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الملخص:

تلعب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية دورا مهما و أساسيا يف التنمية االقتصادية للدول ،هذه األخرية باعتبارها نسيجا قطاعيا

مميزا له القدرة على التأقلم وسرعة التغيري والتقليل من االنعكاسات السلبية للمؤسسات الكبرية ،و نظرا أيضا للخصوصيات اليت
تتميز هبا من مرونة و عدم تأثرها بشكل كبري بالتغريات االقتصادية الكىر و أيضا سهولة تسيريها...اخ.
و يف ظل التغريات االقتصادية اجلارية يف العامل ،مبا يف ذلك انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة و إبرامها عقد الشراكة
مع االحتاد األورويب ،ما يعين حترير التجارة و إلغاء الرسوم اجلمركية ملؤسسات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و لدول
االحتاد األورويب ،أصبح أمام هذه املؤسسات مجلة من التحديات على الصعيد احمللي و الدويل ،و لعل أهم هذه التحديات هو
املنافسة اليت سوف تشكلها مؤسسات هذه الدول ،مما يفرض عليها إجياد حميط مالئم للقيام بنشاطها على أكمل وجه مبا يف ذلك
حميط مايل يساعد اإلدارة املالية هلذه املؤسسات للقيام بنشاطها بطريقة مثلى.
Abstract:
SMEs play an important role and a key role in economic development, it is a capacity
unique textile industry to adapt and pace of change and minimize the negative effects of big
business, and also because of features that are characterized by flexibility and is not affected by
major economic and also the ease to manage, etc. ....
And in light of economic changes taking place in the world, including Algeria's accession to the
WTO and the agreement with the European Union, which means that trade liberalization and
removal of tariffs for the enterprises of the Member States of the WTO and the countries of the
European Union, became the face of these enterprises a series of challenges at local and
international, and perhaps most important of these challenges is the competition that will be
posed by the enterprises of these countries. Algerian SMEs must be equipped to face these
threats which impose an appropriate perimeter to do its activity to the fullest, including
financial circumference helps financial management of these institutions to carry out its activity
in an optimal way.
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مقدمة:

أفرزت التحوالت االقتصادية الدولية توجهات جديدة يف بعض جوانب نظريات التنمية االقتصادية ،و من ذلك بروز دور

و أمهية قطاع " :املشاريع متناهية الصغر و الصغرية " يف التنمية االقتصادية للدول ،هذا األخري باعتباره نسيجا قطاعيا مميزا له القدرة
على التأقلم وس رعة التغيري والتقليل من االنعكاسات السلبية للمؤسسات الكبرية ،وزاد اهتمام املنظمات الدولية يف خمتلف بلدان
العامل بنشاط وفعالية أداء هذه املؤسسات حىت باتت حمور براجمها التنموية ،ملا تلعبه من دور يف تدعيم باقي القطاعات االقتصادية
األخر .
و اجلزائر بدورها أدركت هذه احلقيقة ،إال أن التحوالت االقتصادية اجلارية يف العامل جعلت هذا النوع من املشاريع يف حمك
مواجهة منافسة شديدة من قبل مؤسسات الدول املتطورة خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتميز بقدرة عالية على اخرتاق
األسواق و التأثري يف الزبائن ،و ذلك بعد إقبال اجلزائر على مغامرة االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ودخوهلا اتفاق الشراكة مع
اإلحتاد األورويب.
سوف حناول تسليط الضوء يف هذه الورقة على املشاريع املقاوالتية الشبابية و باألخص املشاريع متناهية الصغر و الصغرية
بعرض للمنظومة املؤسسية اليت تعيش حتت إشرافها هذه املشاريع باجلزائر ،و نعين بذلك وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و
املتوسطة و اهليئات العاملة حتت إشرافها من جهة ،و من جهة أخر اهليئات احلكومية و املؤسسات املتخصصة يف دعم هذا النوع
من املؤسسات .لنصل يف األخري إىل أهم الفرص و التهديدات اليت يوفرها احمليط اخلارجي هلذه املشاريع باجلزائر ،و بالتايل معرفة
مكانة قطاع املؤسسات و املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف السياسة االقتصادية للدولة.
-1المنظومة المؤسسية لتنمية المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة :
 1-1وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العاملة تحت إشرافها:
لقد أنشأت اجلزائر اعتبارا من سنة  1991وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسـات الصغـرية واملتوسطة ،مث حتولت إىل وزارة
املؤسسـات والصناعات الصغرية واملتوسطة اعتبارا من سنة  1993مث يف  2010اىل وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة
 ،إىل أن أصبحت وزارة الصناعة و املناجم يف يومنا هذا ،وذلك من أجل ترقية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر وهي
مكلفة بـ
•تنمية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية وترقيتها.
•تقدمي احلوافز والدعم الالزم لتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة.
•املسامهة يف إجياد احللول لقطاع املشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
•إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة وتقدمي املعلومات األساسية للمستثمرين يف هذا القطاع.
•تبين سياسة ترقية للقطاع وجتسيد برنامج التأهيل االقتصادي للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
•ترقية االستثمارات املنشئة واملوسعة واملطورة للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
•إجياد إسرتاتيجية لتطوير هذا القطاع .
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•تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وهي هبذه املهام تساهم بفعالية يف توجيه و تأطري و مراقبة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية ،وقد أنشئت حتت إدارهتا
العديد من املؤسسات املتخصصة يف ترقية القطاع نذكر منها:
*املشاتل و حاضنات األعمال.
*مراكز التسهيل.
