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:ملخص
 ففي،هتدف الشراكة األوروجزائرية إىل تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بغرض زيادة مسامهتها يف تنشيط االقتصاد الوطين
هذا اإلطار كان لربنامج االحتاد األورويب "ميدا" عدة نتائج الذي متثلت يف حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 وكذا التحكم يف، باإلضافة إىل تكوين قاعدة تسهل تنفيذ الربامج،ومعاجلة النقائص واملشاكل اليت كانت تعاين منها
 وهو الذي، فاهلدف من كل ذلك هو املسامهة يف االقتصاد الوطين من خالل خلق قيمة مضافة،تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
.مل تستطع املؤسسات اجلزائرية الوصول إليه واالستفادة من الربامج على حسب ما كان متوقع بالرغم من النتائج اليت حققتها
.  برامج ميدا، الشراكة األوروجزائرية، التأهيل، ا ملؤسسات الصغرية واملتوسطة:الكلمات املفاتيح
.F5, E52:JELتصنيف

Abstract:

The European-Algerian partnership aims to rehabilitate small and medium enterprises, with a view to
increasing their contribution to revitalizing the national economy. In this framework, the European
Union Meda program has had several results represented in improving the competitiveness of small
and medium enterprises and addressing deficiencie and problems they suffer from, in addition to
creating a database that facilitates the implementation programs, as well as control of information and
communication technology, the aim of all of this is to contribute to the national economy by creating
added value, which is what Algerian institutions have not been able to access and benefit from
programs according to what was expected despite the results J achieved/
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توطئة:
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دور كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية ألية دولة ،باعتبارها كيانات اقتصادية تبحث
عن طرق حتقق هلا منو سريع يف ظل االنفتاح االقتصادي والتنافسية العاملية املتزايدة إضافة إىل عدة اعتبارات أخرى،
فكانت حمط اهتمام الربنامج األورويب "ميدا" يف جانبه املايل لدعم تأهيلها من أجل النهوض هبا ،فهذا التمويل له عدة
انعكاسات على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ،باإلضافة إىل أن هذه األخرية ستكون قادرة على
املسامهة يف االقتصاد الوطين من خالل خمتلف خمرجاهتا ،باعتبار أن هذه الدراسة مت إسقاطها على احلالة اجلزائرية
ومؤسساهتا.
ومن كل ما سبق مت طرح اإلشكالية التالية :هل كان للجانب التمويلي للشراكة األورو جزائرية أي نتائج على
تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبالتايل املسامهة يف االقتصاد الوطين؟
وهذه اإلشكالية تدفع بنا إىل طرح مجلة من األسئلة الفرعية نوردها كاآليت:
 ماذا نعين بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ هل ميكن أن يكون لربنامج " ميدا" األورويب أي نتائج؟ ما مدى مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية وتنشيط االقتصاد الوطين؟فرضيات الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وجب وضع الفرضيات اآلتية:
 إن تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو إجراء متخذ من طرف الدولة هتدف من خالله إىل حتسني موقعاملؤسسة يف ظل االقتصاد التنافسي؛
 لربنامج "ميدا" األورويب عدة نتائج على تأهيل املؤسسات من حتسني تنافسيتها وزيادة مسامهتها؛ تربز مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية وتنشيط االقتصاد الوطين من خالل خلق قيمة مضافة.أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف تبيان مدى مسامهة االحتاد األورويب من خالل الشراكة األوروجزائرية يف تأهيل
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،باالعتماد على برنامج " ميدا" ومدى مسامهة هذه املؤسسات اليت هلا دور مهم يف
إضفاء قيمة مضافة لالقتصاد الوطين.
هدف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على اجلانب التمويلي للشراكة األوروجزائرية وأي املؤسسات األكثر استفادة من برامج
االحتاد األورويب يف هذا اإلطار ،وانعكاسات هذه الشراكة على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،باإلضافة إىل مدى
مسامهة هذه األخرية يف تنشيط االقتصاد الوطين بصفت ها كفاعل مساهم يف ذلك.

منهج الدراسة:

مجلة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) /(SMECالمجلد  20العدد  2 0سنة 0202
P-ISSN: 2710-8708

2

الشراكة األوروجزائرية وانعكاساهتا على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهتها يف تنشيط االقتصاد الوطين .2212 - 2222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي عند التطرق إىل اإلطار النظري للدراسة ،أما فيما خيص اجلانب
التطبيقي فاعتمدنا على أداة التحليل باستخدام إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك عند تقييم برامج
ميدا األوروبية ومدى مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من التأهيل يف تنشيط وتنمية االقتصاد الوطين.
جممل املراجع واملصادر املعتمدة يف إعداد هذه الدراسة كانت خمتلفة من أطروحات ومقاالت منشورة ومداخالت
ومواقع الكترونية ذات الصلة ،باإلضافة إىل اإلحصائيات املتوفرة على موقع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 - Iاإلطار النظري للدراسة :
تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف حتقيق التنمية االقتصادية دورا مهم ويف إنشاء منطقة التبادل التجاري
احلر ركن أساسي ،فقد ركز برنامج "ميدا" عليها نظرا للنتائج املمكن حتقيقها من وراء النجاح يف عملية تأهيل
املؤسسات اليت رمسها هلا الربنامج ،ففي هذا ا حملور سنركز على اجلانب النظري لكل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة
بتعريفها بصفة عامة حبسب املشرع اجلزائري ،واملقصود بعملية تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكما ال ننسى
أمهها الشراكة االوروجزائرية اليت يف إطارها يتم تأهيل املؤسسات.
 - 0- Iاملؤسسات الصغرية واملتوسطة:
هناك أكثر من  02تعريفا يتم استخدامه يف  50دولة ،ويف هذا اإلطار اعترب صندوق النقد الدويل املؤسسة اليت
تستخدم أقل من  20عمال صغرية يف حني املؤسسة املتوسطة اليت تستخدم من  20إىل  121عامال ،وتعترب املؤسسة
كبرية عندما تستخدم  222عامال فأكثر ،وباملقابل ص نف البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية هذه املؤسسات حسب
مستوياهتا إىل املؤسسات الفردية وهي اليت عمل هبا أقل من  10عامال وال تزيد قيمة األصول الثابتة هبا خبالف
األراضي واملباين عن  12222دوالر أمريكي (دراجي ،2210 ،صفحة  ، )151أما يف اجلزائر فإن املشرع اجلزائري
من خالل القانون التوجيهي الصادر بتاريخ  2221/12/12املتعلق بترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،فقد اعتمد
املعايري الكمية يف حتديد مفهومها وفق اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :20يوضح مفهوم م ص و م حسب عدد العمال ورقم األعمال واألصول

