
 

 

 

  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل أسالیب تحسین في المالي الدعم هیاكل دور
  - )2017- 2002( الجزائر حالة دراسة- 

The role of financial support structures in improving SME financing methods 
-) Case study of Algeria (2002-2017 - 

 2الطاهر دحمم عامري. د.ط؛  1بلقاسم بوفاتح. د
  

          4/01/2019: القبول                                                                          21/10/2018:االستالم

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهم اآللیات التي تساهم بنسبة كبیرة في تنمیة و تطویر االقتصاد :لملخصا
وطني الخام ،التوظیف إضافة إلى إمكانیتها في الحد من أنواع البطالة ویرجع ذلك لمرونتها الوطني وفي الناتج ال

وخصائصها وعلیه فهي قادرة على أن تكون محركات استثماریة رائدة في التنمیة ،ولهذا أصبحت كیفیة تنمیتها هو الشغل 
العالم أعطت مجاال أوسع ودعما أكبر لتنمیة والجزائر وكغیرها من دول  الشاغل لكثیر من الدول والمنظمات الدولیة،

إال أن هذا القطاع مزال یعاني من العدید من المشاكل والصعوبات التي تحد من .وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
  .استمراریته وتقلل من فعالیته ومن أبرز هذه المشاكل مشكل التمویل

الوكالة الوطنیة (وكاالت التمویل التي انتهجتها الدولة الجزائریةوعلیه فإن ورقتنا البحثیة تهدف إلى معرفة دور   
  .2017أفریل - 2002في تحسین تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  للفترة الممتدة  ) ANDIلتطویر االستثمار 
  .وكاالت الدعم المالي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،التمویل ،: الكلمات المفتاحیة

  .jel :G28, M54رموز 
Résumé : Les petites et moyennes entreprises sont l’un des mécanismes les plus importants qui 
contribuent en grande partie au développement de l’économie nationale, dans le produit national brut, 
et l’emploi, en plus de son potentiel dans la réduction du taux de chômage et ce grâce à leurs 
flexibilités et caractéristiques, comme elles peuvent être moteurs d’investissement et pionniers en 
matière de développement. C’est pour cela que la façon et la méthode de leurs développement sont 
devenues une préoccupation majeure pour plusieurs pays et organisations mondiales. L’Algérie, à 
l’instar de beaucoup de pays a donné plus d’importance et de soutien au développement et promotion 
des petites et moyennes entreprises malgré que ce secteur souffre toujours de plusieurs difficultés et 
problèmes qui entravent leurs pérennité et efficacité dont le problème majeur restera le financement. 
Dans cette optique notre recherche vise à savoir le rôle des agences de financement en Algérie 
notamment l’A.N.D.I. (Agence nationale de développement et d’investissement) dans l’amélioration 
du financement des petites et moyennes entreprises de la période allant de 2002 – à avril 2017. 
Mots clés : petites et moyennes entreprises, le financement, Agence de soutien financier. 
JEL classification : G28, M54. 
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 :قدمةم. 1
یعتبر ما وصلت إلیه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي والتي تجني ثماره شعوب تلك الدول حالیا لم 
ن لیتحقق بدون المساهمة الفّعالة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،حیث كانت ومازالت أداة تنمویة فاعلة تمثل  یك

لعمل ،وتعمل كذلك على إحداث طاقة إنتاجیة جدیدة عصب االقتصاد، أداة تعمل على إحداث العدید من فرص ا
،وفي ظل هذه التحوالت االقتصادیة و المتغیرات العالمیة اتجهت الجزائر كغیرها من الدول إلى التغییر التدریجي 

هذه  للسیاسة االقتصادیة باالعتماد على قوى السوق باالهتمام أكثر بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  لذا تم منح
في الجزائر اهتمام كبیر باعتبار المكانة التي تأمل أن تحتلها كمحرك لخلق الثروة خارج المحروقات  یرةاألخ

حداث مناصب شغل دائمة ،ولذلك على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة رفع تحدي مزدوج یتمثل في : وإ
سوق حدیث من جهة أخرى ،و في هذا التحضیر لمرحلة ما بعد النفط من جهة  و كیفیة االنتقال نحو اقتصاد 

اإلطار قامت السلطات العمومیة في الجزائر باتخاذ جملة من اإلجراءات لدعم هذه المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة سواء في الجوانب المالیة و التشریعیة و التنظیمیة ،كما قامت بعدة مبادرات هدفت إلى تشجیع 

قطب االستثماري الجدید بإنشاء هیاكل تدعم هذه المؤسسات و تأهلها الشباب و صغار المستثمرین للتوجه نحو ال
  . في مختلف قطاعات النشاطات االقتصادیة

وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة في معالجة أكبر مشاكل هذه المؤسسات وهي إشكالیة التمویل 
ي المباشر أو من خالل المؤسسات المالیة التي واالختالالت المالیة المؤقتة أو الدائمة من خالل الدعم المال

تستجیب إلى متطلباتها وتراعي خصوصیاتها تجاه مصادر التمویل إال أن مشاكل التمویل الزالت مطروحة لهذا 
  :النوع من المؤسسات وفي مختلف مراحل تطوره، وعلیه یمكن طرح التساؤل التالي

في تحسین أسالیب تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كیف تساهم هیاكل الدعم المالي : اإلشكالیة 1.1
  الجزائر ؟

