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المداخلة

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة الركيزة األساسية إلقتصاديات السوق ,سواء بالنسبة للدول الصناعية الكربى وكذلك بالنسبة
للدول النامية  ,ذاك أن القطاع املؤسسايت يعترب احملرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية والتطور اإلقتصادي واإلجتماعي  ,ويعزى
اإلهتمام هب ذا القطاع إىل دوروه يف إمتصاص البطالة ,املسامهة يف خلق الثروة ( الناتج الداخلي اخلام)  ,التقليص من الواردات
وزيادة الصادرات وخاصة خارج احملروقات ...إخل ...
لقد أثبت اخلربات والتجارب إلقتصاديات الدول األجنبية أنه الميكن احلكم مسبقا على عدم جناعة وتأهيل هذه املشروعات
إال بعد القيام بإصالحات ومعاجلة مكامن الضعف وإعادة التوازن ,وقد أولت السلطات العمومية اجلزائرية إهتماما كبريا هلذا
القطاع وذلك من خالل القيام بسلسلة من اإلجراءات الرامية إىل ترقية النسيج املؤسسايت كما ونوعا ,حيث بات ميثل حتدي
حقيقي والذي يلزم الدولة إقامة شراكة مع القطاع اخلاص لرفعه.
بالرغم من اإلجراءات اليت وضعتها الدولة سواء الرامية إىل دعم إنشاء هذه املشروعات الصغرية واملتوسطة ,أو الرامية إىل املساندة
واملرافقة ,أو الرامية إىل ضمان القروض البنكية ,إال أهنا مازالت بعيدة عن األهداف املرجوة  ,خاصة اإلرتقاء هبا إىل مستوى
املنافسة ,وجيع هذا بالدرجة األوىل إىل غياب اجلانب النوعي هلاذا القطاع وإمهال املورد البشري ,الذي ميثل القلب النابض
للمشروع.
من خالل ما سبق قمنا بطرح اإلشكالية التالية واليت سنحاول اإلجابة عنها يف هذه الورقة البحثية :
إىل أي مدى ميكن اإلستفادة من تطبيق خمتلف آليات إنشاء ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،وتوجيهها حنو حتقيق
األهداف املرجوة ؟
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 .Iمفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة
تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها بأهنا مؤسسة إنتاج و/أو اخلدمات  ,تشغل من  01إىل
 250شخصا  ,وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  2مليار دينار جزائري أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة
( )500مليون دينار.
وتربز أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل دورها يف إمتصاص البطالة وخلق القيمة املضافة والتقليص يف فاتورة
الواردات وزيادة الصادرات ,خاصة خارج احملروقات...إخل  ,...إىل جانب أن اخلرباء اإلقتصاديني يعتربوهنا ركن جوهري من
أركان التنمية الصناعية.

i

كما إزدادت أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية نتيجة التحوالت اإلقتصادية العاملية حنو تشجيع املبادرات الفردية
وتشجيع برامج اخلوصصة وتقليص دور القطاع العام املدعمة من املؤسسات الدولية  ,باإلضافة إىل اإلمهية اإلجتماعية املتمثلة يف
تلبية رغبات األفراد والرياديني يف اإلستقاللية وحتقيق طموحاهتم ورفع مستوى املعيشة ,باإلضافة إىل أن املشروعات الصغرية توفر
آليات العمل يف جمموعات مترابطة ومتكاملة  ,وتوفر هذه املشروعات فرص التكامل مع الصناعات الكبرية يطلق عليه الصناعات
املغذية واليت عمل على إمداد هذه الصناعات الكبرية مبا حتتاج إليه وبشكل يسمح بالتواجد يف معظم اجملاالت خاصة جماالت
املنتجات املتطورة  ,كما تساهم يف تطوير إستخدام التكنولوجيا احمللية ورفع مستواها عرب اإلحتكاك باألسواق اخلارجية وقوانني
اجلودة  ,باإلضافة إىل أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إقامة توازن إقتصادي وإجتماعي أكثر وضوحا وذلك نتيجة للقدرة
العالية على اإلنتشار اجلغرايف والتوسع داخل املدن والقرى وكذا إكتشاف معارف ومهارات أفراد اجملتمع احمللي الذي تقام فيه ,
كما أهنا تلعب دورا هاما يف تقليل خماطر وعواقب اهلجرة من املناطق األقل منوا إىل املناطق األكثر منوا يف الدولة نفسها  ,بل أهنا
أداة فعالة يف حتقيق التنمية املتوازنة.

