
 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 مستغانم باديس، ابن الحميد عبد جامعة

 التسيير علوم و التجارية االقتصادية، العلوم كلية

 

 

 كاديمي األماستر ال مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة
 تسيير استراتيجي دولي  : تخصص

 

 

 

 :بعنوان

 

 

 

 

 

 

 

 :إشراف تحت                                                           الطالب: إعداد من

د.  بن شني عبد القادر                                         د         ـــدي مجيــــالعي  

 

 

 

 

 

 

2020-2019  السنة الجامعية:   

  



 

 شكر و تقديــر  
 "وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم و لئن كفرتم فـإن عذابي لشديد" 

 فالشكر األول واألخير هلل عز وجل على نعمه علينا ومنها أنه سخر لنا أناس 

             عمال بقوله صلى هللا عليه وسلم:نأنس بهم في دربنا وذلك 

 يشكر الناس"  " ال يشكر هللا من ال

 وقوله أيضا:

اصطنع إليكم معروفا فجازوه،  فإن عجزمت عن جمازاته فادعوا له حىت تعلموا أّنكم قد   " من
 شكرمت،  فإّن هللا حيب الشاكرين"

كل أساتذة جامعة  تقدم بواسع الشكر والتقدير إىل  وأان يف هذا املقام، إالّ أن أ ال يسعين   
بن شين عبد القادر  :ستاذمستغامن قسم العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري خاصة األ

   ،براهيمي :واألستاذ

 كما ال أنسى شكر شريكة حيايت اليت ساندتين يف إجناز هذا العمل املتواضع،

 والشكر الكبري إىل كل من ساهم من قريب أو من بعيد إلمتام هذا العمل املتواضع.
 

 

 

 

 شكرا لكم    

 



  

 

 

 

 اإلهــداء 

لك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفـارا, ولك الحمد فـارزقنا الجنة واصرف عنا                                                      "اللهم
 بعفوك النار,  ولك الحمد إذ عطفت علينا قـلوب اآلباء ونحن صغارا".

 .إلى خير خلق هللا و هادي األنام، حبيبي رسول هللا عليه الصالة و السالم 

اهدي هذا العمل المتواضع، ثمرة جهدي إلى   كما  ، إلى روح جدي الغالي رحمه هللا وطيب ثراه
و قـل لهما قوال كريما و اخفض لهما جناح    ال تقـل لهما أف و ال تنهرهما"فـ  من قـال فيهما هللا عز و جل

 الذل من الرحمة و قـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 إلى المالك الطاهر...

ذي القـلب الكبير والصدر الحنون، إلى أسمى عاطفة و أحلى ما ينطق به اللسان               "  
 أمي الحنون" أطال هللا في عمرها.

إلى كل األهل واألقـارب، إلى كل األصدقـاء والزمالء،   العزيزة وابنتي،إلى زوجتي    إلى األب الكريم،
 وأخيرا إلى كل من أحببناه وأحبنا وألفناه وألفنا ودللناه على خير ودلنا على خير
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  مقدمة عامة

 

 أ  
 

 املاضي، القرن  من التسعينيات عقد  بداية  منذ  مسبوقة غري حتوالت العاملية االقتصادية الساحة شهدت       
 للتجارة واملضطردة السريعة والزايدة القيود، خمتلف وإزالة األسواق،  فتح  عرب العوملة بوادر  تكريس يف أساسا متثلت

 هذا، كل أدى ولقد  . التنافسية مستوى من الرفع  إىل بدوره أدى والذي التجارية، املبادالت وحجم الدولية
 االندماج بركب االلتحاق حنو وتسابقها تسارعها إىل النامية، الدول منها تعاين كانت اليت املشاكل إىل ابإلضافة

 بسعيها وذلك واملستدامة، الشاملة التنمية إىل الوصول دفيه اجلديدة، التحدايت لواء حتت العاملي االقتصاد يف
 يف تنافسية  مزااي وحتقيق اإلدارية،  واخلربات املهارات  وحتسني  اإلنتاج قواعد  تعزيز  وكذا املعيشة،  مستوى حتسني إىل

  .العامل على اهتانفتاح اقتصاداي إىل منها وسعيا والتصدير، الصناعة جمال
  بداية  ، تغريات عدة األخرية السنوات  خالل اقتصادها شهد  فقد  النامية، الدول من كغريها واجلزائر      

 الشراكة اتفاق نتيجة كان  الذي و (،1998-1995)    واخلوصصة اهليكلي التعديل إىل االقتصادي، ابإلصالح
 للجزائر املرتقب االنضمام إىل ابإلضافة ، 2005 سبتمرب 01 يف التنفيذ  حيز دخل وقد  جزائرية، -األورو

 .املنافسة منطق حيكمها اليت التجارية للمبادالت حترير من أيضا ذلك يتبع   ما و للتجارة العاملية للمنظمة
 اقتصاداي  حمركا و  أساسيا حمورا 1ا منه الصناعية وخاصة املتوسطة و الصغرية املؤسسات قطاع  اعترب د وق        
 واليت املؤسسات، من غريها عن واملتوسطة الصغرية املؤسسات به تتميز ملا ابلنظر وذلك الوطين، االقتصاد  يف فعاال

 قطاع  يف ابألخص و للتشغيل مهما مصدرا تعترب حيث السياسات، وواضعي الباحثني اهتمام حمل منها جعلت
 كما خدمات، و سلع  من الوطين اإلنتاج زايدة يف املسامهة و ، املرونة و  اإلنشاء  سهولة إىل ابإلضافة الصناعة،

 صغرية مؤسسات خلق طريق عن أكرب بشكل يتحقق املناصب وإنشاء خلق أبن  والتقارير الدراسات أثبتت
 أن  " : أكد  الذيOECD  والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة تقرير يف جاء ملا وفقا وهذا ومتوسطة،
 خالل من املناصب، خلق على قادر اقتصادي منو ترقية  يف مهما دورا تلعب اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 اقتصاد كل حلركية مهما عنصرا  تشكل أهنا ،كما لألمم والبيئي  والثقايف االجتماعي، املال رأس يف مسامهتها

 2.املعرفة من كثريا تتطلب قطاعات يف خاصة واالبتكار ابإلبداع لقيامها
 ،1994سنة   القطاع ذاهب خاصة وزارة إنشاء هو االهتمام هذا يرتجم والذي ابلغا، اهتماما اجلرائر  أولته وهلذا      

 بصددها مت  واليت الصناعي، القطاع يف تنشط اليت املؤسسات خاصة وتطويره لتنميته املبذولة اجلهود إىل ابإلضافة
 منظمات من  العديد  إنشاء و املؤسسات، من النوع  هذا تؤطر و ختدم اليت تشريعات و القوانني من العديد  إصدار

 (....التقين الفين، املادي، )املؤسسات هلذه الدعم أنواع مجيع  تقدي  على تعمل اليت الدعم وهياكل
 لتعدادا حيث من تطورا القطاع هذا فعال شهد  فقد  القطاع، هذا لتنمية اجلزائر قبل من املبذولة للجهود ونتيجة
 %2.60، كما أنه ساهم يف نفس السنة أبكثر من 20143 سنة  % 9.66إىل تطوره نسبة وصلت حيث

 
 .(الخاص للقطاع المؤسسات التابعة) االستقاللية بعنصر تتمتع والتي الجزائري، المشرع  عرفها التي المؤسسات  هي دراستنا في الصناعية المتوسطة  و الصغيرة  بالمؤسساتنعني   1
هي منظمة دولية مكونة   OECDواختصارها :  Organisation for Economic Cooperation and Development والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي   2

 .  1948من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مباءيء الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر ، نشأت سنة 
3 Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin de statistique de la PME, N025 ,24 ,année 2014,2013.  
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 بتطويران هذا يتأتى و تنميتها، و تطويرها على العمل جيب ضئيلة نسبة هي و الوطنية، الصادرات إمجايلمن 
 و مستواها من للرفع  وذلك م و ص للمؤسسات املمثل اخلاص القطاع خصوصا احملروقات، خارج للصادرات

 .دوليا كذا و حمليا املنافسة على قادرة جعلها
 يف أمهها يتمثل  اليت التأهيل برامج من للعديد  بتبنيها ذلك و اهلدف، هذا إىل للوصول جاهدة اجلزائر عملت      

 تنمية -)أورو  ED/PME  والثاين األول ميدا برانمج و املتوسطة، و الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربانمج 
 لتأهيل الثاين الوطين برانمج ال أخريا جزائرية،-األورو الشراكة إطار يف جاء الذي و ،(م و ص املؤسسات
 .واملتوسطة الصغرية  املؤسسات

 إشكالية البحث:   :أوال
 واليت  تبنتها اليت املتوالية أو املتزامنة التأهيل برامج رغم و ، القطاع هلذا اجلزائر أولته الذي الكبري االهتمام رغم      

 وكذا الداخلي حميطها أتهيل طريق عن وذلك الصغرية واملتوسطة املؤسسات تنافسية من الرفع  إىل أساسا هتدف
 الصعوابت، و املشاكل من العديد  يعاين هشا قطاعا مازال القطاع هذا أن  إال فيه، تنشط الذي اخلارجي حميطها
للتنظيم والتسيري  الدولية املعايري وفق املنافسة على القدرة عدم منه) املنتظرة األهداف حتقيق على عاجزا جعلته

 حمليا ودوليا(.واالشكال املطروح هنا هو:
 ؟ظل التحوالت االقتصادية الراهنة  يف اجلزائر  يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات هي ما -

 :كاآليتو من خالل هذا اإلشكال ميكننا طرح مجلة من التساؤالت هي  
 ما هو واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟ 1-
ما مدى مسامهة القطاع الصناعي خارج احملروقات ممثال يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف  2-

 ؟مؤشرات االقتصاد الوطين، خصوصا يف ظل االنفتاح االقتصادي اجلديد   الرفع من
ظل التحوالت  يف واملتوسطة، الصغرية املؤسسات قطاع وأتهيل  لدعم اجلزائر  يف املعتمدة الربامج أهم هي ما-3

 االقتصادية الراهنة؟
 عائقا  اجلزائر يف اخلاصة الصناعية املتوسطة و الصغرية للمؤسسات الداخلي ابحمليط املتعلقة املشاكل تعترب هل 4-

 ؟  التأهيل برامج تطبيق أمام
 :التساؤالت من مجلة إىل يقودان التساؤل وهذا      

  يف  اخلاصة الصناعية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الداخلي ابحمليط املتعلقة للمشاكل أتثري عالقة يوجد  هل      
 :التالية اجلوانب خيص فيما املشاكل هذه تتمثل وفيما تنافسيتها، على اجلزائر 

 .(التكنولوجيا استعمال والتحفيز،  التكوين  التنظيم،  و التخطيط)  التسيريي اجلانب -
 .(واحلاسيب املايل التسيري التمويل، مصادر )واحملاسيب املايل اجلانب -
.(التخزين اإلنتاج، التموين،)اإلنتاجي اجلانب -
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 .(السوق التوزيع، الرتويج، السعر، املنتج، )التسويقي اجلانب   -
 عائقا اجلزائر  يف اخلاصة الصناعية املتوسطة و الصغرية للمؤسسات اخلارجي ابحمليط املتعلقة املشاكل تعترب هل 5-

 ؟  التأهيل برامج تطبيق أمام
 :التساؤالت من مجلة إىل يقودان التساؤل وهذا     
 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اخلارجي ابحمليط املتعلقة للمشاكل إحصائية داللة ذات أتثري عالقة يوجد  هل
 :التالية اجلوانب يف املشاكل هذه تتمثل وفيما تنافسيتها، على اجلزائر  يف

