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Abstract:   

The study raises the issue of the sector performance of SMEs in Algeria. It has three main objectives: the 
first focuses attention on the various programs and support schemes dedicated to the development of SMEs, the 
second is to situate Algerian SMEs in The national economic fabric and to show the contribution of this sector 
in terms of job creation and wealth, the third is to identify the obstacles that hinder the development of these 
enterprises and hinder their development. 
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 :مقدمة
قدمة تواملتوسطة من األمور املعرتف �ا حاليا، على امتداد العامل يف الدول الصناعية املالصغرية لقد أصبح دور املؤسسات 

تساعدها على مسايرة التحوالت السريعة  من قدرة على التكيف ه هذه املؤسساتوكذلك يف االقتصاديات النامية، وذلك ملا متلك
جبانب قدرا�ا اهلائلة على اخرتاق األسواق الدولية، وبالتايل املسامهة يف النمو وتوفري فرص العمل، الزيادة يف حجم االستثمار، 

  .وتنمية الصادرات مما خيفف من حدة العجز يف ميزان املدفوعات
 تضمن االنتقال من التعلمغرية واملتوسطة دور أساسي يف التكوين املهين وتأهيل العمال، فهي كما تلعب املؤسسات الص

إال أن اإلبداع يف املؤسسات بحث والتطوير باملفهوم الكالسيكي مع غياب الربامج الرمسية لل،للعمل، وهي أيضا مصدر لإلبداع 
در�ا قهذا النوع من املؤسسات ترتبط بدرجة كبرية ب فسيةاتنوالزبائن، فالصغرية واملتوسطة ينشأ عن التعاون بني العمال واملوردين 

م أيضا عن طريق هذه ة واالنتقال إىل االقتصاد األخضر يتحتقيق التنمية املستدام ؛سني املستمر فيما تقدمه لزبائنهاعلى التح
إن املؤسسات الصغرية  ؛الدميومة املؤسسات، من خالل ترشيد استخدام الطاقة وتطوير منتجات وخدمات تستجيب ملصادر

االجتماعية، فهي  خالل قوة تواجدها يف احلياة واالجتماعي اجلهوي واحمللي من واملتوسطة هي مصدر أيضا لالستقرار االقتصادي
  .سجل حضورها يف املدن واملناطق الريفية على حد السواءتورد منتجات وخدمات يومية وبالتايل ت

الصغرية واملتوسطة القيام بكل هذا مبفردها جيب أن تساندها وتدعمها السياسة العامة، عن  ولكن ال تستطيع املؤسسات
وقات والقيود اليت تقف عطريق وضع اإلطار االقتصادي واالجتماعي الذي يدعم فكرة املقاوالتية وإنشاء املؤسسات واحلد من امل

  .أمام منو هذا القطاع وتطوره
ص وم أهم فصل من .اجلزائر مع بداية التسعينيات يف جمموعة من التوجهات أخذت تنمية املؤلقد شرعت : إشكالية البحث -أ

فصوهلا، حيث أعطت الدولة أمهية أكرب لدعم وترقية هذا القطاع من خالل �يئة املناخ االقتصادي اخلصب الذي ينمو ويتطور 
  .فيه

اشرتها الجزائر على مدار أكثر من عشريتين ونصف في هل ساهمت اإلصالحات التي ب: ومنه فالسؤال الرئيسي لبحثنا هو
  :الفرعية التالية؟ وتندرج حتته األسئلة الرفع والتحسين من أداء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ما هي أهم جوانب اإلصالح اليت مشلتها السياسة العامة لرتقية وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ -
 م يف حتقيق التنمية االقتصادية باجلزائر؟و  ص.ؤما مدى مسامهة قطاع امل -
 ما هي املشاكل والقيود اليت تضعف من أداء هذا القطاع وحتول دون تبوئه للمكانة اليت حيتلها يف الدول املتطورة وحىت النامية؟ -
 :هداف الدراسةأ - ب
 .مو  ص.هم اإلصالحات اليت شهدها قطاع املؤالتعرف على أ -
 .2016 - 2001يم أداء هذا القطاع خالل الفرتة تقي -
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 .حتديد أهم املشاكل واملعوقات اليت تضعف من أدائه -
عن مدى  ، جتعلنا نتساءللإن األزمة االقتصادية واملالية اليت تعيشها البالد جراء اخنفاض أسعار الربمي :أهمية الدراسة   - ج

وخصوصا ما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، ولذلك من املهم اجراء قة يف خلق اقتصاد بديل، جناعة السياسات الساب
  .دراسة حتليلية ملا مت تقدميه هلذا القطاع والنتائج احملققة من وراء ذلك

  :لقد قسمنا دراستنا هذه إىل ثالث حماور رئيسية على النحو التايل :هيكل الدراسة  -د
 .على مدار العشريتني األخريتني مو  ص.ملؤعرض ألهم جوانب اإلصالح اليت شهدها قطاع ا -
نسيج من خالل التعرف على خصائصها ووز�ا ضمن ال 2016 - 2001م يف اجلزائر خالل الفرتة و  ص.تقيم أداء قطاع املؤ -

 .االقتصادي، مث التعرف على مدى مسامهتها يف توفري مناصب الشغل، النمو والتصدير
 .تقف دون منو هذا القطاع وتطوره تاملشاكل والقيود اليت مازال -
  .لإلحاطة باملوضوع واإلجابة على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة  -ه

  :سياسة دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -أوال
 :الجانب القانوني -1

لقد اعتربت فرتة التسعينيات القفزة احلقيقية حنو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك من خالل 
املؤرخ يف  10 -90قانون : ويتطور فيه هذا القطاع، حيث مت إصدار ينموالشروع يف �يئة املناخ االقتصادي اخلصب الذي 

العديد من اإلصالحات يف جمال التسيري املايل، القرض واالستثمار، وملواصلة  واملتعلق بالنقد والقرض الذي مشل 14/04/1990
تدعم هذا القانون جبملة من القوانني والتشريعات التنظيمية املتممة واملعدلة، واليت تعد منعرجا هاما يف تدعيم   هذه اإلصالحات

واملتعلق برتقية االستثمار، الذي أقر مبدأ احلرية  05/10/1993الصادر يف  93/12القطاع، حيث مت إصدار املرسوم التشريعي 
  .الكاملة لالستثمار، وعلى أثره مت تأسيس وكالة وطنية �دف إىل تسهيل عمليات االستثمار

 2001أوت  20املؤرخ يف  01/03ومع بداية األلفية الثالثة تدعم اإلطار القانوين  لرتقية وتطوير االستثمار بصدور األمر 
، حيث وسع هذا القانون مفهوم االستثمار 2006املعدل واملتمم له والصادر سنة  06/08األمر رقم و املتعلق بتطوير االستثمار، 

االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز  فأصبح يشمل أيضا استعادة النشاطات يف إطار اخلوصصة الكلية أو اجلزئية وكذا 
جمموعة من التسهيالت والتحفيزات واألجانب خالل مرحلة اجناز االستثمار ومرحلة االستغالل اخلواص كما قدم للمستثمرين 

نظام استثنائي تستفيد منه االستثمارات اليت تنجز و نظام عام : اجلمركية، وتقدم هذه املزايا وفق نظامنيالضريبية والشبه ضريبية و 
  .)1(ة وكذا االستثمارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطينيف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدول

املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  18-01أيضا إصدار القانون  2001كما مت خالل سنة 
إذ حتدد من خالله اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي تنشط فيه هذه  مو  ص.املؤويعترب هذا القانون منعرجا حامسا يف تاريخ 

  .األخرية، فهو أول قانون  يعطي تعريف رمسي هلا وكذلك حيدد آليات دعمها وترقيتها
لقد مت إنشاء العديد من اهلياكل واهليئات املتخصصة �دف ترقية وتدعيم قطاع املؤسسات الصغرية  :المؤسساتي الجانب -2

 .طة واحلد من املشاكل واملعوقات اليت تواجههاواملتوس
حتولت إىل  1991م سنة و  بادرت اجلزائر بإنشاء وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات ص: PMEهيئات الدعم التابعة لوزارة  - أ

أنشأت الوزارة العديد من  سي هو ترقية هذا القطاع، ولتحقيق ذلك، هدفها األسا1994وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
  :اهليئات املتخصصة منها

مشاتل "م مؤسسات تسمى و  ص تنشأ لدى وزارة املؤ 18-01من القانون التوجيهي  12تطبيقا للمادة  :المشاتل -
احملصنة، ورشة الربط، نزل : م، ودعمها وميكن أن تأخذ أحد أشكال التاليةو  تتكفل مبساعدة املؤسسات ص" املؤسسات
 .)2(املؤسسات

مراكز "م هيئات حتت تسمية و  ص تنشأ لدى وزارة املؤ 18 -01من القانون التوجيهي  13تطبيقا للمادة  :مراكز التسهيل -
 .)3(واليت تقوم بإجراءات إنشاء املؤسسات وكذا مساعدة حاملي املشاريع وإعالمهم وتوجيههم ودعمهم ومرافقتهم" التسهيل
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 PMEوزارة  لدى ينشأ 18-01 من القانون التوجيهي 25تطبيقا للمادة  :PMEالمجلس الوطني االستشاري لترقية  -
جملس استشاري يكلف برتقية احلوار والتشاور بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومجعيا�م املهنية من جهة، والسلطات العمومية 

 .)4(من جهة أخرى
 : )5(هيئات دعم وتحفيز االستثمار - ب
بغرض محاية األجراء الذين يفقدون عملهم بشكل الإرادي، وهو  1994أنشأ سنة  :على البطالةالصندوق الوطني للتأمين  -

 .سنة على اجناز مشاريعهم 50 -30غني ما بني البالالبطالني دوي املشاريع و جهاز لدعم اليوم 
مكلفة بتشجيع ودعم ومرافقة الشباب البطال  1996أنشأت سنة  :ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   -

 .مؤسسة إنشاءالذين لديهم فكرة مشروع 
و�دف لتطوير االستثمار اخلاص والعام، احمللي واألجنيب  2001أنشأت سنة  :ANDI: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -

 .دون متييز من خالل اخلدمات واالمتيازات اليت تقدمها للمستثمرين
ويتمثل هدفها يف تسيري جهاز القرض املصغر  2004أنشأت  سنة  : ANGEMرض المصغر قلوطنية لتسيير الالوكالة ا -

 .من القرض املصغر يف تنفيذ مشاريعهم نوفق التشريع املعمول به ودعم ونصح ومرافقة املستفيدي
من أجل تزويد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  2005أنشأت سنة :  PME AND PMEالوكالة الوطنية لتطوير  -

م التحوالت العاملية ضبآلية قادرة على تنفيذ سياسة احلكومة يف جمال تنميته وترقيته بصفة عامة ومرافقته يف مسار تنافسيته يف خ
 .اجلديدة

مهمتها تسهيل احلصول على العقار  2007أنشأت سنة : ANIREFالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  -
 .الصناعي من خالل التوسط بني املستثمرين والسلطة املاحنة لالمتياز حيث تتوىل تسيري حافظتها العقارية

  : )6(الهيئات المساعدة على الحصول على التمويل البنكي - جـ 
 مؤقتة وهو تقنية للتمويل عن طريق امتالك مسامهات صغرية املال االستثماري  رأس :شركات رأس المال االستثماري - 

 : التالية شكالاألويأخذ 
 .  رأس مال املخاطر لتمويل إنشاء مؤسسة ·
 . رأس مال التطوير لتمويل تطوير مؤسسة ·

 7و 5مدة املسامهة بني و  %49القانون اجلزائري حدد املعدل األقصى ملسامهة شركة رأس املال االستثماري يف أي مؤسسة بـ 
هي فروع للبنوك التالية و  منها ما هو قيد اإلجنازو  هناك ستة شركات أس مال املخاطرة موجودة حاليا منها ما هو عملي: سنوات 

 :BADR ،BEA، BNA ،BDL ، CPA .  
يف سنة و  ،2000سنة  SOFINANCEمث شركة  1991ذلك سنة و  أول شركة أنشأت يف هذا ا�ال FINALEP و تعترب 
  . مت إنشاء اجلزائر لالستثمار 2009

 1998أنشئ سنة : ب أصحاب المشاريعصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشبا -
تتمثل مهامه يف منح و  ،2004انطلق نشاطه فعليا سنة و 2002  أنشئ سنة: FGAR" PME"صندوق ضمان قروض  - 

 . م بعد إقرار أهلية املشاريع للضمانات املطلوبة و الضمانات لفائدة املؤ ص
 2006وبدأ نشاطه الفعلي سنة  2004أنشئ سنة : " CGCIPME "م و  صصندوق ضمان قروض االستثمارات المؤ  - 

ويتوىل مهمة ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤ ص وم ، بعنوان متويل االستثمارات املنتجة للسلع واخلدمات 
  . املتعلقة بإنشاء جتهيزات املؤسسة وتوسيعها وجتديدها

 . 2004أنشئ سنة  :المصغرةصندوق الضمان المشترك للقروض  - 
 .2004أنشئ سنة و  :المشاريعقروض االستثمار للبطالين ذوي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار  - 
الرفع من أدائها، قامت اجلزائر بتطبيق جمموعة من الربامج لتأهيل و  مو  ص ؤحتسني تنافسية املدف � :التأهيل جانب-3

  : املؤسسات 
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ة وحتسني أداء يلصناعايهدف هذا الربنامج إىل ترقية التنافسية ): 2006-2000(برامج وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة   -  أ
مبسامهة مالية ملنظمة األمم املتحدة لتنمية الصناعة  2000املؤسسات الصناعية العامة واخلاصة وتأهيل حميطها املباشر، انطلق سنة 

UNIDO قدر مبائة وعشرون مليون دينار جزائري، ئيت ألف دوالر ومسامهة من وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة تاتقدر مبليون وم
مؤسسة على دراسات التشخيص  24مؤسسة من عمليات التأهيل الفعلي بينما اقتصرت  151استفادت من خالل هذا الربنامج 

  .)7(فقط
مليار دينار  6مدته ستة سنوات رصدت له ميزانية تقدر ب  2007انطلق سنة : م البرنامج الوطني لتأهيل المؤ ص و  - ب

مؤسسة استفادت من عمليات التشخيص االسرتاتيجي  279مؤسسة،  351جزائري، عدد املؤسسات اليت باشرت عملية التأهيل 
  .)8(مؤسسة من كافة عمليات التأهيل 32و

خلق و  مؤسسة 20,000هدف هذا الربنامج إىل تأهيل  ):2014 – 2010(م  و البرنامج الوطني لتأهيل المؤ ص -جـ 
عدد املؤسسات املنخرطة يف  ،)9(دج385736000000مؤسسة خالل نفس الفرتة، بتكلفة كلية للمشروع تقدر بـ  200,000