الصنف

عدد العمال

رقم األعمال

اجملموع واألصول

مؤسسة مصغرة

9-1

م.د .ج > 20

مليون د .ج 10

مؤسسة صغرية

49-10

م.د .ج > 200

مليون د .ج 100

مؤسسة متوسطة

250-50

مليار د .ج 2-200

مليون د .ج 500-100

املصدر :دراجي كرميو ،حاضنات األعمال كآلية لترقية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،العدد ،0202 ،00
ص .072
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وقد قام املشرع اجلزائري بإعادة النظر يف تعريف كل من املؤسسة الصغرية واملتوسطة ،وذلك يف اجلانب املتعلق باملبالغ
املالية اليت يتم اعتمادها يف تعريف هذا النوع من املؤسسات ،وذلك مبوجب القانون رقم  22- 15املؤرخ يف
( 2215/21/12شواشي ،2212 ،صفحة  ، )101وميكن إبراز ما سبق وفق اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :20يوضح مفهوم م ص و م حسب عدد العمال ورقم األعمال واألصول
الصنف

عدد العمال

رقم األعمال

اجملموع واألصول

مؤسسة مصغرة

9-1

ال يتجاوز  40مليون

ال يتجاوز  20مليون

مؤسسة صغرية

49-10

ال يتجاوز  400مليون

ال يتجاوز  200مليون

مؤسسة متوسطة

250-50

400مليون إىل  4مليار

200مليون إىل 1مليار

املصدر :شواشي فاطمة ،دور الشراكة األوروجزائرية يف ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وانعكاساهتا على التنمية ،أطروحة دكتوراه ختصص قانون
العالقات االقتصادية الدولية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة مستغامن ،0202 /0207 ،ص .022

تعترب املؤسسات الصغرية واملتو سطة ركيزة أساسية جململ البلدان املتطورة ،فهي متثل النسبة األكرب من حيث العدد يف
معظم البلدان فقد بلغت  %22من جمموع املؤسسات يف كل من الواليات املتحدة األمريكية واليابان واإلحتاد
األورويب ،وتساهم يف اإلحتاد األورويب بتشغيل % 66.52و  %02يف أمريكا( .دراجي ،2210 ،صفحة )150
يف اجلزائر بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة  261012مؤسسة سنة  ، 2210يف حني عدد مناصب الشغل بلغ
 2262266فرد ،فأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنبع من كوهنا حتقق مجلة من األهداف االقتصادية واليت منها
املسامهة يف خلق مناصب شغل (بعزيز و خملويف ،2215 ،الصفحات  ،)21 - 26املسامهة يف جذب وتعبئة
املدخرات ،املسامهة يف تنمية الصادرات ،القدرة على مقاومة االضطرابات االقتصادية ،دعم الصناعات الكبرية.
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة من اخلصائص نذكر أمهها يف اآليت( :بعزيز و خملويف ،2215 ،صفحة
)6
 اخنفاض نسيب يف رأس املال وذلك سواء تعلق األمر بفترة اإلنشاء أو أثناء النقل؛
 سرعة تغري اإلنتاج وسهولة تكييفه حسب احتياجات املستهلكني انسجاما ومراعاة الحتياجات السوق؛
 تتميز بعدم تعقيد التكنولوجيا املستخدمة وببساطة آالت وأدوات العمل فيها؛
 سرعة وسهولة االتصال فيها مبا ميكنها من التكيف و التأقلم مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية؛
 السرعة والدقة يف اختاذ القرارات باملقارنة مع املؤسسات األخرى؛
 قدرهتا على الدخول إىل أسواق متخصصة ال جتذب إليها املؤسسات الكبرية
 - 0- Iتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:
يقصد هبا جمموعة من اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة بغية حتسني موقع املؤسسة يف ظل االقتصاد التنافسي ،أي
يصبح هلا هدف (غدير أمحد ، 2225 ،صفحة )00اقتصادي ومايل على املستوى الدويل ،خاصة يف إطار عوملة
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املبادالت وترابط العالقات االقتصادية الوطنية مع السياسات الدولية ،وال ميكن حتقيق برنامج التأهيل إال من خالل
تبين املؤسسة يف حد ذاهتا إلجراءات وإصالحات داخلية على املستويات التنظيمية ،اإلنتاجية ،االستثمارية ،التسويقية،
إذن نستطيع القول أن عملية التأهيل تعترب مبثابة انتقال للمؤسسة من مستوى إىل آخر يتميز بالكفاءة واملردودية من
خالل تقوية العوامل الداخلية واخلارجية للمؤسسة ،وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات احلاصلة يف امليدان
االقتصادي ولكي تصبح منافسة لنظريهتا يف العامل ،وترجع أسباب تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل حتديات
املنافسة اخلارجية ،صعوبة التمويل وارتفاع حجم الفائدة على القروض وقصر مدة سدادها وتعقد إجراءاهتا اإلدارية،
ضعف التسيري وعدم إتباع األساليب احلديثة يف اإلدارة والتنظيم ،عدم تنظيم آليات احلصول على العقار الصناعي،
ضعف املوقف التنافسي للمؤسسات اجلزائرية خاصة مع تفضيل املستهلك للمنتجات األجنبية.
 - 0- Iالشراكة األوروجزائرية:
تقوم سياسة اإلحتاد األورويب اجلديدة اليت أرسى معاملها مؤمتر برشلونة يف  22- 25نوفمرب  1220على بعث
العالقات وتوطيدها بني ضفيت البحر املتوسط يف إطار جديد مبين على الشراكة ،وجتسدت مالمح هذه العالقة يف
توقيع اجلزائر على اتفاقية التعاون يوم  25أفريل  1251حيث وقعت على اتفاقية الشراكة يوم  22أفريل 2222
واليت دخلت حيز التطبيق يف سبتمرب  ، 2220وتعد اتفاقيات الشراكة هذه أكثر مشولية من اتفاقيات التعاون ،وهذا
ملختلف اجلوانب اليت مشلتها ،السياسية واألمنية ،االقتصادية واملالية واالجتماعية والثقافية ،اإلنسانية( .غفال،2215 ،
صفحة )22
من أهم األهداف اليت صرحت هبا مفوضية االحتاد األورويب يف اجملال االقتصادي هو":إقامة منطقة جتارة حرة بني
اجلزائر واالحتاد األورويب وتفكيك الرسوم اجلمركية من وإىل اجلزائر ويبدأ العمل على ذلك تدرجييا على مدار 12
سنة ابتداءا من سبتمرب  2220وهو تاريخ اإلمضاء".

