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فعال يف النّشاط اإلقتصادي ويف ربقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيـة ،وذلك من
ملخص  :ادلؤسسات ّ
دور ّ
ادلتوسطة ذلا ّ
الصغرية و ّ

ىاما يف رلال تنويع اذليكل الصنّاعي وخلق القيمة ادلضافة ،حيث
دوًرا ِّ
خالل دورىا يف خلق فرص عمل جديدة وإمتصاص البطالة كما تلعب ّ

مكملة ومغ ّذية للصناعات الكبرية حيث تقوم بإنتاج العديد من
السلع ّ
الّت ربتاجها األسواق احملليّة وتصبح الصنّاعات ّ
الصغرية ّ
تقوم بإنتاج ّ
ىامة يف ال ّدول
السلع النّصف مصنّعة ،كما تساىم يف ترقية ّ
الصادرات خارج احملروقات ىذا ما جعل ىذه ادلؤسسات ربظى دبكانة ّ
األجزاء أو ّ

حد سواء بتوفري اإلمكانيات الالّزمة لتنمية ىذا النّوع من ادلؤسسـات.
ادلتق ّدمة والنّامية على ِّ

تبّن مجلة من اإلصالحات والتشريعات القانونية ورلموعة من برامج ال ّدعم والتمويل هبدف توفري
يف ىذا السيِّاق بادرت اجلزائر إىل ّ

ادلتوسطة يف اجلزائر والوقوف
ادلناخ ادلالئم لنشاط ىذه ادلؤسسـات .وذلذا الغرض جاء ىذا ادلقال لدراسة وإبراز أعليّة ودور ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ

القوة فتدعمها ونقاط الضعف فنحاول معاجلتـها.
على نقاط ّ

ادلتوسطة ،اإلقتصاد الوطّن ،التنميـة.
الكلمات المفتاحيـة  :ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
Résumé :
Les petites et moyennes entreprises constitue un élément essentiel à l’intégration
et à la diversification économique puisque elles ont un rôle dans le réduction du taux de
chômage et la réalisation de la croissance économique, ainsi qu’un facteur essentiel pour
promouvoir des exportations hors les hydrocarbures à travers le monde.
L’Algérie à opte pour plusieurs réformes et organisation structurel afin
d’améliorer son efficacité et sa rentabilité. Alors les P.M.E sont devenues un choix
stratégique incontestable pour atteindre les objectifs du développement.
Notre objectif dans cette étude est de clarifier et justifier le rôle et l’importance
des P.M.E dans l’Algérie ainsi qu’à travers le monde entier selon une série d’indicateur
d’étude se fait par les chiffres et statistiques.
Mots clés : petites et moyennes entreprises -économie national- développements
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المق ّدمـة:
للدور الذي
ادلتوسطة باىتمام خاص من قبل مجيع ال ّدول ادلتق ّدمة والنّامية على ٍّ
ربظى ادلؤسسات ّ
نظرا ّ
الصغرية و ّ
حد سواء ،ذلك ً

السائد اليوم ىو
تلعبو يف عمليّة التنمية احملليّة كما ّأّنا تش ّكل مدخالً ِّ
ىاما من مداخيل النّمو اإلقتصادي .ذلذا أصبح اإلذبّاه ّ
التّوجو ضلو دعم ومرافقة وتشجيع ىذه ادلؤسسات وال ّدفع هبا والعمل على إغلاد مجيع األطر وادلتطلّبات إلصلاحها واإلرتقـاء هبا.

ادلتحدة األمريكية
وتعترب ذبربة اجلزائر يف رلال تفعيل إنشاء ىذه ادلؤسسات ّ
الدول األوربيّة والواليات ّ
متأخرة بادلقارنة مع معظم ّ
ادلتوسطة ظهرت بعد سنة
وغريىا من الدول الّت سبقتها إىل التّحرير اإلقتصادي وادلايل ،حيث أ ّن معظم ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
بتطور التشريع ادلنّظم للقطاع اخلاص وآثـار اخلوصصـة.
ّ 3771

تبّن مجلة من اإلصالحات ورلموعة من األطر القانونية لتوفري ادلناخ ادلالئم لنشاط ىذه ادلؤسسات شلّا
حيث بادرت اجلزائر إىل ّ
وحّت العادلية من جهة أخـرى.
السوقية والنّفاد إىل األسواق الوطنية ّ
يضمن ّ
ظلوىا وبقاءىا واحملافظة على حصتّها ّ
طرح اإلشكاليـة :
ادلتوسطة تعترب يف الوقت احلايل إحدى ادلرتكزات األساسيّة خللق الثروة وادلساعلة يف التنمية احملليّة
إذا كانت ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
حد سواء وىذا ما سعت اجلزائر إىل القيام بو من خالل اإلىتمام أكثر هبذا القطاع ومن ىنا ؽلكن ربديد مشكلة
والوطنية على ٍّ
الدراسة الّت تكمن يف اإلشكالية التّاليـة :
ِّ
وتطور
ادلتوسطة ؟ ما ىو اإلطار القانوين اجلديد ذلا ؟ وما ىي ِّ
 ما مدى أعلّية ادلؤسسات ّظلو ّ
ادلعوقات الّت تؤثر على ّ
الصغرية و ّ
ىذا النّوع من ادلؤسسات اإلقتصاديـة ؟
سنتعرض لدراسة احملاور التّاليـة :
ولإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ّ
ادلتوسطة.
 -1مفاىيم حول ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
ادلتوسطة.
تطور ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
 -2مراحل ّ
 -3أسباب إنتشارىا عرب سلتلف دول العالـم.
ادلتوسطة يف اإلقتصاد اجلزائر.
 -4أعليّة ودور ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
وتطور ىذه ادلؤسسـات.
 -5ادلشاكل والعراقيل الّت تؤثر على ظلو ّ
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أهميّة ال ّدراسـة :
ادلفكرين
الساحة اإلقتصادية ادلتداولة بني الباحثني و ِّ
تكمن يف أ ّن البحث يتناول أحد ادلواضيع اإلقتصادية ادلطروحة اليوم على ّ
ادلتوسطة الغالبية العُظمى من
اإلقتصاديني ِّ
ومقرري السيّاسة التنموية يف سلتلف ال ّدول حيث تُش ّكل ىذه ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
السابق بدرجة كبرية على ادلؤسسات والصنّاعات كبرية
الدول النّامية وادلتقدِّمة على ٍّ
ادلؤسسات يف ّ
حد سواء بعدما كان اإلعتماد يف ّ

احلجم كوسيلة للنّهوض باإلقتصاد الوطّن.
منهـج البحـث :

التطرق إىل
دلعاجلة ادلوضوع نستخدم ادلنهج الوصفي التّحليلي حيث إستخدمنا ادلنهج الوصفي لإلحاطة دبختلف اجلوانب النّظرية و ّ
ادلتوسطة ّأما ادلنهج التّحليلي متَّ اإلعتماد عليو لتحليل سلتلف اإلحصائيات واألرقام حول
ربديد وإغلاد تعريف ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ

ىذه ادلؤسسـات.