  : أقسام الدراسة 2.1
 ؛المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمفاهیم عامة حول : المحور األول
 .ANDIدراسة حالة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار : المحور الثاني
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  مفاهیم عامة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .2
  فهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةم 1.2

 یستند التي المعاییر تعدد یعترضه والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات ودقیق شامل تعریف تحدید محاولة إن
وطبیعة الملكیة  السوق من المؤسسة حصة ,المبیعات حجم ,العمالة حجم على یعتمد ما فمنها التعریف إلیها هذا

  :ذه المعاییر إلى مجموعتینولهذا یمكن تقسیم ه...والمسؤولیة 
 والمؤشرات الكمیة المعاییر من لجملة یخضع والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعریف إن :معیار الكمیة 1.1.2
  :هذه المعاییر نجد ومن بین المؤسسات باقي عن تمییزها ومحاولة أحجامها لقیاس

كثر استخداما في تمییز حجم المؤسسة بحكم األساسیة واأل المعاییر أحد العمالة معیار یعتبر :حجم العمالة .أ
  : 2وحسب هذا المعیار تقسم المؤسسات إلى 1سهولة الحصول على البیانات المتعلقة بالعمالة في المؤسسات

  عمال؛ 09و  01التي عدد عمالها ما بین : مؤسسات مصغرة-
  عامل؛ 199و  10التي عدد عمالها ما بین : مؤسسات صغیرة-
  .عامل 499و  200التي عدد عمالها ما بین : مؤسسات متوسطة-
یستخدم معیار رأس المال في تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في العدید من  :معیار رأس المال. ب

الدول خاصة الدول النامیة لكن هذا المعیار یعاني من بعض جوانب القصور كاختالف العمالت وأسعار 
مر ،كما أن قیمة رأس المال تختلف من دولة ألخرى وفي الدولة نفسها الصرف ورأس المال المستخدم أو المستث

من قطاع آلخر وحتى من فترة ألخرى ،حیث أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غالبا ما تتمتع برأسمال فردي 
أو رأس مال جماعي صغیر عكس المؤسسات الكبیرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة للقیام بنشاطها ،ویتطلب 

ماد على هذا المعیار إدخال تعدیالت مستمرة تواكب التغیر المستمر في قیمة النقود والتضخم في األسعار االعت
  . 3،لذا ینصح أغلب المفكرین عدم االعتماد على هذا المعیار بمفرده

یة یعتبر كل من معیار رأس المال والعمالة من المعاییر المحددة للطاقة اإلنتاج: معیار معامل رأس المال. ج
للمؤسسة لذا فإن االعتماد على أي من المعیارین بشكل منفرد یؤدي إلى نتیجة غیر دقیقة في تحدید حجم 
المؤسسة ،وفي بعض األحیان قد نجد عدد العمال في مؤسسة م قلیل وهذا ال یعني بالضرورة أن حجمها صغیر 
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سب معیار رأس المال ضمن إذ من المحتمل أن یكون رأس مالها كبیر وبالتالي تصنف هذه المؤسسة ح
المؤسسات الكبیرة في حین أنها تصنف صغیرة ومتوسطة وفقا لمعیار العمالة ،وقد یحدث العكس ،ولهذا أوجد 

ویمثل حجم رأس المال ) حجم العمالة ،رأس المال(معیار معامل رأس المال الذي یمزج بین المعیارین السابقین 
   . 4عمل ،ویحسب بقسمة رأس المال الثابت على عدد العمالالمستخدم بالنسبة للوحدة الواحدة من ال

تستخدم بعض الدول هذا المعیار لتحدید حجم : معیار حجم المبیعات أو رقم األعمال أو حجم اإلنتاج. د
المؤسسة ،حیث كلما كبرت نسبة حجم مبیعات المؤسسة كبر حجمها ،كما یستخدم حجم اإلنتاج إذا كانت 

راداتها من مصدر واحد ،وتستخدم رقم األعمال إذا كانت تحصل على إیراداتها من المؤسسة تتحصل على إی
  . 5مصادر مختلفة ،ویتطلب في هذا المعیار تعدیال مستمرا یتماشى مع التغیرات في األسعار ومعدالت التضخم

  :تتمثل المعاییر النوعیة فیما یلي: المعاییر النوعیة 2.1.2
لشكل القانوني للمؤسسة على طبیعة وحجم رأس المال المستثمر وطریقة تمویله یتوقف ا :المعیار القانوني .أ

فشركات األموال غالبا ما یكون رأس مالها كبیر مقارنة مع شركات األشخاص وانطالقا من هذا المعیار تشمل 
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جمیع مؤسسات األفراد والمؤسسات العائلیة والتضامنیة ومختلف شركات

  .6التوصیة ،كما أنها تلك التي تضمن المهن الحرفیة واإلنتاجیة
یتم تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب المعیار التنظیمي إذا توفرت على  :المعیار التنظیمي .ب

  :7بعض من الخصائص التالیة
  الجمع بین الملكیة واإلدارة؛-
  قلة مالكي رأس المال؛-
  المحلیة إلى حد كبیر؛-
  حجم الطاقة اإلنتاجیة؛صغر -
  ضیق نطاق اإلنتاج وتركزه في سلعة أو خدمة محددة؛-
  .االعتماد بشكل كبیر على مصادر التمویل المحلیة-
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تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأنها تكون في معظمها مملوكة من طرف القطاع : معیار الملكیة .ج
ملكیتها تابعة لمؤسسات أو هیئات عمومیة ،وفي  الخاص في شكل مؤسسات أو شركات أشخاص كما قد تكون