*اجمللس الوطين لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 1-1المشاتل وحاضنات األعمال: 1
وهي مكلفة مبساعدة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية ودعمها ،وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وقد أنشئت طبقا للمادة 12من القانون  18 – 01املؤرخ يف  12ديسمىر  2001وتأخذ
ثالث أشكال هي:
أ -المحضنة  :وهي تتكفل بأصحاب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف قطاع اخلدمات.
ب -ورشة الربط :وهي هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشروعات يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية.
ج -نزل المؤسسات  :و يتكفل بأصحاب املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث.
 1-1-1أهداف المحاضن:
تسعى املشاتل إىل حتقيق أهداف عديدة من أمهها:
•تطوير أشكال التعاون مع احمليط املؤسسايت.
•املشاركة يف احلركية االقتصادية يف مكان تواجدها.
•تشجيع منو املشاريع املبتكرة.
•تقدمي الدعم ملنشئي املؤسسات اجلدد.
•ضمان دميومة املؤسسات املرافقة.
•تشجيع املؤسسات على التنظيم األفضل.
•التحول يف املد املتوسط إىل عامل إسرتاتيجي يف التطور االقتصادي.
 2-1-1وظائف المحاضن:
وتتكلف هذه احملاضن (املشاتل) مبا يلي:
•استقبال واحتضان ومرافقة املؤسسات احلديثة النشأة ملدة معينة وكذا أصحاب املشاريع.
•تسيري وإجيار احملالت.
•تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتوطني اإلداري والتجاري .
 1املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  78-03املؤرخ يف  25فىراير ،2003يتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات.
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•تقدمي اإلرشـادات اخلاصة واالستشارات يف امليدان القانـوين واحملاسيب والتجاري واملايل واملسـاعدة على التدريب املتعلق مببادئ
وتقنيات التسـيري خالل مرحلة نضج املشروع وتتكون املشتلة من جملس إدارة ومدير وجلنة اعتماد املشاريع.
 2-1مراكز التسهيل: 2
وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل أنشئت تطبيقا للمادة  13من
القانون . 18- 01وتعتىر هذه املراكز هيئات استقبال وتوجيه ومرافقة حاملي املشاريع ومنشئي املؤسسات و املقاولني ،كما تعتىر
أيضا قاطرة لتنمية روح املؤسسة إذ أهنا جتمع بني كل من رجال األعمال ،املستثمرين و املقاولني واإلدارات املركزية واحمللية ومراكز
البحث و كذا مكاتب الدراسات و االستشارة و مؤسسات التكوين وكل األقطاب الصناعية و التكنولوجية واملالية .
 1-2-1أهداف مراكز التسهيل:
وتسعى لتحقيق العديد من األهداف منها :
•وضع شباك يتكيف مع احتياجات أصحاب املؤسسات واملقاولني وتقليص آجال إنشاء املشاريع.
•تسيري امللفات اليت حتضى بدعم الصناديق املنشأة لد الوزارة املعنية .
•تطوير التكنولوجيات اجلديدة وتثمني البحث والكفاءات.
•تطوير النسيج االقتصادي احمللي ومرافقة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية على االندماج االقتصادي الوطين والدويل.
 2-2-1وظائف ومهام مراكز التسهيل:
وتقوم هذه املراكز مبهام عديدة أمهها:
•دراسة امللفات واإلشراف على متابعتها وجتسيد اهتمام أصحاب املشاريع وجتاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس
•مرافقة أصحاب املشاريع يف ميداين التكوين والتسيري ونشر املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار.
•دعم تطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا اجلديدة وتقدمي االستشارات يف جمال تسيري املوارد البشرية والتسويق و التكنولوجيا
واالبتكار.
ويدير مركز التسهيل جملس توجيه ومراقبة ويسريه مدير ،وتسمح هذه املراكز بتوجيه املؤسسات حنو اندماج اكىر يف االقتصاد
الوطين و العاملي وذلك عن طريق توفري دراسات إسرتاتيجية حول األسواق احمللية والدولية .
 3-1المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:3
وهو جهاز استشاري يسعى لرتقية احلوار والتشاور بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومجعياهتم املهنية من جهة واهليئات
والسلطات العمومية من جهة أخر وهو يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وقد أنشىء تطبيقا للمادة  25من القانون
 18 – 01ومن مهامه:
 2أحممد محيدوش  ,مدير ترقية االستثمارات  ,مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث االستثمار ومرافقة املؤسسة  ,جملة فضاءات  ,وزارة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة والصناعة التقليدية  ,العدد  ، 2،2003ص.13-12
 3املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  80 – 03املؤرخ يف  2003/02/25يتضمن إنشاء اجمللس الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة وتنظيمه وعمله.
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•ضمان احلوار الدائم والتشاور بني السلطات والشركاء االجتماعيني مبا يسمح بإعداد سياسات وإسرتاتيجيات لتطوير القطاع .
•تشجيع وترقية إنشاء اجلمعيات املهنية ومجع املعلومات املتعلقة مبنظمات أرباب العمل واجلمعيات املهنية...اخ.
ويتشكل اجمللس من اهليئات التالية:
•اجلمعية العامة ،الرئيس ،املكتب ،اللجان الدائمة.