 .االقتصادي الواقع  -
 .اخلاصة الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع والداعمة املنظمة والسياسات القوانني -
  تطبيق  أمام عائقا اجلزائر  يف  نفسها املتوسطة  و الصغرية املؤسسات أتهيل  بربامج املتعلقة املشاكل تعترب هل 6-

 هاته الربامج؟
 اثنيا: فرضيات البحث:

 :التالية الفرضيات طرح ميكننا التساؤالت هذه على لإلجابة و
 :األوىل الفرضية

 املشاكل من العديد  يعاين هشا مازال أنه إال واملتوسطة الصغرية املؤسسات من معتربا نسيجا اجلزائر متتلك -
 .والصعوابت

 :ةلثانيا الفرضية
 هذه أن  إال واملتوسطة، الصغرية املؤسسات تنافسية من الرفع  دفهب التأهيل برامج من العديد  اجلزائر تبنت -

 .منها االستفادة ميكن الجملا هذا يف انجحة دولية جتارب يوجد  حني يف منها، املنتظرة األهداف حتقق مل الربامج
 :لثةالثا الفرضية

 ضئيلة تعترب املسامهة هذه أن  إال الوطين، االقتصاد مؤشرات من  الرفع  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تساهم -
 .اجلزائر تشهده الذي اجلديد  االقتصادي االنفتاح ظل يف خاصة احملروقات، قطاع مبسامهة مقارنة
 الدراسة  حدود :اثلثا

 :يلي فيما النظرية الدراسة حدود متثلت
 منذ  هلا التارخيي التطور إىل والتطرق جلزائرية، اخلاصة الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف الدراسة حصر    

 .هذا يومنا إىل االستقالل
  لتنافسية  والتطرق  الشروط، وكذا واألهداف التعاريف بعض يف حصرها مت  التنافسية، موضوع لشساعة نظرا     

 .اجلزائر يف الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات  قطاع
أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.  يف الدراسة حصران هلذا وشاسع  عام التأهيل موضوع إن 
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 :الدراسة أمهية :رابعا
 ـ:ــل وذلك ابلغة أمهية البحث هذا يكتسي

 كغريها اجلزائر و دولة، أي اقتصاد تطوير و تنمية يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تلعبه الذي الكبري الدور 1-
 والذي البرتول على كلي شبه اعتمادا تعتمد  اهنكو  تنويعه خالل من ابقتصادها النهوض إىل تسعى الدول، من

 وهلذا  الدولية، السوق يف أسعاره تقلبات ذلك إىل ابإلضافة انضب، مورد كونه اجلزائر، اقتصاد على خطرا يشكل
 .دائم مورد اهنكو  تطويرها و واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنمية  على اجلزائر  تعمل
  من  النوع  هذا وتنمية لتطوير  إسرتاتيجية أداة ابعتبارها التأهيل  لربامج اجلزائر أولتها اليت الكبرية األمهية 2-

 .أيضا دوليا ال وملا حمليا املنافسة على قادرة جعلها و تنافسيتها، من للرفع  املؤسسات
 أتهيل ملتطلبات التطبيقي ابجلانب وتدعيمه النظري اإلطار بناء يف علمية مسامهة الدراسة هذه تعترب 3-

 .اجلزائر يف الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 :الدراسة أهداف :خامسا
 :يتكاآل هي، األهداف من مجلة حتقيق إىل البحث هذا خالل من نسعى
 الضعف نقاط و القوة نقاط حتديد  و  اجلزائر يف الصناعية املتوسطة و الصغرية املؤسسات واقع  على التعرف 1-
 .فيه تنشط الذي احمليط يف املوجودة التهديدات و الفرص حتديد  و لديها
  مؤشرات  من الرفع  يف مسامهتها مدى وما واملتوسطة، الصغرية املؤسسات قطاع تنافسية  على التعرف 2-

 االنضمام  وكذا األورويب، االحتاد مع  الشراكة اتفاق) املشهود االقتصادي االنفتاح ظل يف خاصة الوطين، االقتصاد
 .(العاملية التجارة ملنظمة املرتقب

 التعرف  ث  ومن ابملوضوع، الصلة ذات  املفاهيم تناول خالل من التأهيل لعملية النظري اإلطار فهم حماولة 3-
 وأهم خصوصا، والصناعية عموما املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتأهيل اجلزائر تبنتها  اليت التأهيل برامج على

 .عليها املتحصل النتائج
 أو ابملؤسسة املتعلقة الداخلية منها سواء واملتوسطة الصغرية املؤسسات هلا تتعرض اليت املشاكل حتديد  4-

 .املؤسسات  من النوع هذا تنافسية على املشاكل هذه أتثري مدى وما فيه، تنشط الذي ابحمليط املتعلقة اخلارجية
 .اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات على التعرف 5-

 :البحث يف املستخدمة واألدوات املستخدم املنهج:سادسا
 مجع  يستدعي الذي التحليلي، الوصفي املنهج نتبع  سوف املطروحة التساؤالت على اإلجابة أجل من      

 . نتائج إىل للوصول والتحليل الوصف عملية  لتسهيل دقيقة معلومات
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 البحث هيكل : سابعا
 أتهيل  متطلبات على التعرف دفهو  فيه، املطلوبة العلمية األصالة جتسيد  وبغية البحث هذا إلجناز منا عياس      

 إىل الدراسة بتقسيم  قمنا الدراسة، فرضيات واختبار اجلزائر،  يف اخلاصة الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 يف املطروحة واإلشكالية للموضوع، األساسية األبعاد خمتلف خالهلا من نطرح مقدمة تسبقها فصول، ثالثة

  أفاق  تليها التوصيات، من مجلة إىل إضافة إليها، توصلنا اليت النتائج خالهلا من خنلص خبامتة وتنتهي الدراسة،
 :يلي فيما الدراسة فصول متثلت وقد  .البحث
  تسليط  الفصل هذا يف حناول ، واملتوسطة الصغرية مؤسساتاألسس النظرية لل بعنوان  األول الفصل        
ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وإبراز أمهيتها يف االقتصاد وماهي اجلانب النظري املتعلق ابلتعريف  على الضوء

 املشاكل واملعوقات اليت حتول دون املسامهة الفعالة يف االقتصاد الوطين.
  توضيح مت  الفصل هذا خالل من ،أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بعنوان  الثاين الفصل     

النظري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأهم الربامج اليت تبنتها الدولة لتحقيق ذلك ابإلضافة إىل  اإلطار
 لبات عملية أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.متط

من واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ضل جهود الدولة اجلزائرية لتأهيلها،  بعنوان  الثالث الفصل      
ل هذا الفصل تطرقنا ألمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري ابإلضافة اىل آليات وهياكل خال

 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر. 
 التطبيقي، أو النظري اجلانب من سواء  إليها، توصلنا اليت النتائج أهم فيها نستعرض خبامتة، الدراسة لنختم     

 .البحث آفاق وأخريا واالقرتاحات، التوصيات من مجلة إىل ابإلضافة
 اثمنا: الدراسات السابقة

 من النوع هذا طبيعة وخصائص واملتوسطة، الصغرية املؤسسات موضوع الدراسات من العديد  تناولت لقد       
 من العديد  أيضا وهناك هبا، والنهوض تطويرها هلا، وسياسات تتعرض اليت واملشاكل واقعها، وكذا املؤسسات،

 على اطالعنا وحسب أنه  أال الصناعية، االسرتاتيجيات اجلزائر،  يف وواقعها الصناعة تناولت اليت الدراسات
 واملتوسطة، الصغرية املؤسسات أتهيل موضوع تناولت اليت الدراسات من حمدود عدد وجدان السابقة الدراسات

 أهم على التعرف وكذا اجلزائر،  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات واقع  معرفة أوال سنحاول الدراسة هذه خالل ومن
 هذا  أتهيل متطلبات أهم على التعرف وابلتايل تنافسيتها، من حتد  واليت املؤسسات هذه منها تعاين اليت املشاكل

 .املؤسسات من النوع
 :الدراسة مبوضوع عالقة وهلا عليها االطالع مت  اليت الدراسات أهم نذكر الصدد هذا ويف      

 أطروحة دكتوراه، املدرسة العليا للتجارة بعنوان: 2011/2012دراسة أزواو ملياء  -1
La politique de mise à niveau des PME/PMI Algériennes : objectifs, bilan et perspectif
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 اجلزائر قبل من املتبناة التأهيل سياسة هل :التالية اإلشكالية على اإلجابة دراستها خالل من الباحثة حاولت       
 املنهج الباحثة استخدمت اإلشكالية هذه على ولإلجابة اجلزائرية؟، املؤسسات تنافسية على اإلجيايب األثر هلا  كان

  النظرية  األسس  األول الفصل يف تناولت فصول أربع  إىل للدراسة تقسيمها خالل من وهذا  التحليلي، الوصفي
 الذي الثالث للفصل التأهيل، لتنتقل لعملية النظرية املقارابت مجيع  فيه فتناولت الفصل الثاين أما التنافسية، ملفهوم

  واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل وسياسات اسرتاتيجيات مجيع  توضيح خالل من اجلزائرية التجربة فيه تناولت
دراسة   الباحثة فيه حاولت والذي الدراسة، يف التطبيقي الفصل يعترب والذي واألخري الرابع  الفصل أما اجلزائر،  يف
 :التاليتني الفرضيتني نفي  أو صحة اختبار خالل من وذلك اجلزائرية، املؤسسات تنافسية  على التأهيل  برامج أثر

-  H0     التأهيل عملية بعد  تنافسيتها تساوي التأهيل عملية قبل  اجلزائرية املؤسسات تنافسية  
- Ha    التأهيل عملية بعد  تنافسيتها من أقل  التأهيل عملية قبل  اجلزائرية املؤسسات تنافسية 

 يف  تنشط مؤسسة  67 على حتوي كانت اليت الدراسة لعينة اإلحصائي التحليل  على الباحثة اعتمدت وقد         
  كبرية  مؤسسة 27 و ، ومتوسطة صغرية مؤسسة 40 من العينة  تتكون  ابلتأهيل، وقامت القطاعات، مجيع 

، معتمدة على معطيات وزارة الصناعة 2008-1997 من املمتدة الفرتة يف الدراسة كانت وقد  احلجم،
 الباحثة استعملت مستقل، متغري التنافسية متغري وابعتبار االستثمار، وترقية واملتوسطة واملؤسسات الصغرية

، واخريا منوذج االحندار wilcoxon، واختبار studentاختبار يف واملتمثلة تقنيات ثالث الفرضيات، الختبار
 املتعدد، وقد توصلت الباحثة إىل النتائج التالية:

 إلطار تفتقد  الربامج هذه أن  إال برامج، عدة على اعتمدت اجلزائرية املؤسسة أتهيل يف اجلزائر سياسة أن  -
 حسب وحمددة موحدة غري الربامج هاته عمل منهجية أن  كما بينها، فيما والتكامل التواصل هلا يؤمن مرجعي،

 بسبب وهذا عملها، يف النجاعة هلا يضمن مما بينها، فيما والتقارب للشفافية تفتقد  أهنا كما الدولية، املنظمات
 .املستهدفة للمؤسسات ابلنسبة أو للدولة ابلنسبة سواء وواضحة حمددة أهداف وجود عدم

  تنافسيتها، من للرفع  ملحة ضرورة يبقى اجلزائرية  املؤسسات أتهيل أن  إال املالحظة، النقائص كل من ابلرغم -
 االنفتاح ظل يف خاصة اجلزائري، االقتصاد تنافسية من الرفع  وابلتايل اجلزائري، الصناعي للنسيج ابلنسبة وخاصة