  .8بعض األحیان قد تكون مختلطة
 %50تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مستقلة إذا كانت إدارتها مستقلة مالیا بنسبة  :معیار االستقاللیة .د

  .9ه تجاه الغیرفالقرارات داخل المؤسسة تتخذ من طرف مالكها دون تدخل أطراف خارجیة كما یتحمل مسؤولیات
تكون المسؤولیة المباشرة والنهائیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمالك ،فهو یمثل  :معیار المسؤولیة .ه

المتصرف الوحید الذي یقوم باتخاذ القرارات وتنظیم العمل داخلها ،كما أنه یشرف على عدة وظائف كالتمویل 
  10...والتسویق

لحكم على المؤسسة استنادا إلى عالقتها بالسوق كون هذا األخیر الهدف الذي یمكن ا: معیار الحصة السوقیة و
تؤول إلیه منتجاتها وبهذا یعد مؤشرا لتحدید حجم المؤسسة باالعتماد على وزنها وأهمیتها حیث كلما كانت حصة 

  .المؤسسة فیه كبیرة وتفرض هیمنتها علیه عدة هذه المؤسسة كبیرة والعكس صحیح
الختالف المقاییس والخصائص التي تساعد على تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ولهذا ونظرا   

فإن الدول على اختالفها المتقدمة صناعیا والنامیة تأخذ كل منها مجموعة من المعاییر في تحدید مفهوم لهذه 
  المؤسسات  

ي لترقیة المؤسسات الصغیرة وفي الجزائر، أصدرت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القانون التوجیه    
، وهو 2000، وهذا بعدما صادقت الجزائر على میثاق بولونیا حول هذه المؤسسات سنة 01/18والمتوسطة رقم 

ویرتكز هذه التعریف على ثالث معاییر وهي عدد  1996میثاق یكرس التعریف الذي حدده اإلتحاد األوربي سنة 
  .سنویة المحققةالعمال، رقم األعمال السنوي والحصیلة ال

المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني بأنها مؤسسة إنتاج السلع  01/18حیث یعرف القانون
ملیار دینار جزائري أو ال تتجاوز  02عامل، وال یتجاور رقم أعمالها  250إلى  01أو الخدمات، تشغل من /و

   11.توفي معاییر االستقاللیةملیون دینار جزائري وتس 500مجموع حصیلتها السنویة 
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والجدول التالي یوضح الحدود الفاصلة للمؤسسات الصغیرة جدا والمؤسسات الصغیرة والمؤسسات المتوسطة   
 .في الجزائر

  حدود تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر) 01: (الجدول رقم
  )جزائري دينار( الميزانية وعمجم  )جزائري دينار( األعمال رقم  العمال عدد  المعيار/ المؤسسة
  مليون 500 -مليون 100  مليار 2 -مليون 200  250 -50  متوسطة
  مليون 100 - مليون10  مليون 200 -مليون 10   49 -10  صغيرة
  مليون 10 من أقل  مليون 10 من أقل  9 -1  جدا صغيرة

      :المصدر  
  Gestion&Entreprise, Revue de l’Institut National de la productivité et du développement industriel, 
Boumerdes N 24-25 , Janvier 2004, p :13.  

  خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2.2
لتمویل هذه ) رأس المال المستثمر(النخفاض االحتیاجات المالیة : سهولة تكوین هذه المؤسسات 1.2.2

الخاصیة شجعت أصحاب المدخرات القلیلة والمتوسطة إلى اللجوء  وهذه, المؤسسات مقارنة بالمؤسسات الكبیرة
كما أن اإلجراءات , ویمكن أن تكون على شكل مؤسسة أفراد أو شركات تضامن, إلى إقامة مثل هذه المؤسسات

  .12اإلداریة المرتبطة بتكوینها تكون مبسطة
لیة أو لعدد محدود من األفراد لهذه المؤسسات ویعود ذلك إلى الملكیة الفردیة أو العائ: استقاللیة اإلدارة 2.2.2

الن معظم هذه , هذا یعني استقاللیة اإلدارة لهذه المشروعات, بسبب انخفاض رأس المال المستثمر فیها
أي القرار هو بید صاحب المشروع وعلیه یمكن لصاحب المشروع , المشروعات یكون مدیرها صاحب المشروع

رضاء العدید من األی    .13دي العاملة والزبائناستقطاب وإ
ونقصد بذلك قدرة هذه المؤسسات على االنتشار الواسع بین المناطق : عدالة التنمیة االقتصادیة 3.2.2

وهذا االنتشار الواسع ساعد على التنمیة المتوازنة جغرافیا بین مختلف األقالیم والوالیات , والوالیات واألقالیم
  .14ویساهم في إعادة التوازن السكاني للدولة, الثروة بین المناطقوقلص أوجه التفاوت في توزیع الدخل و 

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قادرة على امتصاص البطالة وخلق فرص : خلق فرص عمل جدیدة 4.2.2
  .15عمل جدیدة ألنها ال تتطلب المهارات الفنیة التي تتطلبها المشاریع الكبیرة
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فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعمل على خفض تكالیف اإلنتاج : تهاخدمة المؤسسات الكبیرة وتنمی 5.2.2
كسابهم الخبرة والمهارة، وانتقالهم للمشاریع الكبیرة ذات األجور  ةوزیاد لقیمة المضافة و إعداد العمال المهرة وإ ا

