أن انعدام أغلبهم  األوىل ال ميلكون ذلك

  .البنوك لتعثر هذه املشاريع أمر قائم
 الفائدة أكرب من اليت متنح أسعارال املقترض من البنك غالباً ارتفاع كلفة رأس امل .2

 ).لوجود املخاطرة يف مثل هذه املشاريع(للمؤسسات الكبرية 
اإلجراءات احلكومية اليت تقيد من حرية هذه املؤسسات مما حيول دون منوها  .3

 .وخاصة بالبلدان النامية
ذه املؤسسات ألا ال تتمتع بقاء هالضرائب املرتفعة غالباً ما تعرقل استمرارية  .4

 .حبجم رأس مال كبري
 أسعار مواد األولية غالباً ما يهدد هذه ارتفاع" التضخم"عدم االستقرار االقتصادي  .5

 .املؤسسات وحول دون حتقيقها لألرباح
 .وإبرام اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة، املنافسة وخاصة يف ظل التفتح االقتصادي .6
 . ماهلارأسجات وهذا يرجع حملدودية صعوبة تسويق املنت .7
 .وانعدام اخلربة لدى أصحاب املشاريع أنفسهمضعف الدراسة الفنية للمشروع  .8
  .هتيأمهيته وضروروعدم االقتناع بإمهال جلانب البحث والتطوير  .9

  10:وهناك من يرى أن املشاكل اليت تواجه هذه املؤسسات ميكن أن تصنف إىل
وقصور يف اإلدارة واألنظمة ، واإلمكانياتكنقص اخلربة : مشكالت داخلية •

  .وقصور اجلهود التسويقية
 هناك أنيفسر  هذا ما وأ كعدم وجود دعم حكومي كاف: مشكالت خارجية •

، وإضافة إىل منافسة املؤسسات الكربى هلا، قيود تشريعية حتد من نشاط هذه املؤسسات
  .وعدم توفري التمويل الكايف هلا
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 املؤسسات الصغرية إن : اجلزائريفالصغرية واملتوسطة  التطور السنوى للمؤسسات
 القطاع العمومي كانت أنإذ   ص بشكل كبريصاخلاكان ميثلها القطاع  واملتوسطة

 على جانب العمالة الذي كانت تصنيفنازنا يف رك أنمؤسساته تتميز بضخامتها وخاصة 
  . اجتماعييعشوائعرفته من تشغيل  تعاين من الفائض فيه بسبب ما

الصناعية اليت عرفها القطاع اخلاص بأا  الصغرية واملتوسطة املؤسسات إىل نشري أنوميكن 
كما أن ، 1994 سنة  مؤسسة26212إىل  1991  مؤسسة سنة22382 انتقلت من

وهذا ما ال حيفز على القيام  اغلب هذه املؤسسات تتركز يف جمموعة حمدودة من القطاعات
 قطاع الصناعات الزراعية 1994يف اية "فنجد أن  . قطاعي خلق تكامل وتوازنيفبدورها 

 4001 بيليه صناعات اخلشب والفلني والورق   مؤسسة8254 بحيتل املرتبة األوىل 
  11". مؤسسة 3334 بمؤسسة مت مواد البناء 

، إن اإلصالحات االقتصادية اليت شرعت فيها اجلزائر وخاصة ما يتعلق بالتعديل اهليكلي      
بسبب سياسة تسريح العمال اليت طالت  كان له وقع كبري على اجلانب االجتماعيفلقد 

يف حني جند أن القطاع اخلاص بدأ يف النمو حيث ، العديد من املؤسسات االقتصادية العمومية
سسة صغرية ومتوسطة متّ  مؤ7418  من بنيفمثال"ساهم يف خلق العيد ن مناصب العمل

  12"%99,5"ما ميثّل حوايل   أيمؤسسة خاصة 7384 من بينها1998إنشاؤها سنة 
  تبني ابتداء مناألرقام أن : متباين حيثسنوي هذا النوع من املؤسسات تزايد لقد عرف     
 الدولةوهذا حملاولة  %10 حبوايل  هناك اهتمام بقطاع الصناعات التقليديةأن 2001سنة 

 القطاع أما، نمية قطاع السياحة لتاألساسية الركائز إحدى هذا القطاع باعتباره إلنعاش
 سنويمبعدل  قل من سابقه فيما خيص التطور السنويااخلاص ذه املؤسسات ورغم انه 