 .األورويب االحتاد مع  الشراكة نتيجة جاء الذي اجلزائري االقتصاد يشهده الذي
 :أن  أي الدراسة فرضيات صحة أثبتت كلها التطبيقية الدراسة خالل من عليها املتحصل النتائج إن    -

 أحدثته التغيري الذي ألن  التأهيل، عملية بعد  تنافسيتها تساوي التأهيل عملية قبل اجلزائرية املؤسسات تنافسية
 تغيري عن عبارة  هو اجلزائرية املؤسسات تنافسية   الدراسة(على اجلزائرية)عينة املؤسسات على املطبقة التأهيل برامج
 .فقط رمزي
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 قياس ، جامعو أبو بكر بلقايد تلمسان بعنوان "دكتوراهأطروحة  2012/2013دراسة حسني حيي  -2
 العريب" املغرب دول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل برامج فعالية

  أتهيل  برامج سامهت مدى أي إىل :التالية اإلشكالية على اإلجابة دراسته  خالل من الباحث حاول      
 قياس ميكن وكيف العريب، املغرب دول ملؤسسات التنافسية  القدرات زايدة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 منهج إىل ابإلضافة التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم اإلشكالية هذه على ولإلجابة فعاليتها؟
  :ل  فيه تعرض فصول، أربعة حيوي والذي نظري قسم ني،قسم إىل دراسته  تقسيم خالل من وهذا  االستقرائي،

 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل لربامج ث  عموما، واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل عملية فهم أمهية
 برامج  فعالية لقياس فيه تعرض حيث التطبيقي القسم فيمثل اخلامس الفصل أما واجلزائر، واملغرب، تونس،  من كل

 والتعليق التأهيل لربامج قياس متثل جداول إعداد خالل من واجلزائر، وذلك واملغرب، تونس، من كل يف التأهيل
 :التالية النتائج أهم إىل الباحث توصل وقد  عليها،

 املهنية  كاجلمعيات أخرى جلهات إشراكها وعدم التأهيل برامج وتسيري ابإلشراف املكلفة اجلهات أداء ضعف  -
 واجلزائر(، خللق املغرب التأهيل)حالة عملية يف املؤسسات بولوج التسريع  يف تساعد  كي  فعال بشكل املتخصصة

 .التأهيل بربامج الصلة ذات اهليئات بني املنافسة من نوع
 حماوالت كل تعيق واليت اجلزائر(،  التأهيل)حالة برامج حول دقيقة رمسية وإحصائيات بياانت لقاعدة غياب  -

 .وتنفيذها التأهيل إسرتاتيجية بوضع  املكلفة العمومية السلطات وتوجيه ملساعدة الرامية اجلادة التقييم
 يف تساعدها ال كوهنا التأهيل عمليات على اإلقدام عن املؤسسات عزوف إىل يؤدي املالية املساعدات ضعف   -

 .املؤسسات هلذه املرتاكم املايل العبء من التخفيف
 االستثمار  متويل  يف احلقيقي بدورها تقم  مل  زالت ال اليت األخرية هذه والبنوك،  املؤسسات بني الروابط ضعف  -

 .كافية ضماانت وجود عدم بسبب مؤسسات وإنشاء
  بسبب خصوصا، األوىل مرحلته يف أو  بدايته عند  التأهيل برامج عن  تتخلى املؤسسات من مرتفع  عدد وجود  -

 يدفع  جديدة تكنولوجيا بروز أو التقييم  إعادة مشاكل يطرح  مما  املنح، وصرف ابلدراسة املرتبطة املدة طول
 .واجلزائر( املغرب حاليت من سابقاهتا) بدال عليها احلصول يف الرغبة إىل املعنية ابملؤسسات

  إىل  تسعى املؤسسات من جيعل ما وهذا ومتجددة مستمرة عملية هي  الصناعية املؤسسات أتهيل  سياسة  -
 عليه، والتدريب انتقاؤه يتم  ونظام نسق  هو  بل ميكن اكتساهبا رزمة التأهيل  تعترب وال ،  الزمن عرب أدائها حتسني

 وإعادة اهليكلة اإلبداع تشمل جديدة بوظائف القيام إىل العمومية ابلسلطات أخرى جهة من يدفع  ما وهذا
 .والتكيف والتحول ابلتأقلم  تتعلق مشكالت من ذلك يرافق ما ابلرغم احلديث التسيري إىل لالنتقال
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 االقتصادي االنفتاح أثر كيف :التالية اإلشكالية على اإلجابة دراستها خالل من الباحثة حاولت لقد         
 على ولإلجابة التونسية؟ الصناعية املؤسسات إنتاجية على املاضي القرن  تسعينيات بداية منذ  تونس شهدته الذي
 األول جزئني إىل دراستها قسمت حيث القياسي، واألسلوب الوصفي، األسلوب الباحثة استخدمت التساؤل هذا

 تعرضت ث  تونس، يف عموما االقتصادية املؤسسات حيكم الذي والقانوين االقتصادي العام اإلطار إىل فيه تعرضت
  املؤسسات أتهيل لربامج وأخريا واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع وابألخص تونس، يف الصناعي القطاع إىل

 املؤسسات على القتصادي االنفتاح أتثري فيه الثاين فتناولت اجلزء أما .تونس يف الصناعية واملتوسطة الصغرية
 الفرتة يف لإلحصاءات الوطين املعهد  إحصاءات على دراستها  يف اعتمدت الباحثة أن  حيث بتونس، الصناعية

 عينة من ℅ 70 صناعية، مؤسسة 114 تضم كانت الدراسة عينة أن  ،حيث 2003 إىل 1998 من املمتدة
 )أداء بني إجيابية عالقة يوجد  :التالية الفرضية نفي أو إلثبات وذلك ومتوسطة، صغرية هي مؤسسات الدراسة

 :التالية النتائج إىل دراستها خالل من الباحثة توصلت وقد  .التصدير عملية وبني الصناعية املؤسسات اإلنتاجية(
 .التصدير أسواق ستدخل اليت هي فقط إنتاجا   األكثر الشركات أن  قياسيا افرتاض تؤكد  األوىل النتيجة   -
)املصدرة( يف  الدولية أسواق إىل الداخلة املؤسسات إنتاجية منو على سليب أتثري وجود فهي الثانية النتيجة أما  -

 فرتة الدراسة.
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 -غرداية  والية حالة  دراسة – اجلزائر يف االقتصادية  التنمية  يف ودوره اخلاص الصناعي القطاع جتربة 
 يف الصناعي اخلاص القطاع استطاع هل :التالية اإلشكالية على اإلجابة دراسته خالل من الباحث حاول      

  من  له خطط ما وفق  ، له ومكمال العام للقطاع داعما يكون  وأن  االقتصادية، التنمية عملية يف يساهم  أن  اجلزائر 
ويف   اجلزائر  يف  والسياسي واالجتماعي االقتصادي التطور مراحل من مرحلة كل يف اجلزائر  يف القرار صانعي طرف
حتليل   منهج إىل ابإلضافة والتارخيي، الوصفي املنهج الباحث استخدم اإلشكالية هذه على ولإلجابة ؟ العامل

  التصنيع،  اسرتاتيجيات : من لكل فيه تعرض نظري قسم ، قسمني إىل دراسته تقسيم خالل من وهذا املضمون،
  للقطاع فيه تعرض تطبيقي وقسم اهليكلي، التعديل برامج إىل ث  واملتوسطة الصغرية املؤسسات اخلصخصة،

 :التالية النتائج إىل توصل  وقد  غرداية، منطقة على مركزا ابجلزائر اخلاص الصناعي
 عدم بسبب وذلك التنمية، عملية يف له املنوط الدور عن بعيدا يعد  ابجلزائر اخلاص الصناعي القطاع أن       

  ،اخلاصة االستثمارية املشاريع  إنشاء تصاحب اليت اإلدارية التعقيدات إىل هذا ويرجع  ، السياسية للقيادة ارتياحه
  يف  استثماراته يركز مازال اخلاص الصناعي القطاع أن  كما والتشريعات الغامضة، القوانني من اهلائل  للكم ابإلضافة

 ضمن يعمل وال السريعة، الرحبية ذات القطاعات يف أو الواسع، االستهالك ذات  الغذائية الصناعات قطاع
.شاملة وطنية اسرتاتيجية 
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 البحث صعوابت :اتسعا
 موضوع تناولت اليت الكتب شح هامهأ نذكر للدراسة، إعدادان أثناء الصعوابت من مجلة ىلإ تعرضنا لقد       

 امجبرب  اصةاخل وكذا ، توسطةوامل ةالصغري  ؤسساتابمل تعلقةامل علوماتوامل البياانت مجع  صعوبة إبسهاب، التأهيل
 فيما املعلومات وتضارب فواختال صادر،امل لتعدد ضافةابإل ققة،احمل للنتائج  ابلنسبة خاصة التأهيل،
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 األول مقدمة الفصل

ـــــزداد اهتمـــــام احلكومـــــات والبـــــاحثني �ملؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية يومـــــا بعـــــد يـــــوم إدراكـــــا منهـــــا للـــــدور       ي

ــــــــــة  ــــــــــة، وخاصــــــــــة يف جمــــــــــاالت التنمي ــــــــــة املتقدمــــــــــة منهــــــــــا والنامي ــــــــــه يف االقتصــــــــــاد�ت العاملي ــــــــــذي تلعب احملــــــــــوري ال

أصـــــبح يعتمـــــد وبشـــــكل كبـــــري علـــــى هـــــذه املؤسســــــات يف االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة حيـــــث أن االقتصـــــاد العـــــاملي 

حتقيـــــــق التنميـــــــة علـــــــى مســـــــتوى مجيـــــــع ا�ـــــــاالت واألصـــــــعدة ســـــــواء كانـــــــت حمليـــــــة أو إقليميـــــــة أو علـــــــى املســـــــتوى 

  العاملي.

ولقـــــــد اســـــــتطاعت املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية أن تـــــــربهن علـــــــى قـــــــوة الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه �لـــــــرغم مـــــــن     

ـــــيت تعـــــرتض ـــــك مـــــن ســـــبيل منوهـــــا وتوســـــعها ويف ظـــــل التحـــــد�ت الـــــيت تقـــــف أ املعوقـــــات واملشـــــاكل ال مامهـــــا، وذل

خـــــالل اخلصـــــائص الـــــيت تتميـــــز �ـــــا والـــــيت جتعلهـــــا قابلـــــة للتـــــأقلم مـــــع مجيـــــع االقتصـــــاد�ت مهمـــــا اختلفـــــت درجـــــة 

ـــــــديها ويف هـــــــذا الفصـــــــل ســـــــنحاول توضـــــــي ـــــــوفرة ل ـــــــات املت ـــــــيت تعـــــــاجلالنمـــــــو واإلمكاني ـــــــة ال  ح أهـــــــم املفـــــــاهيم النظري

  سات املتوسطة والصغرية من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:موضوع املؤس

 ما هو مفهوم املؤسسات املتوسطة والصغرية ؟ -

 فيما تتمثل أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية ؟ وما هي مصادر وأساليب متويلها؟ -

ـــــيت تواجههـــــا املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية ؟ ومـــــا هـــــي أســـــاليب  - ـــــات ال دعمهـــــا مـــــا هـــــي املشـــــاكل واملعوق

 وأدوات تنميتها؟ وما هي التحد�ت املستقبلية اليت تواجهها؟
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  املبحث األول: ماهية املؤسسات املتوسطة والصغرية.