والمتوسطة
الصغيرة
ّأوالً  :تعريف المؤسسات ّ
ّ
ادلستمر الذي شهدتو ىذه ادلؤسسات
نظرا لتّطور
وموحد للمؤسسات ّ
ّ
الصغرية و ّ
ال ؽلكن التّوصل إىل تعريف زل ّدد ّ
ادلتوسطة ذلك ً

ادلتوسطة حسب منظوره ،ومن
كل واحد منهم ِّ
والختالف آراء وأفكار ِّ
يعرف ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
ادلفكرين اإلقتصاديني شلّا جعل ّ

العمال ،حجم ادليزانية ،األصول الثابتة ،األموال اخلّاصة ،ذبهيزات اإلنتاج ورقـم
ادلعايري الّت ؽلكن اإلعتماد عليها صلد  :عدد ّ
األعمـال.
معيارا مبدئيِّا
يعرف البنك ال ّدويل ادلنشآت ّ
ادلتوسطة باستخدام معيار عدد ّ
العمال والذي يُعترب ً
الصغرية و ّ
 تعريف البنك ال ّدولـي ّ :عمال بادلشروعات ادلتناىية
" ّ
أقل من  35عامل ويُصنّف ادلشروعات الّت يعمل هبا أقل من ّ 35
بأّنا تلك ادلنشآت الّت توظّف ّ

متوسطـة
ِّ
الصغر والّت يعمل هبا بني  )35-35عامل تُعترب مؤسسات صغرية وما بني  )355-35عامل مصنّفة كمؤسسات ّ

"

.)1

ادلتحدة األمريكية،
ُ
الدول الّت تستخدم ىذا ادلعيار للتّعريف بادلنشأة ّ
ادلتوسطـة .فنجد أ ّن الواليات ّ
وىناك العديد من ّ
الصغرية و ّ
حّت  355عامـل.
إيطاليا ،فرنسا ِّ
ادلتوسطة الّت َّتوظف ّ
تعرف ادلنشأة ّ
الصغرية و ّ
حّت  055عامـل.
السويد َّتوظف ّ
 ّحّت  77عامـل.
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حّت  35عامـل.
 الداظلـارك َّتوظف ّالشركات الصنّاعية هبا ال ربتاج ألكثر من  355عامل
وتُعترب إيطاليا ال ّدولة األوربيّة األبرز يف ىذا اجملال إنطالقًا من أ ّن  %98من ّ
ادلصدرة يف رلال الصنّاعات الغذائية وادلنسوجات
وىذه ادلؤسسات يقوم عليها اإلقتصاد اإليطايل حيث تُعترب أقوى الشركات ّ
السيـراميك .)2

-

شيوعا يرتكز على معيار ثالثي األبعاد ،عدد العمال ،رقم ادليزانية ودرجة االستقاللية.
غري أ ّن التصنيف األكثر ً

ادلتوسطة على ىذا ادلعيار حيث َّ
 -1وقد رّكز اإلربّاد األوريب يف تعريفو للمؤسسات ّ
الصغرية و ّ
كل مؤسسة ّ
تضم أقلّ
عرفها كاآليت " ّ
أقل من  25مليون وحدة نقدية أروبيـة  )ECUأو رلموع ادليزانية ال تتجاوز  05مليون وحدة نقدية
من  035عامل ورقم أعماذلا ّ
حد ذاهتا شلتلكة بنسبة  %25من قبل مؤسسة أخرى " .)3
أروبية والّت ال تكون يف ٍّ

)4
الّت يعمل هبا  055عامل وال يزيد األموال
الصغرية يف بريطانيا على ّأّنا وحدات ّ
الصناعات ّ
تعرف ّ
 -2تعريـف بريطانيا " ّ
ادلستثمرة فيها عن مليون دوالر ".

المشرع الجزائـري :
 -3من وجهة نظر
ِّ
نظرا لألعلّية الّت تلعبها ىذه ادلؤسسات ويف سلتلف ال ّدول متَّ مراجعة قانون  0553يف اجلزائر بإصدار قانون جديد رقم 50-35
ً

الرمسية ،العدد  0حيث
يتضمن القانون التّوجيهي لتطوير ادلؤسسات ّ
ادلؤرخ يف  0535/3/33والذي ّ
الصغرية و ّ
ادلتوسطة ،اجلريدة ّ
عرفها كاآلتـي :
ّ
السلع و/أو اخلدمات مهما كانت طبيعتها القانونيـة .)5
 ّبأّنا مؤسسة إنتاج ّ
شخصا.
 تشغل من واحد إىل مائتني ومخسني )035ً
السنوي أربعة  )2ماليري دج.
 ال يتجاوز رقم أعماذلا ّالسنوية مليار  )53دينار جزائري وتستويف معيار اإلستقالليـة .)6
 -وال تتجاوز رلموع حصيلتها ّ

السابق احملّدد يف القانون رقم  36-53متَّ تغيري معيار رقم األعمال) و رلموع احلصيلة السنّويـة) كاآلتـي :
وباإلستناد إىل التّعريف ّ
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الجدول رقم ( : )1المعايير الجديدة المعتمد عليها في تصنيف المؤسسـات (ص و م)
المؤسسـات
متوسطـة
ّ

العمـال
عدد ّ
250 - 50

صغيـرة

49 - 10

صغرية جـدِّا

09 - 01

رقم األعمال (دج)

الميزانية السنّويـة

 255مليون  2 -مليار

 055إىل  3مليـار

أقل من  255مليون
ّ

أقل من  055مليون دج
ّ

أقل من  25مليون
ّ

أقل من  05مليون دج
ّ

المواد  9 ،8 ،7 ،5من القانون رقم  22-17المؤرخ في  2217/21/11والمذكور أعـاله.
بناءا على معطيات ّ
 المصدر ً :
بعيدا عن احملروقات
ظلو إقتصادي ً
الراىن الذي سبّر بو قطاع ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة ورغبة يف ذبسيد وربقيق ّ
الصغرية و ّ
سباشيًا مع الوضع ّ
عن طريق تطوير وتدعيم مؤسسات ىذا القطـاع.