  . من اموع الكلى هلذه املؤسسات%72 انه ميثل ما يقارب إال %8.46 بمتوسط يقدر 
 عرفت أن وهذا بعد فهي تعرف كل سنة تناقص أما املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية

نسبتها من و .مؤسسة 784 إحصاءمت  2001 انطالقا من،  سنواتأربع  مدىىاستقرار عل
 املؤسسات العمومية من عمليات أصاب بسبب ما ا هذه املؤسسات يكاد يكون معدومإمجايل
  :التايلوهذا ما يوضحه اجلدول  . اخلوصصةالتصفية

   باجلزائرملتوسطةالتطور السنوي للمؤسسات الصغرية وامعدل  :01جدول رقم 

  %   السنوىورـــدل التطـــمع  نوعية املؤسسات
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  2006  2005  2004  2003  2002   م-ص 

  9.75  9.05  8.42  9.71  5.37  مؤسسات خاصة

  15.45-  12.34-  0.00  0.00  0.00  املؤسسات العامة

  10.56  10.77  8.62  11.64  10.58  صناعة تقليدية

  9.91  9.53  8.45  10.21  6.73  وعــام

  .06ص ، 12:  رقم2006نشريه ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية وزارة :املصدر
  :وميكن إظهار ذلك بيانياً يف الشكل التايل

 
  نسبة منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنوياً:01الشكل رقم 

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  

 يفحسب طابعها القانوين سنويا   من حيث عددها هيكلة هذه املؤسساتإىل اإلشارةوميكن 
  :البيانات التالية
 - 2005عدد املؤسسات املتوسطة والصغرية حسب الطابع القانوين  :02جدول رقم 
2007  

  )سداسي أول (2007  2006  2005
  طبيعة املؤسسة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 مؤسسات عامة

 مؤسسات تقليدية

 مؤسسات خاصة



يت عيسى آ.    أ                                       أفاق وقيود-املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر

 عيسى

 

  لسادسا  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    279
 

  71.60  284244  71.61  269806  71.71  245842  ةـخاص. م

  0.18  711  0.19  739  0.25  874  ةـعام. م

  28.22  112017  28.19  106222  28.02  96072  صناعة تقليدية

  %100  396972  %100  376767  %100  342788  وعــام

 من إعداد الباحث انطالقا من معلومات جممعة عن نشريات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املصدر

  .2007 ، 2006 ، 2005لسنوات والصناعات التقليدية 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب القطاعات جند أن ليس إنشاءفيما خيص تطور      
حيث أن املعطيات املتوفرة منذ ، هناك أي تغيري فيما خيص إستراتيجية توزيع هذه املؤسسات

 تبني أن هناك حمافظة على نفس الترتيب حيث حيتل "أدناهانظر اجلدول  "2005سنة 
ء واألشغال العمومية الذي يستحوذ على أكثر من الثلث للمجموع الصدارة قطاع البنا

أما القطاعات األخرى ال متثل سوى نسب ضئيلة تبني  ويليها كل من قطاع التجارة، الكلي
كقطاع خدمات ، عدم استغالل هذه القطاعات اليت ما زالت حتتاج إىل توجيه وتشجيع أكثر

وهذا يرجع إىل عدم اإلقبال على اازفة يف ، طعامالفندقة واإل، النقل واملواصالت، املؤسسات
 فيتم تفضيل القطاعات اليت تنعدم فيها املخاطرة .مشاريع دون أن تكون هناك جتارب سابقة

 حتقيق توازن قطاعي إىل تسعى أنولذا من الضروري على الدولة . كيدومتيل إىل الربح األ
 جديدة متكن من التوجيه آليات خبلق إالتم ميكن من حتقيق تنمية اقتصادية شاملة وذلك لن ي

 رفع الضمانات على املخاطر وتسهيل االستفادة إىل إضافة،  االستثمار يف هذه ااالتإىل
مما  هذا فضال عن فتح جمال للتكوين، إليها هذه االستثمارات مما يشجع االجنذاب يفمنها 

مبجاالت  توسطةصغرية وم  مؤسساتإلنشاءيسمح لذوي االختصاص بطلب قروض 
 تطور الوقوف على مدىوميكن . ميتلكون فيها اخلربة والكفاءة مما يزيد من فرص النجاح