�قتصــــــاد�ت الــــــدول �لــــــرغم مــــــن الــــــدور الكبــــــري الــــــذي تلعبــــــه املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية يف االرتقــــــاء      

تـــــزال هنـــــاك جمموعـــــة مـــــن اإلشـــــكاليات والتســـــاؤالت الـــــيت تواجـــــه الناميـــــة واملتقدمـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء، إال أنـــــه ال 

هــــذه املؤسســــات، منهــــا مــــا هــــو متعلــــق بتعريفهــــا، ومنهــــا مــــا يتعلــــق �شــــكاهلا وخصائصــــها وهــــذا مــــا يرتتــــب عنــــه 

 لصــــــعو�ت كبــــــرية أمــــــام املهتمــــــني �ــــــذا النــــــوع مــــــن املؤسســــــات بشــــــأن السياســــــة الــــــيت يتعــــــني اختيارهــــــا مــــــن أجــــــ

رقيـــــــة هـــــــذه املنظومـــــــة املؤسســـــــاتية الـــــــيت تتجســـــــد يف منظومـــــــة املؤسســـــــات املتوســـــــطة مواصـــــــلة النهـــــــوض ودعـــــــم وت

  والصغرية.

  تقسيم هذا البحث إىل: توقد ار�ي    

  املطلب األول: مفهوم املؤسسات املتوسطة والصغرية.

  املطلب الثاين: أشكال املؤسسات املتوسطة والصغرية.

  املطلب الثالث: خصائص ومميزات املؤسسات املتوسطة والصغرية.
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  املطلب األول: مفهوم املؤسسات املتوسطة والصغرية.   

لقــــــد اختلــــــف املختصــــــني حــــــول وضــــــع مفهــــــوم موحــــــد للمؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية ووضــــــع احلــــــدود       

الــــيت يـــــتم �ــــا الفصـــــل بينهــــا وبـــــني املؤسســــات األخـــــرى، وذلــــك بســـــبب تعــــدد املعـــــايري الــــيت حيـــــدد �ــــا مفهـــــوم أو 

ـــــة إىل تبـــــين ـــــدول واهليئـــــات، وهـــــذا مـــــا دفـــــع بكـــــل دول ـــــع ال ـــــني مجي تعريـــــف  تعريـــــف هلـــــذا النـــــوع مـــــن املؤسســـــات ب

  خاص مييزها وذلك حسب درجة منوها وإمكانيتها وقدرا�ا االقتصادية ومستوى التقدم التقين فيها.

  أوال: معايري تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية.     

 للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية، وذلـــــكهنـــــاك جمموعـــــة مـــــن املعـــــايري الـــــيت يـــــتم مـــــن خالهلـــــا حتديـــــد تعريـــــف      

حســـــب اهلـــــدف مـــــن التعريـــــف، إال أن كـــــل هـــــذه املعـــــايري تـــــدور حـــــول اجتـــــاهني أساســـــيني يعتـــــربان مفتـــــاح تعريـــــف 

  : االجتاه الكمي واالجتاه النوعي، وسنحاول توضيح هذين االجتاهني:1هذه املؤسسات ومها

  االجتاه الكمي: -1

ـــــى جمموعـــــة مـــــن  �ـــــتم      ـــــى أســـــاس واعتمـــــادا عل ـــــة بتصـــــنيف املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية عل املعـــــايري الكمي

ــــــة واالقتصــــــادية الــــــيت تــــــربز الفــــــوارق بــــــني األحجــــــام املختلفــــــة للمؤسســــــات،  الســــــمات الكميــــــة واملؤشــــــرات النقدي

  واليت نذكر منها،

ما وشـــــيوعا وذلـــــك ألنـــــه يســـــمح يعتـــــرب هـــــذا املعيـــــار مـــــن أكثـــــر املعـــــايري اســـــتخدا معيـــــار حجـــــم العمـــــال:-1-1

�ملقارنــــــة بــــــني املشــــــاريع يف خمتلــــــف البلــــــدان وبــــــني خمتلــــــف النشــــــاطات مــــــن خــــــالل تعــــــداد العمــــــال يف املشــــــروع، 

  :2ومن مزا� االعتماد على هذا املعيار

  البساطة يف التطبيق -

 السهولة يف املقارنة -

 الثبات النسيب -

 توافر البيا�ت مقارنة �ملعايري األخرى. -

                                                           
 

واقعھ، أھمیتھ وشروط تطبیقھ): حالة الصناعات الصغیرة   المؤسسات المتوسطة والصغیرة بالجزائر(التسییر االستراتیجي في سلطاين دمحم رشدي،  -) 1      

.41، ص2006إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة دمحم بوضياف ، املسيلة، مذكرة ماجسترب، ختصص  والمتوسطة بوالیة بسكرة،  
 

لرقط -)
 

مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرةدور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في االقتصادیات النامیة ومعوقات تنمیتھا، فریدة، وآخرون، 
 2

   
  .02، ص 2003ماي  25/28والمتوسطة وتطور دورھا في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیةوعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
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إال أن هنـــــــاك صـــــــعوبة يف تعريـــــــف املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية اعتمـــــــادا علـــــــى معيـــــــار حجـــــــم العمـــــــال       

ويرجـــــــع هـــــــذا إىل الغمـــــــوض الـــــــذي يكتنـــــــف هـــــــذا املعيـــــــار والـــــــذي يطرحنـــــــا إىل طـــــــرح جمموعـــــــة مـــــــن التســـــــاؤالت 

  مثل:

هـــــل يكفـــــي أن يعمـــــل عـــــدد معـــــني مـــــن العمـــــال يف مؤسســـــة مـــــا حـــــىت نقـــــول أن هـــــذه املؤسســـــة صـــــغرية أو  -

 سطة؟متو 

وهــــل املؤسســـــتني اللتــــني يشـــــتغل فيهمــــا نفـــــس العــــدد مـــــن العمــــال مهـــــا بــــنفس احلجـــــم ؟ مهمــــا اســـــتخدمتا  -

 من تكنولوجيا؟ 

  ــــــذي يطرحــــــه هــــــذا ــــــاقض واإلشــــــكال ال ــــــب هــــــذا املعيــــــار معــــــايري أخــــــرى مكملــــــة تغطــــــي التن وهلــــــذا يتطل

 التعريف.

يعتــــــرب رأس املــــــال أو قيمــــــة االســــــتثمار أحــــــد املعــــــايري الكميــــــة  معيــــــار رأس املــــــال أو قيمــــــة االســــــتثمار: -1-2

الـــــبعض الـــــيت تســـــتعمل للتمييـــــز بـــــني املؤسســـــات الكبـــــرية واملؤسســـــات األخـــــرى، و�ســـــتخدام هـــــذا املعيـــــار يعـــــرف 

املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية علــــــى أ�ــــــا تلــــــك املؤسســــــات الــــــيت ال يتجــــــاوز فيهــــــا رأس املــــــال املســــــتثمر حــــــدا 

ــــــف � ــــــار وحــــــده غــــــري  أقصــــــى معــــــني خيتل ــــــة ودرجــــــة النمــــــو االقتصــــــادي وغريهــــــا، إال أن هــــــذا املعي خــــــتالف الدول

كــــــــاف، لكــــــــون هنــــــــاك بعــــــــض املؤسســــــــات املتوســــــــطة والصــــــــغرية الــــــــيت تعتمــــــــد  علــــــــى تكثيــــــــف عــــــــدد العمــــــــال 

لالســـــــتفادة مـــــــن التقليـــــــل يف رأس املـــــــال، وهنـــــــاك مؤسســـــــات أخـــــــرى يكـــــــون فيهـــــــا رأس املـــــــال املســـــــتثمر للعامـــــــل  

ون عـــــدد العمــــال قليــــل لــــذلك يســـــتخدم هــــذا املعيــــار كمعيــــار مكمـــــل ملعيــــار عــــدد العمـــــال أو كبــــري و�لتــــايل يكــــ

  .1غريه من املعايري األخرى 

ـــــاج: -1-3 ـــــة اإلنت ـــــار كمي تتصـــــف املؤسســـــات بصـــــغر احلجـــــم بســـــبب اخنفـــــاض احلصـــــة الســـــوقية ويصـــــلح  معي

ـــــار  ـــــيت تتميـــــز يف املؤ هـــــذا املعيـــــار يف املؤسســـــات ذات الطـــــابع الصـــــناعي وال يصـــــلح هـــــذا املعي سســـــات األخـــــرى ال

�لطــــــــــابع اخلــــــــــدمايت واإلنتــــــــــاجي أو املؤسســــــــــات متعــــــــــددة املنتجــــــــــات لصــــــــــعوبة تقيــــــــــيم املخرجــــــــــات وال يصــــــــــلح 

  لالستخدام مبفرده لكونه يتطلب التعديل بصفة مستمرة حسب متغريات األسعار ومعدالت التضخم.

                                                           
.30، ص 2006نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب ، الجزائر، الطبعة األولى،  –) 

1
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 املؤسســـــات الكبـــــرية واملؤسســـــات يســـــتخدم هـــــذا املعيـــــار كوســـــيلة للتفرقـــــة بـــــني معيـــــار قيمـــــة املبيعـــــات: -1-4

املتوســـــــــطة والصـــــــــغرية وهـــــــــو صـــــــــاحل للتطبيـــــــــق علـــــــــى مجيـــــــــع نشـــــــــاطات هـــــــــذه املؤسســـــــــات (صـــــــــناعية، إنتاجيـــــــــة، 

  .1خدماتية) وهذا �لرغم من الصعوبة يف احلصول على املعلومات والبيا�ت الدقيقة

ــــــــار القيمــــــــة املضــــــــافة: -1-5 بعــــــــد اســــــــتبعاد قيمــــــــة يقصــــــــد �لقيمــــــــة املضــــــــافة صــــــــايف إنتــــــــاج املؤسســــــــة  معي

ـــــــار للتطبيـــــــق يف جمـــــــال النشـــــــاط الصـــــــناعي،  املســـــــتلزمات الوســـــــيطة واملشـــــــرت�ت مـــــــن الغـــــــري، ويصـــــــلح هـــــــذا املعي

ولكنـــــه غـــــري صـــــاحل يف إجـــــراء املقـــــار�ت بـــــني األنشـــــطة والقطاعـــــات املختلفـــــة، هـــــذا إىل جانـــــب صـــــعوبة حســـــاب 

  رية.تكلفة املستلزمات والقيمة املضافة يف املؤسسات واملشاريع الصغ

ـــــة مـــــع      ـــــين األكثـــــر وضـــــوحا �ملقارن ـــــرغم مـــــن االنتقـــــادات الـــــيت وجهـــــت ملعـــــايري االجتـــــاه الكمـــــي إال أ�ـــــا تب و�ل

ــــا  ــــاس وهــــذا ظــــاهر� فقــــط فانــــه يبقــــى معقــــد عملي ــــرغم مــــن ســــهولته وبســــاطته يف القي ــــوعي، و�ل معــــايري االجتــــاه الن

  ومل ميكن من خلق وإجياد تعريف موحد هلذا النوع من املؤسسات.