ملف مؤهل، كما بلغ عدد االتفاقيات املودعة  2602منها  4783بلغ  2016الربنامج إىل غاية �اية السداسي األول من 
  .)10(عند نفس التاريخ 1232وعدد االتفاقيات املوقعة  1320

   :)11(االجتماعي و  الجانب الضريبي التمويلي -4
يف هذا الصدد اختذت و  املتوسطة،و  املؤسسات الصغريةو  السياسة الضريبية يف اجلزائر موجهة لرتقية االستثمارو  1993منذ   -  أ

تنويع النسيج االقتصادي، حتقيق التوازن املتمثلة يف خلق مناصب العمل و  اإلسرتاتيجيةعدة إجراءات لتحقيق مجلة من األهداف 
 : تشجيع التصدير، سنذكر بعض منها فيما يليو  اجلهوي،و  القطاعي

 م املتواجدة يف الواليات القابلة لالستفادة من مساعدة صندوق اهلضاب العليا و لفائدة املؤ ص %15بنسبة  IBSختفيض  - 
 . لالستفادة من مساعدة صندوق اجلنوب م املتواجدة يف الواليات القابلة و للمؤ ص %20بنسبة و 
 . سنوات 5متنراست، ملدة و  على االستثمارات املتواجدة يف واليات أدرار، إليزي، %50بنسبة  IBSو IRGتقليص من  - 
 . سنوات بالنسبة لبعض فروع الصناعة 5ملدة  TAPو  IRGو IBSإعفاء مؤقت من  - 
 . التطويرو  للتجهيزات املتعلقة بالبحث م يعادله بالنسبةرس أيو  ةياإلعفاء من حقوق اجلمرك - 
 . التصديرو  اخلدمات املوجهة للتحويلو  احلقوق اجلمركية فيما خيص السلعو  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة - 
 . على العمليات املوجهة للتصدير IBSاإلعفاء الدائم من  - 
من التكلفة اإلمجالية  %25ون فوائد متثل منح قروض بد: هناك عدة إجراءات اختذت يف جمال التمويل نذكر منها  -  ب

إذا كانت تكلفته تفوق مليوين دينار وتقل أو  %20لالستثمار إذا كانت هذه األخرية أقل أو تساوي مليوين دينار، وبنسبة 
 . بالنسبة لالستثمارات املنجزة يف اجلنوب واهلضاب العليا %22ماليني دينار، وبنسبة  5تساوي 

حتسني ظروف االستخدام اختذت جمموعة و  تكوين عماهلمو  حث املؤسسات على التوظيفو  تكلفة العملدف ختفيض � - جـ
  : اإلجراءات أمههاو  من التدابري

هذا لفرتة قد تصل و  رتاك اإلمجايل لفائدة كل هيئة مستخدمة تشرع يف عمليات تكوين أو رفع مستوى عماهلاشاإلعفاء من اال - 
 . أشهر 3إىل 
 عمال أو أكثر 09التخفيض التكميلي حلصة أرباب العمل لالشرتاك يف الضمان االجتماعي لفائدة كل هيئة توظف  - 
 . ذلك ملدة سنةو  تضاعف تعدادها األصليو 
احلرفيني  املعلمنيو  من الراتب اخلام لفائدة اهليئات %7اليت تقدر بـ و  تكفل الدولة حبصة أرباب العمل يف الضمان االجتماعي - 
 . ين يوظفون أشخاصا يف إطار املساعدة على اإلدماج املهينالذ
سنوات بالنسبة لعمليات التوظيف اليت تقوم �ا كل هيئة عندما يربم العقد ملدة غري  3منح إعانة مالية شهرية للتشغيل ملدة  - 

 . حمددة
تم يف قطاعات السياحة، الصناعة تختفيض حصة اشرتاك أرباب العمل يف الضمان االجتماعي عن كل عملية توظيف  - 

 . التقليدية، الثقافة، الفالحة، البناء، واألشغال العمومية، اخلدمات، ملدة ستة أشهر
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  2016- 2001المتوسطة في الجزائر خالل الفترة و  أداء قطاع المؤسسات الصغيرة قييمت: ثانيا
  :يالوطنوزن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن النسيج االقتصادي  -1
من النسيج االقتصادي الوطين  )12(%99,9إن قطاع املؤسسات ص وم ميثل حويل  :الخاصقطاع فتي يغلب عليه الطابع   -  أ

اخلاص، كما  القطاعمنها تنتمي إىل  % 99,96مؤسسة،   1014075: �2016اية الفصل األول من   PMEحيث بلغ عدد 
  . 2000منها أنشأت بعد سنة  %76,6و 1990من املؤسسات أنشأت بعد  )13(%93,6أن 

 2016السداسي األول من  -2001م خالل الفترة  تطور عدد المؤ ص و: 01الجدول رقم 
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات 

  392013  293946  269806  245842  225449  207949  189552 179893  القطاع اخلاص

  626  666  739  874  778  788  788  788  القطاع العام

  126887  116347  106222  96072  86732  79850  71523  64677  احلرف التقليدية 

  519526  410959  376767  342788  312959  288587  261863  245358  ا�موع 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات 

  1013637  934037  851511  777259  711275  658737  618515  586903  القطاع اخلاص

  438  532  542  557  557  572  557  591  القطاع العام

  1014075  934569  852053  777816  711832  659309  619072  587494  ا�موع 

  : باالعتماد على نيمن إعداد الباحث:  المصدر       
نشرية املعلومات االقتصادية واإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظومات اإلعالمية  -

 . ، على التوايل16، 14، 10، 8، 6، 2، األعداد 2009إىل  2001واإلحصائية لسنوات من 
، 18، األعداد 2016إىل السداسي األول من  2010سنوات من نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لل -

 www.mdipi.gov.dz: ، متوفرة على املوقع29، 28، 26، 22، 20
 2016 األولالسداسي -2001تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة : )1(الشكل رقم 

  
 بناء على معطيات اجلدول السابق نيالباحث إعدادمن  :المصدر    

 %40بـ  2005و 2001هذه الزيادة بني سنة  ردقوم يف تزايد مستمر حيث ت من خالل اجلدول نالحظ أن عدد املؤ ص
بلغ و  %6زيادة من سنة ألخرى تتجاوز النسبة ، و %51بـ  2015و 2010بني سنة و  %81بـ  2010و 2005بني سنة و 

حيث  2008و 2007بني سنيت  بةسنخالل فرتة الدراسة مع تسجيل أعلى  %10من  أكثرالنمو السنوي معدل متوسط 
 .PMEيرجع ذلك إىل إدماج أصحاب املهن احلرة يف منظومة و  %26,42وصلت إىل 
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 244570ع أضعاف حيث انتقل من ب منو القطاع اخلاص الذي زاد بأكثر من أر 
 350العمومية اخنفاضا ب PMEيف املقابل سجلت 

 . اخلوصصة اليت باشر�ا الدولة يف إطار التوجه حنو اقتصاد السوق
 414800من أكثر إنشاءلقد مت :  "أشخاص معنويين

، ، أي )باملالحق 2اجلدول رقم (   2016السداسي األول 
مؤسسة مشطوبة  6000مؤسسة أي أكثر من  84153
تقابل " وفاة"حالة شطب  21أي   %21ر بـ يقد