ii

مما سبق خنلص إىل أن امهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تزايد مستمر ,باتت قناعة ظاهرة الشك فيها بالنظر إىل ما
حتققه من إجيابيات إقتصادية وإجتماعية للدولة  ,وهذا ما يربر جلوء السلطات العمومية يف اآلونة األخرية إىل تركيز جهودها يف
هذا اجملال  ,من خالل القيام جبملة من اإلجراءات والتحفيزات هبدف ترقية النسيج املؤسسايت من حيث اإلنشاء وترسيخ ثقافة
املقاوالتية لدى األفراد ومن مث إعطاء ديناميكة إقتصادية.
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جدول تقسيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب القانون التوجيهي  01-18املؤرخ يف 2001/12/15 :
املعايري

العمال

رقم األعمال السنوي

جمموع امليزانية السنوية

املؤسسة

املؤسسات املصغرة

9–1

أقل من  20مليون دينار

أقل من أو يساوي  10ماليني دينار

املؤسسات الصغرية

49 – 10

ال يتجاوز  200مليون دينار

أقل من أو يساوي  100مليون دينار

املؤسسات املتوسطة

 250 –50من  200مليون إىل  2مليار دينار

من  100إىل  500مليون دينار

 .IIأجهزة إنشاء ودعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 -1الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ANDI

أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف اجلزائر من خالل األمر التشريعي رقم  03-01بتاريخ أوت  2001املتعلق
بتنمية االستثمار و النظام املطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املندرجة يف إطار األنشطة االقتصادية إلنتاج السلع
واخلدمات ,فضالً عن االستثمارات اليت تُنجز يف إطار منح االمتيازات و/أو الرخص.
 1-1االمتيازات
النظام العام  :باإلضافة إىل احلوافز الضريبية وغري الضريبية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام ,جيوز للمستثمرين
املنصوص عليهم يف املادتني  1و  2التمتع باملزايا التالية يف إطار إجناز مشاريعهم االستثمارية:
 تطبيق النسبة املخفضة للرسوم اجلمركية بشأن األجهزة املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع االستثمار
اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة بالنسبة للسلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع االستثماري؛
 اإلعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات الالزمة إلجناز املشروع االستثماري.
 2-1نظام اإلستثناءات
متنح املشاريع االستثمارية التالية مزايا خاصة:


املشاريع االستثمارية اليت تنفذ يف املناطق اليت حتتاج تنميتها إىل مسامهة خاصة من جانب الدولة؛
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 املشاريع االستثمارية اليت تكون هلا أمهية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين ,وال سيما حينما تستخدم هذه املشاريع
التكنولوجيات النظيفة اليت تساعد على محاية البيئة واملوارد الطبيعية ,واليت تقتصد يف استخدام الطاقة وتساعد على
التنمية املستدامة.
 3 – 1نظام اإلستثناءات بشأن إجناز االستثمار
•اإلعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات الالزمة إلجناز املشروع االستثماري؛
•تطبيق نظام الضريبة الثابتة بشأن التسجيل اليت تبلغ نسبتها  2يف األلف فيما يتعلق بعقود تأسيس الشركات وزيادة رأمساهلا؛
•تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف اهلياكل األساسية الالزمة إلجناز املشروع االستثماري أو كل التكاليف بعد تقييم املشروع
من جانب الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار؛
• اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة بالنسبة للسلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع االستثماري ,سواء أن
كانت مستوردة أو من السوق احمللية حينما تدخل هذه السلع واخلدمات يف إجناز عمليات خاضعة لضريبة القيمة املضافة؛
• تطبيق نسبة الرسوم اجلمركية املخفضة على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع االستثماري.