وهـــــو يعـــــرب عـــــن صـــــفات وخصـــــائص معنويـــــة وغـــــري كميـــــة معينـــــة تـــــرتجم مـــــن خـــــالل  االجتـــــاه النـــــوعي: -2

  :2املعايري التايل

ـــــوع مـــــن املؤسســـــات جنـــــد أن املالـــــك االســـــتقاللية واملســـــؤولية:  -2-1 ـــــتمعن يف اهليكـــــل التنظيمـــــي هلـــــذا الن �ل

ـــــة، وهـــــو هـــــو املســـــري واملشـــــرف علـــــى تنفيـــــذ وتســـــيري معظـــــم وظـــــائف املؤسســـــة دون تـــــدخل  مـــــن اهليئـــــات اخلارجي

الــــــذي يتــــــوىل اختــــــاذ القــــــرارات ويتحمــــــل املســــــؤولية الكاملــــــة اجتــــــاه الغــــــري �لنيابــــــة عــــــن املؤسســــــة ولــــــه االســــــتقاللية 

  .3التامة يف اإلدارة والتسيري ويف العمل

ت إحــــــدى أهــــــم املعــــــايري املتعامــــــل �ــــــا يف ميــــــدان التفرقــــــة بــــــني املؤسســــــايعتــــــرب معيــــــار امللكيــــــة  امللكيــــــة: -2-2

ـــــان �بعـــــة إىل  ـــــة يف هـــــذه املؤسســـــات معظـــــم األحي املتوســـــطة والصـــــغرية مـــــن اجلانـــــب النـــــوعي حيـــــث تكـــــون امللكي

  القطاع اخلاص إال يف بعض احلاالت أين تكون ذات طابع عمومي.

                                                           
.06،ص :2006، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر،سسات الصغیرة والمتوسطة للرفع من قدراتھا التنافسیة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة أعمال صالحي سلمى، تأھیل المؤ   (1  

 

 
،محملة من الموقع          03، ص 2009، 41دور المؤسسات المتوسطة والصغیرة في التخفیف من حدة البطالة في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد  ،) جمال الدین سالمة

2
  

.02/07/2019تاریخ التحمیل    ,   www.ULUM.NL 
 

التجربة المغربیة في ترقیة وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرة        عبد القادر عطوي، دومي سمراء، ) 
3
  

,04، ص :  2003ماي  25/28والمتوسطة  وتطور دورھا في االقتصادیات المغربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،   
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تكــــــون احلصــــــة الســــــوقية يف املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية ضــــــعيفة بســــــبب حمليــــــة  احلصــــــة الســــــوقية: -2-3

ضـــــــــيق األســـــــــواق الـــــــــيت توجـــــــــه إليهـــــــــا منتجا�ـــــــــا، �إلضـــــــــافة إىل املنافســـــــــة بـــــــــني هـــــــــذه نشـــــــــاطها و إمكانيتهـــــــــا و 

املؤسســـــات بســـــبب تشـــــابه اإلمكانيـــــات وظـــــروف العمـــــل علـــــى غـــــرار املؤسســـــات الكبـــــرية الـــــيت تكـــــون حصـــــتها 

ــــــني  ــــــتم �ــــــا التفرقــــــة ب ــــــين ي ــــــة ال ــــــرب مــــــن املعــــــايري النوعي ــــــار احلصــــــة الســــــوقية يعت ــــــرية، إذن فمعي الســــــوقية مرتفعــــــة وكب

  سسات على اعتبار الرتابط الذي جيمع بني خمرجات هذه املؤسسات والسوق.املؤ 

ــــــا: -2-4 ــــــيت تســــــتخدمها بســــــبب  التكنولوجي ــــــا ال ــــــز املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية ببســــــاطة التكنولوجي تتمي

  .1الكثافة النسبية يف عدد العمال والقلة يف رأس املال

  �نيا: تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية.      

وإلظهـــــــار التبـــــــاين بـــــــني التعـــــــاريف املختلفـــــــة للمؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية ، ار�ينـــــــا إدراج جمموعـــــــة مـــــــن     

  التعاريف قدمت من خالهلا بعض اهليئات والدول مفهومها هلذا النوع من املؤسسات.

ـــــدويل للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية: -1 ـــــك ال ـــــف البن ـــــوع مـــــن  تعري ـــــدويل هـــــذا الن ـــــك ال ويعـــــرف البن

 10ت اســـــتنادا إىل معيـــــار عـــــدد العمـــــال، ويصـــــنف املؤسســـــات الصـــــغرية تلـــــك الـــــيت يعمـــــل �ـــــا مـــــا بـــــني املؤسســـــا

ـــــيت تشـــــغل مـــــا بـــــني  50إىل  ـــــوق  100إىل  50عامـــــل، أمـــــا ال عامـــــل فهـــــي تصـــــنف كمؤسســـــة متوســـــطة، ومـــــا ف

 .2فهي مؤسسة كبرية

ـــــــف هيئـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة للمؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية: -2 لقـــــــد اســـــــتندت هيئـــــــة األمـــــــم  تعري

املتحـــــدة يف دراســـــة هلـــــا عـــــن احملاســــــبة يف املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية علــــــى معيـــــارين ومهـــــا العمالـــــة واحلجــــــم، 

 :3وذلك بعدما أفادت بعدم وجود تعريف موحد هلدا النوع من املؤسسات، وقد قسمتها إىل

جـــــــزء وال يتجـــــــاوز رقـــــــم  50أقـــــــل مـــــــن املؤسســـــــة الصـــــــغرية : الصـــــــغرية توافـــــــق معـــــــايري االســـــــتقاللية وتشـــــــغل  -

 ماليني أورو سنو�. 5ماليني أورو، أو ال يتعدى ميزانيتها  7أعماهلا  السنوي 

جــــــــزء، ورقــــــــم  250املؤسســــــــة املتوســــــــطة: توافــــــــق هــــــــي كــــــــذلك معــــــــايري االســــــــتقاللية  وتشــــــــغل أقــــــــل مــــــــن  -

 ورو سنو�.ماليني أ 27ماليني أورو، أو ال يتعدى ميزانيتها  40أعماهلا السنوي ال يتجاوز 

                                                           
5، ص:2004وجیھ بدوي، تنمیة المشروعات الصغیرة، ومردوده االقتصادي واالجتماعي، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مارس  دمحم)  1 

. 273) ایت عیسى عیسى، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: آفاق وقیود، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادس،دون ذكر سنة النشر،ص 
2
  

لملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة بن یعقوب الطاھر، شریف مراد، المھام والوظائف الجدیدة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار معاییر التنمیة المستدامة، مداخلة ضمن ا)  3    
  ,03، ص: 2008افریل  07/08كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،  والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة،
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حيـــــث تعـــــرف  تعريـــــف جلنـــــة األمـــــم املتحـــــدة للتنميـــــة الصـــــناعية للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية: -3

املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية مـــــن خـــــالل معيـــــار حجـــــم العمالـــــة حيـــــث جـــــاء أن "املؤسســـــات املصـــــغرة تشـــــغل 

 99إىل  20عامــــــــــل ، واملتوســــــــــطة مــــــــــن  19إىل  15أمــــــــــا  الصــــــــــغرية تشــــــــــغل مــــــــــن  عامــــــــــل، 14إىل  1مــــــــــن 

 .1عامل" 100رية فهي تشغل أكثر من عامل، وتبقى الكب

ـــــوب شـــــرق آســـــيا للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية: -4 ـــــف بلـــــدان جن ـــــام �ـــــا احتـــــاد  تعري يف دراســـــة ق

علــــــى معيــــــار حجــــــم  بــــــروش وهيمــــــرتاعتمــــــد كــــــل مــــــن  )  ASEAN(شــــــعوب بلــــــدان جنــــــوب شــــــرق آســــــيا 

 العمال يف تعريف املؤسسات املتوسطة والصغرية واليت عرفناها كما يلي :

  .آسيا): تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بلدان جنوب شرق 01جدول رقم (                   

ار                         يـــــــــــــــــــــــــــــــــاملع               

  الصنف

  عدد العمال (عامل)

  09إىل  01من   املصغرة املؤسسات

  49إىل  10من   املؤسسات الصغرية

  99إىل  50من   املؤسسات املتوسطة

  فأكثر 100  املؤسسات الكبرية
 من إعداد الطالب. المصدر:

وضـــــــــــع االحتـــــــــــاد  1996ســـــــــــنة  تعريـــــــــــف االحتـــــــــــاد األورويب للمؤسســـــــــــات املتوســـــــــــطة والصـــــــــــغرية: -5

األورويب تعريــــــف للمؤسســـــــات الصــــــغرية واملتوســـــــطة والــــــذي كـــــــان موضــــــع اتفـــــــاق بــــــني مجيـــــــع الــــــدول األعضـــــــاء، 

حيــــــث اعتمــــــد هنــــــا ويف هــــــذا التعريــــــف علــــــى كــــــل مــــــن معيــــــار عــــــدد العمــــــال ورقــــــم األعمــــــال واحلصــــــيلة الســــــنوية 

 لتحديد تعريفها وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:

 

 

 

 

                                                           
زائر، مذكرة  دور تحلیل البیئة الخارجیة في صیاغة استراتیجیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دراسة حالة عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالج عطا هللا یاسین،)  1  

. 93، ص  2009 -2008كرة، ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة بس  
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  : تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف االحتاد األورويب. )02جدول رقم(

  املعيار             

  الصنف

  عدد األجراء

  (أجري)

  عدد األعمال

  (مليون أورو)

  احلصيلة السنوية

  ( مليون أورو)

  /  /  10أقل من   مؤسسة مصغرة

  5  7  50أقل من   مؤسسة متوسطة

  27يتجاوز  ال  40ال يتجاوز   250أقل من   مؤسسة كبرية

: حاكمي بوحفص، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: واقع و آفاق،  مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  المصدر

  .211ص:  2004دیسمبر  14/15معھد العلوم االقتصادیة، المركز الجامعي سعیدة، 

املؤسســــــــات الصــــــــغرية واملتوســــــــطة    تعــــــــرف :طــــــــاين للمؤسســــــــات الصــــــــغرية واملتوســــــــطةالتعريــــــــف الربي -6

 :1يف بريطانيا كما يلي

 أجري. 09إىل  1من  املؤسسات املصغرة: -

 أجري  49إىل  10من املؤسسات الصغرية:  -

 أجري. 249إىل  50من  املؤسسات املتوسطة: -

تعتمـــــــــد اهلنـــــــــد يف تعريفهـــــــــا للمؤسســـــــــات  التعريـــــــــف اهلنـــــــــدي للمؤسســـــــــات الصـــــــــغرية واملتوســـــــــطة : -7

ـــــــذ  ـــــــك من ـــــــار رأس املـــــــال املســـــــتخدم وذل ـــــــى معي ـــــــة،  75ويقـــــــدر ب  1978املتوســـــــطة والصـــــــغرية عل ـــــــون روبي ملي

وتعتــــــرب كــــــذلك كــــــل املؤسســــــات الــــــيت تســــــتخدم أقــــــل مــــــن مليــــــون روبيــــــة مؤسســــــات متوســــــطة وصــــــغرية ومصــــــغرة 

 . 2عامل 50وكذلك عدد العمال ال يتجاوز 

عرفـــــت اليـــــا�ن هـــــذا النـــــوع مـــــن املؤسســـــات ســـــنة  للمؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة:تعريـــــف اليـــــا�ن  -8

ــــــك حســــــب القــــــانون التــــــوجيهي للمؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة والــــــذي عــــــدل يف  1963 علــــــى  1999وذل

 أساس معيار عدد العمال ورأس املال وطبيعة النشاط وذلك كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 

 

                                                           
1 - Abdelkader chachi, Adul hassan, Financing Small and medium businesses : The British experiment, 
intervention dans la recueille de communication session international ; le financement des petites et moyennes 
projet et la promotion de leur rôle dans les économies maghrébines, Faculté d’économie et de gestion, Sétif, 
25/28 Mai 2003 , P 04. 
   