  .16المرتفعة، وهي بذلك تخدم المشاریع الكبیرة
باستحداث أنشطة اقتصادیة سلعیة أو خدمیة لم تكن موجودة  : ترقیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة 6.2.2

  .من قبل و كذا إحیاء أنشطة اقتصادیة تم التخلي عنها كالصناعات التقلیدیة
تتبع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الغالب طرقا للتسییر ال تتمیز بالتعقید، بل  :الفعالیة في التسییر 7.2.2

فهیاكلها التنظیمیة بسیطة و اتصاالتها مباشرة و تستطیع أن . لهیكل التنظیميبالسهولة والسیولة فیما یخص ا
كما ینطبق هذا األمر على عملیة اتخاذ القرارات خاصة . تستغل بشكل جید االتصاالت غیر الرسمیة و الفعالة

تخدام كما تمكن هذه المؤسسات من اس, من حیث توفر المعلومات وسرعة وصولها والفعالیة في استخدامها
  .17أسالیب التسییر الحدیثة

في السنوات األخیرة هناك اتجاه دائم ومستمر في التحول من المؤسسات الكبیرة إلى  :الكفاءة االقتصادیة 8.2.2
وساعد في هذا االتجاه .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة مع التحول االقتصادي نحو قطاع الخدمات

ة اإلنتاج التي مكنت المؤسسات الصغیرة من العمل بكفاءة مثل المؤسسات استخدام التقنیات الحدیثة في عملی
ولهذا . الكبرى،وبالتالي تالشت الفروقات الناتجة عن میزة الحجم االقتصادي التي تستفید منها المؤسسات الكبیرة

یزة وتوصیل فإن المؤسسات الصغیرة قادرة بفضل بساطة التكوین و الهیكل التنظیمي على تقدیم الخدمات المم
  .منتجاتها للمستهلكین بشكل أفضل من منافسیها الكبار

  أنواع المؤسسات الصغیرة المتوسطة 3.2
حسب طبیعة المنتوج، حسب توجه : یتم تحدید أنواع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بواسطة عاملین أساسین

  .18هذه المؤسسات
تصنیف المؤسسات على أساس هذا : نتجاتتصنیف المؤسسات الصغیرة المتوسطة حسب طبیعة الم 1.3.2

  :المعیار إلى ثالث أقسام
  .المؤسسات المنتجة للسلع االستهالكیة  -
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  .المؤسسات المنتجة للمنتجات الوسیطة -
  . المؤسسات المنتجة للمعدات واألدوات أو سلع التجهیز -

  :  االستهالكیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمنتجة للسلع 2.3.2
المنتجـات : في نشاط المؤسسة الصغیرة والمتوسـطة ضـمن هـذا التصـنیف فـي إنتـاج السـلع االسـتهالكیة مثـل یتمثل

الغذائیـــــة، المالبـــــس، النســـــیج، المنتجـــــات الجلدیـــــة، التبـــــغ وبعـــــض المنتجـــــات الكیمیائیـــــة وغیـــــر ذلـــــك مـــــن الســـــلع 
الصـــناعات الفالحیـــة أو  -یـــة؛ الصـــناعة الغذائ -: االســـتهالكیة، وتنضـــم هـــذه المنتجـــات إلـــى الصـــناعات التالیـــة

  .صناعة الورق وأنواعه -صناعة النسیج و الجلد؛  -التحویالت الفالحیة؛ 
ویتركز هذا النوع من المنتجات االستهالكیة في األساس على تأقلمها مـع خصـائص المؤسسـات ص م، بحیـث أن 

صــناعات األخــرى كصــناعة الجلــود صــناعة الســلع الغذائیــة تعتمــد علــى المــواد األولیــة متفرقــة المصــادر وبعــض ال
  . واألحذیة مثل وتعتمد فیها المؤسسات على استعمال تقنیات إنتاج بسیطة وكثیفة االستخدام للید العاملة

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المنتجة للسلع الوسیطة .3.3.2
دات فالحیــة، قطــع غیــار، یــدمج فــي هــذا التصــنیف كــل المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة المنتجــة للســلع التالیــة معــ

ـــــة ـــــى الصـــــناعات التالی ـــــة وغیرهـــــا وتنظـــــیم هـــــذه المنتجـــــات إل ـــــات الكهربائی الصـــــناعات  -: أجـــــزاء اآلالت، المكون
 .المحاجر والمناجم  -صناعیة مواد البناء؛  -الصناعات الكیمائیة والبالستیكیة؛ -المیكانیكیة والكهربائیة؛ 

  :جة لسلع التجهیزالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المنت 4.3.2
یتطلب صـناعة السـلع التجهیـز تكنولوجیـا مركبـة، ویـد عاملـة مؤهلـة، ورأس مـال أكبـر مقارنـة بالصـناعات السـابقة، 
وهـذا مــا یجعــل مجــال تــدخل المؤسســات ص م ضــیق، بحیـث یشــمل بعــض الفــروع البســیطة فقــط، كإنتــاج وتركیــب 

  .الصناعیة بعض المعدات واألدوات البسیطة، وذلك خاصة في البلدان
ــل هــــذه المؤسســــات فــــي تصــــلیح وتركیــــب اآلالت والمعــــدات خاصــــة وســــائل التنقــــل  أمـــا فــــي البلــــدان النامیــــة فتتكفــ

