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  ستثمار األ جنيب يف املؤ سسا ت الصغرية واملتو سطةاإل
  –و ا قـع  و أ فـا ق  -

   عبد  ايد أونيس.د
    اجلزائر-جامعة التكوين املتواصل

                                                          
  :متهيد -1

 جديدة يف أساليب وطرق التعاون والشراكة واالستثمار  يف ظل املستجدات والتحوالت الدولية وكل ما تفرزه من متغريات       
 بني الدول يف ظل العالقات االقتصادية الدولية احلالية، واليت جند من أبرزها كيفية توفري مناخ مالئم وتبادل التجارب واخلرباتو

ة وكسالح ملواجهة التطورات العاملية، فإن تبين اجلزائر القتصاد السوق كمحرك لإلصالحات االقتصادي. لالستثمار والشراكة األجنبية
اقتصاد السوق الذي يستدعي ويتطلب بالضرورة خوصصة املؤسسات العمومية وانسحاب الدولة من النشاط االقتصادي، فكان على 

االستثمار جياد ميكانيزمات اقتصادية تسعى من خالهلا إىل يئة مناخ جيد  وخصب لالستثمار، وتشجيع ااجلزائر أن تبحث وتعمل على 
 وإحداث  خا صة قطاع املؤسسات ص و م ،احمللي واألجنيب رغبة منها يف جلب الرأمسال األجنيب لتمويل  بعض  النشاطات والقطاعات

  .ة ، ومؤمن ومز فر ملنا صب العمل على اقتصاد سوق منتج للسلع واخلدمات وقادر على خلق الثرو مبنية سياسة تنموية شاملة متينة و
وعلى هذا األساس بدأت اجلزائر حماولتها يف توفري اجلو واملناخ املناسبني، وكل الشروط املساعدة واحملفزة على جلب االستثمار           

، والعمل على توجيههم حنو األجنيب، وذلك من خالل يئة األرضية  القانونية  والتشريعية لتسهيل عملية االستثمار ومحاية املستثمرين
 قطاع املؤسسات ص و م اليت تتميز ومتتاز بقدرة التأقلم الرييع مع التحوالت والتغريات اليت يشهدها النشا االقتصادي بدال االستثما ر يف

   .من اهلياكل االقتصادية الضخمة ايت كثريا ما تتأثر باألزمات االقتصادية 
  :طرح اإلشكالية-2

سالح ملواجهة التطورات العاملية يستدعي ويتطلب بالضرورة إنّ تبين اقتصاد السوق كمحرك لإلصالحات االقتصادية، وك  
خوصصة املؤسسات العمومية وانسحاب الدولة من النشاط االقتصادي، فكان مفروضا على اجلزائر أن تعمل على إجياد ميكانيزمات 

جلب الرأمسال األجنيب لتمويل بعض اقتصادية تسعى من خالهلا إىل يئة مناخ االستثمار وتشجيع االستثمار األجنيب رغبة منها يف 
                                  النشاطات والقطاعات وإحداث سياسة تنموية بعد

  . التراجع الذي أثّر عليها قرابة العشرية 
بحث عن إجياد حلّ إالَّ أنّ مؤسساتنا االقتصادية ظلت تعاين من عجز مايل كبري، ونقص يف الكفاءة الفنية  والتقنية، مما جعل الدولة ت

هلذه املعضلة وهي فتح أسواقها للمستثمرين األجانب ودعمها للشراكة األجنبية كوسيلة جللب رؤوس األموال والتكنولوجيا واخلربات  
العالية من جهة، ومن جهة أخرى عن طريق التسهيالت واالمتيازات املمنوحة سواء اجلمركية أو اجلبائية،  خاصة ما ورد وجاء به 

  . املتعلق بترقية االستثمار1993 أكتوبر 05املؤرخ يف ) 12-93(رسوم التشريعي رقم امل
وعلى هذا األساس بدأت اجلزائر حماولتها يف توفري اجلو املناسب، وكل الشروط جللب املستثمر األجنيب ويئة األرضية القانونية 

  .ين، وبالتايل إعطاء دفعة جديدة لالقتصاد الوطينوالقضائية والتشريعية لتسهيل عملية االستثمار ومحاية املستثمر
ويف إطار كلّ هذه املستجدات والتحوالت الدولية وكل ما أفرزته من متغريات جديدة يف أساليب وطرق التعاون والشراكة واالستثمار 

وفري مناخ مالئم لالستثمار والشراكة والتعامل بني الدول يف ظل العالقات االقتصادية الدولية احلالية، واليت جند من أبرزها كيفية ت
هذا باالضافة اىل اختيار اجلزائر اليوم للدخول وتبين مشروع االنعاش . األجنبية، باعتبار ذلك نوع من أنواع االستثمار األجنيب املباشر

نظر ملثل هذه املؤسسات ، االقتصادي من باب املؤسسات ص و م ، ألن هذا القطاع ليس باجلديد ، وامنا اجلديد هو أسلوب وكيفية ال
أي النظرة االقتصادية من خالل تفعيل النشاط االقتصادي ،والنظرة القانونية اليت تعترف ا ككيان اقتصادي ميارس نشاطه بكل حرية 

  . وشرعية دومنا حاجز أو قيد 
زائر يف يئتها ملناخ جيد لالستثمار؟  فإن اإلشكال األساسي واجلوهري يف موضوع حبثنا هذا يدور ويتمحور حول مدى توفيق اجل     

ويف اختيارها للشراكة األجنبية كوسيلة وكحل جللب املستثمرين وكل ما حيملونه معهم من رؤوس أموال وتكنولوجيا وخربات فنية 
ؤسسات وافاقها ين ككل ؟ وكيف هو واقع هذه امل االقتصاد الوط قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية وعلىوتقنية تعود بالفائدة على

  يف ظل كل هذه التغريات واملستجـدات ؟
   ، اطاره القا نوين وامتيازاتهاالستثمار األجنيب:األولاملبحث 

   وأسبابهماهية االستثمار األجنيب: املطلب األول 
رة الثمانينات، هذه الفترة اليت إنّ الوعي بدور االستثمار األجنيب يف تطوير االقتصاد الوطين مل يربز يف معظم الدول النامية إالّ يف فت

توفرت ظروف املناخ االستثماري الذي يشجع االستثمارات األجنبية، ومن بني العوامل األساسية اليت شجعت على توفري هذا املناخ هي 
 النامية بالدور املتزايد ، ونقص القروض البنكية جتاه البلدان النامية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو اعتراف هذه البلدانةأزمة املديوني

  .لالستثمار األجنيب وإجيابياته فيما يتعلق بتحويل ونقل التكنولوجيا وحتسني التسيري وتطوير املنافسة



 امللتقى الدويل:                                     متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية. يومي 17و18 أفريل 2006  

 اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا
  اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 

252

  :مفهوم االستثمار األجنيب: الفرع األول 
تقدم من خالل خلق الثروة ودفع يعترب االستثمار حاليا من القضايا اجلوهرية واهلامة املستخدمة يف مسرية التنمية االقتصادية وصانع ال

فمفهوم االستثمار .االقتصاد إىل األمام، كما ميكن من خالله احلصول على القدرات العلمية والتكنولوجية املعاصرة وكيفية توظيفها حمليا
  ".حالية مؤكدة يف سبيل احلصول على قيم غري مؤكدة يف املستقبل) مبالغ(التضحية بقيم :"بوجه عام هو
  ".عبارة عن حيازة املؤسسة موعة اخلريات املادية والوسائل من أجل تلبية اخلدمات اخلاصة ا لفترات مستقبلية:" على أنهكما يعرف

  ".اخلارج اكتساب املوجودات املالية واملادية يف :"ومن جهة أخرى يقصد باالستثمار األجنيب        
ا ختتلف إذا تعلق األمر باالقتصاد أو باإلدارة املالية أو من جانب احملاسبةهذه املفاهيم والتعاريف لالستثمار األجنيب جند أ.  

  :مفهوم االستثمار األجنيب باملعىن االقتصادي-أ
يف االقتصاد غالبا ما يقصد باالستثمار األجنيب معىن اكتساب املوجودات املادية يف اخلارج أو لفروعها أو لشخص معنوي معني، ولذلك 

ون إىل التوظيف أو التثمري لألموال على أنه مسامهة يف اإلنتاج، واإلنتاج هو ما يضيف منفعة أو خيلق منفعة تكون على ينظر االقتصادي
  .شكل سلع أو خدمات، هذا اإلنتاج الذي البد أن تتوفر له عناصر مادية وبشرية ومالية

  .نتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية موجودةوبالتايل إذا كان املال عنصر إنتاج فال بد أن يكون على شكل خلق طاقة إ
  : مفهوم االستثمار األجنيب يف اإلدارة املالية-ب

عادة ينظر لالستثمار األجنيب من قبل رجال اإلدارة، على أنه اكتساب املوجودات املالية من اخلارج أو من أحد فروعها أو من شخص 
عىن هو التوظيف املايل يف األوراق املالية املختلفة من أسهم، سندات، ودائع معنوي آخر، حيث يصبح االستثمار األجنيب يف هذا امل

وغريها من أوراق مالية أخرى، واهلدف منه هو حتقيق فوائد من خالل املضاربة العقارية أو املضاربة على معدالت الصرف واستثمارات 
  .احملفظة
  : مفهوم االستثمار األجنيب باملعىن احملاسيب-جـ

تثمار األجنيب من طرف احملاسبني بأنه تدفق القروض لشركة أجنبية أو االمتالكات اجلديدة للحصص أو لألسهم يف عرف االس
وبصفة عامة تنجز االستثمارات . شركة أجنبية للحصص بشرط أن ميتلك املقيمون من البلد املستثمر جزء من أمالك هذه الشركة

  .قدمها أي شخص معنوي أو طبيعياألجنبية يف شكل حصص رأس مال أو حصص عينية ي
كل استخدام جيري يف اخلارج ملوارد مالية ميلكها بلد من البلدان الذي يترتب عن :"أنّ االستثمار األجنيب هو" جيل بارتن"ويؤكد 

  ".العملية املالية أرباحا للمستثمر
مادية أو مالية اليت تكون مبثابة مغامرة مدروسة من وحسب ما سبق ميكن القول أنّ االستثمار األجنيب هو كل استغالل ملوارد أو أصول 
  .املستثمر يف بلد أجنيب عنه، وهذا بغية احلصول على أرباح مستقبلية تسودها املغامرة

  :وعليه فإنّ التعاريف السابقة تشري وتوضح بأن العناصر األساسية اليت تصاحب عملية االستثمار ميكن تلخيصها يف ثالثة كما يلي
  .قيم حالية أو مبالغ يف الوقت احلايلالتضحية ب -
 .توقع احلصول على قيم أكرب مستقبال مما يعين انتظار عائد من االستثمار -
 .إنّ هذا العائد املنتظر احلصول عليه ليس مؤكدا، أي تصاحبه درجة من عدم التأكد -

  :أسباب االستثمار األجنيب: الفرع الثاين 
فز للنمو االقتصادي، هلذا وجب تسليط الضوء على أهم األسباب اليت تدعو األعوان االقتصاديني تعترب االستثمارات األجنبية مبثابة حا