2
 - Ammar Salemmi, Petite et moyenne industrie et le développement, OPE, Alger, 1998, P 36 .  
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  املؤسسات الصغرية واملتوسطة   يف اليا�ن.): تصنيف 03جدول رقم (

  رأس املال (مليون ين)  عدد العاملني  طبيعة النشاط

املؤسسات املنجمية والتحويلية والنقل و�قي 

  فروع النشاط االقتصادي

  أو أقل 100  عامل أو أقل 300

  أو أقل 30  عامل أو أقل 100  مؤسسات جتارة اجلملة

  أو أقل 10  عامل أو أقل 50  واخلدماتمؤسسات البيع �لتجزئة 

: جاسر عبد الرزاق النسور، المنشات الصغیرة: الواقع والتجارب ومعطیات الظروف الراھنة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول المصدر

  .04، ص: 2006أفریل  17/18متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف، 

 1953عرفـــــــت ســـــــنة تعريـــــــف الـــــــوال�ت املتحـــــــدة األمريكيـــــــة للمؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية:  -9

بكو�ــــا تلــــك املؤسســــات الــــيت متتلــــك وتســــري بصــــفة مســــتقلة وال يســــيطر علــــى جمــــال العمــــل الــــذي تنشــــط فيـــــه، 

 :1عدد العمال وحجم املبيعات يف التعريف �ا، وذلك وفق مايليوقد اعتمد على كل من معيار 

 مليون دوالر كمبيعات سنوية. 5إىل  1من مؤسسة اخلدمات والتجزئة:  -

 مليون دوالر كمبيعات سنوية. 15إىل  5من مؤسسة التجارة �جلملة:  -

 عامل. 250عدد العمال املؤسسات الصناعية:  -

  :2ويف تعريف آخر لنفس البلد، عرفت كما يلي

  

  

  

  

  

                                                           
2005یة العلوم االقتصادیة، تبري، واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اقتصادیات الدول المتنامیة وترقیتھا: دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع مالیة، كل یوسف  (

1
 

.05ص:   جامعة الجزائر، 
 حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطور دیة، مداخلة ضمن الدورة التدریبیةعثمان حسن عثمان، مفھوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة االقتصا – )

 
2
  

.04، ص: 2003ماي  25/28دورھا في االقتصادیات المغاربیة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،   
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  ): تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوال�ت املتحدة األمريكية.04جدول رقم (

  املعيار               

  الصنف

  العمالعدد 

  (عامل)

  09إىل  01من   مؤسسة مصغرة

  199إىل  10من   مؤسسة صغرية

  499إىل  200من   مؤسسة متوسطة

  فأكثر 500  مؤسسة كبرية
  .: من إعداد الطالبالمصدر

تعتــــــرب اجلزائــــــر إحــــــدى الــــــدول الناميــــــة الـــــــيت تعريــــــف اجلزائــــــر للمؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة :  -10

ــــــر  ــــــت اجلزائ ــــــد عرف ــــــف املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة، وق ــــــد تعري ــــــت تواجــــــه إشــــــكالية جتدي واجهــــــت ومازال

 1422رمضــــــان  27املــــــؤرخ يف  01/18التــــــوجيهي رقــــــم هــــــذا النــــــوع مــــــن املؤسســــــات مــــــن خــــــالل القــــــانون 

واملتضـــــــمن القــــــــانون التـــــــوجيهي ترقيـــــــة املؤسســــــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة مهمــــــــا   12/12/2001املوافـــــــق لــــــــ 

 كانت طبيعتها القانونية ��ا كل مؤسسة إلنتاج السلع واخلدمات تعرف بــ:

 عامل . 250إىل  01تشغل من  -

 مليون دج. �500ا السنوية أقل من اايراد ار دج وملي 2رقم أعماهلا السنوي أقل من  -

تتمتــــــــــع �الســــــــــتقاللية املاليــــــــــة حبيــــــــــث ال ميتلــــــــــك رأس ماهلــــــــــا مــــــــــن قبــــــــــل مؤسســــــــــة أو جمموعــــــــــة  -

 .%25مؤسسات أخرى مبقدار يساوي أو يزيد عن 

  مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون التـــــــوجيهي، كـــــــل مؤسســـــــة علـــــــى  7، 6، 5وقـــــــد صـــــــنفت كـــــــل مـــــــن املـــــــواد

 حدى وهذا ما سيوضحه اجلدول التايل: 
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  ): تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف اجلزائر.05جدول رقم (

  املعيار

  الصنف

  عدد العمال

  (عامل )

  رقم األعمال السنوي

  (مليون دج)

  اإليرادات السنوية

  دج)(مليون 

  10أقل من   20أقل من   09إىل  1من   مؤسسة مصغرة

  100أقل من   200أقل من   49إىل  10من   مؤسسة صغرية

  500إىل  100من   2000إىل  200من   250إىل  50من   مؤسسة متوسطة

  .12/12/2001بتاریخ  01/18القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم  من 7. 6. 5: من إعداد الطالب بناء على المواد المصدر

  

  �لثا: أمهية حتديد تعريف موحد للمؤسسات املتوسطة والصغرية.

ــــــف حمــــــدد وموحــــــد        مهمــــــا تعــــــددت التعــــــاريف املتعلقــــــة �ملؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية فــــــإن حتديــــــد تعري

  :1وواضح بني خمتلف الدول واهليئات هو ضرورة حتمية وذلك من أجل 

إمكانيــــــــة مقارنــــــــة حجــــــــم ونتــــــــائج هــــــــذه املؤسســــــــات املتوســــــــطة والصــــــــغرية مــــــــع املؤسســــــــات األخــــــــرى وعقــــــــد  -

 حتقيق أهداف معينة، مقار�ت بني خمتلف الدول من أجل

 إمكانية التنسيق بني اجلهات واملؤسسات يف جمال دعم ومساندة هذه املشاريع املتوسطة والصغرية، -

ز�دة كفــــــــاءة الــــــــربامج واالمتيــــــــازات املقدمــــــــة هلــــــــذا القطــــــــاع مــــــــن خــــــــالل معرفــــــــة أعضــــــــاء ومؤسســــــــات هــــــــذا  -

 سسات املتوسطة والصغرية،القطاع، وللحد والتقليل من ظواهر التحايل والتالعب �سم هذه �ملؤ 

 إدراج هذه املؤسسات ضمن قطاع أعمال منظم خيضع للرقابة والدعم، -

ـــــة  - ـــــة العاملي ـــــة واملؤسســـــات املالي ـــــل الدولي ـــــني جهـــــات التموي ـــــني هـــــذه املؤسســـــات، وبينهـــــا وب تســـــهيل التعامـــــل ب

 املعنية بتمويل املؤسسات املتوسطة والصغرية.

  

  

 

                                                           
 واجھة التحدیات التمویلیة، المحملة من الموقعدمحم عبد الحمید بصل، مقالة بعنوان: المشروعات الصغیرة والمتوسطة في م )

1
  

.03/12/2019تاریخ التحمیل    http://www.megaupload.com/d=YDVCTPL6. 
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  رابعا: صعو�ت حتديد تعريف موحد للمؤسسات املتوسطة والصغرية.

ــــــد تعريــــــف موحــــــد للمؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة يف        وميكــــــن إجيــــــاز أهــــــم الصــــــعو�ت الــــــيت تواجــــــه حتدي

  :1العناصر التالية

علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن مفهــــــــوم املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية حتكمـــــــه عــــــــدة  التبـــــــاين يف املعـــــــايري: -1

ســـــــــية أمههـــــــــا حجـــــــــم العمالـــــــــة، ورأس املـــــــــال ، ونوعيـــــــــة التقنيـــــــــة املســـــــــتخدمة يف العمليـــــــــة اإلنتاجيـــــــــة، معـــــــــايري أسا

وكـــــذلك اخلصـــــائص املميـــــزة هلـــــذه املؤسســـــات فـــــإن هنـــــاك تفـــــاوت ملحـــــوظ بـــــني الـــــدول الناميـــــة واملتقدمـــــة، وحـــــىت 

موحــــد فيمـــــا  فتعريــــحتديــــد املتقدمــــة فيمــــا بينهــــا يف حــــدود وحمتــــو�ت هــــذه املعــــايري وهــــذا مــــا يزيــــد مــــن صــــعوبة 

 بينها.

إن التبـــــــاين أو االخـــــــتالف يف درجـــــــات النمـــــــو االقتصـــــــادي  التبـــــــاين يف درجـــــــة النمـــــــو االقتصـــــــادي: -2

ـــــوجي  ـــــى املســـــتوى التكنول ـــــنعكس عل ـــــدان، يقســـــم العـــــامل إىل دول متخلفـــــة وأخـــــرى متقدمـــــة، وهـــــذا مـــــا ي ـــــني البل ب

ــــــوجي متقــــــدم علــــــى غــــــرار  ــــــة ومســــــتوى تكنول ــــــع بدرجــــــة منــــــو عالي ــــــدول املتقدمــــــة تتمت ــــــدول، فنجــــــد أن ال هلــــــذه ال

ـــــة  ـــــدول النامي ـــــيت تكـــــون فيهـــــ ال ـــــدهورة ومعـــــدالت النمـــــو منخفضـــــة ومســـــتوى التقـــــدم ال ا الوضـــــعية االقتصـــــادية مت

 التكنولوجي جد متخلف وهذا ما جيعل طبيعة هذه املؤسسات ختتلف من دولة ألخرى.

ــــــة النشــــــاط االقتصــــــادي: -3 ــــــاين يف طبيع إن طبيعــــــة النشــــــاط االقتصــــــادي جتعــــــل موضــــــوع إعطــــــاء  التب

ـــــني ـــــدول واهليئـــــات عمليـــــة جـــــد معقـــــدة يف جوهرهـــــا  تعريـــــف موحـــــد للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية ب خمتلـــــف ال

ــــري يف قطــــاع  ــــني النشــــاطات جتعــــل مــــا هــــو صــــغري يف قطــــاع أو نشــــاط اقتصــــادي هــــو كب لكــــون التمــــايز املوجــــود ب

ونشـــــــاط آخــــــــر، فمــــــــثال مـــــــا يعــــــــد صــــــــغريا يف قطــــــــاع احملروقـــــــات لــــــــيس �لضــــــــرورة مـــــــن نفــــــــس احلجــــــــم يف قطــــــــاع 

 .2اخلدمات

 

 

 

                                                           
شورات المنظمة العربیة للتنمیة عبد العزیز جمیل مخیمر، أمد عبد الفتاح، دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بین الشباب في الدول العربیة، من) 

1
  

.35- 34، ص: 2000اإلداریة، مصر ،   
ي ظل اإلصالحات: حالة االقتصاد الجزائري، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، واقع وآفاق تطورات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف ) عبد الكریم الطیف،

2
  

.04، ص: 2002جامعة الجزائر،   
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  ملؤسسات املتوسطة والصغرية. أشكال ااملطلب الثاين:       

تنقســـــم املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية إىل عـــــدة أشـــــكال، وهـــــذا بســـــبب تنـــــوع ا�ـــــاالت واألنشـــــطة الـــــيت       

ميكــــــن أن تكــــــون عليهــــــا  األشــــــكال الــــــيتتعمــــــل مــــــن خالهلــــــا وفيهــــــا هــــــذه املؤسســــــات، وميكــــــن تلخــــــيص أهــــــم 

  املؤسسات املتوسطة والصغرية فيما يلي: 

  أوال: تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية على أساس توجهها.      