  : اجلدول التايلسب جمال النشاط يف واملتوسطة اجلزائرية حاملؤسسات الصغرية
املؤسسات املتوسطة والصغرية حسب طابع النشاط و نسبة عدد : 03جدول رقم 

2005 - 2007  

    ات الصغيـرة واملتوسطـةعـدد املؤسسـ

2005  2006  2007  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  
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  2007 – 2005  حسب طبيعة النشاطنسبة منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة :02 الشكل رقم

عدد من املؤسسات على  إىل حفاظ القطاعات بصفة عامة على نفس الاعالهويشري البيان      
مدى ثالث سنوات، حبيث كانت الزيادات ضئيلة جدا وتظهر يف مستوى واحد عدا ما 

  .%01 إىل %16خيص باقي القطاعات اليت عرفت اخنفاض كبري انتقاال من 
إنشائها يف اجلزائر تواجه عملية  اليت العراقيل أهميل هذه املشاريع يعترب و صعوبة متإن     

عامل م التبتدئني مل يتمن امل اغلبهم أن إذ .نوك لتقدمي قروض دون ضماناتبسبب رفض الب
كما أم يفتقدون للخربة مما ،  ملعلومات حول مدى وفائهم للتسديد البنكمعهم ويفتقد

واليات  جياد صيغإل أدى باحلكومة يف إعادة النظر  ماهذا.يعرض املشاريع املمولة إىل املخاطر
سواء عن طريق الصندوق الوطين لضمان ، لى متويل هذه املشاريعجديدة لتشجيع البنوك ع

يف إطار صندوق الضمان لربنامج ميدا الذي اقترحه االحتاد األوريب لتأهيل  املخاطر أو
  .املؤسسات

وتعرف هذه املؤسسات مساندة كبرية من قبل العديد من اهليئات متثل صناديق مالية      
سيع جماالت نشاطات هذه املؤسسات وفتح جماالت لقطاعات خمتلفة دف غالبا لتو

  :ومنها ما يهتم بتأهيلها وميكن اإلشارة إىل أمهها يف ما يلي,الستقطاب العمالة
  

   %34,1  100250   %33,62  90702   %32,83  80716  بناء أشغال عمومية

   %17,26  50764   %17,22  46461   %17,16  42183  جتارة

   %09,01  26487   %08,99  24252   %09,00  22119  نقل ومواصالت

   %07,085  20829   %07,20  19438   %07,38  18148  عائالتخدمات ال

   %05,84  17178   %06,02  16230   %06,14  15099  فندقة وإطعام

   %05,54  16310   %05,66  15270   %05,86  14417  صناعة غذائية

   %05,48  16109   %05,24  14134   %04,94  12143  خدمات املؤسسات

   %01,36  4019   %16,06  43319   %16,68  41017  باقي القطاعات

  245482    269806    293946    

   جدول من إعداد الباحث انطالقا من معطيات نفس املصدر السابق:املصدر
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 13:اهليئات الداعمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر

  .ANDIاالستثمار الوكالة الوطنية لتطوير  •
  .ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  •
  .ADSوكالة الوطنية للتطوير االجتماعي ال •
  .CNACالصندوق الوطين للتأمني من البطالة  •
  .FGARصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة  •
  صندوق ترقية التنافسية الصناعية لتأهيل املؤسسات الصغرية •
  .MEDAبرنامج  •
  صندوق احمليط واحلفاظ عليه من التلوث •
  صندوق ترقية احمليط •
  رقية الصادراتصندوق ت •
  صندوق تطوير منطقة اجلنوب •
  صندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي •
  صندوق التكوين والتدريب املهين •

  الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
عدم وجود ارتباط وتكافل بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية  •

  .مة وضعف تدفقهاواملتوسطة بسبب انعدام املعلو
صعوبات تتعلق باإلجراءات كثرية ما كانت تسبب يف العديد من املشاكل  •

  .كعدم الفصل بني امللكية واإلدارة، وعدم ارتباط السلطة باملسؤولية
قيود تتعلق بصاحب املشروع نفسه كعدم اكتساب التجربة واملستوى الكايف  •

 . الفرديةإلدارة املشروع، وإضافة إىل انعدام روح املبادرة
صعوبات تتعلق بالتمويل غالباً ما ترفض البنوك عملية تقدمي قروض النعدام  •