  .لالستثمار، وكذا حتديد أمهيتها يف عملية التنمية الشاملة للبلد املضيف
  :ولالستثمار األجنيب عدة أسباب ميكن ذكر أمهها فيما يلي

ة لالقتصاد الوطين درجة من التنويع، تشتد احلاجة إليها كلما كان ذلك امتالك املستثمرين ملصادر دخل جديدة حتقق بالنسب -1
  .االقتصاد أكثر اعتمادا على عدد قليل من السلع التصديرية أو على سلعة واحدة كالبترول

أسعارها تأمني مصادر سلعية دائمة حيتاجها االقتصاد الوطين، وال ينتجها حمليا أو ينتجها بكميات غري كافية أو خيشى ارتفاع  -2
كثريا يف املستقبل، أو يتوقع تعرض عمليات التوريد لعراقيل خارجية، أو تكون سلع استراتيجية، وكما قد تكون هذه السلع مواد خام 

 .أو نصف مصنعة، سواء سلع جاهزة أم سلع زراعية أو صناعية
لالستثمار، كإجيار األراضي، أجور العمال، االستفادة من االخنفاض النسيب لتكلفة عوامل اإلنتاج األخرى يف الدول املضيفة  -3

 . مقارنة باملستويات العالية السائدة يف الدول الصناعية
االستفادة من التسهيالت أو املزايا أو اإلعفاءات املقدمة لتشجيع قدوم االستثمارات األجنبية إىل تلك الدول، واليت قد ال تتوفر  -4

 .بنفس الدرجة لدى الدول الصناعية الغنية
فاض حدة املنافسة يف السعر واجلودة يف البلد املضيف جتعل املستثمر األجنيب يستغل مزاياه التنافسية ألطول فترة ممكنة، خاصة اخن -5

 .إذا وجد ارتفاع يف الطلب على منتجاته يف البلد املضيف
  . شهرة عامليةحتقيق العوملة وكونية النشاط املزاول وكذا اإلسهام يف تدويل املنتجات وخلق املنتجات ذات -6
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  أمهية االستثمار األجنيب وعوامل جلبه: ثايناملطلب ال
  :مهية االستثمار األجنيبأ: الفرع األول

  :إنّ أمهية االستثمار األجنيب هي يف تزليد مستمر نظرا للمنافع اليت يقدمها، واليت ميكن إجياز بعضها فيما يلي
  .زيادة الرأمسال االجتماعي يف الدول النامية -1
 . التكلفة بالنسبة للمضاعفات احمللية عن طريق توفري بعض عناصر األنتاج اليت كانت غري متوفرة ختفيض -2
إنّ استقدام املستثمر األجنيب مبا لديه من خربات إعالنية وتسويقية وقنوات اتصال مسبقة باألسواق العاملية يؤدي إىل نطاق  -3

 .م املنتجات احملليةتوسيع نطاق السوق املخلي وفتح أسواق عاملية جديدة أما
ظهور أثر احملاكاة بني املنتجني احملليني، حيث يستخدمون الطرق الفنية احلديثة وأساليب اإلنتاج املتطورة والسياسات اإلدارية  -4

 .واملالية والتسويقية
ته أو الصيانة واإلصالح اليت يؤدي قيام املشروع األجنيب إىل قيام العديد من الصناعات املساعدة اليت متد املشروع األجنيب باحتياجا -5

 .حيتاجها املشروع األجنيب
 تؤدي إىل حتقيق وفرات اقتصادية للعمال تتمثل يف ارتفاع أجورهم احلقيقية وزيادة قدرام اإلنتاجية، وهذا تاالستثمارا -6

 .بتدريب القوى العاملة على  األساليب الفنية املتطورة ووسائل رفع الكفاءة اإلنتاجية
وهذا ) هجرة األدمغة ورؤوس األموال(ستثمارات األجنبية إىل الدول املضيفة يعد عالجا هلذه الظواهر غري الصحية استقدام اال -7

 .بإبقاء هذه العوامل اإلنتاجية من عمال ورؤوس أموال للعمل مع املستثمر األجنيب يف الداخل بدال من أن تسعى إليه يف اخلارج
ل يف توافر العديد من السلع االستهالكية اجلديدة الصنع وبأسعار أقل نسبيا، وهذا ما حتقيق وفرات اقتصادية للمستهلك تتمث -8

 .يزيد من رفاهيته االقتصادية وارتقاء أذواق املستهلكني وتطوير أمناطهم االستهالكية
  :عوامل جلب االستثمار األجنيب: الفرع الثاين 

قبلة لالستثمارات أن توفرها، لكي تصبح حمطة ووهة أنظار املستثمرين األجانب ميكن حصر العوامل اليت تستطيع الدولة املضيفة أي املست
  :فيما يلي

احمليط االقتصادي املالئم جللب االستثمارات األجنبية هو االقتصاد املتفتح على العامل اخلارجي، حيث يكون هذا : العوامل االقتصادية - أ
ستثمر، وتضمن له أرباح معتربة، وذلك من خالل إحداث هياكل اقتصادية االنفتاح مصحوب ببعض اإلجراءات اليت تسهل من مهمة امل

قادرة على استيعاب رؤوس أموال املستثمرين األجانب، وتدعيم اخلوصصة اإلجيابية، والعمل وفق مبادئ اقتصاد السوق املنتج للثروات 
  .والتحرر االقتصادي وحرية املبادرةوالسلع واخلدمات، وكذلك من خالل تسهيل اإلجراءات القانونية وجعلها تتماشى 

  :وعليه ميكن حصر وتلخيص العوامل االقتصادية فيما يلي
  : العوامل املتعلقة بتوفري املوارد واألخرى املرتبطة باملوقع، وهي-)1
  .وفرة املواد األولية الضرورية يف خمتلف امليادين -
 .لبترول واملعادنكا: ضمان مصادر التموين كما هو احلال يف القطاع اإلستخراجي -
 .توفر املناخ الطبيعي املساعد واملشجع لالستثمار -
  : العوامل املتعلقة مبحددات ومزايا تكلفة اإلنتاج، وهي-)2
  .توفري اليد العاملة الرخيصة -
 .تواجد مواقع مالئمة وغري مكلفة لالستثمار يف البلدان النامية -
 .بل لالستثماراخنفاض تكاليف النقل واملواصالت داخل البلد املستق -
  : العوامل املتعلقة حبجم األسواق واخلدمات واملتوفرة، وهي-)3
تواجد أسواق كثرية ومتنوعة يف البلدان النامية، ومتيزها بغياب املنافسة احمللية فيها، مما جيعلها ويؤهلها ألن تكون عامل مهم جللب  -

  .املستثمر األجنيب لإلنتفاع ا نظرا الستراتيجيتها وأمهيتها
 .اخلدمات املقدمة للمستهلكني غري مكلفة مقارنة بالبلدان املتقدمة -
 .التعامل التفضيلي لتنمية املناطق الصناعية املوجودة واجلديدة -
إنّ القيام باالستثمار من طرف متعامل أجنيب جيعله يراعي كخطوة أوىل اجلانب السياسي هلذه الدولة، من :العوامل السياسية  - ب

اسي، الذي يلعب دورا أساسيا ومهما يف إعطاء ثقة أكثر وتشجيع أكرب جللب االستثمارات األجنبية خاصة خالل االستقرار السي
املباشرة منها، ألن املتعامل األجنيب أو الشركة الدولية الراغبة يف االستثمار تنشئ فرعا او فروعا صناعية يف الدول املستقبلة لالستثمارات، 

 تكون مستقرة سياسيا،وهلذا يتوجب على هذه الدول أن 
كما جيب عليها تقدمي حوافز عدة من أجل جلب االستثمارات، وكذا االهتمام والسهر على توفري مناخ مالئم يؤثر إجيابيا على   - ت

  .قرارات املستثمرين، خاصة تلك املتعلقة باملوقع، وجعل اإلجراءات التجارية أكثر مرونة وبساطة
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 املستثمرين األجانب جيب أيضا توفري واستخدام بعض احلوافز الضريبية واملالية، واليت ميكن جللب:العوامل الضريبية واملالية -جـ
  :تلخيصها فيما يلي

  : اإلجراءات التشجيعية ذات الطابع الضرييب مثل-)1
 .اإلعفاء الضرييب عند بداية النشاط اإلنتاجي--.التخفيضات الضريبية لفترة معينة من مدة املشروع االستثماري -
  : اإلجراءات التشجيعية ذات الطابع املايل، مثل-)2
  .توفري قروض مبعدالت تفضيلية -
 .ضمانات تعويض القروض -
 ).إعادة التوطني(ضمانات لتحويل األرباح ورأس املال  -
 .عدم التدخل يف التسعري وترك األمور لقوى العرض والطلب -
  : اإلجراءات التشجيعية خللق مناطق حرة، مثل-)3
  .قوق اجلمركيةاإلعفاء من احل -
 .اإلعفاء من رسوم استرياد املواد األولية وسلع التجهيز -
 .اإلعفاء من رسوم التصدير -

  .اإلطار القانوين والتنظيمي لالستثمار األجنيب يف اجلزائر: املطلب الثالث 
  . دور قانون االستثمار اجلديد يف دفع وترقية االستثمار األجنيب:الفرع األول 

، جاء وهو حيمل عدة جتديدات من فائدا تشجيع االستثمار اخلاص 1993 لالستثمار واملتعلق بترقية االستثمار لعام إن القانون اجلديد
، واليت مجدت املشاريع االستثمارية 1986 و1982عامة، وكذا األجنيب خاصة، ويقضي على التناقضات اليت وجدت يف قوانني 

 هو أنه حيدد نسبة املشاركة للمستثمر األجنيب ويسمح بتحويل 1982جنده يف قانون اخلاصة واألجنبية على وجه اخلصوص، حبيث ما 
  .فوائد رؤوس األموال لبقعة جغرافية حمدودة، ويعطي األفضلية لدول معينة، كذلك كان االستثمار خارج احملروقات جد حمدود

  : أدت إىل عدة سلبيات منها1986 و1982وعليه فإن قوانني 
  .ية وتفشي التبذير الناتج عن الالمسؤولية والعشوائية يف اختاذ القرارنقل البريوقراط-أ
معطيات اقتصادية ال تشجع املستثمر األجنيب للمشاركة واالستثمار يف الوطن، ويظهر ذلك من خالل مشاركة الشريك الوطين يف -ب

  .نسب كبرية يف املشاريع، وبذلك السيطرة الكاملة على املشروع
  .وانني الوطنية يف حالة الرتاعات والذي حيمي بذلك املصاحل الوطنية، ويهمل مصاحل املستثمر األجنيبالعودة إىل الق-ج
عدم توفري ضمانات للمستثمر األجنيب، حبيث ميثل قانون االستثمار اجلديد اإلرادة احلقيقية لالنفتاح االقتصادي والسياسة اجلديدة -د

  .رلترقية وامتصاص االستثمار األجنيب للجزائ
  .(APSI) إنشاء وكالة دعم وترقية االستثمار: الفرع الثاين 

