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 وفق عنصرين متمثالن يف الربامج املختلفة، هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل تقييم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:ملخص
 وقد، وتقييم أداء هذه األخرية يف النسيج االقتصادي من جهة أخرى،وخطط الدعم املخصصة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة
خلصت الدراسة إىل كون املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم بنسبة ضئيلة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية إال أهنا تعترب رافدا حقيقيا هلا
 وال يزال السعي وراء حتقيق سوق متوازن قائم من خالل السياسات، وقدرهتا يف امتصاص اليد العاملة،ملسامهتها يف القيمة املضافة والناتج احمللي
.واالسرتاتيجيات اليت تقوم هبا الدولة لتحقيق اكتفاء ذايت
. املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ اهليئات الداعمة؛ النسيج االقتصادي؛ التشغيل؛ التنمية االقتصادية:الكلمات املفتاحية
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Abstract: This research paper aims to evaluate the small and medium enterprises (SME) sector in Algeria
according to two components, which are the various programs and support plans devoted to the development
of SMEs on the one hand, and to evaluate the latter's performance in the economic fabric on the other hand.
The study concluded that SMEs contribute a small percentage to achieving economic and social
development, but they are considered a true tributary of their contribution to the added value and local
output, and their ability to absorb the labor force, and the pursuit of a balanced market still exists through
the policies and strategies carried out by the state To achieve self-sufficiency.
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 -Iتمهيد :

يف ظل التطورات االقتصادية اليت يشهدها العامل اليوم ،أصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسططة حتتطل منا طة هامطة يف اقتصطاد ت
كططل الططدول سطواء كا ططت تصططنا ضططمن الططدول املتقدمططة أو الناميططة ،وهططذا راجططر للططدور الططذي أصططبحت تلعبططه فيهططا خاصططة تلط الططيت تبنتهططا
كمنهج اسرتاتيجي تنموي ،سواء ما تعلق ابستحداث هذا النوع من املؤسسات ملناصب شغل ،عدم تطلبها ألموال ضخمة كما هو احلال
ابلنسبة للمؤسسات النبرية ،ابإلضافة إىل أهنا متثل قوة حمركة لإلبداع واالبتنطار يف تتلطا اجملطاالت ،حيطو يتوقطا لطا ذلط الطدور علط
مدى تبين تل الدول السرتاتيجيات مناسبة وبيئة مالئمة تتضمن كل الرعاية والدعم هلذه املؤسسات ومبا يعزز بقاءها ويساعد علط تنميطة
قدراهتا ،وبذل فهي تساهم يف حتقيق التنمية بشطقيها االقتصطادي واالجتمطاعي ،األمطر الطذي جعطل املؤسسطات الصطغرية املتوسططة أحطد أهطم
أولو ت السياسة االقتصادية يف اجلزائر من أجل دعم عجلة التنمية إىل األمام.
ويف هططذا السططياق فط اجلزائر ليسططت مبعططزل عططن هططذه التطططورات والتغطريات إذ ابتططت الصططناعات الصططغرية واملتوسطططة أداة ووسط يلة هامططة
لبناء سيج صناعي متنامل وحتفيز القطاع اخلاص عل االستثمار وابلتايل خلق فرص عمل كبرية وتنوير الدخل وحماولة اخلروج تدرجيا مطن
التبعية لقطاع احملروقات للوصول ابالقتصاد اجلزائري إىل بر األمان ،وذل من خالل إ شاء عدة هيئات وآليات من أجل توفري بيئة مالئمة
لنشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
إشكالية البحث
لقد شرعت اجلزائر مر بداية التسعينيات يف جمموعة من التوجهطات أخطذت تنميط ة  PMEأهطم فصطل مطن فصطوهلا ،حيطو أعططت
الدولة أمهية أكرب لدعم وترقية هذا القطاع من خالل هتيئة املناخ االقتصادي اخلصب الذي ينمو ويتطور فيه.
ومنه ارأتينا طر التساؤل التايل:
ما مدى مسامهة قطاع املؤسسات الصغرة واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية ابجلزائر؟

أهداف البحث :هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل عرض أهم املفاهيم املتعلقة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
 تشخيص واقر املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؛ اإلشارة إىل اجلهود املبذولة من قبل الدولة لتطوير هذا القطاع؛ التعرف عل أهم اإلصالحات اليت شهدها قطاع الط PME؛ -تقييم أداء هذا القطاع خالل الفرتة .2019-2001

أمهية البحث :إن األزمطة االقتصطادية واملاليطة الطيت تعيشطها الطبالد جطراء اعفطاض أسطعار البطرتول ،جتعلنطا تسطاءل عطن مطدى لاعطة السياسطات
السابقة يف خلق اقتصاد بديل ،فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تتميطز أبمهيطة كبطرية يف أهط م وأحسطن االقتصطاد ت العامليطة واملتططورة منهطا قبطل
املتخلفة ،واجلزائر كغريها من هذه االقتصاد ت تبحو عن الوصول إىل االستفادة القصوى من هذا النوع من الشركات.
هيكل البحث :حىت تمنن من اإلجابة عل اإلشنالية املطروحة وإعططاء هطذا املوضطوع حقطه مطن الدراسطة والتحليطل ،ارأتينطا تقسططيم هططذا
البحو إىل ثالث حماور أساسية وهي:
أوال :مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
اث يا :عرض ألهم جوا ب اإلصال اليت شهدها قطاع الط .PME
اثلثا :تقيم أداء قططاع الطط  PMEيف اجلزائطر خطالل الفطرتة  2019-2001مطن خطالل التعطرف علط خصائصطها ووزهنط ا ضطمن
النسيج اال قتصادي ،مث التعرف عل مدى مسامهتها يف توفري مناصب الشغل ،النمو والتصدير.
الدراسات السابقة:
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الدراسة األوىل :سر عبد الرمحان ،براشن عماد الدين ( :)2018هدفت هذه الدراسة إىل تشخيص واقر املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة
يف اجلزائططر ،مططر اسططتعراض ألهططم املعوقططات الططيت حتط ول دون ترقيتططه يف ظططل التحططد ت الراهنططة ،وقططد علط املططنهج الوصططفي يف حليلهططا لل ططاهرة،
وخلصت الدراسة إىل أن مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصطاد الطوطين هطي مسطامهة حمطدودة جطدا ،لوجطود العديطد مطن العراقيطل
والصعوابت اليت تشنل حتد كبريا أمام ترقية هذا القطاع.

الدراسةة الثاييةةة :بوقططادير ربيعطة ،مطططي عبططد القطادر ( :)2018هططدفت هططذه الدراسطة إىل تقيططيم أداء املؤسسططات الصطغرية واملتوسطططة اجلزائريططة
للفططرتة  ، 2016-2001وكططذل االهتمططام مبختلططا الطربامج وخطططط الططدعم املوجهططة هلططذا القطططاع ،ومسططامهتها يف النسططيج االقتصططادي وأهططم
العراقيل اليت تشنل حتد أمامها .واستخدمت املنهج الوصفي التحليلطي يف طرحهطا لل طاهرة ،وخلصطت الدراسطة إىل أن أداء قططاع املطؤ ص
وم مازال ضعيا ومل حيتل بعد هذا القطاع املنا ة اليت هو عليها يف االقتصاد ت ملتطورة ،الناشئة وحىت النامية ،ويرجر هطذا إىل عطدة قيطود
مازالت تثبط االستثمار وتقا أمام تطور ومنو هذه املؤسسات.
 .IIهيكل الدراسة

 1 .IIمفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

إن تعططدد واخططتالف وتنططوع املؤسسططات يف حجمهططا وفططروع شططاطاهتا وأشططناهلا القا و يططة ،وخاصططة مططر التطططور الططذي شططهده اجملتمططر
املعاصطر وظهطور أ طواع مطن املنتوجطات واخلطدمات الطيت ال مينطن حصطرها ،جعططل عمليطة تعريطا املؤسسطة تصطعب بشطنل كبطري ،وأمطام كطل هططذا
سوف حناول عرض أكثر من تعريا للمؤسسة ،ومن بني هذه التعاريا منها:

عرفتها الوالايت املتحةدة األمريكيةة حسطب قطا ون املؤسسطات الصطغرية لعطام  1953أهنطا :متثطل املؤسسطة الطيت يطتم امتالكهطا وإدارهتطا بطريقطة
مستقلة حيو ال تسيطر عل جمال العمل الذي تنشط يف طاقه ) ،(Wtterwulghe, 1998, p. 16حيو استند يف ذلط علط معيطار
حجم املبيعات ومعيار عدد العمال ووضر حدودا لذل صنفها كما يلي( :خوين ،2008 ،صفحة )25
 املؤسسة اخلدمية والتجارة ابلتجزئة من  1إىل مخسة مليون دوالر؛ مؤسسة التجارة ابجلملة :من  5إىل  15مليون دوالر؛ املؤسسات الصناعية عدد العمال من  250عامل أو أقل.كما صنفت وفق معيار عدد العمال كما هو موضح يف اجلدول رقم .01
تعريف جلنة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف الدول النامية") (UNIDOاملشروعات الصغرية أبهنا تل املشروعات اليت يطديرها مالط
واحططد ،ويتنفططل بنامططل املسططؤولية أببعادهططا طويلططة األجططل (التنتينيططة) ،كمططا ي طرتاو عططدد العططاملني فيهططا مططا بططني  50-10عططامال (يوسططا،
 ،2014صفحة .)29
تعريف االحتاد األوريب :املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة هطي كطل مؤسسطة تضطم علط األقطل  250عطامال والطيت ال تنطون يف حطد ذاهتط ا ممتلنطة
بنسبة  25ابملئة من قبل مؤسسة أخرى ال تنطبق عليها هذه املعايري( .العطية ،2009 ،صفحة .)15
تعريف البنك الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :اجلدول رقم  02يوضح تعريا املؤسسة حسب احلجم.

تعريف الياابن للمؤسسةات الصةغرية واملتوسةطة :يعطرف القطا ون األساسطي للمؤسسطات الصطغرية واملتوسططة املعطدل يف الثالطو مطن ديسطمرب
 1999املؤسسات الصغرية واملتوسطة عل النحو الذي يوضحه اجلدول رقم .03
تعريف اجلزائر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  :إن التعريا املعتمد ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسططة يف اجلزائطر هطو التعريطا الطوارد
يف القا ون  02/17املؤرخ يف  ،2017/01/10واملتمثل يف القطا ون التطوجيهي لتططوير املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة ،والطذي يطنص علط مطا
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يلي " :تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كا طت طبيعتهطا القا و يطة أبهنط ا مؤسسطة إ تطاج السطلر و/أو اخلطدمات تشطغل مطن واحطد إىل
 250شططخص ،وال يتجططاوز رقططم أعماهلططا أربعططة ماليططري دينططار جزائططري ،أو ال يتعططدى إيلططايل حصططيلتها السططنوية مليططار دينططار جزائططري (الرمسيططة،
 ،2017صفحة  ،)5وهي حترتم معايري االستقاللية" .ومينن تلخيص تعريا اجلزائر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلدول رقم .04
لإلشارة فإن املشرع اجلزائري اعتمد يف تعريا املؤسسات الصغرية واملتوسطة عل التعريا الذي حدده االحتاد األورويب سنة ،1996
والططذي كططان موض ططوع توصططية لناف ططة البلططدان األعض ططاء ،حيططو ص ططادقت اجلزائططر س ططنة  2000عل ط ميث ططاق بولو يططا ح ططول املؤسسططات الص ططغرية
واملتوسطة ،إذ يرتنز هذا التعريا ثالثة معايري كمية وهي :عدد العمال ،رقم األعمال وجمموع احلصيلة السنوية ،ابإلضافة إىل معيطار طوعي
واحد أال وهو معيار االستقاللية.
 2.IIسياسة دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .1اجلايب القايوين:
لقد اعتربت فرتة التسعينيات القفزة احلقيقية حنو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وذل من خالل الشروع يف

هتيئة املناخ االقتصطادي اخلصطب الطذي ينمطو ويتططور فيطه هطذا القططاع ،حيطو إصطدار :قطا ون  10-90املطؤرخ يف واملتعلطق ابلنقطد والقطرض
الذي مشل العديد مطن اإلصطالحات يف جمطال التسطيري املطايل ،القطرض واالسطتثمار ،وملواصطلة هطذه اإلصط الحات تطدعم هطذا القطا ون ملط ة مطن
القطوا ني والتش طريعات التن يميططة املتممططة واملعدلططة ،والططيت تعططد منعرجططا هامططا يف تططدعيم القطططاع ،حيططو إصططدار املرسططوم التش طريعي 12/93
الصادر يف  1993/10/05واملتعلق برتقية االستثمار ،الطذي أقطر مبطدأ احلريطة الناملطة لالسطتثمار ،وعلط أثطره أتسطيل وكالطة وطنيطة هتط دف

إىل تسهيل عمليات االستثمار( .ربيعة ،2018 ،صفحة )274
ومر بداية األلفية الثالثة تدعم اإلطار القا وين لرتقية وتططوير االسطتثمار بصطدور األمطر  03/01املطؤرخ يف  20أوت  2001املتعلطق
بتططوير االسطتثمار ،واألمطر رقطم  08/06املعطدل واملطتمم لطه والصطادر سطنة  2006حيطو وسطر هطذا القطا ون مفهطوم االسطتثمار فأصطبح يشطمل
أيضطا اسطتعادة النشطاطات يف إططار اخلوصصطة النليطة أو اجلزئيطة وكطذا االسطتثمارات الطيت تنجطز يف إططار مطنح االمتيطاز كمطا قط دم للمسطتثمرين
اخلواص واألجا ب خالل مرحلة الاز االستثمار ومرحلة االستغالل جمموعة من التسهيالت والتحفيزات الضريبية وشبه الضريبية واجلمركية،

وتقدم هذه املزا وفق امني :ام عام و ام استثنائي تستفيد منه االستثمارات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة
من الدولة وكذا االستثمارات ذات األمهية اخلاصة ابلنسبة لالقتصاد الوطين (.)2020 ،www.andi.dz

كما خالل سنة  2001أيضا إصدار القا ون  18-01املتضمن القا ون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادر
يف  12ديسمرب  ،2001ويعترب هذا القا ون منعرجا حامسا يف اتريخ الط  PMEإذ حتدد من خالله اإلطار التشريعي والتن يمي الذي تنشطط
فيه هذه األخرية ،فهو أول قا ون يعطي تعريا رمسي هلا وكذل حيدد آليات دعمها وترقيتها.
مث جاء القطا ون  02-17املطؤرخ يف  ،2017/01/10واملتمثطل يف القطا ون التطوجيهي لتططوير املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة ،حيطدد
من خالله اإلطار التشريعي والتن يمي الذي تنشط فيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وأليات وهيئات دعمها.

 .2اجلايةةب املؤسسةةاي :لقططد إ شططاء العديططد مططن اهلياكططل واهليئططات املتخصصططة هبط دف ترقيططة وتططدعيم قطططاع املؤسسططات الصططغرية
واملتوسطة واحلد من املشاكل واملعوقات اليت تواجهها.