والمتوسطة واإليطار القانوني لهـا
الصغيرة
تطور المؤسسات ّ
ّ
ثانـيًا  :مراحل ّ
تطور اإلطار القانوين ؽلكن تصنيفو إىل ثالثة مراحل كاآلتـي : )7
إ ّن ّ
لتبّن اخليار اإلشرتاكي وإعطاء
ونظرا ِّ
 المرحلة األولـى ( : )1982-1962وىي الفرتة الّت جاءت بعد اإلستقالل الوطّن مباشرًة ً
كبريا دلنظومة ادلؤسسات ص و م)
القطاع ّ
العام ّ
الدور األساسي على حساب القطاع اخلاص فقد شهدت ىذه ادلرحلة ضع ًفا ً
تطورىا واضحة حيث بقي القطاع
التّابعة للقطاع ّ
العام وزلدودية ادلؤسسات ادلملوكة للقطاع اخلاص وقد أصبحت ثغرات عدم ّ
أي سبويل ذايت وقوانني عمل قاسية ربرم ادلؤسسات ص و م) من التّجارة
اخلاص طيلة ىذه الفرتة مراقبًا بصرامة وجبباية ربد من ّ
اخلارجية وقد سبيّزت ىذه ادلرحلة بصـدور :
األول لسنـة  : 1963والذي جاء دلعاجلة أوضاع عدم اإلستقـرار الّت كانت سائدة عقب اإلستقالل مباشرة.
 -1قانون اإلستثمار ّ
للدولة يف القطاعات اإلقتصادية ،احليوية ،صار احلصول على
 -2قانون اإلستثمار الذي صدر سنة  : 1966والذي أعطى اإلحتكار ّ

للخاصة إجباريِّا من طرف اللّجنة الوطنية لالستثمارات على أساس معايري زلـ ّددة.
موافقة ادلشاريع
ّ

وتتجسد ىذه ادلرحلة بصدور القانون رقم  60-33ادلؤرخ يف  3760/6/03ادلتعلّق
 المرحلة الثانيـة (: )1988-1982
ّ
باإلستثمار اإلقتصادي اخلاص الوطّن والذي يهدف إىل ربديد األدوار لإلستثمارات اإلقتصادية للقطاع اخلاص وكذا ربديد شروط
اخلاصة  OSCIPوالذي يهدف إىل توجيو
شلارستها ورلاالهتا ويف سنة  3760متَّ إنشاء ديوان توجيو ومتابعة وتنسيق اإلستثمارات ّ

اخلاصة ضلو األنشطة وادلناطق احملرومة الّت ال ربتاج لتنميتهـا.
اإلستثمارات ّ
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مرة منذ اإلستقالل ورغم الشروط والقيود الّت ظلّت ربكم سري القطاع اخلاص كتحديد
وبالرغم من صدور ىذين القانونني ّ
وألول ّ
ّ
بسقف لإلستثمارات إالَّ أ ّن ىذه التّشريعات ّأدت وكان ذلا األثر يف خلق مؤسسـات ص و م).

ربوالً جذريًا حيث إطلفض أسعار البرتول إىل
 المرحلة الثالثـة ما بعد  1988إلى الوقت الحالـي  :عرفت فيها اجلزائر ّ

)8

$35

أي باطلفاض بنسبة  %50مقارنةً مع سنة  3765كما تالزم ىذا مع إطلفاض لقيمة ال ّدوالر بنسبة
للربميل الواحد سنة ّ 3764
)9
أقل من 7,26
 %40لنفس سنة ادلقارنة شلّا ّأدى إىل إطلفاض اإليرادات اخلارجية من احملروقات من  12,72مليار دوالر إىل ّ
أي باطلفاض قدره .%47
مليار دوالر ّ

ما ّأدى إىل التّعجيل باإلصالحات اإلقتصادية والتّحول من اإلقتصاد اإلشرتاكي إىل اإلقتصاد اللّيربايل احلّر وتشجيع وفتح ادلبادرة
ادلتوسطة ما ّأدى
أمام القطاع اخلاص وإعطاء إستقاللية للمؤسسات العموميّة وإلغاء إحتكار التّجارة ودعم ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
خاصا ذلذه ادلؤسسات
إىل إصدار القانون رقم  36/53ادلتعلِّق بتوجيو وترقية ادلؤسسات ص و م) والذي أعطى تعري ًفا وتصني ًفا ِّ
بعيدا عن التبعيّة للمحروقات النّفطية متِّ مراجعة وتعديل ىذا
هبدف تشجيع ِّ
ظلوىا وظهورىا ،ورغبة يف ربقيق النّمو اإلقتصادي ً
القانون بإصدار قانون جديد رقم  0-35ادلؤرخ يف  0535/3/33والذي أعطى تعري ًفا وتصني ًفا آخر للمؤسسات ص و م) وف ًقا

زبص إنشاء وتطوير وتقدمي ال ّدعم مع ضمان
السابق باإلضافة إىل ع ّدة إجراءات ّ
دلعايري جديدة والذي أشرنا إليو يف اجلدول ّ
الّت توجد يف وضعية صعبـة.
دؽلومة ىذا ِّ
خاصةً تلك ّ
الصنف من ادلؤسسات ّ
ثالثًـا  :أسباب إنتشار المؤسسات (ص و م) عبر دول العالـم
اسعا عرب دول العامل فهي تغطي  %65,9من اليد العاملة يف اإلقتصاد العادلي
ادلتوسطة تعرف
إ ّن ادلؤسسات ّ
إنتشارا و ً
ً
الصغرية و ّ
نظرا لل ّدور الذي تلعبو يف ربقيق النّمو اإلقتصادي إىل
وتُساىم يف إمجايل النّاتج ال ّداخلي العادلي ّ
دبتوسط يُعادل  %46,8وىذا ً
جانـب.

أ -/قدرتها على توفير مناصب الشغـل :
ادلتوسطة أقدر على إمتصاص البطالة و ّأّنا سبيل إىل تكثيف عنصر
أثبتت العديد من ال ّدراسات الّت أجريت أ ّن ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
العمل خالفًا للمؤسسات الكبرية وحسب منظمة التّعاون والتنمية اإلقتصادية فقد ساعلت ادلؤسسات ص و م) على سبيل ادلثال
أي ما يُعادل من مناصب العمل الكليّة
يف توفري مناصب الشغل اجلديدة ادلستحدثة يف أروبا فهي َّتوظف  55مليون شخص ّ
كل من إسبانيا والربتغال ومنخفضة يف
وزبتلف ىذه النّسبة باختالف البلدان والقطاعات اإلقتصادية فنجدىا مثالً مرتفعة يف ّ