البريوقراطية، صعوبة  :من األسباب بعضها يتعلق باحمليط
البعض اآلخر باملؤسسة ضعف الذمة املالية للمؤسسة عند االنطالق، 

 املبذولة من طرف السلطات العمومية يف جمال خلق
PME/1000  ساكن، فحسب اإلحصائيات اخلاصة
 16PME/1000هذا املؤشر لـ  خفضنوي )14(ساكن

ف أشخاص معنويني، مع وجود فروقات معتربة من منطقة إىل أخرى، حيث تقدر يف 
ساكن، بينما يف اجلنوب فيقدر هذا املؤشر بـ  1000

يلفت   2011ساكن يف دول االحتاد األورويب، ويف سنة 
  . ساكن 1000

من  %69: )15( 2016حسب اإلحصائيات اخلاصة بالسداسي األول من 
اجلنوب الكبري و  تتمركز يف اهلضاب العليا بينما منطقة اجلنوب

عدم جناح السياسات املتعاقبة و  من اإلمجايل، وهذا ما يعين ضعف يف سياسة التوازن اجلهوي،

  

عدد (تغلب عليه املؤسسات املصغرة  PMEن النسيج االقتصادي لـ 
عدد العمال من ( %2,7من إمجايل املؤسسات، يف املقابل ال تشكل املؤسسات الصغرية سوى 

22%

 "معنويينأشخاص"

الضمال
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 منو القطاع اخلاص الذي زاد بأكثر من أر إىل PMEامللحوظ يف و  يرجع هذا التطور املعترب
يف املقابل سجلت  ،�2016اية السداسي األول من  1013637إىل  2001

اخلوصصة اليت باشر�ا الدولة يف إطار التوجه حنو اقتصاد السوقو  يرجع ذلك لعمليات التصفيةو  خالل نفس الفرتة
أشخاص معنويين"الوفيات في صنف المؤسسات الخاصة معدالت عالية من 

السداسي األول  -2002خالل الفرتة معنويني   أشخاصمؤسسة خاصة صنف 
84153مؤسسة، كما سجل هذا الصنف شطب  29000مبعدل سنوي متوسط 

يقد لإلنشاءاتبطريقة ثالثية بسيطة جند املعدل السنوي للوفيات بالنسبة 
من األسباب بعضها يتعلق باحمليط ل مرتفع، حيث تفسر هذه الوفيات بالعديدديعترب هذا املع

البعض اآلخر باملؤسسة ضعف الذمة املالية للمؤسسة عند االنطالق، و  إخل،... التمويل، صعوبة احلصول على العقار الصناعي 
 . إخل... قدم أساليب التسيري، عدم جاهزية املؤسسة للمنافسة

املبذولة من طرف السلطات العمومية يف جمال خلقبالرغم من كل ا�هودات : وليدكثافة القطاع دون مستوى المعدل ال
PME 45تبقى كثافة القطاع أقل من املعدل املقبول دوليا واملقدر بـ 

ساكن 23PME/1000، قدرت كثافة املؤ ص وم بـ 2016بالسداسي األول من 
ف أشخاص معنويني، مع وجود فروقات معتربة من منطقة إىل أخرى، حيث تقدر يف صنساكن بالنسبة للمؤسسات اخلاصة 

PME/1000  12ساكن، ويف اهلضاب العليا بـ PME/1000
  . ساكن 1000

ساكن يف دول االحتاد األورويب، ويف سنة  PME/1000 57بـ  2010املقارنة قدر هذا املعدل سنة 
PME/1000 39ساكن ويف أملانيا  PME/1000 54كثافة املؤ ص وم يف فرنسا 

حسب اإلحصائيات اخلاصة بالسداسي األول من : غير عادلو  توزيع جغرافي غير متوازن
تتمركز يف اهلضاب العليا بينما منطقة اجلنوب %22و تتمركز يف الشمال،" أشخاص معنويني"املؤسسات اخلاصة 

من اإلمجايل، وهذا ما يعين ضعف يف سياسة التوازن اجلهوي، %9فال حتظى باستقبال سوى 
  .ضاب العليااهلو  اخلاصة بتنمية اجلنوب

  نيمن إعداد الباحث :المصدر                           
ن النسيج االقتصادي لـ إ: PMEالمؤسسات المصغرة على قطاع 

من إمجايل املؤسسات، يف املقابل ال تشكل املؤسسات الصغرية سوى  97%بـ ) 10العمال أقل من 
  . )16( )249و 50عدد العمال بني ( %0,3املتوسطة و 

69%

%
9%

"الخاصةالمؤسساتتوزيع (02)رقمالشكل
جغرافيا

الضمال العلیاالھضاب الجنوب

تقييم أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة 

مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 

يرجع هذا التطور املعترب
2001مؤسسة سنة 

خالل نفس الفرتة مؤسسة
معدالت عالية من   -  ب

مؤسسة خاصة صنف 
مبعدل سنوي متوسط 

بطريقة ثالثية بسيطة جند املعدل السنوي للوفيات بالنسبة و  سنويا
يعترب هذا املعو  إنشاء  100

التمويل، صعوبة احلصول على العقار الصناعي 
قدم أساليب التسيري، عدم جاهزية املؤسسة للمنافسة

كثافة القطاع دون مستوى المعدل ال  - جـ 
تبقى كثافة القطاع أقل من املعدل املقبول دوليا واملقدر بـ  PMEوترقية 

بالسداسي األول من 
ساكن بالنسبة للمؤسسات اخلاصة 

19PMEبـ الشمال 
15PME/1000

املقارنة قدر هذا املعدل سنة  وعلى سبيل
كثافة املؤ ص وم يف فرنسا 

توزيع جغرافي غير متوازن -د
املؤسسات اخلاصة 

فال حتظى باستقبال سوى 
اخلاصة بتنمية اجلنوب

                  
المؤسسات المصغرة على قطاع  هيمنة-ه

العمال أقل من 
املتوسطة و  ،)49إىل  10
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يف االحتاد األورويب تشغل اقل من من املؤسسات 
 %95يف فرنسا حوايل و  %14,7أقل نسبة بأملانيا 

لكن املؤسسات املصغرة يف الدول املتقدمة تتمتع بالتحكم 
هذا ما ليست عليه و  وليةدحضور يف األسواق احمللية وال

   :العموميةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر تمركز في قطاع الخدمات، البناء واألشغال 
  حسب قطاعات النشاط

  العدد %
0,7  7094  

0,32  3201  
16,68  169124  
9,79  99275  

49,49  501645  
23,02  233298  

100  1013637  

Source : Bulletin d’information statistique de la PME n°29, 
édition novembre2016, p 12 

أي حوايل نصف املؤسسات تنتمي إىل هذا  49,49%
يف ، )مؤسسة 53812( %11مؤسسات النقل بـ 

ل ، بينما ال ميث %16,68مث يليه قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة 
ة تعترب ضعيفة بالنسبة لبلد غين بالطاقة، وله جتربة ألكثر 

 %26,5جند يف املرتبة األوىل الصناعات الغذائية بنسبة 
مؤسسة أي حوايل  18784، مث صناعة اخلشب والورق بـ 

 فرص العمل كقطاع الفالحة، الصناعةو  إن هذه النسب تبني أيضا فشل السياسات املتبعة لتطوير القطاعات املنشئة للثروة
سوق البناء  أوال: هذا ما يفسر بالعوامل التالية 