 - IIبرنامج "ميدا" األورويب وانعكاساته على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :
سعى االحتاد األورويب يف إطار الربنامج األورويب "ميدا" إىل تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ،فقد
خصص هلذه املؤسسات ميزانية حبيث أن املبالغ املقدمة من طرفه كانت ذات احلصة األكرب ،فبالنظر إىل النتائج احملققة
من الربنامج "ميدا  "21مت التوقيع على برنامج"ميدا  "22الذي كان يهتم بالدعم املايل للجوانب التقنية واالستثمارات
الالمادية للمؤسسات أكثر من تركيزه على الدعم املايل واملادي ،وهو ما سيتم التطرق إليه يف هذا احملور بنوع من
التفصيل غري املعمق.
 - 0- IIالربنامج األورويب لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة "ميدا :MEDA 01 "20
يعترب برنامج ميدا األداة املالية الرئيسية اليت اعتمدها االحتاد األورويب لتفعيل وإجناح اتفاقيات الشراكة املربمة مع الدول
املتوسطية مبا يف ذلك اجلزائر ،ويتمثل األساس القانوين لربنامج ميدا يف الئحة ميدا الصادرة عام  1221املتمثلة يف
الالئحة املعدلة بالئحة ميدا  2يف نوفمرب  2222واملتمثلة يف الئحة اجمللس رقم  ،CE/2122/2222إن برنامج
"ميدا" هو عبارة عن برنامج مشترك بني اللجنة األوروبية ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية،
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والذي حددت مدته ب 0سنوات أي بداية من شهر سبتمرب  2222إىل غاية ديسمرب  ، 2225جاء هذا الربنامج
بغالف مايل قدر ب 12.2 :مليون أورو موزعة كمايلي 05 :مليون أورو ممولة من طرف االحتاد األورويب6.1 ،
مليون أورو ممولة من طرف وزارة املؤسسات الصغرية وامل توسطة والصناعات التقليدية 2.0 ،مليون أورو مقدمة من
طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من هذا الربنامج وهذا من خالل  % 22من التكلفة الكلية املقدمة،
كما يضم هذا الربنامج فريق عمل يتكون من 20خبري  21خبري جزائري و 1خرباء أوروبيني( .شواشي،2212 ،
الصفحات )221 - 222
 - 0 - 0 - IIأهداف الربنامج :إن اهلدف من هذا الربنامج يكمن يف تأهيل وحتسني تنافسية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة اجلزائرية من أجل املسامهة يف حتقيق التنمية مبختلف أبعادها ،كما يعمل هذا الربنامج على تطوير قدرات م
ص وم بشكل يتالئم وحاجيات اقتصاد السوق ،وينصب اهتمام برنامج "ميدا" على تقدمي الدعم املايل يف ثالثة حماور
هي الدعم املباشر للمؤسسات ص وم ،دعم االبتكار وترقية الوسائل اجلديدة لتمويل مؤ ص وم ،دعم حميط املؤسسات
الصغرية واملتوسطة( .شواشي ،2212 ،الصفحات )226 - 222
 - 0 - 0 - IIشروط الربنامج :تتمثل يف جمموع الشروط الواجب توفرها يف املؤسسات ،وتتمثل يف أنه (نسيب،
 ،2211صفحة  )221البد أن تكتب املؤسسة أهنا دخلت مرحلة االستغالل ملدة  6سنوات ،أن توظف ما ال يقل
عن  22عامال وما ال يزيد عن  202عامل ،أن تقوم بالتصريح والتسديد للضرائب بشكل عادي ،أن تكون منخرطة
بصندوق الضمان االجتماعي وتسدد مستحقاهتا بشكل منتظم.
 - 0 - 0- IIنتائج الربنامج :تقدمت  511مؤسسة صغرية ومتوسطة لالنضمام للربنامج من جمموع 2102
مؤسسة ،أي ما يعادل  %66.6من مؤسسات القطاع الصناعي ،حيث قامت  201مؤسسة بالتخلي عن الربنامج
أي بنسبة  %60.2بعد املرحلة األوىل من عملية التشخيص ،أما يف املرحلة الثانية من التشخيص فقد ختلت عن
الربنامج  12مؤسسة ما يعادل  ، % 2.0وبالتايل تكون احلصيلة بإهناء  112مؤسسة صغرية ومتوسطة بنسبة
 %11.5املرحلة األوىل من التأهيل( .شواشي ،2212 ،صفحة )225
الشكل رقم  :20توزيع املؤسسات املؤهلة حسب قطاع النشاط

املصدر :إلياس غقال ،تقييم الدور التمويلي للشراكة األوروجزائرية يف تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفترة  ،0201- 0222أطروحة
دكتوراه ختصص نقود ومتويل ،جامعة بسكرة.0207 ،
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يتضح من الشكل أعاله أن هناك أربعة قطاعات ( الصناعة الغذائية ،الصناعة الكيميائية ،مواد البناء والسرياميك
وزجاج ،الصناعة امليكانيكية) حتصلت على النسب األعلى من حيث االستفادة من الربنامج على التوايل  %22و
 %12و %11و  % 12وذلك راجع إىل عدة أسباب منها ما تعلق بالسوق وجبودة املنتجات وأخرى نتيجة
االستفادة من األسواق اليت فيها التعاقد مع اخلارج ،يف حني أن باقي القطاعات كانت هلا النسب األضعف.
 - 1- 0- IIالعمليات اليت قام هبا الربنامج خارج الدعم املايل :إن حتسني اإلنتاج وطرق التسيري وتنظيم اإلدارة
وجودة املنتجات تعد من أهم مطالب أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من برنامج التأهيل ،باإلضافة
إىل استعمال تقنيات التسويق احلديثة ،من أجل ترقية املؤسسات إىل املستوى املطلوب ،فقد وزعت عمليات التأهيل
حسب النوع على  110مؤسسة حي أجنزت  221عملية تأهيل ،فهناك من استفادت من  6نشاطات تأهيل وهناك
من استفادت من ( 1زيتوين ،2215 ،صفحة  ، )151وهو موضح يف الشكل اآليت:
الشكل رقم  :20توزيع عمليات التأهيل خارج عمليات الدعم املايل ل 112م ص و م