السويد وإيرلنـدا .)10
ّ
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األولية وتُساىم دبا
العمال يف قطاع الصنّاعات ّ
العمالة وباألخص ّ
ّأمـا يف الو.م.أ َّتوظف ادلؤسسات ص و م) أكثر من نصف ّ
فتمثل
يُعادل من  %53,7من فرص العمل ويف الو.م.أ ربتّل نسبة  %48من النّاتج الوطّن اإلمجايلّ .أمـا اإلقتصاد ادلغاريب ّ

الصغرية وادلتوسطة  %92من إمجايل عدد ادلؤسسات وتُشارك بـ  %37من القيمة ادلضافة اإلمجالية ،ويف اليابان وصلت
ادلؤسسات ّ
العمال.
عمالة ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة عام  0550إىل ّقرابة  %81من رلموع عدد ّ
نسبة ّ
الصغرية و ّ

ويف اذلنـد

)11

أقل من  355عامل من  653ألف مؤسسة عام 3757
على سبيل ادلثال زادت ادلؤسسات ص و م) الّت تشغل ّ

إىل  3416مؤسسة عام  3770شلّا ّأدى بدوره إىل خلق فرص عمل يف  )3765-3757إىل  12,83مليون فرصة عمل يف
األقل مهـارة.
 )3771-3770باإلضافة ّأّنا تسمح بتوظيف ّ
العمال ّ
الصـادرات :
ب -/المساهمـة في ترقية ّ
الصادرات ويرجع ذلك إىل العديد من العوامل نذكـر منها :
فعال يف تنمية ّ
بدور ّ
تلعب ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة ّ
الصغرية و ّ
السلع واخلدمات الّت تقدِّمها ىذه ادلؤسسات ميّزة تصديريـة.
 .1تكتسب ِّ
التحول من نشاط آلخر الطلفاض حجم إنتاجها نسبيِّا على ادلدى القصيـر.
ّ .2
تتمتع بقدر كبري من ادلرونة يف ّ
اجا يف األسـواق.
ادلتوسطة ّ
 .3منتجات ادلؤسسات ّ
ورو ً
اليدوي الذي يلقى قبوالً ّ
فن ومهارات العمل ّ
عادةً ما يظهر فيها ّ
الصغرية و ّ
ادلتوسطة على فنون إنتاجية كثيفة العمل شلّا ؼل ّفض من تكلّفة الوحدة ادلنتجة وبالتّايل تكتسب ميّزة
 .4إعتماد ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
تنافسية يف أسواق التّصديـر.
إسهاما كثي ًـرا يف
ادلتوسطة عرب دول العامل فإ ّّنا تساىم
لتوسع نطاق ادلؤسسات ّ
ً
الصغرية و ّ
ونظرا ّ
حسب ما تشريه اإلحصائيات ً
الصادرات عام  )12 %50 ،0555يف إيطاليا وبني  %46-40يف
حصتها من ّ
الدول الصنّاعية حيث ذباوزت ّ
التّصدير دلعظم ّ

الصادرات الصنّاعية األدلانية وتصل إىل  %40يف
ال ّداظلارك وسويسرا%30 ،فرنسا النّرويج وىولندا تش ّكل حوايل  %66من إمجايل ّ
كوريا وبلدان شرق آسيـا.

الموارد الماليـة :
ج -/المساهمـة في تعبئة ّ
ادلتوسطة أحد األقطاب ادلساعدة على جذب ادل ّدخرات وربويلها إىل إستثمارات سلتلفة حيث ّأّنا
تعترب ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
تستعمل تقنيات بسيطة كما أ ّّنا تعتمد على زلدودية رأمسال شلّا يُؤدي إىل جذب صغار ادل ّدخرين وربفيزىم على إنشاء ىذه

ادلؤسسات بدالً من إكتنـازىا.
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رابعـا  :أهميّة المؤسسـات (ص و م) بالنّسبة لإلقتصاد الجزائـري
ً
والمتوسطـة :
الصغيرة
تطور تعداد المؤسسات ّ
ّ
ّ -I
ادلتوسطة يف إقتصاديات العامل ادلعاصر ،منحت احلكومة يف اجلزائر ع ّدة
الفعال الذي تُؤديو ادلؤسسات ّ
نتيجة ال ّدور ّ
الصغرية و ّ
إىتمامات ذلذا القطاع ،وىذا من خالل مجلة اإلجراءات والسيّاسات الّت إزبذهتا بشأن تطوير ىذا القطـاع ،حيث تعترب ّناية
ادلتوسطة ،واجلدول يـُ ّوضح ذلك.
التسعينات دبثابة قفزة ضلو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات ّ
الصغرية و ّ

تطور تعداد المؤسسات (ص و م) الفترة ()2215-2223
الجدول رقم (ّ : )2
المؤسسات

السنوات

الخاصة
ّ

2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2212
2211
2212
2213
2214
2215

055727
003227
023620
047654
071724
170531
233176
260670
333634
335333
453361
434727
534673

العدد

المؤسسات

العمومية

الصنّاعة التّقليدية

العدد

العدد

566
556
652
517
444
404
373
335
350
335
335
320
310

57635
64510
74550
354000
334125
304665
313353
313401
324663
345542
353454
372340
035320

المجموع
066365
130737
120566
154545
23737
337304
365272
437550
437157
533610
555634
630531
712347

 المصدر  :رزيق كمال ،عوايل رابح ،دور المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات (ص و م) في تدعيم إستراتيجية التنمية
والرهانات مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر ال ّدولي  ،13جامعة لونيسي العفرون ،بليدة  0يوم  32و 33نوفمرب
المستدامة الواقع ِّ
.0534
أي بعد صدور
تُشري اإلحصائيات إىل أ ّن أكثر من نصف ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة متَّ إنشاؤىا ما بني الفرتة ّ )0555-0553
الصغرية و ّ
ادلتوسطـة.
وخاصة بعد إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة ّ
القانون التّوجيهي للمؤسسات ّ
الصغرية و ّ
الصغرية و ّ
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تطوًرا ملحوظًا يف رلملو فبعدما كان عددىا سنة  0551يق ّدر
عدد ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة عرف ّ
الصغرية و ّ
تطوًرا
أي بزيادة قدرىا بالنّسبة للمؤسسات ّ
بـ  288587مؤسسة وصل عددىا عند ّناية  712347 0533مؤسسة ّ
اخلاصة فقد عرفت ّ
خالل العشرية األوىل من األلفية الثالثة بعدما كانت  207949سنة  0551أصبحت  534673عند ّناية .2015