يستطيع أن يستثمر يف اجلزائر كل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، مقيم أو غري مقيم، يف كل النشاطات سواء تعلق األمر      
قية االستثمارات ومتابعتها ودعمها، ومن أجل اخل، كل هذا جاء عن طريق الوكالة الوطنية لتر...بإنتاج املنتجات، اخلدمات، السياحة 

 مبوجب قانون تطوير االستثمارات يف 1993وضع قانون استثمار جيد خيدم املستثمرين، عملت احلكومة على وضع هذه الوكالة سنة 
 الوكالة مرجعا اجلزائر، وهي جهاز حكومي له طابع إداري، أنشئ خلدمة املستثمرين واملروجني، وقبل مضي أكثر من سنتني أصبحت

أساسيا لكل ما يتعلق باالستثمار احمللي واألجنيب يف اجلزائر، وذلك بفضل القوانني اخلاصة باالستثمار، وبفضل أسلوب عملها البعيد عن 
  .الروتني اإلداري

  :تتمثل أهدافها فيما يلي: أهداف وكالة دعم وترقية االستثمار-أ
  .دعم ومساعدة املستثمرين إلجناز مشاريعهم -
 .العمل على تطوير االستثمارات احمللية واألجنبية -
 .منح احلوافز  املرتبطة باالستثمار تطبيقا للسياسة الوطنية يف هذا اال -
  .السهر على احترام املستثمرين اليت تعهدوا ا مع اإلدارات املعنية -

  :وتتمثل آلية العمل والتدخل فيما يلي: آلية عمل الوكالة وطرق تدخلها-ب
ع الوكالة حتت تصرف املستثمرين كل املعلومات ذات الطابع االقتصادية والتقين، التشريعي والتنظيمي املتعلقة مبمارسة أنشطتهم  تض-

  .وكيفية منح املزايا املرتبطة ا
  . تضمن توزيع كل املعطيات حول فرص االستثمار-
  . حتدد املشاريع اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين-
  .يق بني الوكالء يف املناطق احلرة التنس-
  . تسهر على جعل أي قرار تتخذه إلزاميا لإلدارات واهليئات األخرى املعنية باالستثمار-
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  :تتمثل يف جماالت أنشطتها فيما يلي: جماالت نشاط وكالة ترقية ودعم االستثمار-ج
  : املساعدة واملتابعة وذلك من خالل-1
  .جراءات وتسليم الوثائق املطلوبةخدمات الشباك املوحد لتسهيل اإل -
 .تقوم الوكالة بأعمال االستشارة والتوجيه يف عملية إعداد امللفات والبحث عن التمويل والشراء -
تساعد املستثمر على احلصول على االمتيازات املتاحة إلجناز املشروع وموقعه اجلغرايف ونتائج الوكالة هي تنفيذ االلتزامات  -

 .ة واملستثمراملتبادلة بني الدول
  : التطوير والتوثيق-2

  :إن أهم دور للوكالة هو تطوير االستثمارات والترويج ملناخ االستثمار يف اجلزائر، وتؤدي هذا الدور من خالل
  .تنظيم مؤمترات ولقاءات مهنية وندوات وأيام دراسية وإعالمية -
 .مرين أساسي يوضع يف خدمة املستثتهي مركز التوثيق املتخصص وبنك معلوما -
 .نشر ملفات متخصصة لدراسات خاصة حول االستثمارات بأنواعها -

  : األحباث والدراسات-3
  : تدرج هذه اخلدمة يف جمال تطوير االستثمارات وتوفر الفرص اجلديدة وتتم من خالل-
  .قانون عصري يستفيد من جتارب البلدان األخرى*       
  .إعفاءات عامة وإضافة إىل حوافز أخرى خاصة*       
  . دور الوكالة يف حتديد املناطق احلرة وجتهيزها، وكذلك املناطق اخلاصة إلقامة املشاريع االستثمارية-
  . تطوير املناطق املعدة للمشاريع وجتهيز املنشآت التحتية، إضافة إىل ترقية ومتابعة آخر التطورات التكنولوجية واالقتصادية-
-االت املالية والتقنية البحث عن فرص التعاون مع جهات أخرى يف ا.  

  .االمتيازات واحلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب يف اجلزائر: املطلب الرابع
 شكل نقطة حتول أساسية يف مسرية انفتاح االقتصاد اجلزائري، حيث تضمن هذا 1993ميكن اعتبار أن قانون االستثمار لسنة      

ئية، الضريبية واجلمركية اليت جتعل املستثمر األجنيب مييل لالستثمار يف اجلزائر بسبب احلماية القانون جمموعة من احلوافز واإلعفاءات اجلبا
  .واحلرية اليت قدمها له هذا القانون

  . الضمانات اخلاصة حبماية االستثمار األجنيب يف اجلزائر:الفرع األول 
لتمكنه من املشاركة يف بناء وتطوير ومنو االقتصاد الوطين، وهذا لقد أكدت احلكومة اجلزائرية على عزمها لتشجيع االستثمارات ومحايته 

من خالل الضمانات املمنوحة املذكورة واملنصوص عليها قانونا، وكذا من خالل اتفاقيات مربمة بني اجلزائر والدول على مستوى ثنائي 
  .ومتعدد األطراف باللجوء إىل التحكيم الدويل

ين األجانب للمساعدة يف تنمية االقتصاد الوطين، جاء من خالل النصوص القانونية اليت ذكرت يف إن عزم اجلزائر على جلب املستثمر
  :املتعلق بترقية االستثمار والذي ينص على) 12-93(واملرسوم التشريعي رقم ) 10-90(كل من قانون النقد والقرض رقم 

 الكاملة للمتعاملني األجانب لالستثمار يف اجلزائر مع مراعاة التشريع هذا املبدأ يضمن احلرية: احلرية الكاملة للمستثمر واالستثمار-)1
املعمول به إلقامة استثمارات يف شىت النشاطات االقتصادية املختلفة ما عدا اليت هي خمصصة للدولة، كالصحة العمومية، التربية، التعليم، 

ال أو أمس التأهيل أو اهليكلة واليت تنجز يف شكل حصص من روكذا بعده أمناط وصيغ كتنمية القدرات والطاقات أو تلك اليت تعيد
  .حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي

كما أن هذا املبدأ يضمن حرية كبرية بإقامة استثمارات إما عن طريق املسامهة بإمجايل رأس املال أو عن طريق الشراكة، كما يسمح 
 أو يف شكل شركة (SNC) أو يف شكل شركة باسم مجاعي (SARL)دودة بإنشاء االستثمار يف شكل شركة ذات مسؤولية حم

  .(SPA)ذات أسهم 
على أن تكون هذه االستثمارات قبل إجنازها موضوع تصريح االستثمار لدى الوكالة من طرف املستثمر مرفوقا بالوثائق اليت تشرطها 

  .التشريعات والتنظيمات
 واليت ورد 12-93 من املرسوم التشريعي 38جاء ذلك حسب املادة .ثمرين واالستثمار مبدأ إلغاء التمييزات املتعلقة باملست-)2
حيظى األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب بنفس املعاملة اليت حيظى ا األشخاص الطبيعيني واملعنويني اجلزائريني من حيث ":فيها

  ".احلقوق وااللتزامات فيما يتعلق باالستثمار
ادة عدم التمييز فيما خيص املستثمرين واالستثمارات، ومن مثة احلفاظ واحلرص على تطبيق االتفاقيات الدولية املربمة ومنه تقر هذه امل

  .واملتعلقة بضمان محاية االستثمارات يف إطار متبادل
ستثمر األجنيب نص قانون  وبدافع طمأنة امل12-93 من املرسوم التشريعي 39جاء يف املادة : ثبات القانون املطبق على االستثمار-)3

  :االستثمارات اجلزائري يف هذه املادة
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ال تطبيق املراجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار هذا املرسوم التشريعي إال إذا طلب " 
  ".املستثمر ذلك بصراحة

 إطار ترقية وتشجيع االستثمار األجنيب وضمان حق ملكيته يف حالة التأميم وعدم كما أبدت اجلزائر نيتها بإبرام عدة اتفاقيات دولية يف
  .احلجز على أمواهلا أو مصادرا أو فرض احلراسة عليها

للمستثمر األجنيب احلق الكامل يف حتويل رؤوس األموال والنتائج واملداخيل والفوائد وغريها من األموال : ضمان حرية التمويل-)4
 من املرسوم 12والذي نصت عليه املادة ) أي حتويل اآلالت واملعدات(لتحويل سواء كان التحويل يف شكل نقدي عيين املتصلة با

تستفيد احلصص اليت تنجز بتقدمي حصص من رأس املال بعمله قابلة للتحويل احلر، ومقرة رمسيا من البنك : "12-93التشريعي 
ادها من ضمان حتويل رأس املال املستثمر، والعوائد النامجة عنه، وخيص هذا الضمان الناتج املركزي اجلزائري الذي يؤكد قانونا من استري

كما تنفذ طلبات التحويل اليت يقدمها املستثمر يف " الصايف للتنازل أو للتصفية حىت ولو كان هذا املبلغ يفوق رأس املال األصلي املستثمر
  ). يوم60(أجل ال يتجاوز ستني يوما 

  :امات الدولية النامجة عن فعل االتفاقيات املربمة االلتز-ب
إن االتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر ثنائية كانت أو متعددة األطراف أثرها يف منح االرتياح للمستثمر األجنيب، وهذا لكوا إلتزامات دولية 

 ذلك بنص تصريح مفاده املساواة بني املستثمر األجنيب هلا قوة القانون الدويل من حيث التطبيق واألولوية، كما أن التشريع اجلزائري أقر
  .واحمللي

فاجلزائر وإميانا منها بضرورة توفري كافة الشروط الضرورية لتشجيع وضمان االستثمار على إقليمها ويف مجيع امليادين االقتصادية، أبرمت 
 .عدة اتفاقيات مع العديد من الدول املتباينة النظم والتوجهات 

  االمتيازات املمنوحة للمستثمرين حسب النظام العام واألنظمة اخلاصة : اين الفرع الث
  :االمتيازات املمنوحة للمستثمر حسب النظام العام -أ

النظام العام عبارة عن جمموعة من االمتيازات يتحصل عليها كل مستثمر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام يهدف إىل 
ستثمارا إنتاجيا، على أن تكون هذه االستثمارات املتعلقة بالنظام العام حمددة يف فترة ال تتجاوز ثالث سنوات، حتقيق عن طريق أسهمه ا

  :وهي كما يلي
  اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية مبقابل بالنسبة لكل املشتريات العقارية املنجزة يف إطار االستثمار)1
  .ختص العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال% 5ضة تقدر بـ  يف جمال التسجيل بنسبة منخفتطبيق رسم ثابت )2
  .إعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار يف الرسم العقاري ابتداء من تاريخ احلصول عليه)3
ردة أو حمصال عليها من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة واخلدمات اليت توظف مباشرة يف إجناز االستثمار سواء كانت مستو)4