 .الضمانات
صعوبات تتعلق بالضرائب والرسوم اليت حتول دون حتقيق أرباح هامة تساهم يف  •

 .تنمية هذه املؤسسات
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 .صعوبات تتعلق بالعقار •
 ويفتح اال قيقيني احلنانتشار الفساد اإلداري الذي ميثل عائق أمام املستفيدي •

أمام االنتهازيني لالستفادة من التسهيالت املمنوحة يف هذا اإلطار دون أن يكون هناك 
 . استثمار هادف

 ).بسبب صغر حجم رأس ماهلا(صعوبات فنية وتسويقية  •

  آليات ضمان املخاطر. 3

  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .أ
 نوفمرب 11 املؤرخ يف 02/373نشاؤه مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مت إ: النشأة القانونية

 املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتضمن للقانون 2002
  .قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالاألساسي لصندوق ضمان 

 حتت وصاية هو مؤسسة عمومية"، صندوق ضمان قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية ويتمتع الصندوق بالشخصية 

  14."العمومية واالستقاللية املالية
  2004  مارس14انطلق الصندوق يف النشاط بصور رمسية يف 

يهدف صندوق ضمان القروض إىل تسهيل احلصول على  :أهداف صندوق الضمان
وذلك من خالل منح ،  تدخل يف تركيب املايل لالستثمارات اديةالقروض املتوسطة اليت

  .الضمان للمؤسسات اليت تفتقر لضمانات عينية الالزمة اليت تشترطها البنوك
 اجلزائرية مؤهلة لالستفادة اإلنتاجيةإن كل املؤسسات الصغرية واملتوسطة : املؤسسات املؤهلة

ؤسسات اليت تعرض مشاريع جتاوب مع أحد وتعطي األولية إىل امل، من ضمانات الصندوق
  :املقاييسهذه 

  .مؤسسات تساهم يف اإلنتاج أو خدمات غري موجودة يف اجلزائر •
 .مؤسسات تعطي قيمة مضافة معتربة للمنتوجات املصنعة •
 .مؤسسات تساهم يف ختفيض الواردات •
 .مؤسسات تساهم يف رفع الصادرات •
 . املوجودة يف اجلزائرمشاريع تساهم يف استخدام املواد األولية •
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 .مشاريع تنشأ يف مناطق ا نسبة كبرية من البطالة •
   مشاريع تسمح بتطوير التكنولوجيا •

  MEDAضمان القروض .  ب
 للمؤسسةمن جمموع القرض البنكي احملدد % 80طي غي  مبلغ الضمان:ةالتغطي كيفيات

  التغطية مليون دينار مبلغ 50بدون جتاوز 
 سنوات 07ون دينار املدة القصوى ي مل150ت أن نصل إىل  نستطيع يف بعض احلاال

  .Leasing اإلجيار سنوات للقروض عن طريق 10،  العادياالستثمارلقروض 
  :يسدد املستفيد

  .االستثماريف السنة من قيمة القرض املتبقي بالنسبة لقروض % 0.60 •
  االستغالليف السنة بالنسبة لقروض % 0.30 •
   األوريباالحتادرنامج ب/ صندوق ضمان القروض  - •

  :املؤسسات غري املؤهلة
  إنشاء مؤسسة •
  نقل مؤسسة •

   MEDA األوريب اإلحتادبرنامج لالستفادة من ضمانات املؤسسات املؤهلة 
املؤسسات ص م اخلاصة بالقطاع الصناعي واخلدمات املتعلقة مباشرة بالصناعة  •

  . سنوات من النشاط على األقل03ذات 
 من برنامج إعادة التأهيل من خالل استفادتاليت توسطة املؤسسات الصغرية وامل •

  . أو الربنامج اخلاص بوزارة املؤسسات اليت تلتزم بالقيام بإعادة التأهيلMEDAبرنامج 
 ملف طلب الضمان •
مرفقاً بالوثائق القانونية ) اقتصاديةدراسة تقنية (املستثمر يقدم خمطط للمشروع  •