4-1صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:( FGAR)4
تتميز املشاريع متناهية الصغر و الصغرية باخنفاض رأمساهلا وحمدودية الضمانات خاصة العينية منهـا ،مما أد إىل عزوف
البنوك عن متويل هذه املشاريع وذلك لصعوبة تقدير وتقييم املخاطر النامجة عن نشاط هذه املؤسسات  .ولذلك مت إنشاء صندوق
ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة )( FGARومـا عزز ضرورة إنشاء هذا الصندوق يف اجلزائر هو غياب مؤسسات
متخصصة تليب االحتياجات التمويلية للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
وقد أنشىء هذا الصندوق مبوجب املرسـوم التنفيذي رقم  5 373 -02املؤرخ يف 11نوفمىر  2002و املتضمن إنشاء
صندوق ضمان قروض املشاريع متناهية الصغر و الصغرية وحتديد قانونه األساسي ،وجاء ذلك تطبيقـا للمادة  14من القانون
 , 18 -01و هو حتت وصاية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل  .وقد انطلق
نشاطه فعليا يف مارس . 20046
 -2الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
باإلضافة إىل األنشطة اليت تقوم هبا الوزارة املختصة يف القطاع واهليئات التابعة هلا هناك هيئات حكومية ومؤسسات
متخصصة تقوم بدور فعال يف تنمية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية نذكر منها:
 1-2الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ :7وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املايل وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج
السلع واخلدمات ،وقد أنشئت سنة  1996وهلا فروع جهوية وهي حتت سلطة رئيس احلكومة و يتـابع وزير التشغيل األنشطة
العملية للوكالة.

 4يوسف العشاب ،مدير فرعي لرتقية تدعيمات التمويل ،ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :آلية لتدعيم التمويل ،جملة فضاءات  ،وزارة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية ،العدد  ،2اجلزائر  ،2003ص.14
 5املادة  05من املرسوم التنفيذي  373 -02املؤرخ يف  11نوفمىر  2002املتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة
وحتديد قانونه األساسي.
6املادة  04من املرسوم التنفيذي  134 -04املؤرخ يف  19افريل  2004املتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان القروض.
 7تالجيية نوة و ا .ماضي بلقاسم مداخلة بعنوان  :دور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثمارات من املؤمتر الدويل العلمي الثاين :سبل تنشيط االستثمارات
يف االقتصاديات االنتقالية إشارة خاصة حلالة اجلزائر.جامعة سكيكدة .2004
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 2-2وكالة ترقية ودعم االستثمارات(APSI):8
وقد أنشئت كهيئة حكومية حتت إشراف رئيس احلكومة مبقتضى نص املادة السابعـة من قانون ترقية االستثمار الصادر يف
 1993على أن حتدد صالحياهتا و تنظيمهــا و سريهـا فضال عن الصالحي ـات املنصوص عليها يف هذا املرسوم التشريعي عن طريق
التنظيم.
وهي مكلفة مبساعدة أصحاب املشاريع إلكمال املنظومة اإلجرائية املتعلقة بإقامة استثماراهتم من خالل إنشاء شباك موحد
وحيد يضم اإلدارات واملصاحل املعنية باالستثمارات وإقامة املشروعات ،وذلك بغية تقليص أجال اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلقامة
املشروعات حبيث ال تتجاوز  60يوما.
 3-2الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(ANDI) :9
بعد النتائج الضعيفة اليت حققتها وكالة دعم وترقية االستثمار حيث جند أن هناك فجوة كبرية بني نوايا االستثمار واليت بلغ
عددها  43000بتكلفة قدرها  42مليار دوالر أمريكي  ,وبني االستثمارات احملققة فعليا واليت مل تتجاوز  500مليون دوالر
أمريكي كما تبني أن معظم املزايا املقدمة مل يستفد منها سو املضاربني ،لذلك أنشئت الوكـالة الوطنية لتطويـر االستثمـار سنة
 2001مبوجب األمر  03 – 01املتعلق بتطوير االستثمارات وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل.
 4-2لجان دعم وترقية االستثمارات المحلية:
أنشئت سنة  1994وهي جلان على مستو احملليات مكلفة بتوفري اإلعالم الكايف للمستثمرين حول األراضي واملواقع
املخصصة إلقامة املشروعات وتقدم القرارات املتعلقة بتخصيص األراضي ألصحاب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
وحسب معطيات وزارة الداخلية واجلماعات احمللية فقد بلغت املشاريع اليت صادقت عليها وخصصت هلا قطع أراضي منذ
سنة  1994إىل غاية سبتمىر  1999حوايل  13000مشروع يتوقع أن تستقطب حوايل  311ألف عامل بعد إجنازها موزعة
على معظم الفروع بالقطاعات االقتصادية .وقد ضمت إىل الشباك الوحيد يف إطار قانون االستثمار لسنة2001.
 5-2بورصات المناولة والشراكة:
وهي مجعيات ذات منفعة عامة يف خدمة القطاع االقتصادي مت إنشاؤها عام  1991وتتكون من املؤسسات العمومية
واخلاصة ومن مهامها:
•إحصاء الطاقات احلقيقة للمؤسسات الصناعية لغرض إنشاء دليل لطاقات املناولة.
•ربط العالقات بني عروض وطلبات املناولة وإنشاء فضاء للوساطة املهنية.
•تشجيع االستخدام األمثل للقدرات اإلنتاجية للصناعات احمللية
•إعالم املؤسسات وتزويدها بالوثائق املناسبة
•تقدمي املساعدات االستشارية واملعلومات الالزمة للمؤسسات
•املسامهة يف أعمال تكثيف النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسسات ملشاريع وصناعات صغرية ومتوسطة جديدة يف ميدان
 8املادة  23من املرسوم التنفيذي رقم  319 -94املؤرخ يف  1994/10/17املتضمن كيفية تنظيم عمل وكالة ترقية ودعم االستثمارات.