  .السوق احمللية إذا كانت هذه السلع واخلدمات موجهة إلجناز عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة
يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار، وميكن % 3تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ )5

  .ن حمل تناول أو حتويل طبقا للتشريع املعمول به بعد موافقة الوكالةللسلع املستوردة أن تكو
اإلعفاء طيلة فترة أدناها . بناء على قرار الوكالة، ميكن أن يستفيد االستثمار من االمتيازات ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل)6

زايف للرسم على النشاط الصناعي ابتداء من دخول سنتني وأقصاها مخس سنوات من الضريبة على األرباح للشركات، والدفع اجل
  .املشروع حيز التنفيذ

  .على األرباح اليت يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة اإلعفاء احملددة% 33تطبيق نسبة منخفضة مقدرة بـ )7
 الصناعي والتجاري يف حالة اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع اجلزايف والرسوم على الدفع اجلزايف وعلى النشاط)8

  .التصدير، وذلك حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط
برسم األجور املدفوعة جلميع العمال، طيلة ففترة اإلعفاء احملددة مع %7االستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل املقدرة بـ )9

ب املئوية اليت حددها التشريع والضمان يف جمال الضمان حتمل الدولة لفارق االشتراكات املذكورة، وكذلك تعويضات للنس
  .االجتماعي

  :حسب هذه األنظمة ميكن التطرق إىل نوعني من االمتيازات، وهي:االمتيازات املمنوحة حسب األنظمة اخلاصة-ب
هناك امتيازات ال تتجاوز ثالث فكما هو الشأن بالنسبة للنظام العام :االمتيازات اخلاصة باالستثمارات املنجزة يف املناطق اخلاصة)1

  : سنوات تستفيد منها ابتداء من تاريخ تبلغ الوكالة
  .فيما خيص العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال% 5اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية مبقابل بنسبة منخفضة قدرها -)1(
ل القاعدية الالزمة إلجناز االستثمار  بعد تقوميها من طرف  تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات املترتبة على أشغال اهلياك-)2(

  .الوكالة
 إعفاء السلع واخلدمات اليت توظف مباشرة يف إجناز االستثمار عليها من السوق احمللية، إذا كانت هذه السلع واخلدمات حمددة -)3(

  .إلجناز عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة



 امللتقى الدويل:                                     متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية. يومي 17و18 أفريل 2006  

 اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا
  اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 

257

  .يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة، اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار% 3در بـ  تطبيق نسبة منخفضة تق-)4(
  :  بناء على قرار الوكالة، ميكن لالمتيازات اليت يستفيد منها املستثمر يف أن تستغل ابتداء من تاريخ املشروع، وهذه االمتيازات هي-)5(
 05 إىل 01والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة فترة أدناها من اإلعفاء من الضربة على أرباح الشركات -

  .سنوات من النشاط الفعلي
  .اعتماد امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ احلصول عليها-
  .ثمارها يف منطقة خاصة بعد فترة النشاطمن النسبة املنخفضة لألرباح اليت يعاد است% 05ختفيض -
يف حالة التصدير اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي و التجاري حسب رقم -

  .األعمال اخلاص بالصادرات بعد فترة النشاط
  :كن إدراج هذه االمتيازات يف نقاط عدة أمههامي:االمتيازات املتعلقة باالستثمارات املنجزة يف املناطق احلرة)) 2
تكسب االمتيازات يف املناطق احلرة لتفي االستثمارات اليت تقام فيها بسبب نشاطها من مجيع الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات  -

  :الطابع اجلبائي واجلمركي، ولكن باستثناء 
  .ماعيمسامهات االشتراك يف النظام القانوين ويف الضمان االجت-
  .تعفى عائدات رأس املال املوزع الناتج عن نشاطات اقتصادية يف املناطق احلرة من الضرائب-
  .من مبلغ أجورهم% 02خيضع العمال األجانب لنظام الضريبة على الدخل اإلمجايل بنسبة -
  

  املؤسسا ت الصغرية واملتوسطة ووا قعها يف ظل: املبحث الثاين 
  :نظيمية اجلديدة االجراءات التشريعية والت

          يف سياق حتديات النظام االقتصادي العاملي اجلديد وما طبعه من حتوالت على أكثر من صعيد ، أضحت املؤسسة الصغرية 
واملتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية الدائمة بشقيها االقتصادي واالجتماعي باعتبارها متثل قطاعا منتجا للثروة وفضاءا حيويا خللق فرص 

وبالتايل فهي وسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية يوكل هلا االخذ على عاتقها األعباء . لعمل ذلك ما نلتمسه من جتارب الكثري من البلدانا
  .الناجتة عن البحث عن موقع ضمن واقع األقتصاد العاملي  وافاقه من خالل الشراكة واأل ستثمار األجنيب 

 يف هذا املبحث مجلة االجراءات التشريعية والتنظيمية اليت اختذا اجلزائر فيمايتعلق بقطاع         ومن هذا املنطلق سوف نستقريء
 ، هذه االجراءرت الداعية اىل تنمية هذا القطاع ودعمه وتطويره ، مث واقع 1990املؤسسات الصغرية واملتوسطة  خاصة ابتدء من سنة 
 اخلاصة ذا القطاع وكذا الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات يف احلياة االقتصادية وافاق امل ص م  يف ظل التحوالت االقتصادية اجلديدة

واالجتماعية للجزائر،وذلك من خالل حتديد مسامهاا يف النشاط االقتصادي  والوقوف على واقعها وافاقها والتحديات املستقبلية يف 
  .ظل االنفتاح االقتصادي من خالل االستثمار االجنيب والشراكة

  
  )2005-1990( االجراءات التشريعية والتنظيمية املتخذة خالل الفترة : املطلب األول

  :           شهدت هذه املرحلة وضع اطار قانوين واصالحات هيكلية شرع فيها لتحقيق أهداف عامة
    حترير أسعار التجارة واملبادالت-- احالل اقتصا د السوق حمل اال قتصا د املوجه --1

  قاللية البنوك التجارية وبنك اجلزائر؛ است-- 2
 على مبدأ حرية األستثمار األ جنيب، وفتح الطريق للشراكة 183 يف املادة 90/10    ويف هذا السياق خص قانون النقدوالقرض رقم 

تعلق بترقية وجتسيد  امل1993أكتوبر05 املؤرخ يف 12/93كما جاء بعده القانون رقم . املالية من خالل انشاء بنوك أجنبية باجلزائر 
  :األستثمار الوطين واألجنيب  ،حيث جاء فيه مايلي

   املساواة أمام القانون للمسثمرين الوطنيني واألجانب؛--1
  2 -(انشاء وكالة لترقية وتدعيم ومتابعة األستثماراتAPSI)؛     

                                                     اقتصار تدخل الدولة على تشجيع وحتفيز األستثمارات؛                   --3
  : وكالة دعم وترقية االستثمارات: الفرع األول

 و اىل جانباالجراءات اليت اختذها انشا ما يسمى بالشباك الوحيد عهدبه اىل وكالة ترقية و 21/93   مبوجب قانون االستثمارات رقم 
اليت تنص على أن تنشأ لدى رئيس احلكومة وكالة  لترقية , ادة السابعة من هدا القانونوذلك مبوجب امل, دعم االستثمارات ومتابعتها

 لتكون املخاطب 1994حيث تنشط حتت وصاية رئيس احلكومة و اليت انشات سنة , هذه الوكالة هي هيئة  حكومية. االستثمارات 
و متنحه املساعدة و الدعم , تابعه و ترافقه يف كل مراحل اجنازهو تقدم له كافة التوجيهات قبل انطالق املشروع و ت, الوحيد للمستثمر

  .وتتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية و االستقال لية املالية من اجل حتقيق اهداف التنمية االقتصادية يف اجلزائر, حسب طبيعة لنشاط
                                                      يف :           وزارة املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة : الفرع الثاين  

 09 املؤرخ يف 211/94 مت انشاء وزرة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة التقليدية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1994سنة 
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مث توسعت صالحيات الوزارة طبقا .م واليت حددت اهد افها بد اية بترقية املؤسسات ص و 1994 جويلية 18 املوافق ل 1415صفر 
،حيث يتوىل الوزير يف اطار سياسة احلكومة وبرنامج عملها اعداد 2000جويلية 11 املؤرخ  يف 190/2000للمرسوم التنفبذي رقم 

  :عنا صر السيا سة الوطنية يف ميدان املؤسسا ت ص و م واقتراحها وتنفيذها يف ظل املهام األتية
  ؤسسات والصناعات ص و م املوجود وتطويرها ؛محاية طاقات امل     * 
  ترقية االستثمارات املنشئة واملوسعة واملطورة للمؤسسات ص و م ؛    * 

  تر قية استثمارات الشراكة ضمن قطاع املؤسسات ص و م ؛     * 
  اعداد استراجتيات لتطوير املؤسسات ص و م ؛     *

، والقانون 2001 أوت 20 املؤرخ يف 01/03ر املتعلق بتنمية االستثمار رقم   اصدار قانون مبوجب األ م2001كما عرفت سنة 
 املتعلق بترقية املؤسسات ص و م ، حيث أعطى هذين القانونني نفسا جديدا 2001 ديسمرب 11 املؤرخ يف 01/18التو جيهي  رقم 

  :لترقية االستثمار وحتسني حميطه االداري والقانوين حيث ركز خصوصا على 
  لقضاء على التمييز بني االستثمارات العمومية واالستثمارات اخلاصة؛ا   * 

  انشاء الس الوطين للالستثمار؛* 
  اقتراح انشاء مؤسسات ووسائل مالية مكيفة ومتويل االستثمار ؛ * 

                           انشاء صندوق الدعم لالستثمار للتكفل مبسامهة الدولة يف تكلفة املزايا املمنوحة                    * 
  :الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: الفرع الثالث

 ، حيث وضعت الوكالة حتت اشراف 1996سبتمرب 08 املؤرخ يف 296/96      انشات هذه الوكالة مبقتضى املرسوم التنفيذي رم 
شطة الوكالة اليت تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية ، رئيس احلكومة  ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع أن

  :وان كان اهلد ف الرئيسي من انشاء الوكالة يد خل يف اطار سياسة التشغيل فااتقوم باملهام التالية 
   تدعيم وتقدمي االستشارة ومرافقة الشباب ذوي املشاريع يف تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛-1     
 تبليغ الشباب ذوي املشاريع الذين أستفادوا من قروض البنوك واملؤسسات املالية مبختلف اال عانات اليت  مينحها الصند وق -2     

  الوطين لد عم وتشغيل الشباب واألمتيازات األ خرى اليت حيصلون عليها ؛
   القيام مبتابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع-3     
   وضع حتت تصرفهم كافة املعلومات ذات الطابع االتصادي ، التقين ، التشريعي والتنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطهم ؛ -4    
  . احداث بنك للمشاريع املفيدة أقتصاديا واجتماعيا -5   