فهـــي تمـــارس عملیـــة تركیبیــة أو تجمیعیـــة انطالقـــًا مـــن ) الســیارات العربـــات والمعـــدات واألدوات الفالحیـــة وغیرهــا (
نتـــاج بعضـــ) قطـــع غیـــار(اســـتیراد أجـــزاء للمنتـــوج النهـــائي  ها، ثـــم القیـــام بعملیـــة التجمیـــع للحصـــول علـــى المنتـــوج وإ

  . 19النهائي
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یمكن تجزئـة المؤسسـة الصـغیرة والمتوسـطة علـى أسـاس توجههـا إلـى مـا  :التصنیف حسب توجه المؤسسة 5.3.2
  :یلي
  المهن الحرفیة والتقلیدیة أو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التقلیدیة؛   -
  . جهة للمؤسسات الصناعیة الكبرىالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المو   -

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التقلیدیة 6.3.2
المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة الممارسـة للمهـن الحرفیـة والتقلیدیـة موجهـة لتغطیـة متطلبـات الحیـاة الیومیـة، وكــذا 

تـاج الزیـت الطبیعـي، الـورق، كإن) منتجات استهالكیة ذات میزة أو خاصـة تقلیدیـة (الفالحیة وتنتج منتجات تقلیدیة 
المنتجات الجلدیة، وغیر ذلك من المنتجات ذات الطابع التقلیدي، كما تسـتهدف المؤسسـات التقلیدیـة بمـا تنـتج مـن 

ع ومؤسســات صــغیرة ومتوســطة أخــرى تــرتبط بهــا فــي شــكل تعاقــد تجــاري وتتمیــز كــذلك باعتمادهــا منتجــات مصــان
  .على أدوات یدویـة بسیطـة وتجهیـزات قلیلـة في تنفیذ عملهـا

  :  المؤسسة الصغیرة والمتوسطة الموجهة للمؤسسات الصناعیة الكبرى 7.3.2
  : ؤسسة الكبرى وتأخذ أحد األشكال التالیةالمؤسسة التي تنتمي إلى هذا القطاع تكون مرتبطة بالم

م حیث .یعتبر كتقسیم للعمل بین المؤسسات الكبرى والمؤسسات ص: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفرعیة .أ
  .تقوم هذه األخیرة بالوظیفة التكمیلیة للمنتوج الوارد من المؤسسة الكبرى ویوجه مباشرة إلى المستهلك النهائي

تعتبر المقاولة مـن أهـم أشـكال التعـاون الصـناعي : یرة والمتوسطة الناشطة في مجال المقاولةالمؤسسات الصغ. ب
في مجال المؤسسات الصناعیة وهو شكل مـن التـرابط الهیكلـي والخلقـي بـین مؤسسـة كبیـرة ومؤسسـة أخـرى مقاولـة 

لمؤسسـة الكبیـرة فمخرجاتهـا تتمیز بحجمها الصغیر أو المتوسط حیث تقوم هذه األخیـرة بتلبیـة متطلبـات وحاجیـات ا
تعتبـر مــدخالت المؤسســة الكبیـرة یحــدد شــكل التعـاون بــین المؤسســات الصـغیرة والمتوســطة الصــناعیة والمؤسســات 

  :الكبیرة الصناعیة حسب المعاییر اآلتیة
  طبیعة العمل المنجز لحساب المؤسسة الكبیرة؛  -
 .  إشكال التعاون المنصوص علیه في العقد -
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 6سات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر تطور المؤس 4.2
اعتماد الجزائر غداة االستقالل النظام االشتراكي الذي یقوم على تحكم : )1982-1963(المرحلة األولى  1.4.2

عطاء األولویة للقطاع العام على الخاص أدى إلى تهمیش دور قطاع  الدولة في القوى االقتصادیة للتنمیة وإ
PME-PMI 7لخاص محدودا على هامش المخططات الوطنیةوبقي تطور القطاع ا.  

 1982حظي القطاع الخاص ألول مرة بعد صدور قانون االستثمار لسنة  ):1988- 1982(المرحلة الثانیة 2.4.2
بدور في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة إال أنه لم یشجع على إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة بسبب تحدید 

   .توجیه جزء من االدخار الخاص نحو نفقات غیر منتجة أو مضاربیة سقف االستثمارات مما أدى إلى
بسبب النتائج السلبیة المسجلة على مستوى مختلف القطاعات : 1988انطالقا من سنة (المرحلة الثالثة 3.4.2

 : ومن أجل ذلك . دفعت إلى تبني اقتصاد السوق كخیار بدیل
رسا مبدأ حریة االستثمار األجنبي وتشجیع كل أشكال مك 1990أفریل  14صدر قانون النقد والقرض في  -

  الشراكة؛
لتعزیز إرادة تحریر االقتصاد والذي نص على المساواة بین  1993-10-05صدر قانون ترقیة االستثمار في  -

المستثمرین الوطنیین واألجانب أمام القانون، الحق في االستثمار بحریة ،إنشاء وكالة لدعم االستثمارات 
  ؛)APSI(تها ومتابع

الخاص بتطویر االستثمار والقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات  2001في سنة  03-01صدر األمر رقم  -
والذي یهدف إلى تحسین المحیط الخاص بالمؤسسات الصغیرة  2001- 12-12الصغیرة والمتوسطة في 

  .والمتوسطة
  ANDIدراسة حالة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار . 3

 )ANDI(ریف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار تع 1.3
، وبموجب قانون )  APSI( أنشأت الحكومة الجزائریة وكالة ترقیة ودعم ومتابعة االستثمار 2001قبل سنة     