إطلفاضا ملحوظًا يق ّدر بـ  231حيث كان العدد سنة  0551يق ّدر
غري أ ّن ادلؤسسات العمومية قد سجلّت
ً
بـ  566مؤسسة أصبح العدد  335مؤسسة سنة  0535نتيجة لعمليّات اخلوصصـة.
تفاعـا ملحوظًا ليصل إىل  035320مؤسسة سنة  0533بعدما كان
الصناعـة التقليديـة فقد عرفت إر ً
ّأما بالنّسبة دلؤسسات ّ
 57635مؤسسة سنة .0551
 -IIدور المؤسسـات (ص و م) في التشغيـل :
وخاصةً بعد التّحول اإلقتصادي
السلطات العمومية إلغلاد حلول ذلا البطالة
أىم ادلشاكل اإلجتماعية يف اجلزائر الّت تسعى ُّ
ّ
من ّ
اخلاصة ما ّأدى
ادلتوسطة ومن ادلؤسسة العمومية إىل ادلؤسسة ّ
اجلزائري من ظلوذج ادلؤسسات الكبرية إىل ظلوذج ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ

إىل إطلفاض البطالة وفبعدما كانت تق ّدر بـ  %27,3سنة  0553إطلفضت إىل  %9,3سنة  0531كما بلغ عدد مناصب الشغل

ادلتوسطة سنة ) 2371020 (0533عامـل .)13
يف ادلؤسسة ّ
الصغرية و ّ

العمال بالجزائر لسنة .2212
الجدول رقم ( : )3القطاعات الرئيسية التي تنشط فيها  PMEحسب عدد ّ
قطاع النّشاط
نقـل

عدد المشاريع

%

2161

105210 56,17

7,63

البناء واألشغال العموميـة

3145

111861 17,52

8,12

صناعـة

3552

580470 12,87

35211 42,12

خدمـات

673

127991 11,42

9,29

10310

7,36

صحـة
ّ

50

0,92

3406

0,41

1208

0,86

سياحـة

33

0,7

430328

14291 31,22

مبلغ المليون (دج)

%

مناصب الشغل

%

18900

13,49

26499

18,91
25,13

10,2

فالحـة

13

0,4

16688

1,12

33691

24,05

المجمـوع

7823

100

1378177

100

14010

100

 المصدر  :تقرير وزارة الصنّاعـة والمؤسسـات (ص و م) وترقية اإلستثمـارات ،ص .12
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بالرغم من أ ّن قطاع النّقل يستحوذ على أكرب عدد من ادلشاريع مقارنةً بالقطاعات األخرى وذلك بنسبة تق ّدر
ّ
بـ  %56,17إالَّ أ ّن ىذا القطاع يوفِّر مناصب شغل بنسبة قدرىا  %13,49بينما قطاع الصنّاعة فنجده قد إستحدث عدد كبري
بالرغم من العدد القليل
دورا ِّ
من مناصب الشغل وذلك بنسبة تق ّدر بـ  %25,13وكما يلعب قطاع الفالحة ً
مهما ّ
من ادلشاريع الّت ػلوز عليها إالَّ أنّو يُساىم بنسبة قدرىا  %24,05مثّ تليها القطاعات األخرى البناء ،األشغال العمومية،

السيّاحـة.

 -IIIمساهمـة المؤسسات (ص و م) في النّاتج ال ّداخلي ال ّخـام :
ادلتقدمة
دوًرا ج ّد معترب من حيث مساعلتها يف النّاتج ال ّداخلي اخلّام يُضاىي دورىا يف ال ّدول ِّ
تؤدي ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة ّ
الصغرية و ّ
ادلتوسطة دبساعلة كبرية يف النّاتج ال ّداخلي اخلام الّت بلغت سنة  3777نسبة  %57ويف اليابان
فقد ساعلت ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ

 %63,4ويف إسبانيا  %44ويف النّمسا  %43يف كندا

و%33

يف أسرتاليـا.

تطور النّاتج ال ّداخلي ال ّخـام خارج المحروقـات
الجدول رقم (ّ : )4
2228

الطابع القانوني

القيمة

2229

مليون (دج)

%

القيمة

مليون (دج)

2212
%

القيمة مليون

(دج)

%

العـام
القطـاع ّ
القطـاع اخلـاص

760,92

816,8 17,55

827,53 16,41

15,02

3574,07

4162,02 82,45

4681,68 83,59

84,98

المجمـوع

4334,99

4978,82

5509,21

100

100

100

الصادرة عن وزارة الصنّاعة والمؤسسات (ص و م)
 المصدر  :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسـات (ص و م) ّ
معطيّات ( ،)2212-2228العدد  ،05ص .32
نُـالحظ أ ّن مساعلة القطاع اخلاص يف النّاتج ال ّداخلي اخلّام بلغ  3574,07لسنة  0556بنسبة قدرىا
إطلفاضا ليصل إىل نسبة قدرىا  %15,02سنة .0535
العام الذي يعرف
ً
 %84,98لسنة  0535والعكس بالنّسبة للقطاع ّ
%82,45
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الصـادرات :
مساهمـة المؤسسات (ص و م) في ترقية ّ
 -Iواقع التّصدير خـارج المحروقـات :
الصادرات اإلجماليـة للجزائر خالل الفتـرة ()2214-2212
الجدول رقم (ّ : )5
السنوات
ّ

البيـان

2212

القيمة

2211
%

القيمة

2212
%

القيمة

2213

القيمة

%

2214
%

القيمة

%

الصادرات
ّ
خارج

1526

2,68

2062

2,8

2062

2165

2,8

3,2

2582

4,11

المحروقات

صادرات
المحروقات

المجمـوع

95,89 60304 96,71 63752 97,13 69804 97,19 71427 97,32 33305
57053

100

77348

100

71866

100

65917

100

62886

100

وتطورها في تنمية
 المصدر  :فياللي إبتسام ،عياش زوبير ،واقع المؤسسات (ص و م) من خالل الفترة (ّ )2214-2212
اإلقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات ،رللة الباحث اإلقتصادي ،العدد  3جوان  ،0534ص .374

للصادرات طوال الفرتة ادلدروسة  )0532-0535دبعدل قدره  %96,85من احلجم اإلمجايل
الرئيسية ّ
احملروقات تش ّكل ّ
احلصة ّ
أّنا تبقى ضئيلة جدِّا مل تتع ّدى %4,5
وبالرغم من تزايد نسبتها من سنة إىل أخرى إالَّ ّ
للصادرات ّأما ّ
ّ
الصادرات خارج احملروقات ّ
حيث تراوحت نسبتها بني  %2,68و.%4,11

الصادرات خارج المحروقـات 2211
حصة المؤسسات (ص و م) في ّ
الجـدول رقم (ّ : )6

القطـاعات
مواد نصف مصنّعـة
ّ

ادلـ ّواد اخلّـام
ذبهيزات صنّاعيـة

النّسبـة

%

2,15
0,12
0,15

منتوجات غدائيـة

0,49

م ّـواد إستهالكيـة

0,02

 المصدر  :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات (ص و م) ،العدد ،ص .31
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إ ّن نسبة مساعلة ىذه ادلؤسسات ىي نسبة ضئيلة إذا ما قارناىا بال ّدول النّامية األخرى الفيتنام مثالً تُساىم بنسبة  %20يف قطاع