البىن التحتية اليت أجنزت خالل السنوات األخرية، و 
مع القطاعات األخرى، كذلك ال تتطلب هذه  نطالق مقارنة
  

PME

المصغرةالمؤسسات
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  نيمن إعداد الباحث :المصدر                        
من املؤسسات  10/9هيمنة املؤسسات املصغرة هي مسة أغلب االقتصاديات حيث جند 

أقل نسبة بأملانيا و  ،%96,7املصغرة تتواجد يف اليونان على نسبة من املؤسسات 
لكن املؤسسات املصغرة يف الدول املتقدمة تتمتع بالتحكم و  منها ال تشغل أي عامل، %65و TPEمن املؤسسات هي من نوع 

حضور يف األسواق احمللية والو  ا أكثر تنافسيةيف التكنولوجيا والتقنيات احلديثة للتسيري مما جيعله
  . املؤسسات املصغرة الوطنية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر تمركز في قطاع الخدمات، البناء واألشغال 
حسب قطاعات النشاط PMEتوزيع : 02الجدول رقم 

العدد   قطاع النشاط
7094   الفالحة   -
3201   الطاقة واخلدمات املتصلة �ا : احملروقات  -

169124   . البناء واألشغال العمومية -
99275   الصناعات التحويلية  -

501645   ]. حتوي املهن احلرة[اخلدمات  -
233298   .احلرف التقليدية -

1013637   المجموع
Bulletin d’information statistique de la PME n°29, Ministère de l’Industrie et des Mines, 

49,49يف قطاع اخلدمات بنسبة   PMEنالحظ من خالل اجلدول متركز 
مؤسسات النقل بـ و  )مؤسسة 111174( %22القطاع الذي تغلب عليه املؤسسات التجارية بـ 
مث يليه قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة  %23,02املرتبة الثانية جند قطاع احلرف التقليدية بنسبة 

ة تعترب ضعيفة بالنسبة لبلد غين بالطاقة، وله جتربة ألكثر بسنمؤسسة فقط وهذه ال 99275بـ  %9,79القطاع الصناعي سوى 
جند يف املرتبة األوىل الصناعات الغذائية بنسبة  التحويلية من مخسني سنة يف ا�ال الصناعي، بالنسبة ألهم الصناعات

، مث صناعة اخلشب والورق بـ )مؤسسة 21654( %22، مث مواد البناء حبوايل )مؤسسة

إن هذه النسب تبني أيضا فشل السياسات املتبعة لتطوير القطاعات املنشئة للثروة
هذا ما يفسر بالعوامل التالية و  األشغال العموميةو  السياحة، حيث نالحظ توجه عام لقطاع اخلدمات

و املشاريع اخلاصة بالسكنات  را حلجمظالعمومية عرف تطورات هامة ن
نطالق مقارنةاالثانيا قطاع اخلدمات والبناء تتطلب استثمارات ضعيفة نسبيا عند 

  . التسويقو  التمكن من التقنيات احلديثة يف التسيري واإلنتاجو  القطاعات اإلبداع

97%

2.70% 0.30%

PMEأنواع: (03)مقر الشكل

TPEالمؤسسات الصغرةالمؤسسات PE المتوسطةالمؤسسات ME

تقييم أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة 

مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 

                        
هيمنة املؤسسات املصغرة هي مسة أغلب االقتصاديات حيث جند 

على نسبة من املؤسسات وأ ،عمال10
من املؤسسات هي من نوع 

يف التكنولوجيا والتقنيات احلديثة للتسيري مما جيعله
املؤسسات املصغرة الوطنية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر تمركز في قطاع الخدمات، البناء واألشغال  نسيج-و

-
-
-
-
-
-

Ministère de l’Industrie et des Mines, 

نالحظ من خالل اجلدول متركز 
القطاع الذي تغلب عليه املؤسسات التجارية بـ 
املرتبة الثانية جند قطاع احلرف التقليدية بنسبة 

القطاع الصناعي سوى 
من مخسني سنة يف ا�ال الصناعي، بالنسبة ألهم الصناعات

مؤسسة 26340(
19%  . 

إن هذه النسب تبني أيضا فشل السياسات املتبعة لتطوير القطاعات املنشئة للثروة
السياحة، حيث نالحظ توجه عام لقطاع اخلدماتو 

العمومية عرف تطورات هامة ن واألشغال
ثانيا قطاع اخلدمات والبناء تتطلب استثمارات ضعيفة نسبيا عند 

القطاعات اإلبداع
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  :التشغيلالمتوسطة في و  مساهمة المؤسسات الصغيرة -2
  .2016السداسي األول  2001خالل الفترة  PMEعدد مناصب الشغل التي توفرها : 03الجدول رقم 

  2008  2007  2006 2005  2004  2003  2002  2001  السنة 

  154  1355399  1252647  1157856  838504  705000  684341  634375  مناصب العمل

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009  السنة 

  2487914  2371020  2157232  2001892  1848117  1724197  1625686  1546584  مناصب العمل 

      Source : Bulletin d’information statistique de la PME  

من خالل اجلدول نالحظ زيادة مستمرة يف عدد مناصب الشغل اليت توفرها املؤ ص وم حيث مت خالل فرتة دراسية خلق 
 %98م اخلاصة اليت تشغل أكثر من و  ترجع هذه الزيادة يف مناصب الشغل إىل منو املؤسسات صو  منصب عمل 1.853.539

،  %0,4بـ  2009و 2008ة زيادة بني سنيت بسنأدىن و  %38بـ  2005و 2004بلغت أعلى نسبة زيادة بني سنيت  ، العمال من 
% 27.30وهذا ما ساهم يف اخنفاض معدالت البطالة اليت انتقلت من ، %10كما بلغ معدل النمو السنوي املتوسط أكثر من 

 ف كل مؤسسةظمتوسط ما تو  ،2015سنة  %11,2و 2010سنة % 10 إىللتصل  2005سنة  %15.3اىل 2001سنة 
  .عمال  3و 2أي ما بني  2.45

استقرارها، فلقد عرفت اجلزائر خالل العشريتني و  ة ال يكفي إلعطاء صورة حقيقية عن مناصب الشغليإن التقييم من الناحية الكم
 2010يف سنة و  ،%38,24 2005سنة  )17(ة العمل الدائمبسناألخريتني توجها حنو سوق العمل املؤقت، حيث بلغت 

 .  %42,87ارتفعت نوعا ما لتصل إىل  2015بينما سنة   33,4%
سنة  %7,4م يف إمجايل التشغيل عرفت حتسنا خالل السنوات األخرية، حيث انتقلت من  و إن مسامهة قطاع املؤ ص - 

لكنها تبقى دون املستوى الذي و ، 2015سنة  %20، لتصل إىل 2010سنة  %15، و2005سنة   %21,2إىل  2001
تساهم  (Ayyagari, Beck and Demirguç-Kunt 2003)حىت النامية، فحسب و  حيققه هذا القطاع يف الدول املتقدمة

من مناصب العمل الكلية يف الدول ذات اإليراد العايل بينما تتجاوز هذه النسبة يف الدول   %65م بنسبة و  املؤسسات ص
 . على التوايل %30،  %55املنخفض و  ذات اإليرراد املتوسط