  20:والهادفة إلى) ANDI(تم استبدال هذه الوكالة بالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  2001االستثمار لسنة 
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االستثمارات في مختلف القطاعات من خالل الخدمات التي تقدمها، مع منح مزایا ضریبة  تشجیع وتطویر -
  .معتبرة لها، وهذا كله من أجل المساهمة في تخفیض نسبة البطالة

  .تحقیق وتبسیط إجراءات تأسیس المؤسسات والمشاریع -
 :تتمثل مهام الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار في:  مهام الوكالة 2.3

  تسجیل االستثمارات، -   
  الفرص واإلمكانات اإلقلیمیة،وترقیة  ترقیة االسـتـثــمـارات في الجــزائـر و في الخارج -   
  تسهیل ممارسة األعمال و متابعة تأسیس الشركات و إنجاز المشاریع، -   
  اإلعالم والتحسیس في لقاءات األعمال،و  دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم -   
عـداد اتـفـاقـیـة االسـتـثـمـار  -    تأهیل المشاریع التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني، وتـقـیـیـمـهـا وإ

 التـي تـعرض عـلى المجلس الوطني لالستثمار للموافقة علیها،
  21:فيكالة الو  وتتمثل التحفیزات الممنوحة من طرف ):ANDI(تحفیزات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  3.3
  . تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة للتجهیزات المستوردة التي تدخل في إنجاز المشروع -
  .اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة للسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع -
  .ي إنجاز المشروعاإلعفاء من الرسم على نقل الملكیة لألصول العقاریة التي تدخل ف -
  .التكفل بكل أو بجزء من تكالیف األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسیة بالنسبة للمناطق الخاصة -
اإلعفاء من الضریبة على الدخل اإلجمالي، الضریبة على أرباح الشركات، الدفع الجزافي والرسم على النشاط  -

  .نسبة للمناطق الخاصةعشر سنوات  من انطالق المشروع بال) 10(المهني لمدة 
  )ANDI(حصیلة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار   4.3
 المؤسسات استثمارات دعم في فعاال دورا 2001 سنة في اتهنشأ منذ االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة لعبت   

 منبها  مصرحال المشاریع لها، فقد شهدت منحت التي الواسعة للصالحیات نتیجة وذلك والمتوسطة، الصغیرة
 مساهمة مدىیوضح  التالي والجدول ، 2002 -2017الفترة خالل خاصة متزاید بمعدل زیادة الوكالة طرف
  :والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات االستثماریة المشاریع زیادة في الوكالة
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  )2017أفریل - 2002(المشاریع االستثماریة المصرح بها للفترة ) 02: (الجدول رقم
  النسبة  مناصب الشغل  النسبة  القیمة بملیون دینار  النسبة  دد المشاریعع  نوع المشروع

  %90  1.018.887  %83  10.584.134 %99  62.982  المحلي 

  %10  119.525  %17  2.216.699  %1  822  األجنبي

  %100  1.138.412  %100  12.800.834 100%  63.804  المجموع

  ANDI كالة الوطنیة لتطویر االستثمارمن اعدد الباحثین باالعتماد على موقع الو : المصدر

عدد المشاریع المصرح بها  من طرف الوكالة والتي تم تمویلها من طرف هذه األخیرة ) 02(یبین لنا الجدول رقم 
،ویظهر الجدول أن أغلب المشاریع الممولة كانت تلك التي لها  2017وحتى أفریل  2002للفترة الممتدة من سنة 
في حین لم تمثل المشاریع األجنبیة  %99مشروع بنسبة إجمالیة تقدر بــــ 62.982لي بلغ  صبغة محلیة بعدد إجما

وهذا ما یدل على السیاسة المتبعة من طرف الوكالة بهدف تشجیع الصناعات المحلیة وهذا  بالفعل  %1سوى 
ب شغل ما یمثل منص 1.018.887ما تجسد في عدد مناصب الشغل المحققة من خالل هذه المشاریع والذي بلغ 

  .من العدد اإلجمالي لمناصب الشغل المحققة 90%
  )2017أفریل - 2002(المشاریع االستثماریة حسب نوع االستثمار للفترة )03: (الجدول رقم

  %النسبة  مناصب الشغل  %النسبة  القیمة بملیون دج  %النسبة  عدد المشاریع   نوع االستثمار
 %55,27  629.222 %53,38  6.833.051 %57,58  36.739  إنشاء
 %42,49  483.698  %39,91  5.109.101  %40,55  25.875  توسیع

 %1,08  12.343  %2,34  299.003 %1,60  1.020  إعادة تأهیل
 %1,15  13.057  %4,37  559.200  %0,26  167  توسیع-إعادة تأهیل

 %0,01  92 %0,00  479 %0,00  03  إعادة هیكلة
  %100  1.138.412  %100  12.800.834  %100  63.804  المجموع

  ANDI من اعدد الباحثین باالعتماد على موقع الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: المصدر
یبین لنا الجدول أعاله أن عدد المشاریع التي تم تمویلها من طرف الوكالة للفترة الممتدة     

ة النشأ أو توسیع أخرى هي في الغالب تتراوح بین مشاریع إنشاء مؤسسات أو استثمارات جدید) 2017- 2002(
من المجموع  %97,71مشروع على التوالي و تمثل هذه المشاریع ما نسبته  25.875و  36.739قائمة بمجموع 
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عادة الهیكلة للمؤسسات كانت نسبتها ضعیفة جدا ال تكاد تذكر  الكلي ،في حین أن اعادة التأهیل والتوسع وإ
لیه یمكن القول أن أغلب تمویل الوكالة یذهب إلنشاء مؤسسات سنة ،وع 16موزعة على  %2,23بنسبة تقدر بـــ 