التّصدير لسنة  0555مقابل  %1,7يف اجلزائر ،كما أ ّن عدد ادلؤسسات ص و م) اجلزائرية ادلصدِّرة تق ّدر بـ  355مؤسسة سنة
.0555
أي ما يُعادل حوايل  0,1من
وعدد ادلؤسسات ّ
ادلتوسطة الّت تعمل يف رلال التّصدير بلغت  267مؤسسة لسنة ّ 0557
الصغرية و ّ
)14
الصادرات اإلمجالية بادلقابل صلد
حصتها
أي ما ؽلّثل نسبة  %2,5من ّ
إمجايل ىذه ادلؤسسات وتق ّدر ّ
بـ  1,04مليّار دوالر ّ
أي ما ؽلثّل نسبة  %9من
فرنسا وصل عدد ادلؤسسات ص و م) ادلتجهة ضلو التّصدير  110,650مؤسسة خالل سنة ّ 0533

العدد اإلمجايل للمؤسسـات .)15

وتطور هذه المؤسسـات :
نمو ّ
المشاكل والعراقيـل التي تُعيف ّ
الصغرية
ظل زيادة اإلنفتاح التّجاري لألسواق ال ّدولية ِّ
وحرية التبادل تُواجو العديد من ادلؤسسات ّ
ظل ادلستجدات احلالية ويف ّ
يف ّ
التحديـات.
ادلتوسطة يف اجلزائر الكثري من ِّ
و ّ
 .)1عوائـق مرتبطة بالتنظيم واإلدارة المركزيـة  :وتظهر من خالل :
 صعوبة اإلجراءات اإلدارية وبريوقراطيتها على اجلهاز اإلقتصادي بأكملـو. ضعف اخلربات اإلداريـة.اخلواص وادلتعاملني اإلقتصادييـن.
كل ملّف أو مسألة تتعلّق بادلستثمرين ّ
 اآلجـال الطّويلة ادلرتبطة بدراسة ّ .)2عوائـق مرتبطة بصعوبة التمويـل  :وىذا راجع إىل :
 غياب الشفافية يف تسيري ومنح القـروض.بالصرف والفوائـد.
 غياب آلية تغطيّة ادلخاطر ادلتعلّقة ّخاصة فيما يتعلّق باجلوانب الّت تستفيد منها ادلؤسسات كاإلعفاءات.
 نقص ادلعلومات ادلالية ّخاصة
سبركز ادلعامالت بني البنوك والعمالء على مستوى اجلزائر العاصمة ومن مثّ فإ ّن معاجلة ادللّفات ّ
 ادلركزية يف منح القروض و ّتأخر كبيـر.
ادلوزعني عرب الرتاب الوطّن تُعاين من ّ
بالنّسبة للعمالء ّ
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 .)3عوائـق مرتبطة بالعقار الصنّاعـي  :صعوبة احلصول على العقار الصنّاعي سواءًا من حيث ّتوفره أو اإلجراءات اإلدارية
السعر أو طرق ال ّدفع والتسوية القانونية وحسب دراسة قام هبا البنك العادلي سنة ّ 0552أوضحت أ ّن فرتة
للحصول عليو أو ِّ
اإلنتظار للحصول على العقار الصنّاعي ترتاوح بني  1و 3سنـوات.
ادلتوفرة حول العقار الصنّاعي تُشري إىل وجود حوايل  50منطقة صنّاعية وكذا  227منطقة نشاط
ففي اجلزائر وعلى ضوء ادلعطيات ّ
ترتبع على مساحة تق ّدر بـ  32655ىكتار للمناطق الصنّاعية و 5663دلناطق النّشـاط .)16
ّ

دبجرد اإلستغالل األمثل للمناطق ادلوجودة حيث توجد الكثري من
ُ
وىنا يظهر جليِّا أ ّن مشكلة العقار الصنّاعي يف اجلزائر ال تتعلّق سوى ّ
يتم ربديدىا لصاحل ادلستثمرين لتجسيد مشاريعهم وطموحاتـهم.
اذلياكل القاعدية غري مستغلّة والّت مل ّ
أساسا إلـى :
 .)4عوائـق مرتبطة بالتّسويق واإلندماج العالمـي  :وترجع ىذه ادلشكالت ً
احمللي واألجنبـي.
 عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف بادلستهلك ّالسلبية حول أعليّة ادلعارض وعدم وجود فائدة من ادلشاركة فيهـا.
 عدم ادلشاركة يف ادلعارض الوطنية وال ّدولية نتيجة للنّظرة َّالسائـدة.
السوق ّ
 عدم اإلىتمام بالبحوث يف رلال التسويق باإلضافة إىل نقص ادلعلومات حول ظروف ّخاصة يف اجلنوب
 .)5مشاكل البنية التحتيـة  :حيث مازالت شبكة الطرقات ضعيفة وتوجد الكثري من ادلناطق النّسبية منعزلة ّ
اإلتصاالت وإرتفـاع أسعارىـا
باإلضافة إىل مشكل إيصال الكهرباء ،ادلياهّ ،
عادةً إىل
بصفة رئيسية كما ّأّنا تلجأ ّ
 .)6صعوبـات تقنيـة ّ :
عادةً ما تعتمد ىذه ادلشاريع على قدرات وخربات أصحاهبا يف العمل ّ
تطوًرا عن تلك ادلستخدمة يف ادلؤسسات الكبرية ّأوالً تتبّع أساليب الصيّانة أو
أقل ّ
إستخدام أجهزة ومع ّدات قد تكون بدائية أو ّ

الّت تُساعد على ربسني جودة منتجاهتا دبا يتماشى مع ادلواصفات العادلية يف األسواق ال ّدولية كما أ ّن إختيار
األساليب ِّ
ادلتطورة و ّ

األولية ومستلزمات اإلنتاج ال زبضع دلعايري فنيّة وىندسية مدروسـة.
ادلواد ّ
ّ

وتطور ادلؤسسات
وحسب ِّ
الدراسة الّت قام هبا البنك العادلي باجلزائر سنة  0550من أجل ربديد العوائق والقيود الّت تعرتض ظلو ّ
أىم مخسة عوائـق :
ّ
الصغرية و ّ
ادلتوسطة كانت ّ