املصدر :زيتوين صابرين ،الشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة – دراسة حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ختصص جتارة دولية
ولوجستيك ،جامعة مستغامن ،0207 ،ص .070

املالحظ من الشكل أن عمليات التأهيل غطت بنسبة كبرية كل من :التنظيم ،تسيري اإلنتاج ،تسيري املوارد البشرية،
تسيري االستراتيجي ،تكاليف اإلنتاج ،بنسب متفاوتة وهذا إن دل فهو على أن املؤسسات حتتاج إىل عمليات هيكلة
للتسيري واإلنتاج للرفع من مستوى إنتاجيتها باعتبارها مازالت يف طور النمو.
 - 2 - 0- IIتقييم تأهيل حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة :إن اجل دول املوايل يعطي نظرة شاملة حول كافة
املعلومات عن ولصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا تطوير مصاحل الدعم ،وهو كاآليت:
اجلدول رقم :20معلومات عن ولصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير مصاحل الدعم
نوع العمليات

عدد العمليات

النسبة %

مصاحل الدعم

عدد العمليات

النسبة

حتليل التخصصات والدراسات

22

10

التشخيص

22

10

القطاعية
حتليل األوضاع

2

1

تأهيل املراكز التقنية

11

1

نظام املعلومات (دراسة ونشر )

25

11

الدراسات واإلستراتيجية

16

5

تكوين حول املعلومة االقتصادية

2

1

مراكز الدعم

62

11

تكوين حول تطوير مصاحل م
صم

61

12
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اجملموع

70

02

اجملموع

10

001

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على :بوبكر حممد ،تقييم برناجمي تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية املعد من قبل وزارة الصناعة اجلزائرية
واملفوضية األوروبية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جملة اإلستراتيجية والتنمية ،اجمللد  ،1العدد  ،1ص .071