 4-1بعد اإلقرار مبزاولة النشاط:
•يعفى املشروع االستثماري ملدة  10سنوات بعد مزالة نشاطه الفعلي من الضرائب على الشركات وضريبة الدخل اليت
ختضع هلا األرباح املوزعة والضرائب على املدفوعات اإلمجالية والضريبة املهنية؛
• إعفاء املمتلكات غري املنقولة اليت تدخل يف إجناز املشروع االستثماري من ضريبة العقارات ملدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ
امتالكها؛
•منح مزايا إضافية على حنو يزيد من االستثمارات أو ييسر إجنازها مثل السماح بترحيل العجز ومد فترات االستهالك.

 -2الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ANDPME

 1-2نشأة وتعريف
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إهنا الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة .مت إنشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  165 -05مؤرخ
يف 03ماي  , 2005و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية وتقع حتت وصاية
الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية و املتوسطة والذي يرأس جملس التوجيه و املراقبة كما هو منصوص يف املرسوم165-05
املؤرخ يف  3ماي 2005
 2 -2مهامها
الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي أداة الدولة يف تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية
واملتوسطة .هلذا فما هي :
 تنفيذ إستراتيجية القطاع يف تعزيز وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ,
 تنفيذ الربنامج الوطين لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعته ,
 ترقية اخلربة واإلستشارة للمؤسسات الصغري ة واملتوسطة,

 متابعة دميغرافية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من حيث اإلنشاء و التوقيف و تغيري النشاط ,
 إجناز دراسات حول فروع قطاعات النشطات االقتصادية و املذكرات الظرفية الدورية ,
 مجع واستغالل ونشر معلومات حمددة يف ميدان نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 -3الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ
 1-3تعريف :
تأسست الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب هبدف تقدمي الدعم املايل إلنشاء املؤسسات املصغرة ,حيث تعترب هذه الوكالة
هيئة حكومية حتت سلطة رئيس احلكومة ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات الوكالة ,كما تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ,أنشأت الوكالة مبوجب مرسوم تنفيذي رقم  296-96املؤرخ يف  8سبتمرب 1996
مقرها مبدينة اجلزائر و هلا  53فرع على املستوى الوطين.

iii

 2-3مهام الوكالة :
تضطلع الوكالة باملهام التالية:
 تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع اإلقتصادي و التقين و التشريعي و التنظيمي
املتعلقة مبمارسة نشاطهم.
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 تعد بنكا للمشاريع املفيدة اقتصاديا واجتماعيا.

 تقدم االستشارة ويد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار التركيب املايل وتعبئة القروض.

 تقسم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار التركيب املايل للمشاريع و تطبيق خطط التمويل و متابعة
إجناز املشاريع و استغالهلا.
 تربم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية ,يتمثل هدفها يف ان تطلب حلساب الوكالة إجناز برامج التكوين
و التشغيل ,وبرامج التشغيل األويل لدى املستخدمني العموميني أو اخلواص.
 و ميكن للوكالة من اجل القيام مبهمتها على أحسن وجه ان تقوم مبا يأيت:

 تكلف من يقوم بإجناز دراسات اجلدو ى بواسطة مكاتب الدراسات املتخصصة وحلساب الشباب دوي املشاريع
االستثمارية
 تكلف من يقوم بإجناز قوائم منوذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة
 تنظم تداريب لتعليم الشباب ,وجتديد معارفهم وتكوينهم يف تقنيات التسيري على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع
اهلياكل التكويين.
 تستعني خبرباء مكلفني بدراسة املشاريع و معاجلتها.

- تطبيق كل تدبري من شانه ان يسمح بتعبئة املوارد اخلارجية املخصصة لتمويل إحدى النشاطات لصاحل
الشباب,واستعماهلا يف اآلجال احملددة وفقا للتشريع التنظيم املعمول به
 – 4الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة CNAC
 4-1تعريف
أسس الصندوق الوطين للتأمني عن األضرار باملرسوم التنفيذي رقم  188 -94املؤرخ يف  6جويلية 1994م ,تطبيقا للمرسوم
التشريعي رقم  1/ 94املؤرخ يف  11ماي 1994م ,ويعترب الركيزة األساسية اليت يرتكز عليها حلماية املهددين بفقدان مناصب
العمل بطريقة غري إرادية ألغراض اقتصادية ,يشمل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة على ثالثة مديريات جهوية ,وكل مديرية
جهوية هلا عدد من الوكاالت الوالئية.