 9املادة  25من املرسوم التنفيذي  282-01املؤرخ يف  2001/09/24املتعلق بتنظيم وتسيري الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
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املناولة.
•ترقية املناولة والشراكة على املستو اجلهوي والوطين والعاملي.
•تنظيم امللتقيات واللقاءات حول مواضيع املناولة.
•متكني املؤسسات اجلزائرية من االشرتاك يف املعارض.10
 -2التهديدات و الفرص التي يوفرها محيط المؤسسات و المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة الجزائرية.
 -1التهديدات:
 1-1جمود المحيط اإلداري:
تتطلب اإلجراءات اإلدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات والتشريعات و النظم ذات الصلة  ،وتشكل هذه
اإلجراءات مساحة لاللتقاء بني احلكومة من جهة وأصحاب املشاريع من جهة أخر  .باعتبار أن نشاط املؤسسة يتطلب االستجابة
اإلدارية السريعة تنظيما وتنفيذا خاصة قطاع املشاريع متناهية الصغر و الصغرية الذي يتميز بالديناميكية.
و املالحظ أن اإلدارة اجلزائرية ال تزال بنفس الروتني الرمسي اململ ،فهناك الكثري من مشاريع االستثمار عطلت أو مل يوافق
عليها يف وقتها احملدد مما ضيع على أصحاهبا وعلى االقتصاد الوطين فرصا ال تعوض .ويعود ذلك إىل:
*أن الدهنيات مل هتيأ أو مل تتهيأ هلضم وفهم خصوصية هذا النوع من املؤسسات ومن مث التعامل معها بـما تتطلبه من سرعة يف
إجناز اإلجراءات اإلدارية.
*السرعة يف إصدار النصوص واختاذ القرارات مل يواكبها حركية مماثلة يف أداء وتفعيل اجلهاز التنفيذي.
أما بالنسبة ملرحلة تكوين املؤسسة ،جتدر اإلشـارة إىل انه تستغرق اإلجراءات وقتا طويال من الزمن ،حيث جند بعض
اإلجراءات اإلدارية وإجراءات التوثيق جد معقدة بسبب كثرة الوثائق املطلوبة  .أما اآلجـال املتوسطة النطالق مشـروع يف اجلزائر
فتقدر بـ  5سنوات حسب الغرفة اجلزائرية للتج ـارة والصناعة ،و بسنتني حسب املستثمر وذلك مبساعدة خبري ،وحسب حتقيق قامت
به وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن مدة إنشاء مؤسسة يرتاوح بني  6أشهر و  3سنوات حسب طبيعة النشاط  .فرغم إنشاء
الشبـاك الوحيد للوكـالة الوطنية لتطوير االستثمار إال أن املستثمر مازال يعاين من ثقل اإلدارة ومن نفس املشاكل اليت كانت قبل
إنشاء الوكالة ،إذ أن ممثلي اإلدارات على مستو الوكالة ال يقـومون باألدوار املنوطة هبم وذلك لضعف الصالحيات املمنوحة هلم،
ولوحظ أن مأمور البلدية وممثل املركز الوطين للسجل التجاري مها فقط اللذان اثبتا قدرهتما على إمتام مهـامهم على مستو الوكالة،
فاألول يقوم بالتصديق على الوثائق و الثاين يقوم بتسلـيم شهادة عدم سبق التسمية و تسليم الوصل املؤقت للمستثمر ،وذلك
بفضل شبكة اإلعالم اآليل اليت تربط املمثل على مستو الشباك الوحيد باملركز الوطين للسجل التجاري .11

 10شبايكي سعدان  .معوقات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها
يف التنمية جامعة عمار ثليجي -االغواط 8 -و 9أفريل .2002
 11قدي عبد اجمليد  ,مداخلة بعنوان االقتصاد اجلزائري و الشراكة األجنبية يف ظل املناخ االستثماري اجلديد  ,من امللتقى الوطين األول حول املؤسسة
اجلزائرية وحتديات املناخ االستثماري اجلديد  23 – 22 ,افريل 2003
7

ولإلشـارة فان الوقت الذي يستغرقه انطالق مشـروع يف أملـانيـا يرتاوح بني يوم و 24أسبوعا ،ويف الىرازيل بني  4و  7أسابيع،
أما اسبانيا فبني أسبوع و  28أسبوعا و السويد بني  2و 4أسابيع.
 2-1المشاكل المتعلقة بالعقار و العقار الصناعي:12
يعاين أصحاب املشاريع اجلديدة من مشكالت مرتبطة بالعقار املخصص لتوطني مؤسساهتم ،فاحلصول على عقد امللكية أو
عقد اإلجيار يعد أساسيا من أجل احلصول على الرتاخيص األخر املكملة.
فاجملال العقاري يعتىر من اجملاالت املعقدة وذلك لتعدد اهليئات املتدخلة و العديد من النصوص القانونية .وإىل حد الساعة
مل تتحرر سوق العقارات بشكل حيفز على االستثمار حبيث مازالت رهينة للعديد من اهليئات اليت تتزايد باستمرار مثل وكالة دعم
وترقية االستثمارات احمللية واليت ضمت إىل الشباك الوحـيد على مستو وكالة تطوير االستثمار ،وقد عجزت عن تسهيل إجراءات
احلصول على العقـار الالزم إلقامة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
 3-1مشاكل التمويل:13
تواجه املشاريع متناهية الصغر و الصغرية صعوبات يف جمال التمويل ،وميثل ذلك إشكاال حقـيقيا حيد من تطور القطاع،
ويبقى أحد العوامل املعقدة والشـائكة يف حياة املؤسسة ،حىت وان سجلت املنظـومة املصرفية بعض التطور فإن سلـوك البنوك يبقى
متخوفا إزاء مجيع االستثمـارات غري املدعمة من طرف الدولة ،وتبقى ملفات االستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة.