  .لالزمة
دم مباشرة إىل صندوق ضمان القروض م ص م من ميكن لطالب الضمان أن يتق •

  .طرف صاحب املشروع
  .ميكن أن يقدم طلب الضمان للصندوق مباشرة من طرف البنك •
  .MEDAميكن تقدمي الطلب كذلك عن طريق برنامج  •
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أما فيما خيص  مليون دينار 500 يتجاوز مليون دينار وال 05 نالقرض أكرب م •
وصندوق الضمان ، لصندوق الوطين لضمان القروضالضمانات جند أن هناك تعاون بني ا

 تساوي من حيث املعدل املتوسط  أن هناك جند2006في سنة ف .MEDAربنامج ل
  : فهناك تفاوت ضئيل وهذا ما يظهره اجلدول أدناه2007أما سنة ، للضمان

 

  
عـدد 

  الضمانات

قيمة القروض 

  املمنوحة

قيمة الضمانات 

  املمنوحة

املعدل 

%  

سطة القيمة املتو

  للضمان
  نــوع الضمــان

 الصندوق الوطين للضمان  21757413  37%  1105628072  302878475  51
2007  

  MEDAبرنامج   40849270  42%  2001614244  4750394252  49

  الصندوق الوطين للضمان  16042977  39%  529418235  1368804221  33
2006  

  MEDAبرنامج   41291736  39%  1858128102  4722571019  45
  الصندوق الوطين للضمان      125227315  3647145818  

2005  
  MEDAبرنامج       384706174    

 لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات 2007، 2006، 2005معطيات جممعة من نشريات :املصدر
  التقليدية

أن ذلك مل  يبدوأما فيما خيص مسامهة صناديق الضمان يف توجيه االستثمارات قطاعيا    
وهذا ما تعرب عنه ) طاليب القروض(يكن من أهدافها بل ظلت تقدم ضمانات فقط حسب 

حافظت على ،  حيث أن الضمانات املقدمة حسب القطاعات2007األرقام اخلاصة لسنة 
،  العموميةصناعة املرتبة األوىل ويليه قطاع األشغالنفس الترتيب السابق حيث حيتل قطاع ال

 وهكذا جند ،السياحة، النقل، الفالحة: وتبقى القطاعات أخرى دون ضمانالقطاع الصحي 
أن صندوق ضمان عمله بقى مثل عمل البنوك حيث يقوم بعملية انتقاء للمشاريع اليت تقل 

 وهذا ما ليس من شأنه أن خيلق اجلديد يف جمال ،فيها اخلطورة حفاظاً على أمواله
  .أنظر اجلدول أدناه. عي يف جمال االستثماراالستثمارات األخرى ولن حتقق توازن قطا
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 .31/12/2007 غايةجمموع الضمانات املمنوحة ل: 05جدول رقم 

  ة الضمانـقيم  %نسبة الضمان  الضمانات املمنوحة  اعـــالقط

  2179415399  70  69  الصناعة

 388143613  12  16  بناء واشغال عمومية

  0  0  0  الفالحة

  97786950  3  5  اخلدمات

  0  0  0  النقل

  445896354  14  10  الصحة

  0  0  0  السياحة

  3111242316  100  100  اموع

  نفس املصدر السابق2OO7 نشريه :املصدر

لبعض  حيث ال جند اثر أدناه البياين التمثيل يف منح الضمانات يف عدم التوازن إظهارميكن و
  .النقل والفالحة كالسياحة القطاعات

  2008 جويلية 31مة للضمانات املقدمة إىل غاية الوضعية العا :06جدول رقم 

  القيمة بالدينار

  مناصب العمل
قيمة الضمانات 

  املمنوحة
  قيمة القروض املعدة

 اإلمجالية القيمة

  للمشاريع

عدد الضمانات 

  املمنوحة

16455  7746667569  21043307648  35605126549  294  

  اعات التقليدية لوزارة م ص م والصن2008نشرية املعلومات  :املصدر
 جويلة 31إىل غاية توزيع املشاريع املستفيدة من الضمان حسب قطاعات النشاط  :07جدول رقم 

2008  

  السياحة  الصحة  النقل  عمومية أشغال  الصناعات  خدمات  الفالحة  شاطنقطاع ال

  01  27  03  51  200  09  03   املشاريععدد

   نفس املرجع السابق:املصدر
مت قطاع الصحة الذي ميثل دعم لفئة املتخرجني من األطباء % 17قطاع البناء بنسبة 