 - 0- IIالربنامج األورويب لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة " ميدا :MEDA 02 "20
ودوما يف إطار الشراكة بني كل من اجلزائر واالحتاد األورويب فإن النسبة املشجعة النضمام املؤسسات الصغرية
واملتوسطة لربنامج" ميدا  "21أدت إىل التوقيع على برنامج "ميدا  "22واملتمثل يف برنامج دعم وتطوير املؤسسات
الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيا اإلعالم واال تصال ،إذ مت التوقيع على "ميدا  "22يف شهر مارس 2222
الذي يهدف إىل تأهيل  0أالف مؤسسة وخصص له غالف مايل يقدر ب  11مليون أورو ،سامهت فيه اللجنة
األوروبية مببلغ  12مليون أورو ،يف كانت مسامهة الوزارة الوصية مببلغ  1مليون أورو ،واتفق طرفا االتفاق على أن
تكون الفترة احملددة لتنفيذ الربنامج ب  6سنوات من شهر ماي  2222إىل غاية فيفري  ، 2212ويسري من طرف
 01خبري (شواشي ،2212 ،الصفحات  ، )222 - 225وانطلق فعليا يف ماي  2222وينتهي حبلول ماي
 ، 2211كما جتلت أهم حماوره يف الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل استعمال أساليب وأنظمة
التسيري احلديثة وتقدمي الدعم التقين هلذا النوع من املؤسسات ،الدعم املؤسسايت واملتمثل يف دعم الوزارة املعنية بقطاع
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ووزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وخمتلف اهليئات املهتمة ،دعم نظام
اجلودة من خالل توحيد املقاييس املعتمدة.
 - 0 - 0- IIنتائج الربنامج :لقد مت التوصل إىل النتائج اآلتية( :غفال ، 2215 ،الصفحات )222 - 121
أ  -فيما خيص الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :باالستناد إىل ما مت اعتماده من برامج خالل الفترة(
 )2211- 2222فإنه أدى إىل استفادة  260مؤسسة ،منها  112استفادت من التشخيص ووضعت خطة للتأهيل.
ب  -فيما خيص دعم اجلودة :ساهم الربنامج يف دعم اجلودة للمؤ ص وم ،وذلك لضمان التقدم يف جماالت االعتماد
وتقييم املطابقة ،حيث دعمت الوكالة الوطنية العتماد وإصدار الشهادات سنة  2216املؤ ص وم من خالل عدة
أنشطة متثلت يف املساعدات التقنية والتدريب ،كما استفاد املعهد اجلزائري للتقييس من عدة عمليات لتدريب املدربني
يف اجملاالت اآلتية :نظم إدارة اجلودة والبيئة ،إصدار الشهادات ووضع العالمات على املنتجات ،أنظمة إدارة سالمة
املواد الغذائية ،وقد مت إجراء تدريب خاص هبدف تعزيز النظام الوطين للتقييس من طرف منفذي وأعضاء اللجان
الوطنية للمترولوجيا القانونية (  )ONMLعلى إنشاء وتشغيل بعض املق دمات املترولوجية املكتسبة يف إطار برنامج
))PMEIIللحصول على  6مليون أورو من خالل استخدام املعدات املعنية ،واستفاد املعهد الوطين للملكية
الصناعية  INAPIمن عدة عمليات متعلقة باملساعدة التقنية والتنظيمية والتدريب يف جماالت اجلودة ( ( 2221
 ،ISOاإلدارة اإللكتر ونية الفكرية للبيانات ،حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة ،وحتصلت  10من هيئات تقدمي
املطابقة ) (OECمبا يف ذلك املختربات ،هيئات التفتيش على شهادة املرافقة لالعتماد ISO17025
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و ، ISO12020يف حني حتصلت  12هيئات ) (OECعلى االعتماد أما اآلخرين فتقدموا بطلبات االعتماد من
خالل اهليئة اجلزائرية لالعتماد ) (ALGERACوالذين كانوا مسجلني يف برنامج التقييم.
ج  -فيما خيص الدعم املؤسسي :متثلت العمليات اليت مت تنفيذها يف اآليت:
 العمليات اليت استفادة منها وزارة الصناعة واملناجم وهذا من خالل  25دراسات يف جماالت التعريف باملشاريع
االستثمارية يف جمال املناولة ،إنشاء مرصد أي مراقب للصناعة ،أدوات تقييم السياسة العامة ،القطاعات اإلنتاجية
للسياسة الصناعية اجلديدة ،تصميم نظام معلومات الح تياجات بورصة املناولة و الشراكة ،إنشاء  21خمتربات يف
املركز التقين للميكانيك ،التطور احمللي للمركز التقين للميكانيك.
 العمليات اليت استفادت منها  :ANDPMEالعمليات اخلاصة بالتأهيل واحملددة يف دفاتر اإلرشاد للتأهيل يف
جمالت التشخيص وخمطط التأهيل ،اخلربة امل الية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،التنمية التجارية ،اإلدارة ،اإلنتاج،
اجلودة ،استفادت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ) (ANIREFمن مساعدة تقنية لتصميم وتنفيذ نظام
املعلومات اجلغرافية وذلك لتطوير املناطق الصناعية ،واستفادت غرفيت التجارة والصناعة بناء على طلب من وزارة
التجارة من دراسة تشخيصية مصحوبة خبطة عمل تنظيمية باإلضافة إىل عمليات تدريب؛
 مت دعم أموال الضمان من خالل  0عمليات ،حيث  6عمليات لصاحل  FGARمن خالل إنشاء منظمة جديدة
ونظام املعلومات وتنظيم التدريب ،وذلك يف إطار متويل البنك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،كما أن  2من
العمليات كانت لصاحل  CGCIمن خالل دعم وتطوير نظام املعلومات وإجراء دراسة إلنشاء وتنظيم اإلدارة
اإلقليمية ،كما مت إجراء عمليتني من خالل املساعدة التقنية ل  FCEلتصميم وإنشاء خلية املراقبة القانونية
واالقتصادية واملعلوماتية.
ففي إطار الشراكة األورومتوسطية مت متويل برناجمني لتأهيل م ص وم ،هذا ما مت تأكيده يف  10مارس  2211حيث
اجتمع ممثلي من وزارة الصناعة واملناجم ووفد االحتاد األورويب يف اجلزائر ،ووقعوا على مذكرة هبدف التحضري
لربنامج جديد لصاحل م ص وم اجلزائرية ،أطلق على هذا الربنامج اختصارا  CAP-PMEهو برنامج جاء من
أجل ترسيخ اإلجنازات اليت حققها برناجمي تأهيل الصغرية واملتوسطة األول والثاين ( ، (ED-PME/ PME 2
يهدف إىل تقييم األثر النوعي للربناجمني ،والتفكري يف أفضل ممارسات تأهيل م ص وم ،توحيد جهود التحديث عن
طريق اإلجراءات التكميلية وإشراك النقابات املهنية ،تطوير قاعدة بيانات لصاحل م ص وم ،من خالل إنشاء بوابة
االتصاالت الدائمة واملنظمة مع اهلياكل املسئولة عن م ص وم ،ويبقى االحتاد األورويب أول مانح لألموال ،حيث
قارب املبلغ اإلمجايل ملختلف املساعدات الذي منحها منذ سنوات الثمانينيات مليار أورو ،ولكن يف الربجمة للميزانية
 2215 - 2211استفادت اجلزائر فقط من  122إىل  112مليون أورو (عبداهلل 1 ،مارس  ،2215صفحة ،)16
أما يف الفترة  2222 - 2212سريكز التعاون بني الطرفني على أولويات الشراكة املتفق عليها وهي :احلوار السياسي
واحلوكمة وحكم القانون وتعزيز احلقوق األساسية ،والتعاون والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة والتجارة
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الشراكة األوروجزائرية وانعكاساهتا على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهتها يف تنشيط االقتصاد الوطين .2212 - 2222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والوصول إىل السوق ،باإلضافة إىل الشراكة يف جمال الطاقة والتغري املناخي والبيئة املستدامة ،احلوار االستراتيجي
واألمن ،وأخريا البعد اإلنساين واهلجرة والتنقل ،2215 ،Service( .صفحة )6

 - IIIمسامهة املؤسسات االقتصادية ص وم اجلزائرية يف تنشيط وتنمية االقتصاد الوطين :
سامهت الربامج املخصصة من طرف االحتاد األورويب يف تأهيل وتطوير م ص وم ،يف تزايد عدد هذه األخرية حبيث
ركزت على املؤسسات اخلاصة يف القطاع الصناعي واخلدمات املتعلقة مباشرة بالصناعات ذات  6سنوات من النشاط
على األقل ،واملؤسسات اليت استفادت من برنامج إعادة التأهي ل من خالل برنامج وزارة الصناعة واملناجم ،باإلضافة
إىل املؤسسات اليت تلتزم بالقيام بعملية إعادة التأهيل ،فاجلدول املوايل يوضح تطور عدد م ص وم الناتج عن جممل
الربامج سواء املمولة من طرف االحتاد األورويب ،وحىت الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كان له
نسبة معتربة يف حتقيق ذلك.
اجلدول رقم  :21تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفترة *0202 - 0220

السنوات

0220

0220

0221

0222

0221

0227

0222

0222

0202

القطاع

122002

225212

220112

210212

212221

226211

622216

021226

112010

اخلاص
القطاع
العام

522

522

552

251

562

111

121

021

005

اجملموع

022012

022707

001007

011701

072212

021100

020102

227121

102270

السنوات

0200

0200

0200

0201

0202

0201

0207

0202

القطاع

102565

511250

555202

201011

261265

1222261

1111122 1251261

0202

1

1151521

اخلاص
القطاع

052

005

005

012

062

622

215

211

212

العام
اجملموع

122022

700200

777201

220220

201212

0200100

0220072 0271220

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرات اإلحصائية واالقتصادية ،األعداد ،02 ،00 ،00 ،02 ،02 ،01 ،00 ،02 ،01 ،02 ،21 ،21
وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