فمن جهة تعاتب البنوك املؤسسات على ضعف تنظـيمها وتسيـريها وانعدام الشفافية هبا ،ومن جهة أخر تعاتب
املؤسسات البنوك على قلة اهتمـامها باملشاريع متناهية الصغر و الصغرية وغياب هياكل متخصصة ملعاجلة امللفات.
و ترجع مشاكل متويل املشاريع متناهية الصغر و الصغرية إىل عدة أسباب أمهها:
*ضعف تكيـيف النظام املـايل احمللي مع متطلبات احمليط االقتصادي اجلديد ،ففي الوقت الذي يتحدث فيه اخلطاب الرمسي عن
إجراءات الدعم املايل وتشجيع االستثمارات والشراكة ،فإن الواقع يشري إىل اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع
املايل منها :
* غياب أو نقص شديد يف ميدان التمويل الطويل املد  ،ذلك أن معظم موارد البنوك يف اجلزائر تعتىر قصرية املد , ،أما فيما خيص
متويل دورة اإلنتاج فان البنك ميول  15يوما من دورة اإلنتاج فقط . 1999/2002
* املركزية يف منح القروض.
* نقص يف املعلومات املالية خاصة فيما يتعلق باجلوانب اليت تستفيد منها املؤسسة.
* القروض البنكية املقدمة من البنـوك العمومية ال متنح على أساس حجم التدفقات املـالية املستقبلية ،بل متنح غالبا على أساس تاريخ
الزبون و الضمانات املقدمة.
*ضعف الشفافية يف تسيري عملية منح القروض رغم أن األصل يف القرض خـاضع لإلشهار .إضافة إىل البطء الشديد يف معـاجلة
 12األمر الوزاري رقم  28املؤرخ يف  15ماي  1994املتعلق بكيفيات املساعدة والتسهيالت يف جمال منح األراضي للمستثمرين.

 13محيسي يوسف -ماهي آفاق متويل املؤسسات و الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -جملة فضاءات صادرة عن وزارة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة و الصناعات التقليدية  ,العدد.2002 01ص.7
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ملفـات طلبات متويل املشاريع االستثمارية حيث تستغرق معاجلة ملف طلب القرض:
▪من شهر إىل شهرين على املستو اجلهوي ،ومن  3إىل  5أشهر على مستو املركزي.
* حمدودية صالحية الوك ـاالت البنكية يف عملية منح القروض بسبب عدم االستقاللية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم املصريف
املتميز بقرارات مركزية.
* حمدودية املنتجات املصرفية.
* غياب هيئات مالية متخصصة يف متويل املشاريع متناهية الصغر و الصغرية وغياب متويل تنافسي كاف.
فمن أهم و أخطر املشـاكل اليت تواجه تطور منظومة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية جند مشكلة التمويل و ذلك بسبب
اجلهاز املصريف اجلزائري الذي يتميز مبحدوديته على املستويات التالية: 14
محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات:إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمـانـات قد أضحتا حتددان من مرونة التمويـل و انسيابه باحلجم املنـاسب و يف اآلجال
املالئمة ،و بالتـايل أضحي هذا الوضع بتكـاليفه الرمسية و غري الرمسية عائقا لتطور املشروعات.
محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و اإلجراءات:يتميز التمويـل املصريف التقل ـيدي يف اجلزائر مبحدوديته و تعقيداته اإلجرائية و الوثـائقية ذلك أن الوساطة املالية و املنظومة
املصرفية مل يكن بإمكاهنا التكيف مع وترية التحوالت اهليكلية املسجلة على مستو االقتصاد الكلي ،حبيث ظهرتا كأهنما جتاوزهتما
األحداث.
محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و األولويات:إن حصة املشروعـات الفردية املتناهية الصغر و الصغرية يف تغطية احتياجاهتا التمويلية حمدودة من حيث احلجم و من ناحية
األولويات و خاصة يف ظل االنفتاح االقتصادي ،حيث انعكس ذلك على :حرمان األنشطة اإلنتاجية و يف آن واحد تشجيع
أنشطة املضاربة .و توسعت الدائرة التجارية املضاربة على حسـاب الدائرة اإلنتاجية اليت توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب
االنفتاح غري املضبوط لالقتصاد الوطين .
وحسب حتقـيق قام به مركز األحباث )،( CREADكشف أن من جممـوع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فإن
 %66فقط تلقت جوابا بالقبول ،وأن أسباب الرفض تركزت يف ثالث حماور:
بسبب قواعد احلذر اليت تطبقها البنوك ،نقص الضمانات ،ملفات ناقصة.باإلضافة إىل ذلك فإن عملية جتمـيع الوثائق اليت يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق  36يوما بالنسبة
للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويال يرتاوح بني  17و  25يوما.
أما بالنسبة للبنوك اخلاصة ،فنظرا ألن املشاريع االستثمارية تواجه عراقيل موضوعية ال تشجع البنـوك التابعة للقطاع اخلاص
على منح القروض بصورة معتىرة ،مما يؤدي إىل بقاء البنوك العمومية تواجه احلـاجات املتعددة لتمويل املتعاملني اخلواص.