يف حني % 9,18لاللتحاق بالقطاع اخلاص ونسبتهم تتراوح يف حدود ، والصيادلة
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وقد يرجع ذلك لعدم إقبال  .القطاعات األخرى فإن عدد الضمانات املقدمة فيها ضئيلة
بطبيعة بعض النشاطات كقطاع املستثمرين عليها ألا أقل رحبية يف نظرهم أو جلهلهم 

  .السياحة
انظر اجلدول ( %68أغلب املشاريع إن مل نقل كلها متمركزة يف قطاع الصناعة حبوايل  

 حيث حاملطمو دون املستوى) FGAR(وتبقى اجلهود اليت يقدمها صندوق الضمان  )أدناه
صلت عدد  ضمان جديد خالل الثالث أشهر املوالية حيث و17تقدمي سوى  أنه مل يستطع

 ومل يتمكن من خلق ضمانات 31/10/2008 ضمان يف 311الضمانات املقدمة إىل 
حيث متّ التركيز على نفس القطاعات السابقة وهذا من ، بقطاعات خاصة مل تستثمر بعد

كما ال يساهم يف حتقيق توازن جهوي ، شأنه أن ال يساهم يف تنمية اقتصادية شاملة
  . تظهره البيانات أدناهلالستثمارات املمولة وهذا ما

  31/12/2008توزيع املشاريع حسب النشاط لغاية : 08جدول رقم 

  السياحة  الصحة  النقل  خدمات  الفالحة  عمومية أشغال  الصناعات  شاطنقطاع ال

  3  28  3  9  3  56  209   املشاريععدد

  2008 نشرية املعلومات لوزارة م ص م والصناعات التقليدية: املصدر

  
  متةخلاا

ف مع باملرونة اليت متكّنها من التكياملؤسسات الصغرية واملتوسطة رغم أا تتصف  إن     
 تعتمد هذا جند أا ال تعرف استقراراً وخاصة يف البلدان اليت مل، املتغريات اخلارجية والداخلية

وخاصة فيما يتعلق بعملية إنشائها ومساعدا على ،  منذ مدة قصريةالنوع من املؤسسات إال
  .النمو والتوسع وضمان استمراريتها

ألا مل تتمتع يف السابق ، فاجلزائر مل تعرف بنوكها تطوراً يف جمال اإلقراض واالستثمار     
بسبب احتكار الدولة . واالجتهاد يف تنمية مواردها، باالستقاللية اليت تسمح بروح املبادرة

نب ما محله من تغريات على اجلاغري أن الدخول يف اقتصاد السوق و. ومركزية قراراا
واالستجابة لكل متطلباته ، ربة على التأقلم مع املناخ اجلديدالتشريعي وجدت البنوك نفسها جم

ولكن وجدت نفسها عاجزة على ذلك يف ضوء قدم اآلليات . واالستفادة من استقالليتها
  .املستخدمة وضعف هياكلها ونقص خربة إطاراا
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 هذه البنوك أحضانتوسطة إحدى املتغريات اجلديدة اليت رميت يف فاملؤسسات الصغرية وامل
 هي اليت غالباً ما ترفض عملية اإلقراض دون ضمان ألا ترى يف ذلك ما يهدد بقائها

  .األخرى
  :شجع جند من الضروري املاملناخ غريسسات وىف ظل فنظراً ألمهية هذا النوع يف املؤ

  .ويع اختصاصاتهتطوير اجلهاز املصريف اجلزائري وتن •
خلق آليات جديدة متكن البنوك من احلصول على الثقة والضمان لتشجيع متويل  •

 .هذه املشروعات
 اجلمعيات احمللية يف تكوين وإنشاء هذه املؤسسات كما هو إسهامضرورة  •

فيجب أن خترج اجلمعيات .... تونس..األردن، معمول به يف العديد من الدول العربية كمصر
 .وتدخل جماالت االقتصاد وللمسامهة يف التنمية الوطنية. يلكالسيكاعن جماهلا 

ضرورة مساعده احلكومة هلذه املؤسسات بتخفيض الرسوم والضرائب واإلعفاء  •
كالصناعات "لتشجيع توجيه هذه املؤسسات حنو قطاعات معينة ، منها يف بعض األحيان