  :تنظيمات أخرى: الفرع الرابع
  : م اخلاصة ، منها  هناك تنظيمات أخرى عد يدة تعمل على دعم املؤسسات و الصناعات ص و     
  .غرف الصناعة والتجارة املتواجد ة على املستوى اجلهوي ) ب. جلان مسا عد ة وحتد يد وترقية االستثمارات ) أ
  .مجعية البورصة اجلزائرية للمناولة والشراكة ) ج
  .اجلمعية اجلزائرية النشاء وترقية املؤسسات ) د
   واملتوسطة الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغرية) ه

  : حالة ووضعية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة : املطلب الثاين 
   يعترب قطاع املؤسسات ص و م واقع اقتصادي عاملي ، هلذا جيب أن جيد مكانة ضمن املخطط االستراتيجي للتنمية يف اجلزائر ،       

  :حصائيات املقدمة من طرف خمتلف اجلهات املعنية  وذلك فيما يلي والظهار الوضعية احلالية هلذه املؤ سسات يتم تقدمي خمتلف اال 
  :تطور عدد املؤسسات ص و م يف اجلزائر : الفرع األول

من الصعب يف الوقت احلايل حتد يد وحصربد قة عدد املؤسسات ص و م اليت تنشط على مستوى الساحة األقتصادية وذلك       
  :لسببني 
  اتاالحصائية ونقص املعلومات الد قيقة والصحيحة املتعلقة بالعد د احلقيقي هلذه املؤسسهو تضارب األرقام  :  األول

 وتتوزع 1996 مؤسسة ص و م سنة 365.177،حيث مت احصاء . املرونة الكبرية اليت يتمتع ا قطاع املؤسسا ت ص و م : الثاين 
   35 :لغرب  باملئة ؛ ا40: الوسط  باملئة ؛ 20 :الشرق:     عرب الوطن 

يف حني جند هيئات ومؤسسات أخرى  قد مت أرقاما واحصائيات متباينة ختص عد د املؤسسات ص و م املو جود ة فعال على 
 مؤ سسة ص و م حسب احصائيات 25000الساحة األ قتصا د ية الوطنية  ، فالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أ حصت حوايل 

  ، اما 1999  مؤسسة ص و م  بناءا على احصائيات 320.000ين لالحصائيات رقم  ، من جهته قد م الد يوا ن الو ط1996
   .1999  مؤ سسة ص و م يف سنة 159.507الصند وق امل طين للضمان اال جتماعي فقد أ حصى حوايل  
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   :2002 اىل سنة 1992يبني تطور عد د املؤ سسات  ص و م من سنة   ) 01(   اجلد ول رقم 
 نو اتالس سـا تعـد د املـؤ سـ

103.925 1992 
137.846 1998 
159.507 1999 
179.893 2001 
188.564 2002 

CNAS  معطيا ت الصند وق الو طين للضمان االجتماعي: املصد ر  
 1992 ، حيث تزايد عد دها من 2002 اىل غاية سنة 1992    نال حظ من خالل اجلدول تزايد عد د املؤسسات ص و م من سنة 

 21.62: أي خالل سنة واحدة 1999 اىل1998 مؤسسة خالل ستة سنوات ، يف حني تزايد عد دها من33.921 ب 1998اىل 
مؤسسة ، وهذا مايبني ويعرب عن طبيعة التسهيالت واحلوافز اليت قد مت هلذا القطاع ، كما نال حظ ان عد د املؤسسات ص و م وصل 

    .2001 باملئة مقارنة بسنة 4.82:س نسبة زيادة تقدر ب مؤسسة  وهذا ما يعك188.564 اىل 2002يف سنة 
أ  فقد بلغت  .م. ص و م، أما يف الو4000000 ، فنجد أن فرنسا أحصت99        ولكن عند املقارنة  بالدول املتقدمة لسنة

 نسمة، 30000000:  مؤسسة ص و م خاصة بالنسبة  ل188.564  مؤسسة، هلذا فان اجلزائر بعيدة كل البعد ب22000000
.                                                                         مما يؤدي اىل وجوب اعداد برنامج يطمح اىل ضرورة جتسيد ثقافة هذه املؤسسات

  :التوزيع اجلغرايف للمؤسسات ص و م : ينالثا الفرع 
سسات ص و م يف اجلزائر بتمركزها يف املناطق احلضارية الصناعية الكثيفة السكان لتوفر الظروف املالئمة ملتوقعها  و تتميز املؤ      

  .اجلدول املوايل يبني ذلك
  التوزيع اجلغرايف للمؤسسات ص و م يف الشمال): 02(اجلدول 

   عـدد  العمـا ل   املـؤ سـسـا ت  عـدد  الو ال يـا ت
            1999             2001  /                
  25905                19546            20128           اجلزائر-1

  48918         12367            11730           وهران-2
  36081            9260  8637   تيزي وزو -3
  28.886  6663  6289   سطيف -4
  31505  6292  5408   جباية-5
  14223  5800  5370    البليدة -6
  13470  4714  5001   الشلف -7
  17960  5637  4719             قسنطينة-8
  19905  4785     4202       تيبازة-9

  26572  4707            4195           بومرداس-10
  323425  79792 75679  امـوع

  )CNSA(ملخص من الصندوق الوطين للضمانات االجتماعية: املصدر
 حتليل معطيات اجلدول السابق نالحظ أن قرابة نصف عدد هذه املؤسسات يتمركز يف عشر واليات صناعية تقع مشال الوطن من خالل
 ، حيث تتميز هذه املناطق بطابعها االقتصادي و الصناعي املتطور نسبيا باملقارنة مع باقي الواليات، و خارج هذه %44.3بنسبة

ال هناك العديد من املناطق اليت تقع يف اجلنوب تتوفر على امكانيات وطاقات هائلة للتنمية ميكن املناطق اجلغرافية الواقعة يف الشم
  .واجلدول املوايل يوضح ذلك. استغالهلا منخالل تكثيف وتفعيل قطاع املؤسسات ص و م يف هذه الواليات 

  .ا لتوزيع اجلغرايف لبعض واليات اجلنوب  ) 10 -03(  اجلدول رقم           
  عـد د  السـكـا ن   عـد د املـؤ سـسـا ت ص و م           الـو ال يـا ت
     132.000  1449                             نـعـا مـة

     312.000     2521                             غـر د ا يـة     
  443.000   2468                             و ر قـلـة  

  525.000  2300                   د   ي         الـو ا 
   .2000ملخص من الوزارة لسنة  : املصدر
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و حتليل بعض املعطيات لسنوات ) 2003 -1992(         بعد معرفة الوضعية احلالية للمؤسسات ص و م يف الفترة املمتدة ما بني 
عدد العمال وهذا ما يظهر أمهيتها ودورها يف انعاش االقتصاد خمتلفة نصل اىل أن عددها يتزايد من سنة ألخرى  و بتوظيفها املتزايد ل

الوطين، وسيتم يف املبحث املوايل ابراز أهم األدوار اليت تؤديها هذه املؤسسات و كذا تقييم أدائها على مستوى االقتصاد اجلزائري 
  .لنصل اىل حتديد افاقها و حتدياا املستقبلية

  
  ت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريدور املؤسسا:  املطلب الثالث    

         لقد تأكد اليوم أكثر من ذي قبل، مبا ال يدع الشك أن قطاع املؤسسات ص و م أصبح حيقق نتائج و معدالت منو         
  :مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، و سنعاجل يف هذا املبحث املطالب التالية

  .ادي للمؤسسات ص و م الدور االقتص: الفرع األول  
  : يأيت تفصيل ذلك من خالل :  دورها يف خلق الناتج  الداخلي اخلام ويف انتاج القيمة املضافة-)1             

أن قطاع ) ONS(تفيد األرقام املأخوذة من الديوان الوطين لالحصائيات : دورها يف الناتج الداخلي اخلام -                أ
 مع %53.6  بنسبة PIB يف ظل سياسة االنفتاح االقتصادي يف الناتج الداخلي اخلا م1988اهم يف سنة املؤسسات ص و م س

 اذا مل حنتسب قطاع احملروقات، حيث ترتكز أنشطة املؤسسات اخلاصة على 73.7احتساب قطاع احملروقات، و ترتفع هذه النسبة اىل 
  :ية و اخلدمات بصفة عامة ، واجلدول ملوايل يوضح ذلكقطاعات الزراعة ، التجارة ، البناء واألشغال العموم

  .1998  لسنةPIBمسامهة بعض فروع النشاط االقتصادي يف تكوين ) : 04(           اجلدول رقم
 %القطاع العام              %القطاع اخلاص    ا طفـر ع النـش

  0,3  99,7               الفالحـة و الصـيد البحـري  
  1,5  98,5  رخدمـات األسـ

  3,1  96,9  التـجـارة
  9,8  90,2  م و املطاعالـفنـادق،املـقاهـي

  32,7  67,3  تالنقل و االتصال
  35,8  64,2  ة واألشغال العمومـياء     البن
  73  27  اعـةالصـن

  ).ONS(الديوان الوطين لالحصائيات : املصدر 
ة للقطاع اخلاص تسيطر بشكل كامل على قطاعات الفالحة و الصيد اجلدول أعاله أن املؤسسات ص و م التابع          نالحظ من

البحري و خدمات األسر، و كذا النشاط التجاري واخلدمات بشكل عام، بينما ال يزال القطاع الصناعي  يسيطر عليه القطاع العام و 
  ذلك لطبيعة  هذا القطاع الذي يتطلب استثمارات ضخمة يعجز عنها القطاع اخلاص؛

  واذا قمنا باملقارنة فان مسامهة املؤسسات ص و م اخلاصة يف الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر ال تبتعد كثريا عن معدالت مسامهة        
  :هذه املؤسسات يف الدول املصنعة و املتطورة ، وللتوضيح أكثر نستعني باجلدول التايل

  .الناتج الداخلي اخلام لبعض الدولمسامهة املؤسسات ص و م يف  ) :05( اجلدول رقم           
  %النـسـبـة    الـد  و  ل
  57  اليـا بـا ن
  64,3  اسـبـانيـا
  56,8  فـرنـسـا
  44  الـنـمسـا
  43  كنـدا

  33  أسـتـرالـيـا
  50  أ. م . الـو 

  53,6  الـجـزائـر
   .معطيات مقدمة من طرف وزارة املؤسسات ص و م: املصدر

 كما أشرنا اىل ذلك - التأكيد عليه أن التعاريف اخلاصة باملؤسسات ص و م تبقى ختتلف من دولة ألخرى          غري أنه ما حيب
  . ومن مث فان املقارنة ال تتسم بالدقة دائما ولو أن القاسم املشترك بينها هو أمهية هذا القطاع مهما كان مدلوله-سابقا

رب القيمة املضافة كمؤشر خللق الثروة اليت حيققها قطاع املؤسسات ص و م بشكل  تعت: دورها يف انتاج القيمة املضافة-ب             
  .1998مليار دج سنة 1000 مليار دج اىل أكثر من 18 أين كانت تقدر ب 1974عام، حيث عرفت منوا مستمرا منذ سنة 
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 فان 2000 و 1999ماعي لسنيت            و حسب آخر احصائيات مت احلصول عليها من طرف الصندوق الوطين للضمان االجت
  :مسامهة املؤسسات ص و م يف انتاج القيمة املضافة حسب قطاع النشاط مبينة يف اجلدول التايل