 صعوبة احلصول على العقـار الصنّاعي. صعوبة احلصول على القروض ادلصرفية وإرتفاع تكلّفة القـرض.مجلة اقتصاديات المال واألعمال  JFBEالعدد السابع  /سبتمبر 8102
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 العوائق اإلدارية والتنظيميـة. ضعف ادلوارد البشريـة من حيث التّأىيـل.العامـة.
 عدم وضوح السيّاسة اإلقتصادية ّباإلضافة إىل عوائـق أخـرى :
ىاما
عددا ِّ
 منافسة اإلقتصاد ادلوازي " الثقل ادلفرط للضرائب وأعباء األجور واألعباء اإلجتماعية بادلقارنة مع البلدان اجملاورة فإ ّن ًالرمسـي " .)17
من ادلؤسسات ضلت ضلو القطاع غري ّ

العمالة ادل ّدربة وادلؤىلـة.
 عدم وفرة ّ تواجو ادلؤسسات ص و م) على مستوى األسواق احملليّة احملدودة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكني النّاذبة عن إطلفاضصغر الكميّات ادلطلوبة وإضطرار ادلؤسسة للبيع بأسعار رخيصة
مستوى ال ّدخول شلّا يُؤدي إىل ضعف اإليرادات البيعية بسبب ِّ
نسبيِّـا .)18

متخصصني ذوي مؤىالت فنية عالية يف رلال البحث والتّطويـر.
 مشكلة التّجديد واإلبتكار والّت تتطلّب وجودِّ
عموما وعدم ادلرونة يف بعض خطوط اإلنتـاج.
 ضعف القدرات التكنولوجية ًالخاتمـة :
معدالت البطالة ،وربقيق مع ّدالت
تُساىم ادلؤسسات ص و م) مساعلة كبرية يف اإلقتصاد الوطّن وذلك من خالل زبفيض ّ
تشغيل مرتفعة كما ّأّنا تُساىم يف النّاتج ال ّداخلي اخلّام والتّصدير وبالتّايل ربقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ،كما ّأّنا تتمتّع
خبصوصيات ذبعلها متميّزة عن باقي ادلؤسسات اإلقتصادية الكربى كصغر حجمهـا ،وتشجيع قيامها وسهولة التّأقلم يف اإلقتصاد

الوطـّن.

ادلعول عليها يف إطار تنويع مصادر
فبالنّسبة للجزائر فهي تسعى جاىدةً لتطوير ىذا القطاع وجعلو ضمن اإلسرتاتيجيات التنموية ّ
تطور ىذا القطـاع.
متنوع ال ّدخل وإغلاد حلول للمشاكل الّت تقف حائالً دون ّ
الريعي إىل إقتصاد ّ
ال ّدخل واإلنتقال من اإلقتصاد ّ
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ويعرب عن اإلرادة
حافزا ِّقويًا ِّ
ّ
ولعـل صدور القانون رقم  50-35ادلتضمن القانون التّوجيهي لتطوير ادلؤسسات ص و م) يش ّكل ً
نص ىذا
ِّ
ظلو ىذا القطاع الذي ما يزال فتيِّا وذلك من خالل اإلجراءات اجلديدة والتّحفيزية والّت جاء هبا ّ
القوية إلنشاء ودعم ّ
القانون وعليو بناءًا على ما ّمت دراستو طللص إىل مجلة من التّوصيات كاآلتـي :

 -1اإلستمرار يف تشجيع ادلؤسسات ص و م) وإعطاءىا ادلكانة الالّئقة هبا يف سلّم اإلقتصاد الوطّن وإدراجها ضمن إسرتاتيجية
زبصص أموال أكثر ذلذا القطاع حبيث
البالد اذلادفة إىل تنويع مصادر ال ّدخل
ً
ذبسيدا للتنمية ادلستدامة وعليو غلب على ال ّدولة أن ّ

حصة تدعيم ىذه ادلؤسسات أكثر يف برنامج النّمو اإلقتصـادي.
تكون ّ

 -2ضرورة إسهام اجلمعيات يف تكوين وإنشاء ىذا النّوع من ادلؤسسات كما معمول بو يف العديد من ال ّدول العربية كمصر،
وتدخل يف رلال اإلقتصاد للمساعلة يف التنمية الوطنيـة.
األردن ،تونس ،فالّبد أن زبرج اجلمعيات عن رلاذلا الكالسيكي ّ
 -3ترقية الشراكة الوطنية واألجنبيـة.
ادلتوسطة تُساىم فيو كل من احلكومة اجلزائرية وادلؤسسات اإلقتصاديـة.
 -4إنشاء سوق دائم دلنتجات ادلؤسسات ّ
الصغرية و ّ
الصادرات ىذه ادلؤسسات من خالل تدابري فعّالـة.
 -5وضع برامج وآليات لرفع من نسبة ّ
الرسوم الضريبية واجلمركية واإلعفاء منها يف بعض األحيان
 -6ضرورة مساعدة احلكومة ذلذه ادلؤسسات عن طريق التّخفيض من ّ
لتشجيع توجيو ىذه ادلؤسسات ضلو قطاعات معيّنة زبدم اإلقتصاد الوطّن كالصنّاعات احلرفية أو تشجيع إقامتها يف مناطق زلرومة

والّت تُعاين من ح ّدة البطالة مثالً اجلنوب اجلزائـري.

 -7إنشاء مراكز لتنمية ادلؤسسات ص و م) بالتّعاون مع اجلامعات القطاع اخلاص ،اجلماعات احملليّة ،الغرف التّجارية والقيام
التعرف أكثر على خطوات إصلاح ىذه ادلشاريـع.
بدورات تكوينية لتمكني أصحاب ادلشاريع من اإلستفادة من تقنيات للتسيري و ّ
 -8مراقبة نشاط ىذه ادلؤسسات وتعدادىا من أجل خلق بيانات مشرتكة بني سلتلف األطراف واذلادفة إىل إقامة عالقات ورلاالت
ظلوىا وإستمرارىا وبالتّايل الوصول إىل إقتصاد وطّن ّقوي ومبيّـن.
الصغرية والكبرية من أجل ضمان ِّ
عمل بني ادلؤسسات ّ
يوما ما مؤسسات عادلية على سبيل ادلثال شركة فورد الّت بدأ مؤسسها عملو كميكانيكي
 -9تشجيع ادلؤسسات الفتية والّت تصري ً
يف ورشة صغرية للح ّدادة ولتصبح اليوم من أعظم الشركات شهرة يف عامل اإلستثمار األجنيب وكذلك بالنّسبة للمؤسسات الكربى
بناسونيك وشركة كوكا كوال العادلية والّت بدأت كمشروعات صغيـرة.
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 -12توفري مناخ إستثماري مناسب بتوفري كل اإلجراءات العملية وادللموسة إذبّاخ ربفيز اإلنتاج وإجتذاب رؤوس األموال احملليّة
واألجنبيـة.
جادة للعراقيل الّت ربول دون ترقية ىذه
 -11الوقوف واإلستفادة من التّجارب واألساليب العادلية عن طريق القيام بدراسة ّ
الريعي إىل
ادلؤسسات وتطويرىا من أجل ربقيق تنمية دائمة ومستدامة وبالتّايل ربقيق النّمو اإلقتصادي واإلنتقال من اإلقتصاد ّ
متنوع ال ّدخـل.
إقتصاد ِّ