املالحظ من خالل اجلدول أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة (العامة واخلاصة) ذات وترية متزايدة منذ سنة
 2222إىل غاية سنة  ، 2210حبيث انتقلت من جمموع  122612إىل  261012مؤسسة ،إذ حيتل القطاع اخلاص
النسبة األكرب يف زيادة العدد ،وحبسب املعطيات يكون عدد املؤسسات اخلاصة يف هناية كل من سنيت 2222
و 2210على التوايل  622216و 261265مؤسسة ،فهذه الزيادة يف عدد املؤسسات وبالتحديد يف القطاع
اخلاص راجع إىل الربنامج األورويب "ميدا" " "MEDAفقد أوىل هلذا القطاع األمهية الكربى وهو ما أفضى إىل هذه
 - 1إحصائيات ختص السداسي األول من سنة  2212حسب إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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0070212

الشراكة األوروجزائرية وانعكاساهتا على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهتها يف تنشيط االقتصاد الوطين .2212 - 2222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتائج ،وباملقابل فمؤسسات القطاع العام اليت مل تلقى نفس االهتمام الكبري اليت حظيت به نظريهتا فإن نسب تزايدها
كانت يف وترية تنازلية ،ويعود السبب يف ذلك إىل العمليات اليت قامت هبا الدولة من خوصصة املؤسسات بغية التوجه
إىل اقتصاد السوق ،وإنشاء منطقة التبادل التجاري احلر من طرف االحتاد األورويب الذي يعد من أهم أهدافه الذي يف
إطاره مت متويل برامج تأهيل م ص وم ،أما بالنسبة للسنوات الباقية كل من  2211إىل هناية السداسي األول من سنة
 2212نرى أن عدد املؤسسات يف تواصل مستمر حنو االرتفاع يف القطاع اخلاص وإن كان معترب وهذا نتيجة اآلثار
املستمرة لربنامج "ميدا" والربجمة اجلديدة للميزانية  2215- 2211وإن كان مبلغ التمويل غري كبري جدا يف حدود
 122إىل  112مليون أورو.
كان هلذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة دور وأمهية كبرية يف تنشيط االقتصاد الوطين ،من خالل توفري مناصب شغل
لألفراد وبالتايل فهي سامهت يف خفض نسبة البطالة ،وهو موضح يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم :22تطور مناصب الشغل املتوفرة *0202 - 0220
0221

0227

0222

0202

0222

السنوات

0220

0220

0221

0222

مناصب

121611

520222

262021

1120121 1011021 1012222 1600622 1202115 1105201

الشغل
0200

0200

0201

0202

0201

0207

0202

2

السنوات

0200

مناصب
الشغل

2212561 2122211 2100152 2125211 2651222 2105262 2221222 1212115 1521125
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرات اإلحصائية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم ،02 ،01 ،01 ،00 ،02 ،02 ،22 ،21
.02 ،00 ،02 ،02 ،01 ،00 ،02

املالحظ من اجلدول أن هناك زيادة مستمرة يف عدد املناصب اليت مت خلقها من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
ففي الفترة من سنة  2222إىل غاية هناية سنة  2210بلغ عدد مناصب الشغل  2651222منصب ،بعدما كان
العدد سنة  2222حوايل  121611منصب ،فجل هذه الزيادة الواضحة تنسب إىل منو القطاع اخلاص والذي تشغل
مؤسساته حبوايل  ، % 22وإىل برامج االحتاد األورويب اليت ركزت بالدرجة األوىل على القطاع اخلاص أكثر من
القطاع العام ،فبالرغم من هذه النتائج احلسنة إال أنه مل يتم التوصل إىل النتائج املربجمة واليت تقضي بتأهيل عدد أكرب
من املؤسسات والذي ينجر عنه خلق عدد أكرب من املناصب الشغل ،أما يف هناية السداسي األول من سنة  2212فقد
وصل العدد إىل  2212561منصب شغل ،فالتقييم من الناحية الكمية ال يكفي إلعطاء صورة حقيقية عن مناصب
الشغل واستقرارها ،فقلد عرفت اجلزائر خالل العشريتني األخريتني توجها حنو سوق العمل املؤقت ،حي بلغت نسبة
العمل الدائم سنة  2220حوايل  %62.21ويف سنة  2212نسبة  ، %66.1بينما سنة  2210ارتفعت نوعا ما
 - 2إحصائيات ختص السداسي األول من سنة  2212حسب إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 - 3إحصائيات ختص السداسي األول من سنة  2212حسب إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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0202

3

الشراكة األوروجزائرية وانعكاساهتا على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهتها يف تنشيط االقتصاد الوطين .2212 - 2222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتصل إىل ( %12.25بوقادير و مطاي ،2212 ،صفحة  ،)222كما ال ننسى األزمة النفطية سنة  2210وما اجنر
عنها من أزمة يف السيولة ،ما دفع إىل توقف التوظيف وجتميده يف فترة معتربة من الزمن.
عندما نقول امليزان التجاري نذهب بفكرنا حنو تطور حركة املبادالت اخلارجية من استرياد وتصدير فهو يبني مدى
استقاللية االقتصاد الوطين عن اخلارج ،ومبا أن م ص وم فاعل مساهم يف االقتصاد الوطين سنرى مدى مسامهتها يف
امليزان التجاري ،وهو ما يتم توضيحه يف اجلدول املوايل:
(الوحدة :مليون دوالر أمريكي)
اجلدول رقم  :21مسامهة م ص وم يف امليزان التجاري *0202 - 0221
السنوات

0221

0227

0222

0222

0202

0200

0200

الصادرات

01116

12116

52222

10121

05206

56122

56221

الواردات

21101

25161

62152

62221

12152

15215

11221

رصيد امليزان

00027

00200

02202

2222

01220

01010

07022

السنوات

0200

0201

0202

0201

0207

0202

4

5

الصادرات

11251

12221

61112

22226

61516

12222

12211.16

الواردات

00222

02022

01522

11525

10205

22521

22111.20

رصيد امليزان

2211

1021

- 07201

- 07211

- 0221 - 00021

- 0020.20

التجاري

0202

التجاري
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرات اإلحصائية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم ،02 ،01 ،00 ،02 ،02 ،01 ،01 ،00
.02 ،00 ،02