 14أمبارك .إطار يف بنك  ,مداخلة بعنوان  :عوائق التمويل  .من امللتقى الوطين األول حول القطاع اخلاص يف اجلزائر واقع وأفاق جامعة سعد دحلب
البليدة  27-26افريل .2005
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 4-1غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية:
تعتىر األعباء الضريبية اليت تتحملها املشاريع متناهية الصغر و الصغرية عـامال ال يساعد بأي حال من األحوال على العمل
اإلنتاجي ،بل تؤدي إىل تعدد وتنامي األنشطة املوازية اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب
فبالرغم من سياسة اإلصالح اجلبائي اليت كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة األعباء و العراقـيل البريوقراطية الكبرية اليت
مست النظام اجلبائي يف السنوات السابقة ،إال أنه ال يزال يتسم بكثري من التعقـيدات وعدم االستقرار و التدابري االستثنائية ،مما خلق
حالة من عدم الشفافية وبطء عمل اإلدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم اإلعالم اآليل ،وعدم قدرة اإلدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية
يف عالقتها مع الغري.
كما يضاف إىل ذلك أن املتعاملني يشتكون من ارتفاع اشرتاكات أرباب العمل يف صندوق الضمان االجتماعي واليت تثقل
كاهل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 5-1مشاكل التموين:
إن التموين باملواد األولية واملنتجات نصف املصنعة خاصة املستوردة منها ميثل احد املشـاكل احلقيقية اليت تعاين منها
املشاريع متناهية الصغر و الصغرية  ،ذلك أن معظمها يفتقد إىل اخلىرة يف تسيري عمليات االسترياد خاصة احلديثة النشأة ،فبعد حترير
التجـارة اخلـارجية ظهرت مؤسسات خاصة متارس عملية االسترياد و اليت اهتمت باسترياد السلع االستهالكية السريعة النفاذ يف
السوق احمللية ،األمر الذي اثر على متويـن املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اليت أصبحت تعاين من مشكل نقص التموين وارتفاع
أسعار املواد األولية املتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات اإلنتاجية ،وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات اليت
تعرفها األسواق على املستو العاملي وغياب سياسة تنظيمية هلذا اجملال.
 6-1ضعف تنافسية المؤسسات و المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم املنشات متناهية الصغر و الصغرية خاصة يف الدول النامية قدرا متزايدا من املنافسة و الضغوط احلـادة ،ذلك أن
قو التدويـل و العوملة تضغط على الشركـات مبختلف أنواعها و أحجامها ،مبا يف ذلك املؤسسات الصغـرية واملتوسطة .ففي غالبية
الدول النامية تظل هذه املؤسسات تعمل يف أنشطة تقليدية تتسم باخنفاض اإلنتاجية وضعف اجلودة و صغر األسواق احمللية اليت
ختدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية.
وال يوجد يف معظم هذه الدول قطاع مشاريع متناهية الصغر و الصغرية قوي وديناميكي ،وأهم ما مييز هذا القطاع هو قلة
املؤسسات احلديثة القائمة على كثافة رأس املال ،إذ جند أن العديد منها يستعمل تكنولوجيـا بسيطة وتقليدية للغاية وخيدم سوقا
حمدودة جدا.
وتتميز املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر بنفس هذه اخلصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة ،إذ تصنف
أغلبية هذه املشاريع من طرف األجهزة التنظـيمية و التسيريية الوصية عليها بأهنا حتت املستو األدىن االقتصادي املطلوب الذي
جيب أن تتمتع به هذه املشاريع يف ظل متطلبات اقتصاد السوق.
ويعود ضعف املردودية االقتصادية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر إىل الصعـوبـات و املشاكل احلـادة اليت تواجه
هذه األخـرية واالنفتاح االقتصادي غري املدروس على األسواق العاملية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمـات حلماية املنتوج الوطين من
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منافسة املنتجات األجنبية اليت تتميز باجلودة العالية واخنفاض األسعار.
وقد تأثرت املؤسسة اجلزائرية من إجراءات حترير التجـارة اخلارجية دون أية مراقبة ،وقد أد ذلك إىل ظهور ظاهرة االسترياد
الفوضوي.15.
 -2الفرص:
رغم كثرة التهديدات و الصعوبات اليت تواجه املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية ،فإنه أمام هذه املشاريع بعض
الفرص و احملفزات اليت تساعدها على النجاح يف حميطها احمللي ،و اليت تساعدها أيضا على دخول جتربة ناجحة على مستو
األسواق الدولية .هذه الفرص و احملفزات تتمثل يف برامج التأهيل اليت اختذهتا الدولة على عاتقها و اليت هتدف إىل حتسني موقع
املؤسسة يف إطار االقتصاد التنافسي ورفع أدائها االقتصادي واملايل.
 1-2برنامج تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية:
 1-1-2أهداف برنامج التأهيل:
إن برنامج التأهيل ال يتعلق فقط باجلانب اخلاص باملؤسسة من إدارة أو تسيري املوارد ،بل يتعداه إىل جمموعة اهليئات
املؤسساتية احمليطة و املتعاملة مع املؤسسة .و تأهيل احمليط يشمل اجلانب القانوين التنظيمي ،إصالح املنظومة املصرفية ،تطوير شبكة
االتصاالت ،املناطق الصناعية و النشاط... ،إخ.
ويهدف الىرنامج إىل:16
*على المستوى الكلي :ميكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعـادة اهليكلة يف ما يتعلق بإعادة اهليكلة
الصناعية ،يف النقاط التالية :
إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لىرامج الدعم و احلث على رفع املستو التأهيـلي ،مع األخذ بعني االعتبار الفرص املتاحةمن قبل الطاقات الوطنية والدولية.