أ .هيئات الدعم التابعة لوزارة  :PMEابدرت اجلزائر إب شاء وزارة منتدبطة منلفطة ابملؤسسطات الصطغرية واملتوسططة سطنة  1991حتولطت
إىل وزارة املؤسسات الصطغرية واملتوسططة سطنة  ،1994هطدفها األساسطي هطو ترقيطة هطذا القططاع ،ولتحقيطق ذلط أ شطأت الطوزارة العديطد
من اهليئات املتخصصة منها:
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 املشاتل :أ شأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  78/03ذي احلجة عام  1423املوافق لط  2003/02/25وهي مؤسسة عمومية ذاتطابر صناعي وجتاري تتمتر ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل (املادة ،2003 ،2صفحة  ،)14توضر حتت وصاية وزارة الصطناعة
واملؤسسططات الصططغرية واملتوسطططة وترقيططة االسططتثمار .واملشططتلة عبططارة عططن هيئططة مؤقتططة السططتقبال املؤسسططات ،تعمططل علط تقططد تتلططا
املساعدات واخلدمات اليت تتناسب مر احتياجات املؤسسات اليت هي طور اإللاز واحلديثة النشأة ،2002 ،Aicha( .صفحة )6

 -مراكةةز التسةةهيل :أ شط مبوجططب املرسططوم التنفيططذي رقططم  79/03املططؤرخ يف  24ذي احلجططة عططام  1423املوافططق لط ط 2003/02/25

وهط ططو مؤسسط ططة عموميط ططة ذات طط ططابر إداري تتمتط ططر ابلشخصط ططية املعنويط ط ة واالسط ططتقالل املط ططايل ،توضط ططر حتط ططت وصط ططاية وزارة الصط ططناعة
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقيطة االسطتثمار (املطادة ،2003 ،،2صطفحة  .)18والطيت تقطوم إبجطراءات إ شطاء املؤسسطات وكطذا
مساعدة حاملي املشارير وإعالمهم وتوجيههم ودعمهم ومرافقتهم (واملناجم.)2020 ،

 اجمللة الةةو ي االستشةةاري لرتقيةةة  :PMEتطبيقططا للمططادة  25مططن القططا ون التططوجيهي  18-01ينشططأ لططدى وزارة  PMEجملططلاستشاري ينلا برتقية احلوار والتشاور بني املؤسسات الصغرية واملتوسططة ويلعيطايتهم املهنيطة مطن جهطة ،والسطلطات العموميطة مطن
جهة أخرى ،يتمتر ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل (املادة ،2003 ،2صفحة .)22

ب .هيئات دعم وحتفيز االستثمار

 وكالة ترقية وتدعيم االستثمارات  APSIأ شأت هطذه الوكالطة مبوجطب املرسطوم التشطريعي رقطم 12-93 :املطؤرخ يف ،1993/10/05وهي حتطت سطلطة رئطيل احلنومطة وهطي علط شطنل شطباض وحيطد يضطم اإلدارات واهليئطات املعنيطة ابالسطتثمار (اجلريدةالرمسيطة،1993 ،
الصفحات  .)10-03وقد تعديل هذا املرسوم ابألمر رقم 03-01 :املطؤرخ يف  20أوت  ،2001حيطو طص علط أن تنشطأ لطدى
رئيل احلنومة وكالة وطنية لتطوير االستثمار (العزيز ،2018 ،صفحة .)5
 الص ةةندول ال ةةو ي للت ة م عل ةةل البطال ةةة  :CNACأ ش ططأت س ططنة  ،1994ي ططدعم إ ش ططاء وتوس ططير األ ش طططة املخصص ططة ألص ططحاعاما( .واملناجم و.)2020 ،.
املشارير العاطلني عن العمل بشنل ال إرادي الذين ترتاو أعمارهم بني  30وً 50

 الوكالة الو نية لدعم تشغيل الشباب  ،ANSEJمؤسسة عامة تتمتطر ابلشخصطية االعتباريطة واالسطتقالل املطايل إ شطاؤها يف عطام 1996منلفة بتشجير ودعم واملرافقطة علط إ شطاء املؤسسطات .هطذا اجلهطاز موجطه للشطبا العاططل عطن العمطل والبطال مطن العمطر مطن
( )35-19واحلامل ألفنار مشارير متننهم من خلق مؤسسات (.)2020 ،ansej
 الوكالة الو نية لتطوير االستثمار  :ANDIأ شأت سنة  ،2001هي مؤسسة حنوميطة مهمتهطا تسطهيل وتشطجير ودعطم االسطتثمارأب واعه احمللي واألجنيب ،العام واخلاص ،وخلق فرص العمل من خالل اخلطط واحلوافز الضرورية( .واملناجم و.)2020 ،.

 الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر  :ANGEMأ شأت سنة  ،2004تقوم بتطوير ام (االئتمان الصطغري) يهطدف إىل تططويرالقدرات الفردية لألفراد لرعاية أ فسهم من خالل إ شاء شاطهم اخلطاص .القطروض الصطغرية هطي قطرض يسطمح بشطراء معطدات صطغرية
وبططدء امل طواد اخلططام ملمارسططة شططاط أو جتططارة .وتصططص ألي م طواطن يزيططد عمططره عططن  18عا ًم طا بططدون دخططل أو لديططه دخططل ططري مسططتقر
وكذل رابت البيوت .ويهدف إىل التنامل االقتصادي واالجتماعي إب شاء أ شطة إل تاج السلر واخلدمات( .واملناجم و)2020 ،.

 وتنون املشاتل يف أحد األشنال التالية :احملضنة ،ورشة الربط ،زل املؤسسات.
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 الوكالة الو نية لتطوير املؤسسات الصةغرية واملتوسةطة  :ANDPMEإ شطاءها مبوجطب املرسط وم التنفيطذي رقطم  05/165املطؤرخيف  03مط ططاي  ،2005وهط ططي هيئط ططة عموميط ططة ،ذات طط ططابر إداري مط ططزودة ابلشخصط ططية املعنويط ططة واالسط ططتقاللية املاليط ططة ،حتط ططت إشط طراف وزارة
الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ،اليت ترأس جملل التوجيه واإلشراف( .رمسية ،2005 ،صفحة .)28

 الوكالة الو نية للوسا ة والضبط العقاري  :ANIREFإ شاء الوكالة يف أفريل  2007هي مؤسسة عمومية ذات طابر صناعيوجت ططاري ،حت ططت إش ططراف وزارة الص ططناعة وترقي ططة االس ططتثمار .مهمته ططا تس ططهيل احلص ططول عل ط العق ططار الص ططناعي م ططن خ ططالل التوس ططط ب ططني
املستثمرين والسلطة املاحنة لالمتياز حيو تتوىل تسيري حاف تها العقارية( .العقاري.)2020 ،

ج .اهليئات املساعدة علل احلصول علل التمويل البنكي

 شركات األسهم اخلاصة :هي تقنية للتمويل من خالل احلصول عل حصص أقلية ومؤقتة يف رأس مال الشركة .تتخذ عطدة أشطنالمنها:

• رأس املططال االسططتثماري لتمويططل إ شططاء األعمططال :تعمططل سططت شط ركات ل طرأس املططال االسططتثماري أو يف طططور التأسططيل .هططم يلي ًع طا
شركات اتبعة للبنوض العامة؛ BDL and CPA ،BAD ،BEA ،BNA ،BADR؛
• رأس املال التنموي الذي يهدف إىل متويل تطوير الشركة.

 صةةندول اةةمان قةةروض االسةةتثمارات لة ة  :(CGCI( PMEهططي شططركة إ شططاؤها مببططادرة مططن السططلطات العامططة مبوجططب املرسططومالرائسي  134-04املؤرخ  19أبريل  2004املتعلق ابلن ام األساسي لط  CAISSEلدعم إ شاء وتطوير الشركات الصغرية واملتوسططة
من خالل تسهيل الوصول إىل االئتمان (الغرض القا وين للشركات) (.)CGCI, 2020
 صندول امان قروض للمؤسسات الصةغرية واملتوسةطة  :FGAR PMEأ شطأ مبوجطب املرسطوم التنفيطذي رقطم  373-02املطؤرخيف  06رمضط ططان  1423املوافط ططق ل  11ط ططوفمرب  ،2002ا طلط ططق الصط ططندوق يف النشط ططاط بصط ططورة رمسيط ططة يف  14مط ططارس  .2004املهمط ططة
األساسية له هي تسهيل احلصول عل القروض البننية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ومشاركة البنوض يف تقاسم أخطار متويل
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الضماانت املالية املقدمة .كما أن « »FGARيرافق املؤسسات الصغرية واملتوسططة اجلزائريطة
ويساعدها يف الرتكيب املايل للمشارير اجملدية ،مبا ميننها من تبؤ منا ة متقدمة يف ظل بيئة تنافسية معقدة.)2020 ،FGAR( .