  .2000-1999توزيع القيمة املضافة حسب قطاعات األنشطة   ): 06(  اجلدول رقم 
    املـضـا  فـة      الـقـيـمـة             

  %                   2000           %              1999                 الـفـر و  ع        
  49,88  9.729.766  49,81  7.786.237  الصـنـاعـات  الغذائية

  12,78  2.494.179  7,55  1.181.247  مـواد البـنـاء
  14,48  2.824.841  15,66  2.447.721  الـكيـميـاء و الصـيدلـيـة

  4,21  821.923  4,34  678.926  يكالـكهرباءو االلـكترون
  4  781636  3,32  518.702  و املـكانـيـك و احلـديـد

  2,7  527268  2,49  389.760  التـعديـن
  6,7  1308172  7,05  1.102.183  اخلشـب و الـورق
  5,2  1016073  6,47  1.011.550  النسـيـج و اجللـود
  100  19503858  100  15.629.082        املـجـمـو ع

  ).CNAS( للضمان االجتماعي الصندوق الوطين: املصدر
 يف خمتلف الفروع املشار اليها  بقيم متباينة 2000 اىل 1999         حسب اجلدول أعاله نالحظ أن القيمة املضافة ازدادت من سنة 

اىل النسب نالحظ أن ، فالصناعات الغذائية حتتل الصدارة ، يليها فرع الكيمياء والصيدلة ، مواد البناء ، مث الفروع األخرى ، و بالنظر 
 ، و %7.55 ب 1999 بعدما كانت تقدر سنة %12.78 ب2000أكرب ارتفاع سجل يف فرع مواد البناء ، حيث قدرت سنة 

  .                                                  هذا راجع ال اجتاه املستثمرين حنو هذا النشاط ألنه كان مطلوبا بكثرة 
  :النشاط احمللي و منافسة املنتوج األجنيب دورها يف ترقية )  2

تسيطر املؤسسات ص و م خاصة على فروع النشاط الذي يغلب عليها الطابع اخلدمي أو الصناعات احلرفية و التقليدية البسيطة ، و 
قطاع الصناعي هيمنة بشكل عام املنتجات املوجهة مباشرة للمستهلك ألسباب تارخيية مرادها أن الدولة كانت وايل وقت قريب على ال

شبه كاملة ، فاستثماراا يف هذا القطاع ، خاصة منها الصناعات الثقيلة تعترب هامة جدا ، مرادها أيضا اىل أن مزاولة النشاط الصناعي 
  : من طرف القطاع اخلاص تشوبه عدة عراقيل منها 

 -2) .                             التجارية على خالف األنشطة ( أن النظام اجلبائي يثقل كاهل القطاعات املنتجة -1
على حساب النشاط الصناعي )  االسترياد والتصدير( أن النظام املصريف يتميز بتفضيله متويل واقراض األنشطة التجارية 

  الذي يعترب كثري املخاطر بالنسبة له؛            
                                             نيات ضخمة ال تقوى عليها املؤسسات  ص و م؛   ان الصناعة حتتاج اىل استثمارات و امكا-3              

  .طة صناعية حمدودة مثل الصناعات الغذائية والنسيجية واجللود        هلذا جند أن قطاع املؤسسات ص و م تنحصر جهوده يف انش
        فتوسيع تدخل االستثمارات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  يف خمتلف فروع النشاط االقتصادي و الصناعي على وجه 

لدولية اليت تزايدت وثرية اندماج االقتصاد اخلصوص ودعمه دعما مباشرا يبقى ضروريا للتنمية االقتصادية بصفة عامة خاصة امام املنافسةا
اجلزائري فيها ، ولو أن مستوى التصنيع يف اجلزائر خيتلف عن تلك املستويات الدولية السائدة و اليت متيل اىل تكثيف الصناعات ذات 

  .التكنولوجية العالية 
نتظرة أصبح من الضروري االسراع يف وضع برنامج وطين          وحىت تتم احملافظة على النسيج املوجود يف ظل املنافسة الدولية امل

لتأهيل املؤسسات ص و م من أجل حتسني تنافسيتها ، و ذلك لتجاوز الصيغة التقليدية حلماية املنتج الوطين باالشكال االدارية كما كان 
 الدولية ، حيث يبقى هذا املعيار أفضل الشأن يف املاضي ،بل البد أن يكون فقط بتحسني نوعية االنتاج وفق املواصفات و املقاييس

  .طريقة حلماية املنتج الوطين
  .الدور االجتماعي للمؤسسات ص و م : ألفرع الثاين          

         يتمثل أساسا يف توفري فرض التشغيل واحلد من البطالة ، وأمام عجز الدولة على توفري مناصب الشغل ، شهدت السنوات 
لة مرتفعة مل تستطع جهود احلكومة معاجلتها ، و اكتفت بتدابري و اجراءات مؤقتة مل ترق ألن تكون سياسة األخرية معدالت  بطا

استراتيجية حكيمة ، خاصة وأن احلكومة ماضية يف برنامج اصالحها الذي نتج عنه تسريح أعداد هائلة من العمال أضيفت اىل قائمة 
 مكنت بعد سنوات عديدة من التطبيق واسترجاع التوازنات االقتصادية و املالية الكلية و البطالني ، فاذا كانت عملية التصحيح اهليكلي

يف ظروف خاصة فان أوضاع التشغيل تدهورت كثريا ويعود ذلك اساسا لغياب استثمارات مثمرة جديدة أدت اىل عملية التسريح 
ل هذه العوامل ساعدت على تفاقم ظاهرة  البطالة اليت تزايدت املكثف للعمال الناتج عن تدابري اعادة اهليكلة وتصفية املؤسسات ، ك

  .1999 باملئة سنة 29.29 لتصل اىل 1997 باملئة سنة 27 اىل اكثر من 1993 باملئة سنة 24نسبتها من 
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هادات اجلامعية ،      كما ان البطالة وان كانت تشمل يف املقام األول طاليب العمل من غري املؤهلني ، فاء ا تشمل كذلك حاملي الش
 100.000 اىل 1998 ليصل سنة 80.000:  ب1996والذين بات عد دهم يتزايد من سنة أل خرى ، حيث قد ر عد دهم سنة 

  .بطال 
 اىل 250.000ما بني (    وأمام هذا الوضع قامت احلكومة باءجراءات وترتيبات مؤ قتة لتغطية الطلب املتزايد على الشغل 

  :، أما أهم التر تيبا ت اخلا صة مبواجهة  مشكلة البطالة فهي)ويا  طالب عمل سن300.000
  ) .برنامج تشغيل الشباب ( برنامج التشغيل املأ جور مببا د رة حملية     * 
  برنامج عقو د الشغل املسبق ؛* برنامج أشغال املنفعة العا مة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة؛       * 

  . ة على انشاء مقاوالت صغرى برنامج املسا عد* 
 مقاولة او مشروع صغري صا رت عملية منجزة فعال وتشغل 3570 أن 31/12/1997وتربز احلصيلة اليت مت اعدادها يف 

  : شخص ، وهذا طبقا للربناجمني األخريين ، أما الربناجمني األولني فلم حيققا الشيء الكثري نظرا لعد ة عوامل أمهها8280
  فر مناصب شغل مؤقتة وبأ جر زهيد؛أا تو    * 

  أحنراف االدارات احمللية يف تسيري هذه الربامج؛                 * 
     وأمام تفاقم أزمة البطالة وتدين فرص احلصول على مناصب عمل عملت الدولة على بذل جمهو دات جبارة لتشجيع األستثمار يف 

   .-  ص و م -جمال املؤ سسا ت الصغرية واملتوسطة 
 اىل 31/12/1993    ففي التقرير الذي  أعد ته وكالة دعم وترقية ومتابعة االستثمارات ، كشفت حصيلة املعطيات أنه من تاريخ 

 منصب عمل ، 1.600.000 تصريح باالستثمارات من شأا خلق أ كثر من 43.200 مت تسجيل أكثر من 31/12/2000تاريخ 
  . البأ س به من البطالني وختفيض معدالت البطالة مما يعين أن هذه املشاريع متتص عدد

  :نظرة  تقييمية  لقطاع املؤسسات  ص و م :  الفرع الثالث 
          لتقييم قطاع املؤسسات  ص و م اجلزائرية البد من توفر مرجع يعتمد عليه ، ونعين به املؤسسات ص و م يف البلدان املتقدمة ، 

  . ا القطاع يف اجلزائر تؤ كد أن هذه االخرية بعيدة كل البعد عما حتق يف البلدان املتقدمةفالدراسة املقارنة  ملاحققه هذ
      فبالرغم من النتائج االقتصادية املتوصل اليها يف هذا القطاع  مبسامهته يف الناتج الداخلي اخلام ، وكذا مسامهته يف التجارة اخلارجية 

مومية تركز على دور هذا القطاع  يف توفري مناصب الشغل أكثر من تركيزها على احملفزات ، اال أنه يبقى ضعيفا  ألن السلطات الع
فاألقتصاد احلر مبين أساسا على فرص حتقيق تراكم الثروة اليت بدورها توفر املواد االستهالكية واخلدمات . احلقيقية الءنشاء املؤسسة

ول األقتصاديون ، مضيفني ان تعداد مناصب الشغل اليت وفرا املؤسسات وبالتايل يستلزم توفري مناصب الشغل وليس العكس كما يق
ص و م واملصغرة ال يعين أشياء كثرية يف األ قتصاديات العصرية اليت ختتفي فيها كل مخس سنوات مؤسسة من اثنتني   بعا مل اال فالس 

لضرورة حماصرة البطالة وليس بناءا على الضرورة األقتصادية أو االندماج مع غريها ، ألن هذه املؤسسا ت يف اجلزائر تنشأ وترى النور 
  .اليت يفرضها النشاط والتوسع الذي تشهده املؤ سسا ت الصناعية الكربى 

    هذه املقارنة تبقى نسبية حبكم عدم تكافؤ الظروف اليت عا شتها املؤسسات ص و م يف الدول املتقدمة مع الظروف اليت تتخبط فيها 
ت يف اجلزائر ، ألن هذا القطاع يعرف العد يد من العراقيل اليت من شأا اعاقة منوها الطبيعي،هذه الظروف اليت تتمحور هذه املؤسسا
  :أساسا يف
  مشكل العقار الصناعي ؛** صعوبة احلصول على القروض البنكية؛ ** ثقل احمليط االداري ؛        ** 

  ثقل األعباء اجلبائية ؛ ** 
  وضع تعكف وزارة الصناعات ص و م والصناعات التقليدية على اعداد مجلة من التدابري اليت من       وأمام هدا ال

  شأا املسامهة يف التخفيف من حدة هذه املشاكل ،فقطاع املؤسسات ص و م هو قطاع فعال ، وهذا ما أثبتته جتارب
ألمهية الالزمة اليت جتعله حيق ايرادات تساهم بشكل كبري يف  الدول املتقدمة ، لكن املشكل هو سوء االستغالل ،حيث أنه الحيظى با