جنوب  ،%76، تركيا  %50يف تونس، املغرب  %56 :يف إمجايل التشغيل  PME مسامهة و على سبيل املقارنة تقدر نسبة
اليونان  ،%65 الدامنارك، %62,5حيث جند هذه النسبة يف أملانيا تساوي  ،%67بالنسبة لدول االحتاد األورويب ، %60افريقيا 
  .)18(%68,9، بولونيا %79,3مالطا  ،86,5%

م دور هام يف خلق و  كما ذكرنا سابقا فإن املؤ ص: مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الثروة -3
القيمة املضافة واليت تقيس حجم االنتاج الذي تنتجه وتبيعه كل املؤسسات يف خمتلف القطاعات، والقيمة املضافة على الصعيد 

  . PIBمتثل الناتج االمجايل اخلاموطين ال
 :اخلام كما يلي اإلمجايلم يف الناتج و  مسامهة املؤ ص )19( (Ayyagari, Beck and Demirguç-Kunt 2003)ولقد حدد
املنخفض واملتوسط  اإليراديف الدول ذات  %40وحوايل  %15العايل، أكثر من  اإليراديف الدول ذات  PIBمن  %55أكثر من 
  .على التوايل

  2014- 2010- 2005للفترات  PIBHHمساهمة القطاع الخاص والعام في  :04رقم الجدول
  )الوحدة مليار دينار(                                                                                                         

  2014  2010  2005  القطاع القانوين
  %  القيمة  %  القيمة  %  لقيمةا

  PIB 651  21.59  816.8  16.41  1187.93  13.9حصة العام يف 

  PIB  2364.5  78.41  4162.02  83.59  733865  86.1يف  حصة اخلاص

  100  8527  100  4978.82  100  3015.5  ا�موع

       Source : bulletin d'information statistique de la pme. 
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  %86.1 مليار دينار أي ما نسبته 7338.65: 2014ن قبل القطاع اخلاص سنة بلغت القيمة املضافة احملققة م
وهذا ما يدل على تراجع القطاع العام أمام التطور التدرجيي  78.41بـــ  2005يف حني قدرت هذه النسبة سنة    PIBHHمن

  .ملكانة القطاع اخلاص يف االقتصاد
، إذ جتاوز معدل منوه )باملالحق 02اجلدول رقم (حتسنا ملحوظا  2015- 2005خالل الفرتة  PIBHHلقد عرف 

، معدل )%21.1مدعما باحملصول الفالحي الذي عرف منو قدره ( % 9.6بـــ  2009، حمققا أعلى نسبة منو سنة %5السنوي 
نستعرض اجلدول  PIBHHخالل الفرتة، وملعرفة حصة القيمة املضافة لكل قطاع اقتصادي يف  %6.6النمو املتوسط قدر بــــ 

 :التايل
  .2014القيمة المضافة ألهم القطاعات االقتصادية لسنة : 05 الجدول رقم

 )الوحدة مليار دينار جزائري(
  القطاع القانوين  القيمة %

  الفالحة    
  اخلاص  1758.18  99.25
  العام   13.31  0.75
  ا�موع  1771.49  100

  البناء واألشغال العمومية    
  اخلاص  1438.51  83.14
  العام   291.68  16.86
  ا�موع  1730.19  100

  اخلدمات    
  اخلاص  3553.44  88.59
  العام   457.46  11.41
  ا�موع  4010.9  100

  الصناعة    
  اخلاص  291.53  87.40
  العام   42.02  12.60
  ا�موع  333.55  100

Source : bulletin d'information statistique de la pme n°28, Ministère de l’Industrie et des 
Mines, édition mai 2016, p38. 

   
، القيمة املضافة هلذا )باملالحق02اجلدول رقم ( % 6.56در بــــ قت 2015- 2005حقق نسبة منو متوسطة خالل الفرتة : الفالحة

  .2014خالل سنة  PIBHHمن  %20.77القطاع متثل 
القيمة املضافة هلذا القطاع متثل  ،%8.18تقدر بـــ  2015-2005ل الفرتة حقق نسبة منو متوسط خال: البناء واألشغال العمومية

  .2014خالل سنة  PIBHHمن  20.29%
حقق نسبة " النقل واالتصال، واخلدمات املقدمة للمؤسسات الفندقة، واإلطعام، التجارة والتوزيع: "يضم هذا القطاع : اخلدمات

  .2014خالل سنة  PIBHHمن  %47.04خالل نفس الفرتة، القيمة املضافة هلذا القطاع متثل  %7.14منو متوسطة تقدر ب 
خالل نفس  %4.56حقق نسبة منو متوسطة تقدر بـــ " الصناعات الغذائية، اجللود واألحذية: "يضم هذا القطاع : الصناعة

 هذا ما يدل على ضعف أداء االقتصادو ، 2014خالل سنة  PIBHHمن  %3.9الفرتة، القيمة املضافة هلذا القطاع متثل 
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تقدر نسبة مسامهة الصناعات التحويلية  يف تونس ، فمثال%14لدول النامية بـــ هذه النسبة يف ا رداجلزائري، حيث يف املتوسط تق
  .( 2016) % 35.4بPIBمن 

هو منو هش وال يعول عليه كثريا يف جمال التشغيل  PIBHHمن خالل عرض هذه النسب ميكن أن نقول أن النمو الذي شهده 
خدمات، (عن القطاعات ذات األصول غري القابلة للمبادلة  من هذا النمو ناتج %75والتنمية الشاملة، حيث أن أكثر من 

املتمثلة خاصة يف النفقات  اإلنتاجضعيفة يعتمد باألساس على الزيادة يف عوامل  إنتاجيةو ، كما أنه منو توسعي وذ...)لبناء ا
  .العمومية واليت كانت املنشط األول للقطاعات احملققة ملعدالت منو عالية

م يف التصدير حناول التعرف على واقع الصادرات خارج و  قبل حتليل مسامهة املؤ ص: م في الصادراتو  مساهمة المؤ ص-4
  : هذا ما يوضحه اجلدول التايل و  احملروقات،
   2016-2009الصادرات خارج المحروقات في الجزائر خالل الفترة  :06رقم الجدول 

  )مليون دوالر: الوحدة(                                                                                                                 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة 

 1781 1969 2582 2165 2026 2026 1526 1066 الصادرات خارج احملروقات 

 28883 34668 62886 65917 71866 73489 57053 45194 إمجايل الصادرات 

 %6.2 %5.7 %4.1 %3.3 %2.9 %2.8 %2.7 % 2.4 نسبة 
    Source : CNIS (centre national sur l'information statistique des douanes) 

نسبة هامشية من إمجايل الصادرات، حيث بلغت سنة  سوى من اجلدول نالحظ أن الصادرات خارج احملروقات ال تشكل
عن السنة السابقة، أما عن تشكيلة %9.55مليار دوالر مسجلة اخنفاض قدره  1.78، أي ما يعادل  %6.2ما نسبته  2016

عادل من إمجايل الصادرات أي ما ي% 4.5فهي تتكون أساسا من املواد النصف مصنعة و اليت تشكل الصادرات خارج احملروقات 
ما قيمته و  %0,29بنسبة  خام مواد ،مليون دوالر 327من إمجايل الصادرات أي  %1,13مليار دوالر، مواد غذائية بنسبة  1,3
  . على التوايل  %0,06و %0,18يف األخري جتهيزات صناعية ومواد استهالكية بنسبة و  مليون دوالر 84