 صندول الكفالة املشرتكة لضمان أخطار قروض االستثمار :أ شأ سنة  2004ألصحا املشارير العطاطلني الطذين تطرتاو أعمطارهمبططني  35و 50إ شططاء الصططندوق لططدعم البنططوض يف حتمططل املخططاطر النامنططة يف متويططل الشططركات الططيت إ شططاؤها مبوجططب تططططات.
.)CNAC, 2020( .CNAC

 صندول الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوحة للشباب أصةحاب املشةاري  :أ شط أ سطنة  ،1998جطاء هطذا الصطندوقلدعم البنوض يف حتمل املخاطر النامنة يف متويل الشركات اليت إ شاؤها مبوجب تططات ( .ANSEJواملناجم و.)2020 ،.
 صةةندول الضةةمان املشةةرتو للقةةروض املصةةغرة :أ شططأ مبوجططب املرسططوم التنفيططذي رقط م  16-04مططن  22جططا في  2004املتعلططق إب شططاءواحملططدد هلينططل صططندوق الضططمان املشططرتض للقططروض املصططغرة يعتططرب ضططمان ابلنسططبة للمقططاول والبنط  ،أ شططأته احلنومططة للسططما للمؤسسططات

املالية السرتداد مستحقاهتم يف حالة عدم قدرة املقاول عل احرتام التزاماهتم يف إطار جهاز .)ANJEM, 2020( .ANJEM

 .3جايب الت هيل :هبدف حتسني تنافسية الط ط  PMEوالرفر من أدائها ،قامت اجلزائر بتطبيق جمموعة من الربامج لتأهيل املؤسسات:

 بةةرجمو وزارة الصةةناعة وإعةةادة اهليكلةةة ( :)2010-2000أطلططق بطرانمج أتهيططل املؤسسططات منططذ سططنة  2000مبسططامهة ماليططة ملن مططةاألمط ططم املتحط ططدة للتنميط ططة الصط ططناعية تقط ططدر بط ط ط  1.200.000دوالر ومسط ططامهة ميزا يط ططة التجهيط ططز لط ططوزارة الصط ططناعة وإعط ططادة اهلينلط ططة تقط ططدر بط ط ط
 120.000.000دج من خالل ثالثة عمليات ر دية للمساعدة التقنية ومل جمموعة من املؤسسات العمومية واخلاصة و تدعيمها
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وتوطيططدها ابتططداء مططن  2002بواسطططة م طوارد صططندوق ترقيططة التنافسططية الصططناعية .والططذي فتحططه مبوجططب قططا ون املاليططة لسططنة ،2000
حيططو فططتح لططدى كتططاابت اخلزينططة حسططا قصططيص خططاص رقططم  302-120عنوا ططه "صططندوق ترقيططة التنافسططية الصططناعية " منلططا
بتسططيري املسططاعدات املاليططة املباشططرة للمؤسسططات الصططناعية ومؤسسططات اخلططدمات املرتبطططة ابلصططناعة مططن أجططل عمليططات التأهيططل وتطططوير
التنافسية الصناعية( .حيي ،2013 ،صفحة )186

 الةةمجمو اجلزائةةري لت هيةةل املؤسسةةات الصةةغرية واملتوسةةطة ( :)2012-2006سطططرت وزارة املؤسسططات الصططغرية واملتوسطططة بطرانمجوطططين لتأهيططل املؤسسططات الصططغرية واملتوسطططة الططيت تشططغل أقططل مططن  20عططامال ،ومتططت املوافقططة عليططه مططن طططرف جملططل احلنومططة يططوم 10
ديسمرب  ،2003كما وافق عليه جملل الوزراء يوم  8مارس  2004وهطذا الطربانمج يغططي  6سطنوات وبطدأ تنفيطذه يف سطنة  2006ويطتم
متويلطه مطن ططرف صطندوق أتهيططل املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة حيططو تقطدر امليزا يطة املخصصطة لطه بط ط  6مليطار دينطار جزائطري .إن هططذا
الربانمج جاء يف إطار القا ون التوجيهي املتضمن ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وابألخص املادة  18منه اليت تنص عل أن تقوم
وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار أتهيل هذه املؤسسات بوضر برامج التأهيل املناسبة مطن أجطل تططوير تنافسطية املؤسسطات
الصغرية واملتوسطة وكذا ترقية املنتوج الوطين ليستجيب للمقاييل العاملية( .حجاج ،2017 ،صفحة )13
 بةةرجمو يهيةةل املؤسسةةات الصةةغرية واملتوسةةطة ( :)2014-2010إن بطرانمج التأهيططل الططذي إطالقططه يف بدايططة  2011مططن طططرفوزارة الصطناعة واملؤسسططات الصططغرية واملتوسطططة وترقيطة االسططتثمار يهططدف بصططفة عامططة لتأهيطل  20000مؤسسططة وهططذا خططالل اخلماسططي
 .2014-2010إن اال ضمام هلذا الربانمج يرتنز علط مبطدأ ططوعي للمؤسسطة ،وهلطذا فقط د تن طيم محلطة إعالميطة وحتسيسطية واسطعة
خالل  ،2011حيو إسناد أداة أتهيل هذا الربانمج إىل الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفروعها اجلهوية ،أما
اجمللططل الططوطين لل تأهي ططل هططو الططذي يص ططدر الق طرار النهططائي وفق ططا للمقرتحططات املقدمططة ل ططه يف إطططار إلططاز تطط ططات التأهيططل ويقططرر م ططنح
املساعدات .إن دعم الدولة يتمثل بصفة كبرية من خالل قصيص الف مايل إيلطايل يقطدر بطط  380مليطار دينطار جزائطري مبسطامهات
مبادرة وقفيضات عل فوائطد القطروض البننيطة ،إن تطدخل الدولطة لطه صطفة تنميليطة مقار طة ابملطوارد املاليطة األخطرى املعتمطدة مطن ططرف
املؤسسططة (التمويططل الططذايت ،القططروض البننيططة) ،حيططو توجططه املسططاعدات لوضططر تشططخيص وصططيا ة تطططط أتهيططل يغطططي االسططتثمارات
املادية و ري املادية( .حجاج ،2017 ،صفحة )14

 .4اجلايب الضرييب والتمويلي واالجتماعي (:)2020 ،www.andi.dz
أ .من ططذ  1993والسياس ططة الض طريبية يف اجلزائ ططر موجه ططة لرتقي ططة االس ططتثمار واملؤسس ططات الص ططغرية واملتوس طططة ،ويف ه ططذا الص ططدد اق ططذت ع ططدة
إجراءات لتحقيق يللة من األهداف االسرتاتيجية واملتمثلة يف خلق مناصب العمل تنوير النسيج االقتصادي ،حتقيق التوازن القطاعي
واجلهوي ،وتشجير التصدير ،سنذكر بعض منها فيما يلي:
 قفيض  IBSبنسبة  %15لفائدة  PMEاملتواجدة يف الوال ت القابلة لالستفادة من مساعدة صندوق اهلضا العليا و%20لفائدة  PMEاملتواجدة يف الوال ت القابلة لالستفادة من مساعدة صندوق اجلنو ؛
 اإلعفاء من  TAPلفائدة العمليات املنجزة بني الشركات األعضاء لنفل جمموعة الشركات؛ اإلعفاء املؤقت من  IBSملدة مخل ( )5سنوات ،اعتبارا من بداية النشاط لفائدة شركات رأمسال اخلطر؛ تقل ططيص  IRGو IBSبنس ططبة  %50عل ط االس ططتثمارات املتواج ططدة يف وال ت أدرار ،إلي ططزي ،تن ططدوف ومتنراس ططت مل ططدة مخ ططل ()5سنوات؛ إعفاء مؤقت من  IRGأو  IBSو TAPملدة مخل ( )5سنوات.
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 .هناض عدة إجراءات اقذت يف جمال التمويل ذكر منها :منح قروض بدون فوائد متثل  25%من التنلفة اإليلالية لالستثمار إذ
كا ت هذه األخرية أقل أو تساوي مليوين دينار ،وبنسبة  %20إذا كا ت تنلفته تفوق مليوين دج وتقل أو تساوي  5ماليني دج،
وبنسبة  22%ابلنسبة لالستثمارات املنجزة يف اجلنو واهلضا العليا.