  .جدیدة أو توسیع هذه المؤسسات
  والشكل التالي یبین تطور المشاریع الممولة حسب نوع االستثمار 

  )2017- 2002(االستثمار نوع حسب الوكالة من الممولة المشاريع تطور) 01: (رقم الشكل

 
  ANDI تماد على معطیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارمن إعداد الباحثین باالع :المصدر

بأن أغلب تمویالت الوكالة للمشاریع كانت الحصة الغالبة فیها باتجاه المشاریع الجدیدة وهذا ) 01(من الشكل 
من مجموع التمویالت للمشاریع حسب نوع االستثمار وجاء في المرتبة الثانیة  %65أمر جید ویغطي أكثر من 

بینما كانت االستثمارات المتبقیة   %30ویالت الموجهة نحو التوسع في مؤسسات قائمة أصال بنسبة تفوق التم
  . مجتمعة %01بنسب ضئیلة جدا ال تمثل سوى مناسبته ) توسع ،إعادة تأهیل ،إعادة هیكلة -إعادة تأهیل(

  )2017- 2002(تطور المشاریع الممولة من الوكالة حسب قیمة التمویل ) 02: (الشكل رقم
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  ANDIمن إعداد الباحثین باالعتماد على معطیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: المصدر

بأن أغلب تمویالت الوكالة للمشاریع كانت الحصة الغالبة فیها باتجاه ) 02(یتبین لنا من الشكل رقم   
اعتبار أن أغلب عدد المشاریع الغالبة ملیون دینار جزائري ،وهذا أمر طبیعي ب 6.833.051المشاریع اإلنشاء بـ

ملیون دینار  5.109.101كانت لمشاریع اإلنشاء ،في المرتبة الثانیة التمویالت الموجهة نحو التوسع بمقدار 
جزائري لكن لم یكن الفارق كبیر في قیمة التمویل مقارنة بعدد المشاریع لكل من التوسع واإلنشاء ،في حین نجد 

ملیون دینار جزائري وهي أكبر من التمویل المقدم  559.200توسع كانت بمقدار  - تأهیل أن قیمة تمویل إعادة
 -رغم أن عدد المشاریع إلعادة تأهیل كان أكبر من عدد مشاریع إعادة تأهیل 299.003إلعادة تأهیل بمقدار 

ة بمشاریع إعادة توسع تحتاج تمویل كبیر مقارن -توسع وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على أن إعادة تأهیل
  .   تأهیل

  )2017-2002(تطور المشاریع الممولة من الوكالة حسب عدد مناصب العمل) 03( :الشكل رقم

  
  ANDIمن إعداد الباحثین باالعتماد على معطیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: المصدر

وعات الجدیدة هي التي تمثل حصة األسد  یتبین لنا من الشكل السابق بأن عدد مناصب العمل التي توفرها المشر 
منصب عمل وهذا أمر طبیعي باعتبار أن أغلب عدد المشاریع الغالبة كانت لمشاریع اإلنشاء ،في  629.222بـ 

توسع  - منصب عمل ،في حین توفر لنا مشاریع إعادة تأهیل 483.698المرتبة الثانیة توفر لنا مشاریع التوسع 
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منصب عمل وهذا بالرغم أن  12.343من المناصب التي توفرها اعادة تأهیل بـ منصب عمل وهي أكثر 13.057
  .توسع -عدد مشاریع هذه األخیرة أكبر  من عدد مشاریع إعادة تأهیل

  )2017-2002(تطور المشاریع الممولة من الوكالة حسب قطاع النشاط) 04( :الشكل رقم

  
  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارمن إعداد الباحثین باالعتماد على معطیات : المصدر

یتبین لنا من الشكل السابق بأن أغلب تمویالت الوكالة للمشاریع حسب قطاع النشاط كانت     
وهي نسبة قریبة جدا من قطاع  11.389مشروع ،بینما كان المرتبة الثانیة البناء بـ  31.097باتجاه قطاع النقل بـ 

كانت النشاطات األخرى ال تمثل سوى نسبة ضئیلة من المشاریع وعلیه  مشروع في حین 11.256الصناعة بـ 
یمكن القول في أن معظم التمویالت حسب قطاع النشاط تذهب للمشاریع الخدماتیة التي تقدم قیمة مضافة 

  .   األكبر مقارنة بالقطاعات األخرى ،وتبقى القطاعات الحساسة كالزراعة والسیاحة واالتصاالت ضعیفة جدا 
  :الخاتمة. 4

من خالل هذه الدراسة أتضح لنـا أنـه بـالرغم مـن اإلجـراءات المتخـذة مـن طـرف الدولـة الجزائریـة  مـن أجـل تطـویر 
فــــرغم  .وتنمیــــة المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة ،إال أن هــــذه المؤسســــات لــــم تــــرق إلــــى مــــا تطمــــح إلیــــه الدولــــة 

حالـت دون تحقیـق األهـداف التـي ي الواقـع بعـدة معوقـات اصطدمت فـإال أنها التسهیالت واالمتیازات المقدمة لها ،
 :أنشأت من أجلها والتي نذكر أهمها فیما یلي

  تبقى هذه المؤسسات تواجه عدة مشاكل تمویلیة متعلقة بالمؤسسة بحد ذاتها و أخرى متعلقة بالمصدر الممول
  ،تحول دون تطورها ونجاحها؛
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 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات اءإنش في والتنفیذیة اإلداریة اإلجراءات صعوبة.  
  علـــى المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر أن تـــدرك الـــدور الـــذي تلعبـــه عملیـــة التأهیـــل فـــي مواجهـــة

 .صعوبات البقاء أو تحدیات النمو
 نقص مصادر التمویل بسبب الشروط المفروضة على القروض والضمانات البنكیة.  
 ؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمؤسسات مكملة ألنشطتهاعدم اعتماد المؤسسات الكبرى على الم.  