iv

 2-4مهام الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة
يعمل الصندوق على أداء جمموعة من املهام وهي عبارة عن مساعدات مالية وأخرى جمانية من أجل ختليص خطر
البطالة االقتصادية وتتجسد هذه املهام يف:
 دعم البطالة ملواجهة الظروف االقتصادية ذلك بضمان الدخل ملدة ثالثة سنوات للرد على االحتياج بطريقة مباشرة
واضحة ,وذلك لألمهية القصوى يف تغطية احلاجات االجتماعية والطبية.
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 و يف حالة حصول املؤمن على هذا االمتياز ميكن للعامل الذي يعاين من البطالة أن يساعده الصندوق الوطين للتأمني
عن البطالة البحث عن شغل يف سوق العمل و  CNACيقدم ملؤمنيه ثالثة آليات لتصاحبه يف خطواته:
 التكوين من أجل زيادة قدراته ومؤهالته والرفع من املستوى املهين على مستوى كل املؤسسات التكوينية وذلك من
خالل:
 التكوين والتحويل التكميلي.
 املساعدة املنظمة وخاصة فيما يتعلق بالبحث عن العمل على مستوى مراكز البحث عن العمل ( ,) CRE
حيث يقوم مركز البحث عن العمل (  ) CREبتنظيم دراسات تكوينية ملدة  21يوم ,يتلقى املتربص خالهلا
بطرق وأساليب البحث عن العمل لدى اهليئات واملؤسسات يف شكل دروس.
 املهام اجلديدة لـ  CNACوهي متويل املشروعات املصغرة اليت ينوي أصحاهبا إنشاءها ,ولكن بشرط ان
تتراوح أعمارهم من  35إىل  50سنة ,هذا اجلهاز املستحدث للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة وهو
كغريه من األجهزة اليت مت إنشاؤها من طرف وزارة العمل والتضامن اإلجتماعي.
 -5الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ANGEM
يعترب القرض املصغر جزءا ال يتجزأ من السياسات العمومية للدولة ملقاومة البطالة والتهميش واإلقصاء االجتماعي
,وميس شرحية ال بأس هبا من السكان وميثل أداة فعالة للمعاجلة االجتماعية لإلقصاء االقتصادي,وبروز نشاطات اقتصادية
صغرية(تشغيل ذايت,عمل باملنزل,نشاطات حرفية وخدماتية. )...

هدفه األساسي هو ترقية النمو االجتماعي عن طريق النشاط االقتصادي وحماربة التهميش بفضل نوع من الدعم ال يكرس فكرة
االتكال احملض بل يرتكز أساسا على "االعتماد على النفس"",املبادرة الذاتية"و "على روح املقاولة".هلذا الغرض فإن القرض
املصغر يوفر خدمات مالية متماشية مع احتياجات املواطنني غري املؤهلني لالستفادة من القرض البنكي واملشكلني أساسا من
فئة األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غري املستقرأ والبطالني والذين ينشطون عموما يف القطاع غري الشرعي.
و تعمل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ,اجلهة املسرية هلذا الربنامج ,على تطبيقه وجتسيده ميدانيا بتمكني املواطنني و
املواطنات الذين يسعون خللق نشاط خاص هبم و االنطالق يف مشاريع مصغرة منتجة للسلع و اخلدمات مع استثناء النشاطات
التجارية ,من املساعدات و اخلدمات اليت يوفرها اجلهاز.
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 .IIIتدابري مرافقة ومساندة وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

-1

مشتلة املؤسسات

-2

النشأة القانونية

مت إنشاء مشاتل املؤسسات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  259 – 06املؤرخ يف  30جويلية  2006املوافق  04رجب
 , 1427الذي يقضي بإنشاء مشتلة حتت إسم حمضنة بسكرة.
تعريف مشتلة املؤسسات
هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وتكون حتت وصاية وزارة املؤسسات
الصغرية

واملتوسطة.