ج .ختفيف األعباء االجتماعية واألعباء اخلاصة ابألجور:
 إعفاء من االشرتاض اإليلايل :االشرتاض اإليلايل يف الضمان االجتماعي يتنفل بطه الصطندوق الطوطين للتطأمني علط البطالطة خطالل فطرتةقد تصل إىل ثالثة ( )3أشهر؛
 يوظا صاحب العمل ططاليب الشطغل املسطتفيدين مطن قفطيض  %20مطن حصطة اشطرتاكهم يف الضطمان االجتمطاعي لنطل طالطب عمطليوظا ملدة تساوي أو أقل من إثنتا عشرة ( )12شهرا؛
 تططدابري لفائططدة اهليئططات املسط تخدمة واملعلمططني احلططرفيني الططذين يوظفططون أشخاصططا يف إطططار ترتيططب املسططاعدة علط اإلدمططاج املهططين ،حيططوتتنفل الدولة حبصة أراب العمل يف الضمان االجتماعي اليت حددت بنسبة  %7من الراتب اخلام؛
 تنفل الصندوق الوطين للتأمني عل البطالة بفارق االشرتاض الناتج عن التخفيضات وكذا اإلعا ة املالية للتشغيل؛ مسامهة الدولة يف األجور يف إططار عقطد عمطل مطدعم لتوظيطا شطبا لضطعون لعقطود اإلدمطاج ،لطدى املؤسسطات العموميطة واخلاصطة،ومتنح املسامهة خالل ثالث ( )3سنوات ابلنسبة لعقطود إدمطاج حطاملي الشطهادات ،وسطنتني ( )2ابلنسطبة لعقطود اإلدمطاج املهطين و()1
سنة واحدة ابلنسبة لعقود التنوين من أجل اإلدماج؛
 التخفططيض التنميلططي حلصططة أراب العمططل لالش طرتاض يف الضططمان االجتمططاعي لفائططدة كططل هيئططة توظططا  09عمططال أو أكثططر وتضططاعاتعدادها األصلي وذل ملدة سنة.
 3.IIتقييم أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة 2019-2001

سيتم يف هذا العنصر التطرق إىل أداء املؤسسات وتقييمها من خالل مسامهتها االقتصادية واالجتماعية وفق العناصر األتية:

 .1وزن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة امن النسيو االقتصادي الو ي:
يف هطذا العنصطر سططنتطرق إىل سطبة مسططامهة املؤسسطات الصططغرية واملتوسططة يف االقتصطاد الططوطين حسطب القطططاعني العطام واخلططاص،
إضافة إىل متركز هذه املؤسسات يف الوطن وذل كما يلي:

أ .قطاع فيت يغلب عليه الطاب اخلاص :إن قطاع املؤسسطات  PMEميثطل حطويل  %99.9مطن النسطيج االقتصطادي الطوطين حيطو بلط
عدد املؤسسات  PMEيف هناية الفصل األول من سنة  1171945 ،2019مؤسسة % 99,979 ،منها تنتمي إىل القطاع اخلاص،
كما أن  %93,6من املؤسسات أ شأت بعد  1990و  %76,6منها أ شأت بعد سنة .2000
إىل ايططة  30جطوان  2019بلط العططدد اإليلططايل للمؤسسططات الصططغرية واملتوسطططة يف اجلزائططر  1171945مؤسسططة ،حيططو كا ططت
السيطرة املطلقة للقطاع اخلاص بنسبة مئوية يقدر بط ط  ،%99.98أما املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقططاع العطام فبلط عطددها 244
مؤسسة أي  %0.02من العدد اإليلايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ).(Mines, 2019, p. 6
من خالل اجلدول رقم  05الحظ أن عدد  PMEيف تزايد مستمر حيو تقدر هذه الز دة بطني سطنة  2001و 2005بطط %40
وبني سنة  2005و 2010بط  %81وبني سطنة  2010و 2015بطط  %51و سطبة الطز دة مطن سطنة ألخطرى تتجطاوز  %6وبلط متوسطط معطدل
النمو السنوي أكثر من  %10خالل فرتة الدراسة مر تسجيل أعل سبة بني سنيت  2007و 2008حيو وصلت إىل  %26,42ويرجر
ذل إىل إدماج أصحا املهن احلرة يف من ومةPME .
«جملة التنمية االقتصادية»،

جامعة الوادي ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،05العدد  ،01جوان 2020

19

تقييم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية خالل الفرتة ( 2019-2001ص ص )27-12

يرجر هذا التطور املعترب وامللحطو يف  PMEمنطو القططاع اخلطاص الطذي زاد أبكثطر مطن أربطر أضطعاف حيطو ا تقطل مطن 180681

مؤسسططة سططنة  2001إىل  1171945مؤسسططة سططنة  ،2019ومينططن إرجططاع الططز دة يف تعططداد املؤسسططات الصططغرية واملتوسطططة إىل السياسططة
االقتصادية اليت تبنتها الدولة هبدف ترقية وتططوير هطذا القططاع يف السطاحة االقتصطادية ،مطن خطالل تتلطا اإلجطراءات التحفيزيطة الطيت هتط دف
تنمية هذا النوع من املؤسسات وتفعيل دورها يف االقتصاد الوطين ،واليت جاءت لتعدل وتنمل تتلا اإلجراءات اليت تبنيها منطذ إ شطاء
وزارة خاصطة بقططاع املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة سطنة  ،1994وهطذا هبط دف هتيئطة احملطيط املالئطم وال طروف املواتيطة لرتقيطة شطاطها (الطدين،
 ،2018صفحة  ،)225من خالل إ شاء هياكل خاصة هبا ووضر ترسا ة من القوا ني والتشريعات اليت هتدف إىل دعمهطا ،وكا طت البدايطة
مر صدور القا ون اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة ،2001مث القا ون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .01-17
يف املقابل سجلت  PMEالعمومية اعفاضا بط  8195خالل فل الفرتة ويرجر ذل لعمليات التصفية واخلوصصة اليت ابشرهتا
الدولة يف إطار التوجه حنو اقتصاد السوق(Mines, 2019, p. 6) .

ب .كثافة القطاع دون مستوى املعدل الدويل
ابلططر م مططن كططل اجملهططودات املبذولططة مططن طططرف السططلطات العموميططة يف جمططال خلططق وترقيططة  PMEتبق ط كثافططة القطططاع أقططل مططن املعططدل
املقبول دوليا واملقدر ب ط  1000/PME 45ساكن ،وف ًقا ألحدث اإلحصاءات الصادرة عن منتب اإلحصاءات الوطنيطة بشطأن الطدميو رافيا
( 42.2مليططون س ططمة يف  1ينططاير  ،)2018يبل ط املتوسططط ال ططوطين للش ططركات الصططغرية واملتوس طططة ح طوايل  28ش ططركة صططغرية ومتوس طططة (يلي ططر
كبريا من منطقة إىل أخرى يف البلد (:)2019 ،Mines
احلاالت جمتمعة) لنل  1000سمة .ويقدم اختالفًا ً
•  31شركة صغرية ومتوسطة خاصة لط  1000سمة يف مشال البالد.