 :التوصیات
  إعطاء مشاركة الجامعة ومراكز البحث العلمي وكل األطراف ذات العالقة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 في إعداد إستراتیجیة فعالة لتطویرها؛
افة مراحل العملیة اإلنتاجیة العمل على توفیر الدعم والتدریب ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ك

 .بحیث ال یكون هناك انقطاع في العملیة اإلنتاجیة والتسویقیة وبالتالي في العملیة التمویلیة
 تكییفها مع البیئة الوطنیة؛و االستفادة منها في تطویر هذا القطاع و  الدولیة الناجحة التجارب محاكاة 
  لمتوسطة أو مؤسسة تمویل تعمل على تعبئة الموارد بنك مشترك للمؤسسات الصغیرة واالعمل على إنشاء

 .التمویلیة وتنظیم تدفقاتها ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق خطة معینة
 :الهوامـــش والمـــــراجع. 5

                                                             
،مؤسسة شباب الجامعة  الصناعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیةفتحي السید عبده أبو السید أحمد ، 1

 .48، ص2005دریة ،،اإلسكن
،الملتقى الوطني األول حول دور  المكانة االقتصادیة واالجتماعیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةدلیلة مسدودي ، 2

جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس  2010-2000المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة بالجزائر حالل الفترة 
 .37،ص  2011ماي  19- 18،
،دار المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ،القاهرة  إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العربيد لبیب عنبه ،هالة محم 3
 .17،ص 2002،
 رسالة -دراسة حالة الجزائر–معالجة مشكلة البطالة  في ودورها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ,القادر عبد جالل 4

 .18،ص 2009-2008جامعة الجزائر ،االقتصادیة غیر منشورة  العلوم في ماجستیر
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 .137ص  ,2005 ,األردن ,عمان ,للنشر وائل دار ,الصغیرة اأعمال إدارة ,برنوطي نائف سعاد 5
بیروت  ,والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة مجد ,والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وتنمیة إدارة ,جواد نبیل 6
 .34- 33،ص  2007،
 المعمول مقومات بین الجزائر في المتوسطة إشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات,بلغرسة اللطیف بدع ,بریبش السعید 7

 بن حسیبة جامعة ,العربیة الدول في المتوسطة المؤسسات تأهیل متطلبات :الدولي حول الملتقى ,المأمول ومتطلبات
 . 321،ص  2006أفریل  18- 17الشلف ، ,بوعلي

رسالة ماجستیر  ,الجزائر في المبدعة الصغیرة المؤسسات وترقیة دعم في األعمال تحاضنا أهمیة ,قطاف بن أحمد 8
 .52،ص 2007-2006  ,المسیلة ,بوضیاف محمد غیر منشورة ،جامعة

،الدار الجامعیة الجدیدة للنشر  المستدامة التنمیة لتحقیق آلیة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ,خبابة اهللا عبد 9
 .16ص ، 2013،اإلسكندریة ،

االقتصادیة  للعلوم دمشق جامعة مجلة ا الجزائر، في المصغرة المؤسسة في الستثمار التنموي الدور ,بوسمهین أحمد 10
 .208ص 2010،العدد األول ، 26والقانونیة ،المجلد 

ضمن الذي یت 12/12/2001المؤرخ في  01/18من القانون  07- 05الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، المادة  11
 .06: ، ص2001دیسمبر  15، 77القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العدد 

دور البنوك و المؤسسات المالیة في تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة اضاءات من , )2006(, مناور حداد 12
, جامعة حسبیة بن بوعلي الشلف, قیاتحت إشراف مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفری,  تجربة الجزائر واألردن

 .الجزائر
 .المرجع السابق 13
 .المرجع السابق 14
الدورة التدریبیة , مزایا االستثمار في المشروعات الصغیرة وأفاق تطویرها في الجزائر, )2003(, ناجي بن حسین 15

ماي  28- 25یومي , مغاربیةالدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات ال
 .جامعة فرحات عباس سطیف, 2003

 .المرجع السابق 16
الدورة , مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة االقتصادیة, )2003(, عثمان حسن عثمان 17

 28- 25یومي , ربیةالتدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغا
 .جامعة فرحات عباس سطیف, 2003ماي 
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اطروحة  دكتوراه،جامعة الجزائر ،جانفي  ,في الجزائر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل سیاسات ,قریشي یوسف 18

 .16-15،ص 2005
منشورة، جلمعة ؛ رسالة ماجیستیر غیر "االبداع التكنولوجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة" نصر الدین بن نذیر؛ 19

 .24ص  2002الجزائر، 
 .، المتعلق تطویر االستثمار 2001أوت  20الصادر في  01/03من األمر  24 -23 - 21المادة   20
 .، المتعلق تطویر االستثمار 2001أوت  20الصادر في  01/03من األمر  11 - 09المادة   21