  :1تصنف املؤسسات املتوسطة والصغرية  على حسب توجهها إىل

ويكــــــــون مكــــــــان إقامتهــــــــا أو نشــــــــأ�ا املنــــــــزل، حيــــــــث تســــــــتخدم  املؤسســــــــات العائليــــــــة (املنزليــــــــة): -1

 األيدي العاملة العائلية وتنشئ مبسامهة أفراد العائلة وتنتج منتوجات تقليدية للسوق وبكميات حمدودة.

يقـــــــــرتب أســـــــــلوب تنظيمهــــــــا مـــــــــن النـــــــــوع األول لكو�ــــــــا تســـــــــتخدم العمـــــــــل  املؤسســــــــات التقليديـــــــــة: -2

منتوجــــــات (نصــــــف مصــــــنعة) لفائــــــدة املصــــــانع الــــــيت تــــــرتبط معهــــــا مــــــن أو العــــــائلي يف إنتــــــاج منتوجــــــات تقليديــــــة 

ـــــز   ـــــى االســـــتعانة �لعامـــــل األجـــــري وتتمي ـــــادرة عل ـــــة بكو�ـــــا ق ـــــز عـــــن املؤسســـــات العائلي خـــــالل عقـــــد جتـــــاري، وتتمي

�ســـــــتقالليتها عـــــــن املنـــــــزل مبكـــــــان مســـــــتقل، وهنـــــــاك تشـــــــابه كبـــــــري فيمـــــــا خيـــــــص  -املؤسســـــــة التقليديـــــــة-كـــــــذلك 

ن بشـــــكل كبـــــري علـــــى كثافـــــة الـــــرأس املـــــال البشـــــري وتكنولوجيـــــا ضـــــعيفة وقليلـــــة التطـــــور النـــــوعني لكو�مـــــا يعتمـــــدا

 نسبيا.

ــــــون وأســــــاليب  املؤسســــــة املتطــــــورة والشــــــبه متطــــــورة: -3 تتميــــــز هــــــذه املؤسســــــات بكو�ــــــا تســــــتخدم فن

اإلنتــــــاج احلــــــديث ســــــواء مــــــن �حيــــــة اســــــتخدام رأس املــــــال الثابــــــت أو مــــــن �حيــــــة تنظــــــيم العمــــــل أو مــــــن �حيــــــة  

ــــــيت يــــــتم صــــــنعها بطريقــــــة عصــــــرية ومنظمــــــة وطبقــــــا للمعــــــايري واملقــــــاييس التكنولو  ــــــا املســــــتخدمة أو املنتجــــــات ال جي

 العاملية.

  �نيا : تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية  على أساس طبيعة اإلنتاج.      

  :2ميكن لنا أن نصنف املؤسسات املتوسطة والصغرية من خالل العيار إىل

                                                           
،االبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةنصر الدین بن نذیر، ) 

 
2002ییر، جامعة الجزائر، ، غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسرسالة ماجستیر

 1
 
.24ص:    
. 06، ً: 1998، مركز الكتب األردني، عمان، أسس إدارة األعمال التجاریة الصغیرةكلیفورد.م.بومباك، ) 

2
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ـــــــــاج الســـــــــلع االســـــــــتهالكية: مؤسســـــــــات -1 ـــــــــى التصـــــــــنيع  إنت ويرتكـــــــــز نشـــــــــاط هـــــــــذه املؤسســـــــــات عل

 و�لتحديد تصنيع:

 املنتجات الغذائية، -

 حتويل املنتجات الفالحية،  -

 منتجات اجللود واألحذية والنسيج، -

 الورق ومنتجات اخلشب ومشتقاته. -

ـــــل هـــــذه املنتجـــــات        ـــــز �ـــــا املؤسســـــات ويعـــــود ســـــبب تركيزهـــــا علـــــى مث بســـــبب طبيعـــــة اخلصـــــائص الـــــيت تتمي

والتقنيــــــات اإلنتاجيــــــة البســــــيطة واليــــــد العاملــــــة  األوليــــــة املتفرقــــــةاملتوســــــطة والصــــــغرية ولكو�ــــــا تعتمــــــد علــــــى املــــــواد 

  الكثيفة.

 ويركز هذا النوع من املؤسسات على مؤسسات:  مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية: -2

 حتويل املعادن، -

 املؤسسات امليكانيكية والكهر�ئية، -

 صناعة مواد البناء، -

 احملاجر واملناجم. -

ويعـــــود الرتكيـــــز علـــــى مثـــــل هـــــذه الصـــــناعات بســـــبب الطلـــــب احمللـــــي علـــــى هـــــذه املنتوجـــــات خاصـــــة يف مـــــا يتعلـــــق 

  مبواد البناء.

إن أهــــــم مـــــا مييــــــز هـــــذه املؤسســــــات علـــــى املؤسســــــات األخــــــرى  مؤسســـــات إنتــــــاج ســــــلع التجهيـــــز:  -3

جهــــــا إىل اآلالت واملعــــــدات الضــــــخمة الــــــيت تتمتــــــع �لتكنولوجيــــــا العاليــــــة والــــــرأس املــــــال الكثيــــــف وهــــــو هــــــو احتيا

مـــــــاال ينطبـــــــق علـــــــى املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية وال علـــــــى خصائصـــــــها وإمكانيا�ـــــــا، لـــــــذلك جنـــــــد أن جمـــــــال 

ـــــــزات  تـــــــدخل هـــــــذه املؤسســـــــات ينحصـــــــر يف بعـــــــض األنشـــــــطة البســـــــيطة مثـــــــل الرتكيـــــــب وصـــــــناعة بعـــــــض التجهي

ــــــــدان ا لبســــــــيطة يف الــــــــدول املتقدمــــــــة، وعمليــــــــات الصــــــــيانة واإلصــــــــالح وتركيــــــــب قطــــــــع الغيــــــــار املســــــــتوردة يف البل

 النامية.
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  �لثا: تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية على أساس تنظيم العمل.     

أســــــــاس تنظــــــــيم  والصــــــــغرية علـــــــىســـــــوف نقــــــــوم بتوضــــــــيح هـــــــذا التصــــــــنيف اخلــــــــاص �ملؤسســـــــات املتوســــــــطة      

  العمل من خالل اجلدول التايل:

  ): تصنيف املؤسسات املتوسطة والصغرية على أساس تنظيم العمل.06جدول رقم (

  النظام الصناعي  النظام احلريف  اإلنتاج العائلي

  للورشة املنزلية

  نظام املصنع

  اإلنتاج املخصص

  لالستهالك الذايت

  عمل يف

  املنزل

  ورشات

  حرفية

  عمل صناعي

  املنزليف 

  ورشة شبه

  مستقلة

مصن

  ع

  صغري

  مصنع

  متوسط

  مصنع

  كبري

1  2  3  4  5  6  7  8  

Source : ESTALEY, R.MORSE , La petite industrie moderne el le développement. Paris ,2000 ,T1,p23 . 

ـــــــــات ( املؤسســـــــــات الغـــــــــري مصـــــــــنعة: -1 ـــــــــة يف الفئ ) أي اإلنتـــــــــاج العـــــــــائلي والنظـــــــــام 3.2.1وهـــــــــي ممثل

ــــــــة يف العمــــــــل  ــــــــزات البســــــــيطة والتقليدي ــــــــز ببســــــــاطة تنظــــــــيم العمــــــــل واســــــــتخدام األســــــــاليب والتجهي احلــــــــريف وتتمي

 .1والتسيري

جيتمــــــــع ضــــــــمن هــــــــذه املؤسســــــــات كــــــــل مــــــــن املصــــــــانع املتوســــــــطة والصــــــــغرية  املؤسســــــــات املصــــــــنعة: -2

ـــــــرية  ـــــــز علـــــــى الصـــــــنف األول واملصـــــــغرة واملصـــــــانع الكب ـــــــث تقســـــــيم  -املؤسســـــــات الغـــــــري مصـــــــنعة–وتتمي مـــــــن حي

العمـــــــل وتعقيـــــــد العمليـــــــة اإلنتاجيـــــــة واســـــــتخدام األســـــــاليب احلديثـــــــة يف اإلدارة والتســـــــيري، وكـــــــذلك مـــــــن حيـــــــث 

 طبيعة املنتج واتساع السوق واحلصة السوقية.

) 5.4ويعـــــــرب عنهـــــــا يف اجلـــــــدول الســـــــابق بنظـــــــام املنزليـــــــة والورشـــــــات املتفرقـــــــة ( املؤسســـــــات املقاولـــــــة: -3

وهــــي نــــوع مــــن الــــرتابط بــــني الــــرتابط اهليكلــــي بــــني مؤسســــتني حيــــث توكــــل إحــــدامها لألخــــرى مهــــام معينــــة تطبــــق 

 .2وفق شروط حمددة وعادة ما تكون املؤسسة املوكلة كبرية واملؤسسة املوكل هلا صغرية

                                                           
.21، ص: 1995جامعة الجزائر،  عثمان لخلف، دور ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة، مذكرة ماجستیر، معھد العلوم االقتصادیة ،  (

1
  
 

.69، ص: 2000الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إدارة األعمال، ) زین العابد بن أسامة، 
2
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بق ميكـــــن القـــــول أن املقاولـــــة مـــــن البـــــاطن تعتـــــرب مـــــن أهـــــم أشـــــكال التكامـــــل االقتصـــــادي ومـــــن خـــــالل مـــــا ســـــ     

الجنــــاز املشـــــروع أو جــــزء منـــــه  املقــــاول مـــــن البـــــاطنوهــــي جتســــد التعـــــاون أيــــن يلجـــــأ أحــــد معـــــني الــــذي يســـــمى 

  .1وذلك من خالل إما التعاون املباشر أو التعاون الغري املباشر

  على أساس الشكل القانوين .ة والصغرية رابعا: تصنيف املؤسسات املتوسط      

وميكــــــن أيضــــــا أن منيــــــز نــــــوع آخــــــر مــــــن املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية ويصــــــنف هــــــذا النــــــوع علــــــى أســــــاس     

  :2الشكل القانوين الذي تنتسب إليه املؤسسة، وهي

ــــــات: -1 ــــــل جمموعــــــة مــــــن  التعاوني ــــــيت تــــــؤمن مــــــن قب ــــــة ال ــــــة مــــــن املشــــــاريع االختياري تعــــــد اجلمعيــــــات التعاوني

 العناصر البشرية �دف �مني احتياجات األعضاء من اخلدمات والسلع الضرورية �قل تكلفة ممكنة.

هــــــي املؤسســــــات التابعــــــة للقطــــــاع العــــــام، متتــــــاز �مكانيــــــات ماليــــــة وماديــــــة كبــــــرية  املؤسســــــات العامــــــة: -2

مــــــن جمموعــــــة مـــــن التســــــهيالت واإلعفــــــاءات املختلفـــــة، وكــــــذلك حتتــــــوي علـــــى جهــــــاز رقابــــــة يتمثــــــل يف  وتســـــتفيد

 الوصا�.

هـــــــي مؤسســـــــات ختضـــــــع للقـــــــانون اخلـــــــاص، وينـــــــدرج حتتهـــــــا صـــــــنفني أساســـــــيني  املؤسســـــــات اخلاصـــــــة: -3

 ومها املؤسسات الفردية والشراكة.