•  21مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة لنل  1000سمة يف منطقة املرتفعات.
•  24شركة صغرية ومتوسطة خاصة لط  1000سمة يف املنطقة اجلنوبية.
وت ط ططنخفض ه ط ططذه النس ط ططبة الوطني ط ططة إىل  16لن ط ططل  1000س ط ططمة ابلنس ط ططبة للش ط ططركات الص ط ططغرية واملتوس ط طططة اخلاص ط ططة ص ط ططنا "األش ط ططخاص
االعتباريون" مر وجود فروقات معتربة من منطقة إىل أخرى:
•  18شركة صغرية ومتوسطة خاصة لط  1000سمة يف مشال البالد،
•  12شركة صغرية ومتوسطة خاصة لط  1000ساكن يف منطقة اهلضا العليا.
•  14مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة لط  1000سمة يف املنطقة اجلنوبية.

ج .توزي جغرايف غري متوازن وغري عادل
وف ًقا للتوزير املناين للخطة الوطنية لتخطيط استخدام األراضي ( )SNATوحسب اإلحصائيات اخلاصة ابلسداسي األول من سنة
 459146 ،2019مؤسسططة أي  %70مططن املؤسسططات اخلاصططة "أشططخاص معنططويني "تتمركططز يف الشططمال ،و %22تتمركططز يف اهلضططا
العليا بعدد  ، 144836بينما منطقة اجلنو واجلنو النبري فتح فقط بنسطبة  %8مطن اإليلطايل أي  55591مؤسسطة ،وهطذا مطا يفسطر
ضعا يف سياسة التوازن اجلهوي ،وعدم لا السياسات املتعاقبة اخلاصة بتنمية اجلنو واهلضا العليا( .الشنل رقم .)01

د .هيمنة املؤسسات املصغرة علل قطاع :PME
يف هناية النصا األول من عام  ،2019فإن النسيج االقتصادي ملؤسسات  PMEفإن  TPEهي اليت ال تزال مهيمنة بقوة يف هذا
النسيج ،بنسبة  %97من ( PMEالقوى العاملة اليت تضم أقل من  10موظفني) ،أي  ،TPE 1136787يف املقابل ال تشنل الشركات
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الصغرية  PEسوى سبة  %2.6أي  30471مؤسسة (القوى العاملة اليت تضم من  10إىل  49موظا) ،مث املتوسطة  MEبنسبة %0.4

بعدد  4688مؤسسة (القوى العاملة اليت تضم أكثر من  50موظا) .الشنل رقم .02
هيمنة املؤسسات املصغرة هي مسة أ لب االقتصاد ت حيو لد  9/10من املؤسسطات يف االحتط اد األورويب تشطغل أقطل مطن 10
عم ططال ،وأعلط ط س ططبة مط ططن املؤسس ططات املصط ططغرة تتواجط ططد يف الي ططوانن  ،%96.7وأقط ططل س ططبة أبملا يط ططا  ،%14.7ويف فر س ططا حط طوايل  %95مط ططن
املؤسسط ططات هط ططي مط ططن ط ططوع  TPEو %65منهط ططا ال تشط ططغل أي عامط ططل ،ولنط ططن املؤسسط ططات املصط ططغرة يف الط ططدول املتقدمط ططة تتمتط ططر ابلط ططتحنم يف
التننولوجي ا والتقنيات احلديثة للتسيري مما جيعلها أكثر تنافسية وحضور يف األسواق احمللية والدولية وهذا ما ليست عليطه املؤسسطات املصطغرة
الوطنية (ربيعة ،2018 ،صفحة .)279

ه .يسيو امل ؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر متركز يف قطاع اخلدمات ،البناء واألشغال العمومية
سنركز يف هذا العنصر عل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ) )Personnes Moralesالتابعة للقطاع اخلاص ابإلضافة إىل PME
التابعة للقطاع العام .حيو أن أ لبها يرتكز يف قطاع اخلدمات ،يف يلير احلاالت موجودة اليت ترتكز أكثر من النصا (،)%54.48
تليها صناعة البناء ( ،2019 ،Mines( )%28.54صفحة  )9واجلدول رقم  06يوضح ذل .
من اجلدول رقم  06الحظ بوضو التباين املوجود يف توزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني تتلطا قطاعطات النشطاط ،حيطو
أن أكثر من صا هاته املؤسسات ينشط يف قطاع اخلدمات بنسبة  %54.41هطذا يطدل علط التسطهيالت النبطرية الطيت جيطدها املسطتثمرين
يف هذا النشاط ابإلضافة إىل اعفاض درجة املخاطرة يف هذا اجملال .حيل يف املرتبة الثا ية قطاع البناء واألشغال العمومية ،حيو يقدر عطدد
املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة اخلاصطة والعامطة الناشططة يف هطذا القططاع بط ط  188290مؤسسطة ،أي مطا يعطادل  ،%28.54وهطي سطبة تعتطرب
مرتفعطة مقار طة مططر ابقطي القطاعطات األخططرى ،وهطذا راجططر إىل سياسطة الدولطة الططيت هتط دف إىل تططدارض التطأخر يف املشطارير املتعلقططة هبط ذا القطططاع
السيما يف جمايل البىن التحتية والسنن ،مما شجر عل قيام العديد من املقطاوالت اخلاصطة يف هطذا الشطأن .مث أتيت ابقطي القطاعطات األخطرى
الصناعة بط  %15.48بط  102128مؤسسة ،وهذه النسبة تعترب ضئيلة ابلنسبة لبلد ين ابلطاقة ،وله جتربة ألكثر من مخسني عاما يف اجملال
الصناعي ،الزراعة بط  %1.12وأخريا قطاع الطاقة واملناجم بنسبة .%0.46
إن هذه النسب تبني أيضا فشل السياسات املتبعة لتطوير القطاعات املنشئة للثروة وفرص العمطل كقططاع الفالحطة ،الصطناعة هطذا
ما يفسر بط ط ط :أوال سوق البناء والبىن التحتية عطرف تططورات هامطة طرا حلجطم املشطارير اخلاصطة ابلسطننات والبطىن التحتيطة الطيت ألطزت خطالل
السنوات األخرية ،اث يا :قطاع اخلدمات والبناء تتطلب استثمارات ضعيفة سبيا عند اال طالق ،مقار ة مطر القطاعطات األخطرى ،كطذل ال
تتطلب هذه القطا عات اإلبداع والتمنن من التقنيات احلديثة يف التسيري واإل تاج والتسويق( .ربيعة ،2018 ،صفحة .)279
 .2مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل
ويف اجلزائر فقطد قامطت اجلزائطر بوضطر سياسطات للتقلطيص مطن البطالطة وحتقيطق اإلدمط اج املهطين والنهطوض ابالقتصطاد الطوطين ومطن هطذه
اآلليات لد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي اهتمت به احلنومة خاصة منذ سنة  ،2000حيو يؤدي خلق املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ومنوها إىل الز دة يف خلق مناصب شغل جديدة ،وبذل احلد من مشنل البطالة ،من خطالل اجلط دول الحطظ ز دة مسطتمرة يف
عدد مناصب الشغل اليت توفرها  ،PMEخالل الفرتة الدراسية خلق  2818736منصطب عمطل وترجطر هطذه الطز دة يف مناصطب الشطغل
إىل منططو املؤسسططات ص وم اخلاصططة الططيت تشططغل أكثططر مططن  %98مططن العمططال ،بلغططت أعلط سططبة ز دة بططني سططنيت  2004و 2005بط ط %38
وأدىن سبة ز دة بني سنيت  2008و 2009بط  ،%0,4كما بل معدل النمو السنوي املتوسط أكثر من  ،%10وهذا ما ساهم يف اعفاض
معدالت البطالطة الطيت ا تقلطت مطن  %27.30سطنة  2001إىل  %15.3سطنة  2005لتصطل إىل %10سطنة 2010و %11,2سطنة .2015
حيو وصل سنة  2018حدود %11.7حىت وإن كان هذا االرتفاع ليل كبريا إال أ ه يعرب عن هشاشة االقتصاد الوطين .جدول رقم .07
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مططازال السططعي وراء سططوق متطوازن قططائم ،وي هططر ذلط مططن خططالل االصططالحات والتعططديالت الططيت تشططهدها سياسططة التشططغيل وذلط
ابلتفنري يف البدائل للنقائص املسجلة هبدف تفعيل االجراءات والتدابري املتعلقة ابلتشغيل.
 .3مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق الثروة
إن توزير عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب القطاع االقتصادي ال يسمح من معرفة الوزن احلقيقي هلا يف خلطق الثطروة علط
املسطتوى الطوطين ،هلطذا ،فطإن حتليطل مسطامهة املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة يف القيمطة املضطافة علط املسطتوى الطوطين وحسطب قططاع النشطاط،
سطينون مفيطد إىل حطد بعيطد لتشطخيص منا طة هطذه األخطرية ،وتقيطيم أداءهطا يف االقتصطاد الطوطين .ويف هطذا السطياق يوضطح لنطا اجلطدول ()8
حصط ة الططط  PMEمطن القيمطة املضطافة حسطب قططاع النشطاط و طوع القططاع .ويتبطني مطن معطيطات هطذا اجلطدول ،أن الططط  PMEالتابعطة للقططاع
اخلطاص تسطاهم بنسطبة كبطرية يف حتقيطق القيمطة املضطافة ،وهطذا يف كطل اجملط االت النشطاط االقتصطادي .وتراجطر مسطامهة املؤسسطات الصطغرية
واملتوسططة التابعطة للقططاع العطام ،وهطذا يعطود إىل خوصصطة املؤسسطات العموميطة ،ودخطول القططاع اخلطاص بشطنل عطام ليجعطل منطه املتعامطل
األكرب يف االقتصاد الوطين ،وهي من عالمات اال تقال إىل اقتصاد السوق (مسغوين ،2012 ،صفحة .)127
بلغططت القيمططة املضططافة احملققططة مططن قبططل القطططاع اخلططاص سط نة  8815.62 ،2017مليططار دج أي مططا سططبته  %87.22مططن حصططة
النطاتج احمللطي ( )PIBيف حطني قطدرت هطذه النسطبة سطنة  2005بط ط  %78.41وهطذا مطا يطدل علط تراجطر القططاع العطام أمطام التططور التططدرجيي
ملنا ططة القطططاع اخلططاص يف االقتصططاد .أمططا فيمططا لططص القطططاع العططام فقططد كا ططت سططبة املسططامهة يف النططاتج احمللططي لسططنة ،%12.77 ،2017
وابلت ايل يتضح أن القطاع اخلاص أكثر مردودية من القطاع العام ،وهو أكثر منه اقباال عل االستثمار وأكثر مسامهة يف التنمية االقتصادية.