متركز و  رة على القطاعصغواملتمثلة يف هيمنة املؤسسات امل الوطنيةم و  من التحليل السابق واستنادا إىل خصائص املؤ ص
من املؤسسات تنتمي إىل قطاع الصناعات  %9,79" رقابل للتصدي إنتاجأغلبية املؤسسات يف قطاعات ال تتيح هلا تقدمي 

اورة فمثال يف املغرب تقدر م يف التصدير جد ضئيلة خصوصا إذا ما قورنت بدول جمو  ، ميكن القول أن مسامهة املؤ ص"التحويلية
ملؤسسات املصدرة من ا %90و PMEمن الصادرات حتققها  % 80يف تونس و  ،%30يف التصدير أكثر من   PMEمسامهة 
 ". Sous-traitance"ة من الباطن ولتقوم باملقا

قدر بـ  2016 يف ، يف حني عدد املؤسسات املصدرة يف فرنسا2017مؤسسة يف  727عدد املؤسسات املصدرة يف اجلزائر  - 
 . PMEمنها  %80و مؤسسة 310000يف أملانيا و  ،PMEمنها  %95مؤسسة  124100

م يف اجلزائر مازال ضعيفا بالرغم من كل اإلصالحات املتخذة و  من خالل هذا العرض ميكن القول أن أداء قطاع املؤ ص - 
 . األخري من هذا البحثقيود سنتعرف عليها يف اجلزء و  هذا يعود لعدة عراقيلو  ترقيتهو  لتطويره
  المتوسطة في الجزائرو  تقدم المؤسسات الصغيرةو  القيود التي تقف أمام نموو  العراقيل: ثالثا 

على الرغم من اجلهود اليت بذلتها اجلزائر لتشجيع االستثمار ودعم املقاوالتية إال أن مناخ األعمال مل  :قيود بيئة االستثمار -1
، حيث سجلت اجلزائر تراجعا "Doing Business"يتحسن، وهذا ما يؤكده تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدويل 

 163/189 املرتبةمث ، DB 2010حسب  136/183إىل املرتبة DB 2005حسب  اقتصاد 183من أصل  128من املرتبة 
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، وهذا نتيجة جمموعة من DB 2017في اقتصاد 190من أصل  156 أماكن وحتتل املرتبة 7لتكسب ،  DB2016حسب
  . احلصول على رخصة البناء، الربط بالكهرباء، وتسديد الضرائب ،ل إنشاء املؤسساتااإلصالحات اختذت يف جم

  .مقارنة بين الجزائر ، تونس، والمغرب في مجال إنشاء المؤسسات: 07 الجدول رقم

ترتيب سهولة   االقتصاد
  ممارسة األعمال

عدد 
من متوسط %(التكلفة   عدد األيام  اإلجراءات

  )دخل الفرد
املال األدىن املدفوع  رأس
  )من دخل الفرد %(

ترتيب إنشاء 
  مؤسسة

  اجلزائر 
  املغرب 
   تونس

156 
68 
77 

12  
04 
09  

20  
9,5 
11  

11,1  
9,7 
4,7  

0,0  
0,0 
0,0  

142  
40 

103  
  Source : Doing Business 2017 

تونس، يتمثل و  من خالل اجلدول ميكن مالحظة أن اجلزائر أقل متيزا يف كل املؤشرات املتعلقة بإنشاء مؤسسة مقارنة باملغرب
هو أكرب من تونس و  إجراء 12املؤشر الرئيسي يف عدد اإلجراءات اإلدارية لتسجيل مؤسسة جديدة، حيث أنه يف اجلزائر يتطلب 

يوم يف اجلزائر، بينما  20، بالنسبة ملعاجلة اإلجراءات تستغرق )إجراءات 4(ثالث أضعاف ما حيدث يف املغرب و  )إجراءات 9(
 ،اآلجالو  التكاليفارتفاع  ،بالتايل ميكن القول أن تقل اإلجراءاتو  ايل نصف املدة كافية إلمتام العملية،املغرب فحو و  يف تونس

  . مو  تطوير املؤ صو  والفساد تعترب من أهم العوامل اليت تقف أمام ترقية االستثمار اخلاص الرشوة ،غياب الشفافية
 :القيود المالية -2
إن حصول املؤ ص وم على القروض الطويلة وحىت القصرية األجل هو أمر يف غاية الصعوبة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات املصغرة  

 % 3,3:  )20(من املؤسسات املوجودة % 71والذي مشل  2011الوطين لإلحصائيات  الديوانفحسب االستقصاء الذي أجراه 
تعتمد ] كل القطاعات[من املؤسسات  %83,2صدر أساسي لتمويلها، بينما كم  البنكيةتعترب القروض "فقط من املؤسسات 
وميكن أن نرجع  ،]ANSEJ/ ANDI[...من إمجايل املؤسسات استفادوا من هياكل الدعم املايل  %4على أمواهلا اخلاصة، 

شروط اإلقراض والضمانات املطلوبة، ثقل اإلجراءات  :منهاإىل عدة أسباب  PMEهذا الصعوبات التمويلية اليت تعاين منها 
طبيعة املؤ ص  متالءوطول مدة معاجلة ملفات القرض، ارتفاع معدالت الفائدة، ضعف اهلندسة املالية وعدم توفر منتجات مالية 

  . إخل....وم، عدم وجود بنوك متخصصة يف متويل املؤ ص وم 
 :رسميالغير إغراق السوق وانتشار القطاع   -3
إن املتضرر األكرب من عملية إغراق السوق وانتشار القطاع غري الرمسي هو القطاع اخلاص الذي يفقد الكثري من مقومات املنافسة  

يف السوق بسبب دخول بضائع من خارج احلدود بأسعار أقل بكثري من أسعار املنتوجات احمللية، لذلك جيب على السلطات 
  . حلماية املنتوجات الوطنية من املنافسة غري املتكافئةالعمومية اختاذ التدابري الالزمة 

 :القيود المرتبطة بالمعلومات -4
هذه الوضعية ال تساعد بأي حال من األحوال على و  املتوسطة الوطنية يف بيئة معلوماتية ضعيفة جداو  تعيش املؤسسات الصغرية 

 :ذلك بسببو  تنميتهاو  منوها
 . انعدام بنوك املعلومات اإلحصائيةو  عدم وجود نظام معلومات وطين، - 
 ). الوطين، اجلهوي، احمللي(نقص املعطيات ودراسات السوق  - 
 ). باألنرتنتغري موصولة  PMEمن  %80(صعوبة الوصول إىل مصادر املعلومات املتخصصة  - 
 . إخل...غياب املعلومات حول فرص االستثمار، املنافسة، املتعاملني االقتصاديني - 
 :بسوق العمل القيود المرتبطة -5
 : كن أن نذكر أمهها فيما يلي مي 
 . إخل...خرباء يف اإلدارة، التسيري، تقنيني املؤهلني: نقص اليد العاملة املؤهلة - 



 2016-2001تقييم أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة 
  مطاي عبد القادر. د+ بوقادير ربيعة . د .ط                            

 286 -273، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112 مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 
284 

االحتياجات احلقيقة للمؤسسات يف جمال التقنيات احلديثة يف اإلدارة، و  عدم التوافق بني التكوين املقدم من طرف اجلامعات - 
 . إخل..   .التسيري، التسويق