اخلروج من األزمة االقتصادية ، غري أن املالحظ على هذا القطاع مؤخرا أنه أصبح يشغل مكانة من األهتمام،ويشهد دراسات معمقة 
  للخروج به من املشاكل اليت يواجهها ، وهذا يالحظ من خالل التأكيدات املتكررة 

  وجيدر التذ كري أن اجلزائر . ة يف لقاءاا واجتماعاا من أجل اجياد احللول اليت تساهم يف التنمية املستدامة للحكوم
  : مؤسسة ص و م تقريبا  صنفها خرباء األ حتاد األورويب اىل ثالثة أصناف هي 200.000تتوفر حاليا على 

  . مؤ سسا ت تعا ين من هشا شة كبري ة – 1
  سات تتمتع بصحة جيدة  لكنها تفتقد ألفاق واضحة ؛    مؤس-2       
  .    مؤسسات تتمتع بصحة جيد ة وبقدرة فائقة ذاتية على أستباق األحداث وهي قليلة العد د -3       

فرص       ويف األخري ميكن القول أن هذا القطاع حساس جدا، اال أنه ميكن النهوض به وحتقيق خطوات تنموية هامة اذا فتحت أمامه 
  .الشراكة واستقطاب املستثمرين األجانب ،ناهيك عن االمكنيات الالزمة لنموه وتطوره 

  :آفاق وحتديات املؤسسات ص و م يف اجلزائر : الفرع الرابع 
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      لقد أصبح من الضروري مبا كان أن تو ضع استراجتية عمل وتوجيه لقطاع املؤسسات ص و م على املديني املتوسط والبعيد ، 
ون كفيلة باحداث الديناميكية املطلوبة لدفع عجلة التنمية ذا القطاع ، ولن يكون هلا األثر الكبري اال اذا كانت مقترنة باقتراح تك

سياسات رشيدة مد عمة بآليات وميكانيزمات فعالة وواقعية قابلة للتنفيذ مكيفة مع التحوالت االقتصا دية اجلديدة ، تكون الغا ية منها 
  .ك العراقيل اليت حتو ل دون تنمية هذا القطاع احليوي جتاوز تل

    يعترب القا نون التو جيهي لتر قية املؤ سسات ص و م االطار املرجعي لوضع أي استراتيجية مستقبلية للنهوض ذا القطاع ، ويف هذا 
لتحوالت والتغريات املتوقعة على املدى البعيد الشأن بادرت الوزارة مبشروع استراتيجية جديد ة لتنمية املؤسسات ص و م ، راعت فيه ا

  :يف ظل االنفتاح االقتصا دي ، فو ثيقة االستراتيجية  املقترحة مشلت    أ ربع حماور رئيسية تتمثل فيما يلـي
دراسة حتليلية الذي نعاجل  فيه تشخيص الوضعية احلالية لقطاع املؤسسات ص و م مبختلف أبعادها ، و أعدت  :  احملور األول          

خمتصرة للمعطيات املتعلقة بالقطاع ، و ابراز املعوقات اليت تقف عقبة يف تنميتها سواء       كانت نا جتة عن احمليط القانوين أو املايل أو 
       مشاكل العقار الصناعي؛ 

وراء وضع هذه االستراتيجية ، و للتخفيف من  الذ ي يتنا ول اخليارات و األهداف و العناصر املستهدفة من :احملور الثاين           
آثار البطالة و امتصاص اليد العاملة من الضروري وضع آليات من شأا أن توسع يف سوق العمل و حتقيق ا لتنمية احمللية ، و هذا يتطلب 

 منصب  ماليني6  يقل عن بامكاا استقطاب ماال2020مؤسسة على آفاق سنة  ألف 600ترقية االستثمار و اعتماد سياسة انشاء 
شغل ، مع األخذ بعني االعتبار عامل النوعية و االنتاجية و حتديد بعض الفروع االنتاجية ذات امليزة النسبية على صعيد التنافسية ، كما 

ا التقليل من اليقل عامل االندماج الدويل أمهية يف جمال اعداد استراتيجية تنمية املؤسسات ص و م باتباع سياسات مضبوطة من شأ
  .خماطر االندماج االقتصادي على املدى البعيد و افرازاا على املؤسسة اجلزائرية 

لتحقيق األهداف و اخليارات املشار اليها سابقا كان من البديهي التفكري يف وضع الوسائل الكفيلة بدعم و  :احملور الثالث          
آليات وتدابري الدعم املال ، و انشاء املؤسسات املالية املتخصصة يف متويل هذا تنمية املؤسسات ص و م على خمتلف األصعدة ، ك

 . القطاع واستخد ام األ دوات احلد يثة يف جمال التسييـر 
   املؤرخ 02/373        فانشاء صندوق لضمان القروض للمؤسسات ص و م مبوجب املرسوم رقم 

 املتعلق بترقية و توجيه املؤسسات 18  /01 من القانون التوجيهي رقم 14دة رقم  يعترب ترمجة حقيقية للما2002 نوفمرب 11   يف 
ص و م ، ويعترب هذا االجناز انطالقة حقيقية لترقية قطاع هذه املؤسسات ،  و منه  ميكن تلخيص مراحل آليات ضمان القروض كما 

  :يلـي 
   طرف الصندوق ؛   تقوم مؤسسة ص و م بطلب ضما ن القرض البنكي من-            

    يف حالة القبول ، يقوم الصندوق بتقدمي شهادة ضمان القرض لفائدة البنك ؛-             
    تدفع املؤسسة املستفيدة من الضمان عالوة سنوية للصندوق خالل مدة القرض ؛-         
ستحقاق يقوم الصندوق بتعويض البنك حسب نسبة   يف حالة عدم قدرة املؤسسة عن تسديد املبلغ املقترض يف ميعاد اال-          

  الضمان املتفق عليها مسبقا ؛
       و يعترب هذا الصندوق أول ميكانيزم مايل ينشأ لتدعيم متويل املؤسسات ص و م و أنه يف املستقبل القريب سيتم ادخال سلسلة 

   و اخلصائص املالية ؛ كصندوق رأمسال املخاطرة ؛ من صناديق ضمان القروض و التمويل تتباين عن بعضها من حيث الغرض اهلدف
املرتقب اىل املنظمة العاملية   ان ابرام اجلزائر التفاق الشراكة مع االحتاد األورويب و االنضمام :     يف جمال التأهيل-ب           

 و القدرة التنافسية وفق املقاييس املعمول للتجارة  فرض االسراع يف تأهيل قطاع املؤسسات ص و م دف الرفع من الكفاءة االنتاجية
  .ا د و ليا للصمود أمام املنتجات العاملية ذات اجلودة العالية و امكانية اكتساب أسواق جديدة 

 لقد أفرزت األمناط اليت يسري ا العقار آثارا سلبية على مستويات عدة ، و عليه بات من : يف جمال العقار الصناعي -ج          
ضروري أن تراجع سياسة تسيري العقار الصناعي باحداث هيئات متخصصة يف هذا اال تكون كفيلة بسد هذا الفراغ ، و التكفل ال

  يئة املناطق الصناعية و مناطق النشاط بتوفري اعتمادات ؛ 
رية لتحسني قدرة التسيري يف    أعدت الوزارة استراتيجية تستهدف وضع امليكانيزمات الضرو: يف جمال التكوين -          د

املؤسسات ص و م و االقبال على التقنيات احلديثة يف التنظيم والتسويق موجهة خصيصا الطارات و مسريي هذه املؤسسات ، و كذا 
 ، و املقاولني ، و ذلك الكتساب ثقافة و كفاءة التسيري و االدارة عن طريق انشاء معاهد تكوين خمصصة و مراكز الدعم و الدراسات

  قد اقترحت الوزارة انشاء مديرية مركزية لتنمية املوارد البشرية يف اهليكل التنظيمي اجلديد ؛ 
    مما الشك أن رسم استراتيجية تنمية قطاع املؤسسة ص و م يتطلب:   يف جمال نظام املعلومات -ه         

قتصادية للمؤسسة وتطويره ، البراز فرض االستثمارات ، و توفري قاعدة من املعلومات الدقيقة عن طريق وضع جهاز املعلومات اال
  القطاعات احليوية ، و فروع التصدير ، فضال عن انشاء خريطة تواجد هذه املؤسسات و أرشيف الكتروين ؛

يل نشاط اجلمعيات    تعترب عملية ترقية التشاور من احملاور األساسية اليت تعتمد عليها الوزارة لتفع:   يف جمال التشاور -و         
  املهنية و منظمات أرباب العمل ، و مناقشة خمتلف املشاكل اليت تعيق تنمية قطاع
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  .املؤسسات ص و م من خالل جلان تقنية جتتمع دوريا 
 لترقية املؤسسات ص 01/18      وسيدعم عمل التشاور بتأ سيس الس الوطين االستشاري الذي نص عليه القانون التوجيهي رقم 

 لضمان حوار دائم بني السلطات العمومية و الشركاء االقتصاديني و االجتماعيني ، و كذلك  جملس وطين للمنا ولة 25 م يف املادة و
  من شأنه اعطاء بعدا جديدا يف اآلفاق املنتظرة ؛

علق بتطوير االستثمار على  واملت2001 أوت 20 املؤرخ يف 03-01لقد نص األمر رقم :      يف جمال احمليط االداري -ز         
  . انشاء الشباك الوحيد قصد تسهيل عملية دعم و انشاء املؤسسات  ص و م 

         اضافة اىل ذلك قامت الوزارة باعداد مشروع يتعلق بانشاء مشاتل  املؤسسات اليت ستؤد ي دورا هاما يف جمال استقبال و 
  ى أرض الواقع ؛احتضان وتدريب حاملي أفكار املشاريع لتجسيدها عل

   ال ميكن وضع استراتيجية جديدة لتنمية قطاع املؤسسات ص و م مبعزل عن جمال ترقية الشراكة والتعاون : احملور الرابع          
فاقيات املربمة الدويل ملا هلا من اآلثار و االنعكاسات على املؤسسة اجلزائرية يف املديني املتوسط والبعيد ؛ اذ يتعني االستفادة من مجيع االت

  .يف جمال التعاون و استغالل املوارد اخلارجية و كذا خطوات القروض املمنوحة للقطاع 
لدعم  UGP.    ""     ميدا" متوسطي –    تقوم الوزارة بتفعيل برنامج التعاون األورو : متوسطي –  التعاون األورو -أ         

  "سيري الربنامج تنمية املؤسسات ص و م ، حيث مت تنصيب وحدة ت
   -؛ 57000000   االحتـا د  األورويب-:   وستتبع عن قريب بانشاء هيآت جهوية ،كما يتكون متويل الربنامج من مسامهة ثالثية 

  .  أورو4125000  مسامهة املستفيدين  -  أورو؛ 5.320000احلكومة اجلزائرية
ات ص و م عن طريق تأهيلها ، و تسهيل احلصول على املوارد املالية اليت ويهدف هذا الربنامج اىل حتسني القدرات التنافسية للمؤسس