 .4مسامهة  PMEيف الصادرات
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة قدرة كبرية عل زو األسواق اخلارجية واملسامهة يف ز دة الصادرات وتوفري النقد األجنيب وقفيا
العجز يف ميزان املدفوعات بل أهنا سامهت يف إحداث فائض يف ميزان املدفوعات للنثري من الدول ،كما أهنا حتاول تغطية اجلزء األكرب من
السوق احمللي ابملنتجات االستهالكية النهائية خاصة الغذائية منها وهذا ما يؤدي تدرجييا إىل حتقيق االكتفاء الذايت وابلتايل حتسني مستوى
ميزان املدفوعات من خالل تقليل الواردات.
من اجلدول رقم  09الحظ أن الصادرات خطارج احملروقطات ال تشطنل سطوى سطبة هامشطية مطن إيلطايل الصطادرات ،حيطو بلغطت
سططنة  2018مططا سططبته  %6.9أي مططا يعططادل  2.830مليططار دوالر مسططجلة ابرتفططاع قططدره  2.88مليططار دوالر عططن السططنة السططابقة ،أمططا عططن
تشنيلة الصادرات خارج احملروقات فهي تتنون أساسا من املواد النصا مصنعة واليت تشنل  %4.5مطن إيلطايل الصطادرات أي مطا يعطادل
 1,3مليططار دوالر ،م طواد ذائيططة بنسططبة  %1,13مططن إيلططايل الصططادرات أي  327مليططون دوالر ،م طواد خططام بنسططبة  %0,29ومططا قيمتططه 84
مليون دوالر ويف األخري جتهيزات صناعية ومواد استهالكية بنسبة  %0,18و  %0,06عل التوايل.
 .5امليزان التجاري :مقار ة ابلنصا األول من  ،2018سجل ميزان التجارة اخلارجية اجلزائرية يف النصا األول من :2019
 الواردات :بل حجم الواردات  22.15مليار دوالر أمريني ابعفاض  %4.30مقار ة بنتائج النصا األول من عام .2018 الصادرات :بل إيلايل حجم الصادرات  18.96مليار دوالر أمريني بز دة  %6.57مقار ة بنتائج النصا األول من عام .2018وقططد أدى ذل ط إىل عجططز يف املي طزان التجططاري يف النصططا األول مططن عططام  2019بل ط ح طوايل  3.18مليططار دوالر .وابلتططايل ،بل ط معططدل
تغطية الواردات ابلصادرات  %86للنصا األول من عام  2019مقابل معدل  %88لنفل الفرتة  .2018الشنل رقم .03
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 -IIIاخلالصة:

بذلت اجلزائر عدة جهود للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل ا تهاج إجراءات تساهم يف توفري املناخ املالئم
أ شطة هذا القطاع واستمرارها ،حيو أن جممل هذه اإلجراءات هتدف إيل ز دة وترية املؤسسات الصطغرية واملتوسططة وذلط لضطمان الطدور
الذي تؤديه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،خاصة يف جا ب املسامهة يف الدخل الوطين اخلام ،استحداث مناصب شغل واملسامهة يف
الصادرات ،ولد أن اجلزائر استحدثت عدة إجراءات وبرامج تساهم يف ز دة إ شاء هذا النوع من املؤسسات ومناصب الشطغل مطن خطالل
إ شاء مراكز التسهيل وحاضنات األعمال ابإلضافة إىل هيئات وصناديق تدعم وتسهل هذه العملية.
والنتائو املتوصل إليها:
 تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف توفري مناصب الشغل. تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي اخلام ،ويف خلق القيمة املضافة عل املستوى اخلاص واملستوى العام. تعترب مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصطادرات الوطنيطة ضطئيلة ابعتبطار أن قططاع احملروقطات هطو احملتنطر الرئيسطي للصطادراتاجلزائرية.
 تتوزع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشنل ري متساوي وذل بسبب الطابر اجلغرايف للبالد. التموقر ري العادل إل شاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الشمال واهلضا العليا ،واجلنو .ور م ذلط فطإن أداء قططاع الطط املؤسسطات الصطغرية واملتوسططة مطازال ضطعيا ومل حيتطل بعطد هطذا القططاع املنا طة الطيت هط و عليهطا يف
االقتصاد ت املتطورة ،الناشئة وحىت النامية ،ويرجر هذا إىل عدة قيود مازالت تثبط االستثمار وتقا أمام تطور ومنو هذه املؤسسات.
-

وتقرتح الدراسة:
دعم عملية أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة متخصصة يف عملية التأهيل.
ضرورة تفعيل دور تتلا هيئات ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
حتسني مناخ األعمال من خالل قفيض اإلجراءات اإلدارية ،التناليا ،اآلجال وتطبيق احلوكمة والرقابة وحماربة الفساد اإلداري.
متنني املؤ ص وم من احلصول عل التمويطل عطن طريطق :التنويطر يف األدوات املاليطة كالتمويطل عطن طريطق شطركات رأمسطال االسطتثماري،
القرض املصغر ،التمويل التأجريي ...إخل.
ربط املقاولني أصحا املشارير اإلبداعية ابلبحو العلمي ،عن طريق تقد حتفيزات مالية للجامعات ،تنش من خالهلا املشاتل اليت
حتتضن مشارير جديدة وتسمح بنموها.
إ شاء سوق دائم ملنتجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة ٬تساهم فيه كل من احلنومة اجلزائرية واملؤسسات االقتصادية ،حبيو يهدف
السوق إىل تعريا املستهل ابإل تاج احمللي وميزاته ،ويسهل وصول املستهل إىل أكثر من بدائل املنتجة.