من خالل اجلدول نالحظ أن امليزان التجاري عرف ارتفاعا يف فترة من الزمن خالل السنوات من  2221إىل غاية
سنة  ، 2211حبيث مت رصد أن حجم صادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اكرب مما تستورده هذه األخرية ،يف
حني ابتداءا من سنة  2210عرف امليزان التجاري عجز طيلة السنوات الباقية حيث أن حجم واردات هذه
املؤسسات أصبحت اكرب من صادرات  ،فالصادرات خارج احملروقات ال تشكل سوى نسبة هامشية من إمجايل
الصادرات ،حبيث بلغت سنة  2211ما نسبته  %1.2أي ما يعادل  1.52مليار دوالر مسجلة اخنفاض قدره
 %2.00عن السنة السابقة ،أما عن تشكيلة الصادرات خارج احملروقات فهي تتكون أساسا من املواد النصف املصنعة
واليت تشكل  % 1.0من إمجايل الصادرات أي ما يعادل  1.6مليار دوالر ،مواد غذائية بنسبة  %1.16من إمجايل
الصادرات أي  625مليون دوالر ،مواد خام بنسبة  %2.22وما قيمته  21مليون دوالر ويف األخري جتهيزات
صناعية ومواد استهالكية بنسبة  %2.12و %2.21على التوايل (بوقادير و مطاي ،2212 ،صفحة  ،)222ويف
السداسي األول من سنة  2212فبلغ حجم إمجايل الصادرات  12.21مليار دوالر أمريكي أي ارتفاع ب %1.50
 - 4إحصائيات ختص السداسي األول من سنة  2212حسب إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 - 5إحصائيات ختص السداسي األول من سنة  2212حسب إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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الشراكة األوروجزائرية وانعكاساهتا على تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهتها يف تنشيط االقتصاد الوطين .2212 - 2222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة) , 2019مقارنة بالسداسي األول من سنة  2212حني كان يقدر إمجايل
الصادرات ب  12.26مليار دوالر أمريكي.أما بالنسبة لواردات السلع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حتتل سلع
التجهيزات املرتبة األوىل من حيث الواردات أين بلغت  15.52مليار دوالر أمريكي سنة  2210مقابل 10.65
مليار دوالر أمريكي سنة  2222أي بنسبة زيادة تقدر ب  ، %10.22ميكن تفسري هذه النسبة باألولوية املعطاة
الستريادها هلذا النوع من السلع هبدف تطوير هيكل وإنتاج املؤسسة الصغرية واملتوسطة ،ويف املرتبة الثانية تأيت السلع
اخلاصة باإلنتاجية بنسبة زيادة تقدر ب %66.62ويف املرتبة األخرية السلع الغذائية والسلع غري الغذائية بنسب
 %02.21و( % 62.22بن زكورة ،2212 ،صفحة  ،)11وبالنسبة إلمجايل واردات املؤسسات الصغرية
واملتوسطة بلغت  22.10مليار دوالر أمريكي خالل السداسي األول من سنة  2212أي باخنفاض قدره %1.62
مقارنة بالسداسي األول من سنة ( ،Novembre 2019صفحة  ،2212)62ميكن القول من خالل ما سبق أن
املؤسسات الصغرية واملتوسطة مازالت ال تشكل نسبة مشاركتها يف الصادرات سوى نسبة ضئيلة ،بالرغم من اجلهود
املبذولة من طرف احلكومة والربامج املطبقة من طرف االحتاد األورويب للنهوض هبذا القطاع ليكون داعم لالقتصاد
الوطين.
يعد اهلدف من وراء تطبيق أي إجراء أو أي سياسة حتقيق مجلة من األهداف اليت تنعكس بالنتائج اإلجيابية على
االقتصاد الوطين واملسامهة يف زيادة  ، PIBفاجلزائر بدعمها لقطاع امل ص وم هتدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية على حد سواء وذلك بتنويع إنتاجها احمللي وجعله أكثر ت نافسية ،حيث بإمكان هذا النوع من املؤسسات
املشاركة يف خلق قيمة مضافة إضافة إىل احلصول على مداخيل إضافية خارج قطاع احملروقات والتخلص من تبعية
الصادرات هلذا القطاع (بن زكورة ،2212 ،صفحة  ،)10واجلدول املوايل يوضح لنا مقدار مسامهة هذه املؤسسات
وهو كاآليت:
اجلدول رقم  :27مسامهة م ص و م يف  )0201 - 0201 - 0202 - 0227 – 0220( PIBالوحدة :مليار دج
السنوات 0220

0202

0227

0201

0201

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القطاع
اخلاص

1679.1

76.9

3153.77

80.8

4681.68

84.98

7338.65

86.1

8529.87

87.7
7

القطاع

505

23.1

749.86

19.2

827.53

15.02

1187.93

13.9

1414.65

14.23

العام
اجملموع

2184.1

100

3903.63

100

5509.21

100

100 8526.58

9943.92

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرات اإلحصائية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم .00 ،02 ،02 ،02 ،10

100

من خالل اجلدول نالحظ أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة كانت هلا مسامهة معتربة يف القيمة املضافة بقيم تصاعدية،
حبيث جند أهنا حققت ما جمموعة  6226.16مليار دج سنة  2225و 2021.02مليار دج سنة  ،2211فقد
ساهم القطاع اخلاص ب 6106.55مليار دج أي ما نسبته  % 22.2سنة  2225وبالنسبة لسنة  2211فكانت
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مسامهته ب 5662.10مليار دج بنسبة مقدرة ب  % 21.1أما القطاع العام فكانت نسبة مسامهته ضئيلة نوعا ما
مقارنة بالقطاع اخلاص حبيث كانت يف كل من سنة  2225و 2211على التوايل  %12.2و  ،%16.2وهي
مسامهة
معتربة ذات وترية تصاعدية مقبولة باملقارنة مع كل من السنوات  2222و 2212حبيث كانت القيم كاآليت:
بالنسبة للقطاع اخلاص فهي على التوايل  51.2%و , % 21.22والقطاع العام فهي متثل  % 26.1و
 ، %10.22وهذه النتائج راجعة إىل برنامج ميدا"  "MEDAللتعاون املايل ،حيث كان يركز بدرجة كبرية على
تأهيل املؤسسات اليت تشغل يف القطاع اخلاص ولذلك جند نسبة مسامهته أكرب من القطاع العام يف القيمة املضافة.
أما بالنسبة لسنة  ، 2211فانتقلت قيمة املسامهة اإلمجالية من  2021.02مليار دج سنة  2211إىل 2216.22
مليار دج سنة  ، 2211فقد ساهم القطاع اخلاص بنسبة  %25.55والقطاع العام بنسبة  ،% 11.26وهو ارتفاع
مقبول نوعا ما خاصة بعدما جاء الربنامج التكميلي  CAP-PMEمن أجل ترسيخ إجنازات الربناجمني يف إطار
"ميدا".