  تستجيب خلصوصياا و احلصول على املعلومات املهنية ؛ 
  مليارلرية ايطالية لفائدة امل ص و م يف ميادين 52.5شرع يف تنفيذ خط القرض املقدر ب  :     التعاون مع ايطاليا -ب          

  ، نقل التكنولوجيا ، التكوين واملساعدة التقنية و الرباءات الصناعية ؛اقتناء التجهيزات 
    يف اطار التعاون اجلزائري الفرنسي مت ابرام اتفاق مع اللجنة الدائمة لغرف احلرف بفرنسا  لتكوين :  التعاون مع فرنسا -د          

 - سطيف(مع جمموعة من واليات الشرق اجلزائري  "   –ون ر" منشط اقتصادي ، ويتم التحضري ملشروع تعاون الس اجلهوي 48
  " "   الب Alpes-Rhone؛) عنابة و قسنطينة
يف اطار برنامج التعاون مع كندا لتنمية القطاع اخلاص اجلزائري مت االتفاق على اعداد :       التعاون مع كـندا -ه                 

  نشاء صندوق لضمان القروض ؛دراسة اجلدوى اخلاصة باملساعدة التقنية ال
و مت امضاء بروتوكول اتفاق مع تونس يستهدف تبادل التجارب و اخلبارات يف ميادين الدعم و :      التعاون مع تونس - ز        

  املساعدة وتنمية املؤسسات ص و م و مت تنصيب اللجنة التقنية ملتابعة تنفيذ هذا الربوتوكول ؛
  يف اطار التعاون املتعدد األطراف مع البنك االسالمي للتنمية مت:     البنك االسالمي   التعاون مع -ح         

   االتفاق املبدئي على فنح خط متويل للمؤسسات ص و م وكذا تقييم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم 
افسة واحداث مشاتل منوذجية لرعاية وتطوير التعاون مع  معلوماتية ولدراسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية ملواكبة متطلبات العوملة و املن

  الدول األعضاء واليت متلك جتارب متقدمة يف امليدان ؛ كمليزيا و اندنوسيا و تركيا ؛ 
ة             كما مت ابرام اتفاقيات مع جنوب افريقيا ، اليمن ، ونيجرييا للتعاون وتبادل اخلربات يف ميدان املؤسسات ص و م و الصناع

  .التقليدية 
  :بحثخامتة ال

            يظهر مما سبق أنه من خالل الشراكة ميكن االستفادة من جتارب الطرف اخلارجي األجنيب ،ألن جتربة الدول املتقدمة يف جمال 
راكة أن متثل حال مناسبا التسيري والتنظيم و نقل املهارات و ادارة األعمال اليت تعد جتربة رائدة و مثمرة ، باالضافة اىل هذا ميكن للش

ملشاكل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية من حيث احلصول على التمويل واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة  و دخول األسواق اخلارجية 
  .الل انفتاحه على الغريو تعزيز مكانتها يف األسواق الداخلية ،  كما ستسمح هلا باعادة هيكلة رأس ماهلا من خ

و تشكل املؤسسات ص و م مفتاحا لدخول األستثمارات األجنبية  مبختلف أ نواعها سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة ،        
 أكتوبر 17 املؤرخ يف 49/321 ، واملرسوم التنفيذي رقم  1993 أكتوبر 05 املؤرخ يف 93/12باءعتبار أن قانون األ ستثمار رقم 

 1994 أكتوبر 17 املؤرخ قي 94/322 يد املنا طق احلرة ، وكذلك املرسوم التنفيذي رقم  املتعلق بترقية األستثمار وحتد1994
املتعلق بالتنازل عن األمالك الوطنية املوجودة يف املناطق اخلا صة يف اطار ترقية األستثمار،شجعت كلها على النشاط وانشاء واحداث 

ة عن الطلب الداخلي املتزايد للمواطنني وكذلك احالل السلع مثل هذه املؤسسات ص و م د ف  تطوير منتجات جديدة ناجت
املستوردة بالعملة الصعبة  بسلع يصبح  باالمكان انتاجها حمليا ، ضف اىل ذلك ما يترتب عن هذه االستثمارات من احداث ملناصب 

لوجيا واالستفا دة من طرق وتقنيات شغل جديدة تؤ دي فيما بعد اىل زيادة ورفع الطلب الفعال يف السوق ، ناهيك عن نقل التكنو
  .       التنظيم والتسيري والتسويق 
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           فاأل مهية التكمن يف جلب األستثمار األ جنيب فحسب ، بل تتعد ى اىل حميط اقتصادي دويل مالئم ،    و تو فري املناخ 
زمة  والضمانات اليت جتعل املستثمرين يتوافد ون ، خاصة وأن االستثماري املناسب واملالئم ، عن طريق تقد مي احلوافز واالعفاءات الال

اجلزائر بلد لديه امكانيات  معترب ة باءستطاعتها جلب الكثري من املستثمرين الراغبني يف االستثمار يف هذا القطا ع احليوي اذا ما روعيت 
  .راقيلوأخذت بعني االعتبارما ميكن توفريه وعملت على اذالل وختفيف الصعوبات والع

ال خيفى على أحد أن النمو االقتصادي خاصة والتنمية الشاملة عامة مرتبطان ارتباطا وثيقا مبدى االستقرار األمين والسياسي             
  للدولة، ألن هذه األخرية يف حالة توفرها تعمل على تشجيع وترقية االستثمار

  مه على املغامرة بأمواله يف أية دولة يعمل أوال  األجنيب، فمن البديهي أن املستثمر األجنيب وقبل إقدا
  .على تقومي عام لألوضاع األمنية هلذه الدولة، ألن انعدام االستقرار األمين جيعله أكثر تردد يف اختاذ قراره باالستثمار

تهدف يعترب نقطة هامة لتحديد  فيما يتعلق بالوضعية االجتماعية، فكما هو معلوم أن دراسة املستوى املعيشي للبلد املس             
جاذبية البلد من عدمها، ومبا أن املستوى املعيشي لألفراد يتحدد عن طريق معرفة مستوى الدخل، فنجد أن املستثمر األجنيب قبل اختاذه 

العكس، ومبا أن  كلما زاد الدخل زاد الطلب و أيلقرار االستثمار يدرس مرونة الطلب بالنسبة للدخل، ألن الطلب يتأثر ذا األخر
ن ال يستطيعون اقتناء ااجلزائر تتميز يف غالبيتها مبستوى معيشي متدين فإن هذه الوضعية تعد معرقلة لالستثمار األجنيب، ألن أغلبية السك

  هذه السلع، خاصة إذا كانت 
  .تعتمد على تكنولوجيا عالية أو على رؤوس أموال كبرية مما يؤدي إىل ارتفاع أسعارها

الوضعية االقتصادية، فإنه ميكن التماس عدة عراقيل تعيق سياسة الباب املفتوح اليت تبنتها اجلزائر اجتاه تدفقات رؤوس خيص ما وفي     
 باإلضافة إىل عدة عراقيل .األموال األجنبية إليها، كما أا تعمل على عدم تشجيع املتعاملني األجانب على إزالة خماوفها يف هذا اال

ابع قانوين وإداري بريوقراطي وتسويقي إشهاري، كلها تقف كحاجز أمام التحقيق األجنع للمشروع االستثماري أخرى ذات ط
  .للمستثمر األجنيب

ويف األخري خنلص إىل أن االستثمارات األجنبية تعترب مبثابة حافز للنمو االقتصادي والوسيلة املثلى للدول النامية، ألا جتلب رؤوس      
  .لتكنولوجيا اجلديدة املتطورة، واالرتباط بأسواق التصدير وغري ذلكاألموال وا

فاألمهية ال تكمن يف جلب االستثمار األجنيب فحسب، بل تتعدى إىل حميط اقتصادي دويل مالئم، وخاصة توفري املناخ االستثماري 
   .عل املستثمرين يتوافدوناملناسب واملالئم، عن طريق تقدمي احلوافز واإلعفاءات الالزمة والضمانات اليت جت

      من جهة أ خرى عملنا على اظهار الد ور احلقيقي الذي تلعبه املؤ سسات ص و م باءعتبارها احملرك القاعدي لال قتصا د ، اال أن 
ضوع املؤ سسا التحد يا ت اليت تواجه هذا القطاع يف اجلزائر كبرية ، فرغم مرور أكثر من عشرية على االنفتاح االقتصادي اال أن مو
 املتعلق 01/18ت ص و م ال يزال يف طور التأسيس ، حىت وان بادرت الدولة  عن طريق الوزارة املعنية باء عداد قانون توجيهي رقم 

  .بترقية املؤسسات ص و م 
   :النتـا ئـج      

  . املتغريات اخلارجية متيز هذه املؤسسات بكثرة عددها ،تنوع واختالف منتجاا ، وقدرا على التأ قلم مع-1
  .  مسا مهة هذ ه املؤسسا ت يف توفري منا صب الشغل ملختلف املستويات -2 
 رغم تزايد -4...         معاناة املؤسسات ص و م يف اجلزائر من مشاكل عدة أبرزها التمويل، البريوقراطية ،العقار، اجلباية-3 

 يف ظل امضاء اجلزائر التفاقية -5.          عما وصلت اليه  يف البلدان املتقـد مةاملؤسسات ص و م يف اجلزائر اال أا تبقى بعيد ة 
الشراكة مع االحتا د األورويب ،وانضمامها املرتقب للمنظمة العاملية   للتجارة ؛ تسعى الدولة اجلزائرية جاهدة لتأهيل هذه املؤسسات د 

.                 وفق املقاييس املعمول ا دوليا  للصمو د أمام املنتجات العاملية ذات اجلو دة العاليةف الرفع من الكفاءة االنتاجية والقد رة التنافسية 
 تد عيما لبقاء وصمود املؤسسات ص و م يف اجلزائر أمام التحديات والتغريات احلاصلة ، وضعت الوزارة املشرفة على القطاع عدة -6

 غرفة املناولة والشراكة - برامج التأهيل؛- مراكز التسهيل؛- مشاتل للمؤسسات؛- القروض؛ صندوق ضمان-: هياكل متخصصة منها
  .  جملس وطين أستشاري لترقيتها-؛

  :التـو صيـا ت 
  . اقتراح السياسات واالستراجتيات اليت تعمل على حتسني مناخ العمل وحميط وبيئة املؤسسات ص و م -1
  .مة يف جمال دعم املؤسسات ص و م واالستفادة منها يف اجلزائر دراسة جتارب وخربات الدول املتقد-2
  . توفري مناخ استثماري مالئم  لتشجيع الستثمرين احملليني ، وجلب واستقطاب الستثمرين األجانب-3
  . العمل على استحداث قنوات متويلية جديدة خاصة باقراض ودعم املؤسسات ص و م-4
  . بني املؤسسات الكبرية والصغرية  يف التموين االنتاج والتوزيع تعزيز وتشجيع التكامل األقتصادي-5
  . وضع أسس وركائز للشراكة والتكامل االقتصادي العريب باال عتماد على هذا القطاع احليوي والفعا ل-6
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