الهوامـش :
1
السادس ،ص.051 .
الصغيرة
 .آيت عيسى عيسى ،المؤسسات ّ
ّ
والمتوسطة في الجزائـر ،رللّة إقتصاديات مشال إفريقيـا ،العدد ّ
 .2آيت عيسى عيسى ،نفس ادلرجـع ،ص.052 .
3

. GA. Koukou Doukou, M. Baudoux, M Rouge, L’accompagnement managérial et industriel de la P.M.E, éd
l’harmattan, 2000, p. 223.
4
والمتوسـطة ودورهــا فـي التنميـة المحليّــة ،اإلسكندريــة ،مؤسسـة شـباب اجلامعـة،0555 ،
الصـغيرة
 .فتحي السيّد عبده أبو سيّد أمحــد ،الصـنّاعات ّ
ّ

ص.32 .
5
الصغيـ ــرة
 .اجلمهوري ــة اجلزائري ــة ال ّدؽلقراطي ــة الشعبيـ ــة ،الق ــانون رقـ ـم  50-35ادل ــؤرخ يف  0535/53/33ادلتض ـ ّـمن الق ــانون التّ ــوجيهي لتط ــوير ادلؤسس ــات ّ
ادلادة .3
ادلتوسطـةّ ،
و ّ
 .6ادلؤسســة ادلستقلّ ــة ،كــل مؤسس ــة ال سبتلــك رأمساذل ــا دبق ــدار  %25دب ــا أكثــر م ــن قبــل مؤسس ــة أو رلموعــة مؤسس ــات أخــرى ال ينطب ــق عليهــا تعري ــف
الصغرية وادلت ّوسطـة.
ادلؤسسات ّ
7
العامـ ـ ــة،0556 ،
الص ـ ـ ــغيرة
 .عب ـ ــد الـ ـ ـ ّـرمحن باين ـ ــات ،ناصـ ـ ــر دادي عـ ـ ـ ّدون ،التّدقيـ ـ ــق اإلداري وتأهي ـ ـ ــل المؤسس ـ ـ ــات ّ
ّ
احملمديـ ـ ــة ّ
والمتوس ـ ـ ــطة ،دار ّ
ص.00 .
8
الرمحن تومـي ،اإلصالحـات اإلقتصادية في الجزائـر ،الواقع واآلفـاق ،دار اخللدونية للنّشر والتّوزيـع ،0533 ،ص.26 .
 .عبد ّ

9
تطورهـا ودورها في التنميـة ،ادلركز ال ّدؽلقراطـي العريب.0534 ،
الصغيرة
 .برنـو نور اذلـدى ،المؤسسات ّ
والمتوسطة في الجزائر مراحل ّ
ّ

 .11-10عثمــان خللــف ،واقــع المؤسس ــات (ص و م) وســبل دعمهــا وتنميتهــا ،دراســة حالــة الجزائــر ،أطروحــة دكتــوراه يف العلــوم اإلقتصــادية وعلــوم
التسيري والتجـارة ،جامعة اجلزائر ،0552-0551 ،ص.36-35 .
 .12سليمان بوفاسـة ،موسى السعــداوي ،أهميّة المؤسسـات (ص و م) في الح ّد مـن مشـكلة البطالـة دراسـة عـن واليـة المديــة ،رللّـة علـوم اإلقتصـاد
والتسيري والتّجـارة ،العدد  ،0533-13ص.24 .
13
ادلتوسطة وزارة الصنّاعـة وادلناجـم ،0534 ،ص.3 .
 .نشرية ادلعلومات اإلحصائية للمؤسسات ّ
الصغرية و ّ
14
والمتوسطــة الجزائريــة ،رللّـة الواحـات للبحـوث
الصـغيرة
الصادرات للمؤسسـات ّ
 .مجال خنشـور ومحزة الع ـوادي ،نحو إستراتيجيـة متكاملـة لتنمية ّ
ّ

الدراسـات ،العدد  ،0532 ،0ص.33 .
و ِّ

15

. Juliette Ponceau et Stéphane Balan, Les P.M.E et l’exportation, rapport sur l’évolution des P.M.E, OSEO,
paris, 2012, p. 267.
 .16عبد الرمحن بابنـات ،ناصر دادي ،مرجع سبق ذكـره ،ص.315 .
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أ .أوقاسين نعيمـة ،دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اإلقتصاد الوطني

17
ادلتوسـطة يف الـوطن العـريب،
الصـغيرة
 .صاحلـي صاحل ،أساليب تنمية المشروعات ّ
والمتوسـطة فـي اإلقتصـاد الجزائ ـري ،نـدوة ادلشـروعات ّ
ّ
الصـغرية و ّ

اإلشكاليات وآفاق التنمية ،ادلنّظمـة العربية للتنمية اإلدارية ،مجهورية مصر العربيـة ،0552 ،ص.6 .
 .18فتحي السيّد عبده أبو أسيّـد أمحد ،مرجع سبق ذكـره ،ص.54 .

1
عمـان.0550 ،
العطيـة ،إدارة المشروعات ّ
الصغيـرة ،الطبعة األوىل ،دار ّ
 . 9ماجدة ّ
ادلسرية للطباعـة والنّشر والتّوزيـعّ ،

 .20حســني رحي ــم ،ترقيــة شــبكة دع ــم الص ـنّاعات والمؤسس ــات (ص و م) ودوره ــا فــي التنميــة ،كليّ ــة العلــوم اإلقتصادي ــة وعلــوم التسيي ــر ،جامعــة
األغـواط.0550 ،

 .21صــالح الـ ّدين ســردوك ،دور المؤسســات (ص و م) فــي تنميــة اإلقتصــاد الوطن ــي ،دراســة إحصــائية ( ،)2212-2222رســالة ماجســتري ،جامعــة

قاصـدي مرباح ،ورقلـة.

2
زلمد بوقمـوم ،شريف عياط ،التّجربة الجزائرية في تطوير وتنمية المؤسسات (ص و م) ،رللّة جامعة دمشـق للعلـوم اإلقتصاديــة والقانونيـة ،اجمللّـد
ّ .2
األول.0556 ،
 ،02العـدد ّ
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