 -IVمالحق :

جدول رقم  :01تصنيف الة  PMEحسب الوالايت املتحدة األمريكية
عدد العمال
يوع املؤسسة
من  01إىل  09عمال
مؤسسة صغرى
من  10إىل  199عامل
مؤسسة صغرية
من  200إىل  499عامل
مؤسسة متوسطة
أكثر من  500عامل
مؤسسة كبرية
املصدر :سر عبد الرمحان ،تقييم دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلد من ظاهرة البطالة :دراسة ميدا ية بوالية جيجل ،رسالة ماجستري ،قصص :تسيري املوارد البشرية ،جامعة
جيجل ،2014 ،ص.76 :
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عدد العمال
أقل من 10عمال
أقل من 50عامل
أقل من 300عامل

يوع املؤسسة
مؤسسة مصغرة
مؤسسة صغرية
مؤسسة متوسطة

جدول رقم  :02تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب البنك الدويل.
إمجايل األصول
أقل من 100ألا دوال أمريني
أقل من 3ماليني دوال أمريني
أقل من 15مليون دوال أمريني

حجم املبيعات السنوي
أقل من100ألا دوال أمريني
أقل من 3ماليني دوال أمريني
أقل من15مليون دوال أمريني

Source: Meghana Ayyaganiand, Small and medium enterprises across the globe:A new data base,World Bank policy research working paper
3127, August 2003, P : 03.

الصناعة ،البناء والنقل
مبيعات اجلملة
مبيعات التجزئة
اخلدمات

القطاع

جدول رقم  :03تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الياابن.
عدد العمال (عامل(
أقل من  300عامل
أقل من 100عامل
أقل من  50عامل
أقل من  100عامل

رأس املال )ين(
أقل من  300مليون
أقل من  100مليون
أقل من  50مليون
أقل من  50مليون

جمموع احلصيلة السنوية (دج(
ال يتجاوز  20ماليني
ال يتجاوز  200مليون
بني  200مليون و 01مليار

االستقاللية
ضرورة توفر معيار
االستقاللية يف
التسيري

Source: Nadine Levaratto, La PME objet frontière: analyse en termes de cohérence entre l’organisation interne et le marché, communication
au colloque les PME dans les sociétés contemporaines de 1880 a nos jours, pouvoir, représentation, action, Université de Paris Panthéon/Sorbonne,
20 et 21 janvier 2006, P: 04.

يوع املؤسسة
مؤسسة مصغرة
مؤسسة صغرية
مؤسسة متوسطة

عدد العمال (عامل(
من  01إىل 09
من  10إىل 49
من  50إىل 250

جدول رقم  :04تعريف اجلزائر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
رقم األعمال السنوي (دج(
أقل من  40مليون
أقل من  400مليون
بني  400مليون و 04ماليري

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد عل املواد  10 ،9 ،8من اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  02الصادرة بتاريخ  2017/01/11ص.06 :
اجلدول رقم  :05تطور عدد ال ة ة  PMEخالل الفرتة  - 2001السداسي األول من 2019
السنوات
2006
2005
2004
2003
2002
2001
القطاع اخلاص
269806
245842
225449
207949
189552
179893
القطاع العام
739
874
778
788
788
788
اجملموع
376767
342788
312959
288587
261863
180681
السنوات
2012
2011
2010
2009
2008
2007
القطاع اخلاص
711275
658737
618515
586903
392013
293946
القطاع العام
557
572
557
591
626
666
اجملموع
711832
659309
619072
587494
519526
410959
السنوات
2018
2017
2016
2015
2014
2013
القطاع اخلاص
260652
1074236
1022231
934037
851511
777259
القطاع العام
261
267
390
532
542
557
اجملموع
1141863
1074503
1022621
934569
852053
777816
اجملموع
القطاع العام
القطاع اخلاص
إىل غاية 2019/06/30
1171945
244
1171701
Source: Bulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’Industrie et des Mines
الشكل رقم  :01التوزي اجلغرايف ل ة  PMEلسنة 2019
عدد املؤسسات يف السداسي األول 2019

مشال
اهلضا العليا
جنو
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املصدر :ابستخدام  EXCELبناء عللBulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’Industrie et des Mines, :

الشكل رقم  :02توزي  PMEحسب النوع لسنة 2019

عدد املؤسسات

1200000
1000000

وع املؤسسات

800000
600000
400000
200000

0
املصدر :ابستخدام  EXCELبناء عللBulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’Industrie et des Mines, :

اجلدول رقم  :06توزي الشركات الصغرية واملتوسطة (األشخاص االعتباري ) حسب قطاع النشاط
اجملموع
القطاع اخلاص
القطاع العام
قطاع النشاط
الفالحة
7368
7275
93
احملروقات :الطاقة واخلدمات املتصلة هبا
3035
3032
3
البناء واألشغال العمومية
188290
188275
15
الصناعات التحويلية
102128
102055
73
اخلدمات
358996
358936
60
اجملموع
659817
659573
244

النسبة %
1.12
0.46
28.54
15.48
54.41
100.00

Source: Bulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’Industrie et des Mines.

السنوات
مناصب العمل
السنوات
مناصب العمل
السنوات
مناصب العمل
إىل غاية 2019/06/30

اجلدول رقم  :07مناصب الشغل اليت توفرها PMEخالل الفرتة - 2001السداسي األول.2019
2001
634375
2007
1355399
2013
2001892
مناصب العمل

2003
705000
2009
1546584
2015
2371020

2002
684341
2008
1540209
2014
2157232

2005
1157856
2011
1724197
2017
2655470

2004
838504
2010
1625686
2016
2487914
2818736

2006
1252647
2012
1848117
2018
2724264

Source: Bulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’Industrie et des Mines.

اجلدول رقم  :08مسامهة القطاع اخلاص والعام يف  PIBخالل الفرت 2017-2010
2014
2013
قطاع النشاط
%
العدد
%
العدد
حصة القطاع العام من PIB
13.9 1187.93 11.70 893.24
حصة القطاع اخلاص من 86.1 7338.65 88.30 6741.19 PIB
اجملموع
100 8526.58
100
7634.43

2015
%
العدد
14.22 1313.36
85.78 7924.51
100
9237.87

2016
%
العدد
14.23 1414.65
85.77 8529.27
100
9943.92

2017

العدد
1291.14
8815.62
10106.76

%
12.775
87.225
100

Source: Bulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’Industrie et des Mines.

اجلدول رقم  :08الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر خالل الفرتة 2018-2009
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2014
2582
62886

2015
1969
37787

2016
1781
30026

)الوحدة :مليون دوالر(
2017
1930
35191

2018
2830
41168
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النسبة

%2.4

%2.7

%2.8

%2.8

%3.3

%4.1

%5.2

%5.9

%5.5

%6.9

Source http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur.
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