مهام املشتلة  :تتكفل مشتلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبايلي :







إستقبال وإحتضان ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلديثة النشأة ملدة معينة وأصحاب املشاريع
تلقني أصحاب املاريع مبادئ وتقنيات التسيري
تقدمي اخلدمات واإلرشادات اخلاصة
مرافقة ومتابعة أصحاب املشاريع قبل إنشاء مؤسساتتهم وبعده
إجيار احملالت
دراسة وإعداد خمططات توجيهية ملختلف قطاعات النشاطات اليت حتضنها املشتلة

أهداف املشتلة  :من ضم األهداف اليت أنشأت من أجلها املشتلة هي :






تشجيع بروز املشاريع املبتكرة
تقدمي الدعم ملشئي املؤسسات اجلدد
ضمان دميومة املؤسسات املرافقة
تشجيع املؤسسات على تنظيم أفضل
املشاركة يف احلركة اإلقتصادية يف مكان تواجدها
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 2مركز التسهيل
النشأة القانونية
أنشئ مركز التسهيل طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  103-07مؤرخ يف  02أفريل سنة  2007املوافق ل  14ربيع األول
 , 1428يتضمن إنشاء مراكز تسهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
تعريف مركز التسهيل
هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  ,يتمتغ بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل ويكون حتت وصاية وزارة املؤسسات الصغرية
و املتوسطة .
مهام مركز التسهيل  :من ضمن األهداف اليت أنشئ من أجلها املشروع هي :
 وضع شباك يتكيف مع إحتياجات منشئي املؤسسات واملقاولني
 تطوير ثقافة التقاول
 ضمان تسيري امللفات اليت حتضى مبساعدات الصناديق املنشأة لدى وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 تشجيع تطوير التكنولوجيا احلديثة لدى حاملي املشاريع
 مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لإلندماج يف اإلقتصاد الوطين والدويل
 تقليص أجال إنشاء املؤسسات وتوسيعها وإستردادها
أهداف املركز التسهيل  :يتكفل مركز التسهيل مبايلي :






دراسة امللفات اليت يقدمها حاملي املشاريع أو املقاولني واإلشراف على متابعتها
جتسيد إهتمامات أصحاب املؤسسات يف أهداف عملية  ,وذلك بتوجيههم وفقا ملسارهم املهين
مساعدة املستثمرين على ختطي العراقيل اليت تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية
مرافقة أصحاب املشاريع واملقاولني يف ميدان التكوين والتسيري ودعم تطوير القدرة التنافسية
تقدمي خدمات يف جمال اإلستشارة ( تسيري ,تسويق)... ,