 .لتكوين وضعف الربامج املعتمدةا يف عدم وجود معاهد متخصصة - 
 . صعوبة التحكم يف اللغات األجنبية من قبل حاملي الشهادات - 
 :القيود المرتبطة بالعقار الصناعي -6
 : املتوسطة وذلك لعدة أسباب منهاو  إن احلصول على العقار الصناعي يعترب من أهم العوائق اليت تواجه املؤسسات الصغرية 
 . ارتفاع تكاليف احلصول عليهاو  نقص العقارات الصناعية - 
 ]. سنوات 5متوسط مدة احليازة ما بني سنة و[نقص الشفافية يف دراسة امللفات باإلضافة إىل ثقل إجراءات وطول مد�ا  - 
 . من جهات الوطنثريمشكلة عقود امللكية اليت ال تزال قائمة يف الك - 
موضوع و  شروط التنازل على األراضيو  كيفيات وآجالو يمي الذي حيدد طرق ظالقانوين والتن اإلطارقص وغياب أحيانا ن - 

 . متابعة ذلك الحقاو  استخدامها
   .األراضي عموما ال تتبع جهة إدارية واحدةجلهات املتدخلة فتعدد ا - 

   :الخاتمة
ييم أدائه بعد مرور أكثر من تقو  ضمن النسيج االقتصادي، PMEحاولنا من خالل هذا البحث العرف على وزن قطاع 

اجلانب التشريعي ، اجلانب املؤسسايت، اجلانب التأهيلي : اليت مست عدة جوانبو  اهونصف من اإلصالحات اليت شهد تنيعشري
مؤسسات يتكون من ) %99,99(يكاد يكون خاص  PMEاملتاحة وجدنا أن قطاع  اإلحصائياتاخل،  من خالل معاينة ...

البناء  ،)%23.03(احلرف التقليدية  ،)%49.49(يف قطاع اخلدمات أغلبيتهاتنشط  ،)TPE  %97(فتية وذات حجم صغري 
ساكن، مع وجود فروقات معتربة بني  PME/1000 23كثافة القطاع دون املعدل الدويل بـ  ؛)%16,68(واألشغال العمومية 

حالة  100حالة وفاة تقابل  21، أي )%21(الشمال، اهلضاب العليا، واجلنوب، يعرف هذا القطاع معدل عايل من الوفيات 
  . إنشاء جديدة

هذا ما و  خلق الثروة،و  مع متيز هذا القطاع باخلصائص السابقة ميكن جزم مسبقا بضعف مسامهته يف توفري مناصب الشغل
سنة  %15إىل  2005سنة  %12,2يف إمجايل التشغيل من  PMEأكدته اإلحصائيات حيث ارتفعت نسبة مسامهة قطاع 

عمال، بالنسبة ملسامهة هذا القطاع يف خلق  3و 2، متوسط ما توظف كل مؤسسة ما بني 2015يف  %20، لتصل إىل 2010
- 2005الفرتة خالل  %6.6ا حيث بلغ معدل النمو املتوسطظا ملحو احملروقات حتسن خارج  PIBفقد عرف : القيمة املضافة 

املتمثلة يف النفقات العمومية واليت كانت املنشط  اإلنتاجولكن هذا النمو توسعي يعتمد باألساس على الزيادة يف عوامل  2015
أيضا هذا النمو ذو إنتاجية ضعيفة حيث أن و  ،)واألشغال العمومية البناء(األول للقطاعات خارج احملروقات احملققة لتلك النتائج 

  . إخل...من النمو ناتج عن القطاعات ذات األصول غري القابلة للمبادلة، التجارة ، النقل، البناء %75أكثر من 
خالل  %3هامشية حيث أن إمجايل الصادرات خارج احملروقات ، مل تتعدى  يم يف التصدير فهو  عن مسامهة املؤ ص

الصادرات  اخنفاض  سببم من تراجع يف قيمتها وذلك غر بال %6.2ما نسبته  2016بلغت سنة و  ،2013-2005الفرتة 
  . النفطية

مل حيتل بعد هذا القطاع املكانة اليت هو عليها يف و  ازال ضعيفموم  مما سبق ميكن القول أن أداء قطاع املؤ ص
ف أمام تطور ومنو هذه تقو  قيود مازالت تثبط االستثمار يرجع هذا إىل عدةو  حىت النامية،و  االقتصاديات ملتطورة، الناشئة

 . املؤسسات
  : قتراحاتاال
 لكن لعدةو  مؤسسة، 200.000إنشاء و  مؤسسة 20.000والذي كان هدفه تأهيل  PMEتفعيل الربنامج الوطين لتأهيل  - 

 . فشل هذا الربنامج يف حتقيق اهلدف املنشود أسباب
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 املرافقة عمليات القطاعات املستهدفة، تفعيل ،األموال املخصصة حجم: إعادة النظر يف سياسة هيئات الدعم من خالل - 
 . املتابعة بعد اإلنشاءو 
حماربة الفساد و  الرقابةو  ةوكماحل قيطبتو  حتسني مناخ األعمال من خالل ختفيض اإلجراءات اإلدارية، التكاليف، اآلجال - 

 . اإلداري
 .األسواق وإغراقاملتأتية من القطاع غري الرمسي و  املنتوجات احمللية من املنافسة غري املتكافئةمحاية  - 
، خلق بنك احتياجا�االيت تناسب التنويع يف األدوات املالية : متكني املؤ ص وم من احلصول على التمويل عن طريق  - 

نيات التمويل عن طريق شركات رأمسال ، تطوير تق) BF PME(كما هو احلال يف تونس   PMEمتخصص يف متويل 
 . إخل... االستثماري، القرض املصغر، التمويل التأجريي

 . من احلصول على العقار الصناعي بتكاليف معقولة PME نيمتكو  القضاء على املضاربة - 
  ملحق الجداول 

  )2015-2002(حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة : 01جدول رقم 
  النمو  الشطب  إعادة النشاط  اإلنشاء  العدد  السنة
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

189552 
207949 
225449 
245842 
269806 
293946 
321387 
345902 
369319 
391761 
420117 
459414 
496989 
537901  

21244 
18987 
21018 
24352 
24853 
27950 
30541 
27943 
26239 
30530 
41100 
39343 
41919 
38788  

1972 
1920 
2863 
2702 
2481 
2966 
3866 
3389 
5392 
5876 
6451 
7286 
6949 
4035  

4789 
3407 
3488 
3090 
3176 
3475 
9892 
7915 
9189 
8050 
8249 
9054 
7956 
3338  

18397 
17500 
20393 
23964 
24140 
27441 
24515 
23417 
22442 
28356 
39302 
37575 
40912 
39485  

  Source : Bulletins d’information statistique de la  PME.  
  )2015- 2005(معدل النمو ألهم القطاعات خالل الفترة : 02جدول رقم 

  املتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  
PIBHH  6.0 5.4  7.0  6.7  9.6  6.3  .2  7.2  7.1  5.6  5.5  6.6  

  6.56  7.6  2.5  8.2  7.2  11.6  4.9  21.1  3.8-  2.5  8.1  2.3  الزراعة 
  4.46  4.6  3.9  4.1  5.1  3.9  3.4  8.5  6.2  3  3.5  3.4  الصناعة

  7.14  5.9  8.0  8.5  6.4  7.3  7.3  7.7   8.6  10.1  6.4  9.7  اخلدمات التجارية 
  8.18  5.3   6.8  6.8  8.1  5.2  8.9  8.5  8.7  8.9  13   9.8  البناء واألشغال العمومية

  . ONSمن إعداد الباحثة بناء على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات : المصدر  
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