وضع اآلليات األساسية اليت تسمح للمؤسسات واهليئات واحلكومة بالقيام بنشاطات على املستو القطاعي واجلزئي.إعداد برنامج لتأهيل املؤسسة االقتصادية وحميطها.إعداد برنامج للتحسيس واالتصال لتوضيح الرؤية لد املتعاملني االقتصاديني وحتديد بدقة الوسائل املتـاحة لد املؤسسات .*على المستوى القطاعي  :الىرنـامج يهدف إىل حتديد اهليئـات املتعاملة مع املؤسسة من حيث مهـامهـا وإمكانياهتا ،وتأكـيد مد
كفاءهتا يف دعم عملية تأهيل املؤسسة وترقيتها .ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل يف هذا اإلطار هو تدعيم إمكانيات
اهليئات املسـاعدة للمؤسسة وحميطها مبا يؤدي إىل حتسني املنافسة بني املؤسسات .
*على المستوى الجزئي :إن برنـامج التأهيل عبـارة عن جمموعة اإلجراءات اليت حتث على حتسـني تنافسية املؤسسة ،أي أن هذا

.15 Babacar N'diaye –PME/PMI sur l'actuel du sacrifice – Algérie entreprise .n0 6 .juin 2003. p 11

 16عبد الرمحن بن عنرت – واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة و آفاقها املستقبلية – جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ,جامعة فرحات عباس ,
سطيف اجلزائر  ,العدد  .2002. 01ص.167
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الىرنامج منفصل عن سياسة ترقية االستثمارات ومحاية املؤسسة اليت هلا صعوبـات .فمن وجهة نظر املؤسسة ،يعتىر برنامج التأهيل
مسار حتسني دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقـائص أو الصعوبات اليت قد تصطدم هبا املؤسسة
.ويهدف هذا الىرنامج إىل:
حتديث وسائل اإلنتاج.تطوير أساليب التنظيم والتسيري واإلنتاج.تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع.منح و صرف املساعدات املالية  :مت إنشاء صندوق لرتقية التنافسية الصناعية" "le fonds de promotion de la compétitivité industrielleمبـوجب املادة  92من قـانون املالية لسنة1999
لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات ،و هذا يف شكل مساعدات مالية و تتمثل معدالت املساعدات املالية
املقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية يف :
املساعدة بـ  %70من تكلفة التشخيص اإلسرتاتيجي الشامل و وضع خمطط التأهيل يف حدود  3مليون دينار،املسامهة بـ  %15من قيمة االستثمارات العادية املمولة من طرف املؤسسة بأمواهلا اخلاصة،املسامهة بـ  % 10من قيمة االستثمارات املادية املمولة عن طريق القرض،املسامهة بـ  %50من قيمة االستثمارات غري املادية أو املعنوية (التكوين ،التنظيم.)... ، 2-2برنامج التعاون األورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و دول
البحر األبيض المتوسط في آفاق  172012 – 2010ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
قصد إجناح مسار الشراكة األورومتوسطية بأبعـادها الثالث السيـاسي ،االجتمـاعي واالقتصادي ،وباألخص تدعيم التعاون
االقتصادي بني الدول املتوسطية الشريكة واالحتاد األورويب ،فقد مت توسيع نط ـاق التعاون املايل خبلق آلية جديدة من قبل االحتاد
األورويب متمثلة يف هذا الىرنامج .
لقد تعـاهدت اجلمعية األوروبية لوضع هذا الىرنـامج الطموح لدعم تطوير املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر ،هذا
الىرنامج يهدف إىل تأهيل وحتسني القطـاع اخلاص مبا يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
 1-2-2أهداف البرنامج:
يتمثل اهلدف الرئيسي للىرنامج يف حتسني تنافسية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية ،وعلى هذا األساس يرتكز
برنامج الدعم على ثالثة حماور وهي:
 1-1-2-2تحسين التسيير العملي للمشاريع متناهية الصغر و الصغيرة :
ينتظر من الىرنامج الشروع يف إجراءات تغطي أوال التشخيص و التموضع اإلسرتاتيجي للمشاريع من أجل تقوية مستواهـا
التنـافسي وأدائهـا يف كل عناصر التسيري  :اإلنتاج ،التمويل ،تسيري املخزونات،
Commission Européenne, UGP, Note d’information sur le programme MEDA d’appui aux PME/PMI, journée
.d’information sur les programmes d’appui organisée par le Ministère de la PME/PMI, 29 avril 2002, ISGP
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التسويق ،اإلجراءات التسويـقية ،النشـاط التجاري ،قوة البيع ،التوزيع والتصدير ،املوارد البشرية ،التكوين ،تنظيم املعلومات
واالتصاالت.
فالىرنامج يهدف إىل حتسني مستو كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال املؤسسات متناهية الصغر و الصغرية عىر دورات تكوينية
مناسبة وتقدمي الدعم لكل اإلجراءات اليت متكن املؤسسات من التوصل إىل املعلومة عىر شبكة معلومات وطنية.
 2-1-2-2دعم االبتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة:
ينتظر من الىرنـامج املسامهة يف حتسني متويل املشاريع بإمدادها بالدعم لالبتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل
توسيع سلسلة الوسائل املالية اليت هي يف متناول املشاريع واملمولني ملشاريعهم قصد تطويرها.