 -3بورصات املناولة
إن املتعاملني االقتصاديني حمكوم عليهم بتطوير طرق العمل والتسيري من أجل تثمني قدراهتم و مهاراهتم وكذا نوعية
املنتوج املقترح .و جيب أن يرتكز ذلك على استراتيجية تطوير املؤسسة على املدى الطويل عوض البحث عن احللول على املدى
القصري وكذلك تشجيع الشراكة بني املؤسسات عوض اللجوء إىل استرياد املواد األولية.
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 1-3نشأة ة وتعريف بورصات املناولة
إن املناولة ) ( sous-traitanceيف وقتنا احلايل أصبحت النموذج اإلستراتيجي الذي ميكن املؤسسات الكربى من
اإلسراع يف وترية منوها وحتسني املردودية و اإلنتاجية و بالتايل إنشاء متزايد للثروة (القيمة املضافة ) ومناصب الشغل وكل
ذلك مع التخصص
يف نشاطها األساسي.
ويف هذا اإلطار تعترب بورصات املناولة والشراكة أداة ربط بني املؤسسات اآلمرة ) (donneurs d’ordreواملؤسسات
املناولة ) (sous-traitanteواملتشكلة أساسا من املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تلعب دورا أساسيا يف جمال التنشيط و
ترقية وتطوير املناولة والشراكة وأيضا املرافقة يف ربط عالقات أعمال.
يف ظل هذه اآلفاق فإن بورصات املناولة والشراكة تعد من األدوات الضرورية اليت يستوجب ترقيتها نظرا للخدمات املنتظرة
منها و باخلصوص يف جماالت اإلعالم والتنشيط والتشاور.
و لذا فإن القانون رقم  01-18املؤرخ يف  12ديسمرب  2001املتعلق بترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة كرس ,من
جهة ,املناولة كأداة مفضلة لتكثيف نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة تدخل يف تثمني سياسة الترقية والتطوير واليت هتدف
إىل تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين وأنشأ من جهة أخرى اجمللس الوطين املكلف بترقية املناولة والذي من بني مهامه األساسية
تنسيق نشاطات البورصات اجلزائرية للمناولة والشراكة.
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 2 - 3دور بورصات املناولة و الشراكة
مهما تكن طبيعة بورصات املناولة فقد أنشئت كمراكز لإلعالم التقين الصناعي (بنك للمعطيات) و تعترب البورصات
نقطة التقاء وأداة ضبط بني العرض و الطلب على نشاطات املناولة الصناعية وأداة ملساعدة الشركاء.
إن اهلدف األساسي لبورصات املناولة هو ضمان توافق الطلب والعرض وضبط التدفقات يف املعلومات بني أصحاب األوامر
الذين يبحثون عن فائض يف الطاقة اإلنتاجية املتخصصة واملناولني الذين لديهم طاقة إنتاجية غري موظفة يف جزء منها.
و باملوازاة مع هذا الدور فإن بورصات املناولة بإمكاهنا عرض خدمات و ذلك بواسطة الوثائق اليت تتمركز لديها خبصوص
اإلمكانيات التقنية لإلنتاج والشروط احمللية ملمارسة النشاطات الصناعية .باإلضافة إىل ذلك فإهنا تقدم معلومات ضرورية
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشأ حديثا يف إقليم البورصة كما تتوفر على إمكانية تقدمي مساعدة تقنية و استشارات يف
التسيري للمؤسسات الصغرية اليت ال تكتسب هذه الوسائل واملعارف.

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء املؤسسات يف اجلزائر الفرص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

:آليات إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في ضوء الفكر المقاوالتي
 3 -3املهام األساسية لبورصة املناولة والشراكة
تتمثل هذه املهام فيما يلي:
إنشاء بنوك معطيات حول القدرات الصناعية للمؤسسات من أجل الوصول إىل دليل فرص املناولة,املشاركة يف نشاطات تكثيف النسيج الصناعي عن طريق تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال املناولة,ترقية املناولة والشراكة على الصعيد اجلهوي والوطين والدويل,استعمال احلد األقصى لإلمكانيات املتواجدة,ترقية املنتوج الوطين واملسامهة يف تغطية األسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية/السعر,تنظيم أيام تقنية وصالونات للعرض ليتقارب أصحاب األوامر واملناولني,املساعدة يف حتديد برامج التكوين و رسلكة رؤساء املؤسسات وكذا تأطريهم,-تأسيس فضاء وسيط حمترف لصاحل املتعاملني والذي ميكن أن يكون مهزة وصل للتشاور مع السلطات العمومية.

 .IVحصيلة برامج إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 – 1تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية

طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

عدد املؤسسات ص .و .م لسنة

النسبة املئوية %

2009
أشخاص معنوية

345 902

55,34

املؤسسات

أشخاص طبيعية

109 496

17,52

املؤسسات العمومية

591

0,09

نشاطات الصناعة التقليدية

169 080

27,05

اجملموع

625 069

100

اخلاصة
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املصدر :نشرية املعلومات الإلقتصادية لقطاع املوؤسسات الصغرية واملتوسطة (السداسي الثاين لسنة .) 2009
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كتحليل أويل للجدول أعاله جند أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتكون من ثالث فئات وهي  :املؤسسات
اخلاصة  ,املؤسسات العمومية ونشاطات الصناعة التقليدية  ,كما ميثل جممل املؤسسات اخلاصة باإلضافة إىل نشاطات الصناعة
التقليدية نسبة  % 99من جمموع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ,كما متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية جزء ضئيل
جدا من إمجايل النسيج املؤسسايت بقدر . % 01
كما جيب أن نذكر بأن فئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة تضم أيضا أصحاب املهن احلرة من قطاعات أخرى أساسية
مثل  :الصحة  ,العدالة واملستثمرات الفالحية  ,بإعتبار أصحاهبا غري خاضعة للقيد يف السجل التجاري  ,وهو ما يعكس إدماج
هذه الفئة يف اإلقصاد الوطين.
وتفسري هذه الوضعية يرجع إىل إرادة وعزمية الدولة يف تعزيز وترقية النسيج املؤسسايت من حيث التعداد  ,والرفع من
تنافسية هذه املؤسسات يف ظل التوجه حنو إقتصاد السوق ,والتخلي عن املؤسسات العمومية لصاحل القطاع اخلاص عن طريق
خوصصتها ,كما تعرب هذه النتائج عن تغيري البنكية اهليكلية لإلقتصاد ,كذلك قناعة السلطات العمومية حبتمية إدماج هذه
املؤسسات يف الديناميكية اإلقتصادية اليت تشهدها البالد تدرجييا منذ سنوات التسعينات  ,ذاك أهنا تعتترب البديل الدائم عن الطاقة
واليت تساهم يف جناعة اإلقتصاد.
 -2مناصب الشغل حسب فئات املؤسسات الصغرية واملتوسطة
طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

عدد املناصب

لسنة

النسبة املئوية %

2009
األجراء

908 046

51,68

املؤسسات

أرباب املؤسسات

455 398

25,92

املؤسسات العمومية

51 635

02,94

نشاطات الصناعة التقليدية

341 885

19,46

اجملموع

1 756 964

100

اخلاصة

املصدر :نشرية املعلومات الإلقتصادية لقطاع املوؤسسات الصغرية واملتوسطة (السداسي الثاين لسنة .) 2009
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:آليات إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في ضوء الفكر المقاوالتي
اجلدول املبني أعاله يبني لنا خلق مناصب الشغل حسب الفئات املختلفة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  ,حيث جند أن
القطاع احلاص ميثل حوايل  % 77,60من جمموع مناصب الشغل اليت أنشأت يف خمتلف الفئات  ,مث تليه فئة الصناعة التقليدية
ب . 19,46 :
وتفسري هذه النتائج يبني لنا أمهية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف إمتصاص البطالة ,وإنسحاب املؤسسات
العمومية تدرجييا  ,ويبقى دور الدولة هو الرقابة والضبط  ,كذلك خمتلف الربامج اليت وضعتها السلطات العمومية لتوفري مناصب
شغل على مستوى القطاع اخلاص حىت بالنسبة لفئة الصناعة التقليدية

خـــاتـمــــة
األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء املؤسسات يف اجلزائر الفرص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

:آليات إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في ضوء الفكر المقاوالتي
أمام هذا الدور اجلوهري الذي تلعبه املشروعات الصغرية واملتوسطة يف إقتصاديات الدول الصناعية الكربى والنامية ,
حيث أصبح احلديث عن هذا القطاع يشغل حيزا كبريا على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي يف حتقيق التنمية املستذامة ,
كنتيجة هلذه الورقة البحثية قمنا بإستخالص النقاط التالية واليت متثل مكامن ضعف نقائص :







بالرغم من اجلهوذ املبذولة من طرف السلطات العمومية هبدف ترقية النسج املؤسسايت من حيث التعداد  ,إال أنه يبقى
اجلانب النوعي هلذا القطاع مهمل واملتمثل أساسا يف طرق وأساليب التسيري احلديثة ؛
غياب التكوين بالنسبة للمسريين ,سواء الذي يتعلق بأساسيات التسيري وإدارة األعمال كقاعدة أساسية او التكوين
املتخصص والذي يتعلق مبجال النشاط كالفالحة والفندقة واألشغال العمومية والري ...إخل ....؛
التأخر الواضح وامللموس يف جمال إستخدام تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال بإعتبارها حتدي جديد يف جمال تعزيز منافسة
هذا القطاع ؛
نقص كبري يف سياسات وأنوع التمويل املصرفية ؛
متاطل كبري على مستوى اإلجراءات اإلدارية ,
ضعف كبري فيما خيص الثقافة املقاوالتية لدى األفراد
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