 ).اجلنوب اجلزائري(ن حدة البطالة عاين مأو لتشجيع إقامتها يف مناطق حمرومة وت" احلرفية
خلق توعية أكثر عن طريق كل وسائل اإلعالم للتعريف بوجود صناديق وطنية  •

 .لضمان املخاطر
 احملدود فيجب اماهل بسبب رأسل التسويق يف هذه املؤسسات نظراً لضعف جما •

 تكاليف  وتدعيم مركزها التنافسي بالتقليل منومة أن تساهم يف تسويق منتجااعلى احلك
 15:باملنتج وذلك 

 املستوردة من الرسوم اجلمركية والتخفيف من الرسوم األولية املواد إعفاء •
 . املعاد استثمارها لألرباحواألعباء

وجيب على الدولة أن ختصص أموال أكثر هلذا القطاع حبيث تكون حصة تدعيم  •
 .هذه املؤسسات يكون أكثر يف برنامج النمو االقتصادي

ورات تكوينية لتمكني أصحاب املشاريع االستفادة من تقنيات ضرورة خلق د •
 .ريعرف على خطوات إجناح مثل هذه املشا والتع.التسيري

ضرورة خلق نظام معلومايت ميكن من استغالل املعطيات يف الوقت املناسب  •
  .مركز تنافسي يضمن بقائها وتطورهاالحتالل 
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يف اجلزائر تعود معظم مشاكلها  واملالحظ هو أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  •
اخلربة واملستوى التأهيلي  ونقص إىل مرحلة اإلنشاء ويرجع ذلك إىل ضعف روح املبادرة

  .لتسيري املشروع
 فيعود لضعف الدراسة التقنية واملالية إنشاءه املشروع بعد إجناح أما عدم  •

رجمة دورات مما يستدعي ب. للمشروع اليت تتم على مستوى البنك أو صندوق الضمان
 .ملشاريعللقائمني على دراسة هذه ا

  
 اهلوامـش

 
جتربة تشجيع املشاريع الصغرية يف سلطنة لعمان،  سعاد جلينة، عضو جملس إدارة غرف جتارة وصناعة 1

 .01ص ، 2005مارس 
 2007يب حممد الشيخ، دراسات اجلدوى اجلامعة العمالية املنصورة، دار النشر املغر 2
مصطفى يوسف كايف، جامعة تشرين، دور املشروعات الصغرية ىف التنميتني االقتصادية واالجتماعية، جملة  3

  .01، ص 05/09/2006الوحدة ،مؤسسة احلدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، الالذقية، 
تها ومعوقاا، مركز يإيهاب مقابلة، املشروعات الصغرية واملتوسطة أمه. ماهر حسن احملروق، د. د 4

  .03، ص 2006املنشآت الصغرية واملتوسطة، األردن آذار 
 22/11/2005 سوريا مازن جالل خريبك، يومية الثورة، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر 5

6 Journal officiel de la république algérienne N077article 4-5- 6-7 
 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، امللتقى العريب الرابع للصناعات حممد بن يوسف، املدير العام 7

  www.xinhuanet.com.2007 نوفمرب 26 / 25الصغرية واملتوسطة باليمن 
 12السعيد دراجي، دوراملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اخلوصصة باجلزائر جامعة قسنطينة ص  8
 .05مقابل، مرجع سابق، ص إيهاب . ماهر حمسن احملروق، د. د 9

ناجي مرجتي، املشروعات الصغرية واملتوسطة املفهوم واملشكالت وإطار التطوير، جامعة القاهرة، . د 10
 .2004يناير / 10/22مصر 

دورها ومكانتها يف االقتصاد "سعيد بريش، املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة يف اجلزائر 11
 .29، ص 2001 مارس 05ة باجي خمتار عنابة، العدد الوطين، جملة أفاق جامع

شييب عبد الرحيم، شكوري حممد، سوق العمل باجلزائر واثر السياسات االقتصادية التجميعية على  12
 خاص أزمة البطالة يف الدول العربية الد العاشر، دمعدالت البطالة، جملة التنمية والسياسات االقتصادية عد

 .43  ص2008طيط يوليو املعهد العريب للتخ
13 http//www.unica-na. Or g/cie2008documents/samia.ppt 
14 Source: www.FGAR.DZ 
15 Mr. Bensaci Zaim. President du conseil national consultative pour la promotion 
des P.M.E  en Algérie. 