 3-1-2-2دعم محيط المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة:
يف إطار تلبية حاجيات و انشغاالت املشاريع متناهية الصغر و الصغرية  ،مت وضع إجراءات هتدف إىل حتسني حمـيط
املشاريع وذلك بدعم :هيئـات الدعم العمومية واخلاصة ،مجعيات أرباب العمل ،معاهد التكوين ،ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات،
املعاهد العمومية واإلدارات املركزية.
 2-2-2توجهات البرنامج  :يستفيد من الىرنامج كل من:
 1-2-2-2األعـوان الخواص للمشاريع متناهية الصغر و الصغيرة :يقصد هبا املؤسسات املتناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة
اليت متارس نشاطها يف القطاعـات التالية  :املواد الغذائية و الفالحية ،الصناعات املائية ،الصيدلة ،مواد البناء ،السلع املصنعة،
ويستثىن منها قطاعات الزراعة ،التجارة واخلدمات.
 2-2-2-2الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :تتمثل هذه اهليئـات يف البنـوك واهليئـات املـالية واملشرفـني واخلواص
الذيـن يهدفون إىل خلق وترقية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية بصفة عامة ،وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض االجياري،
رأمسال املخاطر.
 3-2-2-2الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :يدمج هذا الىرنامج كل الوحدات العمومية أو اخلاصة اليت هلا القدرة على الرتقية
و التأطري واملساندة حتت األشكال التالية  :أجهزة الدعم التقين والتكنولوجي ،اإلدارات املركزية االقتصادية ،اهليئات العمومية خلدمة
املؤسسات ،غرف التجارة والصناعة ،بورصة املناولة والشراكة ،مجعيات أرباب العمل ،مراكز ومعاهد التكوين ،ممثلي الشبكة الوطنية
للمعلومات االقتصادية.
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الخــاتمة:
تلعب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية دورا مهما و أساسيا يف النهوض باقتصاديات الدول ،ذلك نظرا للعدد اهلائل من
هذه املؤسسات باقتصاد أي دولة ،ضف إىل ذلك عدد العمالة الذي يشغل هبذا النوع من املشاريع ،و نظرا أيضا للخصوصيات اليت
تتميز هبا من مرونة و عدم تأثرها بشكل كبري بالتغريات االقتصادية الكىر و أيضا سهولة تسيريها...اخ.
و يف ظل التغريات االقتصادية اجلارية يف العامل ،و يف ظل انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة و إبرامها عقد الشراكة
مع االحتاد األورويب  ،األمر الذي يعين حترير التجارة و إلغاء الرسوم اجلمركية ملؤسسات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و
لدول االحتاد األورويب ،أصبح أمام هذه املشاريع مجلة من التحديات على الصعيد احمللي و الدويل ،و لعله أهم هذه التحديات هو
املنافسة اليت سوف تشكلها مؤسسات هذه الدول ،و منه فالبد على املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية أن جتهز نفسها
للوقوف يف وجه هذه التهديدات ،و منه كان البد على املؤسسات متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية االستفادة من املنظومة
املؤسسية اليت صخرهتا الدولة هلا و نعين بذلك وزارة الصناعة واملناجم و اهليئات العاملة حتت إشرافها من جهة ،و من جهة أخر
اهليئات احلكومية و املؤسسات املتخصصة يف دعم هذا النوع من املشاريع و ذلك حىت ميكن هلذه األخرية أن تواجه التهديدات
السابقة الذكر و أن تستفيد من الفرص اليت يوفرها احمليط احمللي هلا.
قــائمة المراجع
 .1أحممد محيدوش  ,مدير ترقية االستثمارات  ,مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث االستثمار ومرافقة املؤسسة  ,جملة فضاءات  ,وزارة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية  ,العدد ، 3اجلزائر .2003
 .2أمبارك .إطار يف بنك  ,مداخلة بعنوان  :عوائق التمويل  .من امللتقى الوطين األول حول القطاع اخلاص يف اجلزائر واقع وأفاق
جامعة سعد دحلب البليدة  27-26افريل .2005
 .3عبد الرمحن بن عنرت – واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة و آفاقها املستقبلية – جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ,جامعة
فرحات عباس  ,سطيف اجلزائر  ,العدد .2002 ،01
 .4يوسف العشاب ،مدير فرعي لرتقية تدعيمات التمويل ،ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :آلية لتدعيم التمويل ،جملة
فضاءات  ،وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية ،العدد  ،2اجلزائر .2003
 .5تالجيية نوة و ا .ماضي بلقاسم مداخلة بعنوان  :دور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثمارات من املؤمتر الدويل العلمي الثاين :سبل
تنشيط االستثمارات يف االقتصاديات االنتقالية إشارة خاصة حلالة اجلزائر.جامعة سكيكدة .2004
 .6محيسي يوسف -ماهي آفاق متويل املؤسسات و الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -جملة فضاءات صادرة عن وزارة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعات التقليدية  ,العدد .2002 01شبايكي سعدان  .معوقات تنمية وترقية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية جامعة عمار ثليجي-
االغواط 8 -و 9أفريل .2002
 .7قدي عبد اجمليد  ,مداخلة بعنوان االقتصاد اجلزائري و الشراكة األجنبية يف ظل املناخ االستثماري اجلديد  ,من امللتقى الوطين األول
حول املؤسسة اجلزائرية وحتديات املناخ االستثماري اجلديد  23 – 22 ,افريل 2003
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 .8املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  78-03املؤرخ يف  25فىراير ،2003يتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات.
 .9املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  80 – 03املؤرخ يف  2003/02/25يتضمن إنشاء اجمللس الوطين االستشاري لرتقية
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