 - IVاخلالصة:
مت التركيز يف هذه الدراسة على برامج االحتاد األورويب  MEDAلتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حبيث
كانت الربامج مقسم على ثالثة برنامج ،فهذه األخرية كان هلا نتائج مرضية ولكنها مل تكن يف املستوى املتوقع ،وهذا
راجع إىل طبيعة االقتصاد اجلزائري ومجلة من العراقيل اليت كانت حتد من الوصول إىل النتائج املرجوة ،فمسامهة هذه
الربامج يف تطوير وحتسني وضعية املؤسسات كان هلا آثار على االقتصاد الوطين بصفة هذه األخرية فاعل مساهم
كغريها يف االقتصاد ،جتسدت هذه املسامهة يف عدة أشكال من خفض نسب البطالة واملسامهة يف الناتج الداخلي اخلام
وخلق قيمة مضافة ،وكذا زيادة صادرات الدولة يف قطاع ينشط خارج قطاع احملروقات ،وهو يف حد ذاته خطوة حنو
التشجيع على التخلص من التبعية االقتصادية للمحروقا ت وإن كانت ذات مسامهة غري كبرية.
توصيات الدراسة:
من خالل الدراسة اليت مت التطرق إليها وباالعتماد على النتائج املتوصل إليها مت رصد مجلة التوصيات نوردها كاآليت:
 التركيز على الدعم جبميع أنواعه خاصة املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفتها من أكثر القطاعات مسامهة
يف االقتصاد الوطين ،إن مت التعامل معه على النحو األفضل فهو ذا آثار جد مهمة؛
 زيادة تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل التحفيزات اجلبائية وغريها من السياسات الداعمة،
من أجل حتقيق االكتفاء الذايت من خمتلف املنتوجات وهو ما يعود على االقتصاد الوطين؛
 إجياد أسواق حملية ختدم هذا النوع من املؤسسات من أجل تسويق منتوجاهتا ،وكذا تسهيل ولوجها إىل األسواق
اخلارجية من أجل حجز حصة ومكانة يف هذه األ سواق لزيادة الصادرات وختفيف التبعية لقطاع احملروقات.
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-

االحاالت واملراجع:

(Algérie: Minestére de l'industrie et .Bulletin d'information Statistique de la PME N35 .)Novembre 2019
.des Mines
 .)2215 ,26 16( .Euroean External Action Serviceاالحتاد األورويب واجلزائر .االحتاد األورويب يعتمد مشاريع بقيمة  12مليون يورو
لدعم الطاقة املتجددة وإصالح املالية العامة وتسهيل التجارة يف اجلزائر  ،صفحة  ،6متاح على املوقع التايل:
. ،https://eeas.europa.eu/delegation/algeria/22601
 العونية بن زكورة .)2212( .املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية للتنويع يف االقتصاد الوطين  -دراسة حتليلية  .2211 - 2222جملة التنمية االقتصادية ،.12 - 06
 إلياس غفال .)2215( .تقييم الدور التمويلي للشراكة األوروجزائرية يف تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفترة  .2211 - 2222بسكرة :كليةالعلوم االقتصادية والتسيري والتجارية.
 انفال نسيب .)2211( .تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اتفاقية الشراكة األوروجزائرية  .جملة دفاتر اقتصادية . 211 - 120 ، ربيعة بوقادير ،و عبدالقادر مطاي .)2212( .تقييم أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفترة  .2211 - 2221جملة اقتصادياتمشال افريقيا . 221 - 256 ،
 سعيد بعزيز ،و طارق خملويف .)2215( .تفعيل الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر لتعزيز متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة .امللتقى الوطين حول إشكالية استدامةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يومي  1و 5ديسمرب  .2215باتنة :كليو العلوم االقتصادية والتسيري والتجارية.
 سليمة غدير أمحد .)2225( .تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر دراسة تقييمية لربنامج ميدا .ورقلة :كاية العلوم االقتصادية والتسيري والتجارية. صابرين زيتوين .)2215( .الشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة اجلزائر .مستغامن :كلية العلوم االقتصادية والتسيريوالتجارية.
 فاطمة شواشي .)2212( .دور الشراكة األورورجزائرية يف ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وانعكاساهتا على التنمية .مستغامن :كلية احلقوق والعلومالسياسية .
 كرميو دراجي .)2210( .حاضنات األعمال كآلية لترقية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة .جملة علوم االقتصادية والتسيري والتجارة .126 - 156 ، ياسني عبداهلل 1( .مارس  .)2215تفعيل الشراكة األوروجزائرية كإستراتيجية لتجسيد االنفتاح التجاري (مقاربة وصفية حتليلية) .جملة البشائر االقتصادية ،.11 - 02
 النشرات اإلحصائية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم ،62 ،22 ،25 ،21 ،21 ،22 ،22 ،12 ،11 ،11 ،12 ،12 ،22 ،21 ،21 ،22 ،60 ،66 ،62على املوقع التايل.www.mdipi.gov.dz :
 بوبكر حممد ،تقييم برناجمي تأهيل املؤسسات االقت صادية اجلزائرية املعد من قبل وزارة الصناعة اجلزائرية واملفوضية األوروبية لتطوير املؤسسات الصغريةواملتوسطة ،جملة اإلستراتيجية والتنمية ،اجمللد ،1العدد  ،1ص .651
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