ة األوىل إىل شــــــــخص واحــــــــد  وهــــــــي املؤسســــــــات الــــــــيت تعــــــــود ملكيتهــــــــا �لدرجــــــــ املؤسســــــــات الفرديــــــــة: -3-1

ويقــــــوم جبميــــــع األعمــــــال اإلداريــــــة والفنيــــــة، ومطالــــــب بتــــــوفري األمــــــوال الضــــــرورية ملمارســــــة  النشــــــاط، وعــــــن أمثلــــــة 

  ت الصناعة ... اخل.ذلك جند املعامل احلرفية وورشا

ومتتــــــاز املؤسســــــات الفرديــــــة �جــــــراءات �ســــــيس بســــــيطة، وإجــــــراءات الرقابــــــة تكــــــون بفــــــرض الضــــــريبة علــــــى      

األر�ح ومتتــــــــــاز �حلريــــــــــة يف اختــــــــــاذ القــــــــــرار واملرونــــــــــة يف املمارســــــــــات اإلداريــــــــــة والفنيــــــــــة، ومــــــــــن ســــــــــلبيات هــــــــــذه 

واحـــــــد علـــــــى املؤسســـــــات هـــــــو أن وجودهـــــــا واســـــــتمراريتها مرتبطـــــــة حبيـــــــاة هـــــــذا الشـــــــخص، وعـــــــدم قـــــــدرة الفـــــــرد ال

ـــــة داخـــــل هـــــذه  ـــــر لألزمـــــات، أيضـــــا الرتقي ـــــة جتعلهـــــا عرضـــــة أكث ـــــة واإلنتاجي ـــــواحي اإلداريـــــة والفني ـــــع الن اإلملـــــام جبمي

                                                           
.294، ص: 2004) أنور طلبة، العقود الصغیرة والمقاولة والتزام المواقف العامة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 

1
  

.32، ص: 2000، دار حامد للنشر، عمان، ، إدارة المشروعات الصغیرةلمنصورشوقي ناجي جواد، كاسر نصر ا)  2  
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املؤسســـــــــات تكـــــــــون حمـــــــــدودة جـــــــــدا وعـــــــــدم اســـــــــتفادة املؤسســـــــــة مـــــــــن مـــــــــزا� التخصـــــــــص، و�لـــــــــرغم مـــــــــن هـــــــــذه 

  الصغرية.االنتقادات إال أن هذا التوجه يبقي هو النموذج األنسب للمؤسسات املتوسطة و 

الشـــــراكة عقـــــد مبقتضـــــاه يلتـــــزم شخصـــــان أو أكثـــــر �ن يســـــاهم كـــــل واحـــــد مـــــنهم  مؤسســـــات الشـــــراكة:-3-2

ـــــغ مـــــايل أو �لعمـــــل، علـــــى أن يقتســـــموا عوائـــــد املشـــــروع ســـــواء كـــــان ربـــــح أو  يف املشـــــروع أو املؤسســـــة ســـــواء مببل

موضـــــوعية وهـــــي الرضـــــا، مـــــن القـــــانون املـــــدين اجلزائـــــري، وقـــــد وضـــــع املشـــــرع شـــــروط  416خســـــارة طبقـــــا للمـــــادة 

اخلاصـــــة تتمثـــــل يف تعـــــدد الشـــــركاء، تقيـــــيم احلصـــــص، النيـــــة يف وط املوضـــــوعية ر األهليـــــة، احملـــــل والســـــبب، أمـــــا الشـــــ

  املشاركة، وتنقسم مؤسسات الشراكة إىل ثالثة أنواع وهي:

هــــــذا النــــــوع مــــــن الشــــــركات يقــــــوم علــــــى أســــــاس علــــــى االعتبــــــار الشخصــــــي  شــــــركات األشــــــخاص: -3-2-1

ــــة والثقــــة املت ــــر االجيــــايب علــــى نشــــاط املؤسســــة، وهــــي تضــــم ثالث ــــه األث ــــني األطــــراف املشــــاركة، ممــــا يكــــون ل ــــة ب بادل

  أنواع : 

 هــــــــــــــي شــــــــــــــركة PARTENESHIP التضــــــــــــــامن شــــــــــــــركةشــــــــــــــركة التضــــــــــــــامن:  -3-2-1-1

حبيـــــــــث ميلكهـــــــــا فـــــــــرد أو أكثـــــــــر وتســـــــــمى بشــــــــركة تضـــــــــامن ألن الشـــــــــركاء يتضـــــــــامنون أمـــــــــام القـــــــــانون  أشــــــــخاص

فيكونـــــون شخصـــــا واحـــــدا �ا�ـــــة التزامـــــات شـــــركتهم ويعتـــــرب هـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــركات هـــــو األكثـــــر انتشـــــارا بـــــني 

ــــــر  ــــــوفر رأس املــــــال وف ــــــز هــــــذه الشــــــركات ببســــــاطة إجــــــراءات التأســــــيس وت ص األعمــــــال املتوســــــطة والصــــــغرية وتتمي

عيـــــوب هـــــذا النـــــوع مـــــن  1ومـــــن أبـــــرزاالقـــــرتاض، هـــــذا �إلضـــــافة إىل تـــــوفر املهـــــارات والقـــــدرات اإلداريـــــة والفنيـــــة 

ـــــني الشـــــركاء، والطـــــابع الشخصـــــي  ـــــد املســـــؤولية ب الشـــــركات جنـــــد املســـــؤولية الغـــــري حمـــــدودة للشـــــركاء �لتـــــايل ال تقي

  الذي حيكم بني عالقات العمل وهذا إىل جانب العمر القصري للعمل.

تعتمــــــــد يف إنشــــــــاءها علــــــــى اتفــــــــاق كتــــــــايب بــــــــني اثنــــــــني أو أكثــــــــر مــــــــن شــــــــركة احملاصــــــــة:  -3-2-1-2

ــــني  ــــح معــــني يــــتم تقامســــه فيمــــا ب ــــة وحمــــدودة لتحقيــــق رب ــــام بنشــــاط اقتصــــادي خــــالل فــــرتة زمنيــــة معين الشــــركاء للقي

 صــــــةاحملا  الشــــــركاء علــــــى حســــــب االتفــــــاق ومــــــع �ايــــــة الغــــــرض املــــــراد مــــــن �ســــــيس هــــــذه الشــــــركة، فــــــإن شــــــركة 

ــــيس هلــــا رأس  2تنتهــــي معــــه، ومــــن مميزا�ــــا ــــيس عليهــــا واجبــــات ول أ�ــــا تعتــــرب شــــركة مســــترتة ليســــت هلــــا حقــــوق ول

                                                           
.125،، ص: 2005سعاد نائف البرنوطي، إدارة األعمال الصغیرة، أبعاد للریادة، دار وائل للنشر، عمان، ) 
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املـــــال وال أعـــــوان وال شخصـــــية اعتباريـــــة، فنشـــــاطها يـــــتم بصـــــفة شخصـــــية كمـــــا �ـــــتم هـــــذه الشـــــركات �لنشـــــاطات 

  ات ...التجارية املومسية مثل تسويق احملاصيل الزراعية، وصناعة األفالم واملسرحي

ـــــــــار التوصـــــــــية البســـــــــيطة:  -3-2-1-3 وهـــــــــي أيضـــــــــا مـــــــــن شـــــــــركات األشـــــــــخاص تقـــــــــوم علـــــــــى االعتب

هـــــي أن هـــــذه الشـــــركة تضـــــم نـــــوعني مــــــن الشخصـــــي، وال ختتلـــــف عـــــن شـــــركة التضـــــامن إال مـــــن �حيـــــة واحـــــدة و 

إال يف كاء وهـــــم متضـــــامنون يســـــألون عـــــن ديـــــون الشـــــركة يف أمـــــواهلم اخلاصـــــة، وشـــــركاء موصـــــون ال يســـــألون الشـــــر 

د حصصــــــهم، ويف هــــــذا النــــــوع مــــــن الشــــــركات ال جيــــــوز أن تكــــــون حصــــــة الشــــــريك املوصــــــي مــــــن عمــــــل أو حــــــدو 

 يقـــــــوم مبهمـــــــة اإلدارة أو يظهـــــــر امســـــــه يف عنـــــــوان الشـــــــركة، وكـــــــذا حيـــــــق احلصـــــــول علـــــــى أر�ح �بتـــــــة مـــــــن الشـــــــركة 

  .1سواء حققت الشركة رحبا أو ال

يقــــــوم عــــــدد مــــــن املســـــتثمرين علــــــى تنشــــــيط املشــــــاريع املتوســــــطة شـــــركة ذات املســــــؤولية احملــــــدودة:  -3-2-2

والصــــــغرية علــــــى شــــــكل شــــــركة ذات مســــــؤولية حمــــــدودة للــــــتخلص مــــــن عيــــــوب شــــــركات التضــــــامن، وتتميــــــز هــــــذه 

إال بــــــني األشــــــخاص الطبيعيــــــني وحتــــــدد مســــــؤولية الشــــــريك علــــــى حســــــب  الشــــــركة بكــــــون أن الشــــــراكة ال تكــــــون 

كة علــــــى شــــــكل حصــــــص وحيــــــق للشــــــريك شــــــراء احلصــــــص األخــــــرى  مســــــامهته يف الشــــــركة ويــــــوزع رأس مــــــال الشــــــر 

كمـــــا حيـــــق لـــــه بيـــــع حصصـــــه وتكـــــون مســـــؤولية اإلدارة يف هـــــذه النـــــوع مـــــن الشـــــركات يف يـــــد شـــــريك أو أكثـــــر أو 

  يتحمل مسؤولية اإلدارة طرف شريك خارجي.

ــــــيت هــــــي شــــــبيهة للشــــــركة ذات املســــــؤولية احملــــــدشــــــركات األمــــــوال:  -3-2-3 ودة ومتثلهــــــا شــــــركة املســــــامهة، ال

يف كــــــل شــــــيء �ســــــتثناء أن رأس املــــــال فيهــــــا يكــــــون مــــــوزع علــــــى شــــــكل أســــــهم ولــــــيس مبــــــالغ مقطوعــــــة، حبيــــــث 

الشـــــــركة حســـــــب عـــــــدد وقيمـــــــة األســـــــهم الـــــــيت ميتلكهـــــــا  ميكـــــــن لكـــــــل شـــــــريك حتديـــــــد قيمـــــــة مســـــــامهة رأس مـــــــال 

ـــــــى مـــــــدى جنـــــــاح الشـــــــرك يف  ـــــــف عل ـــــــة تتوق ـــــــة، وقيمـــــــة ســـــــوقية أو حقيقي ـــــــة ومدون ـــــــان: قيمـــــــة امسي ولألســـــــهم قيمت

 .2شاطا�ا، ويتحصل صاحب الشهم على أر�ح تتوزع بصفة دورية على املسامهنين
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  والصغرية.املطلب الثالث: خصائص ومميزات املؤسسات املتوسطة       

تتميــــــــز املؤسســــــــات املتوســــــــطة والصــــــــغرية علــــــــى املؤسســــــــات الكبــــــــرية مبجموعــــــــة خصــــــــائص ومميــــــــزات والــــــــيت      

  :  1ميكن اختصارها يف

ـــــــــز هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن املؤسســـــــــات بســـــــــهولة اإلدارة نظـــــــــرا لبســـــــــاطة هيكلهـــــــــا  اإلدارة والتســـــــــيري:أوال:      يتمي

ــــــدة وا ملعطلــــــة لســــــري التنظيمــــــي واســــــتعماهلا ألســــــاليب اإلدارة والتســــــيري الغــــــري معقــــــدة وال توجــــــد �ــــــا اللــــــوائح املقي

�ملرونـــــــــة دارة تتجســـــــــد يف معظـــــــــم األحيـــــــــان يف شخصـــــــــية مالكهـــــــــا فهـــــــــي إذا تتســـــــــم العمـــــــــل، وهـــــــــذا لكـــــــــون اإل

وهــــــذا مــــــا يضــــــمن التوفيــــــق بــــــني املركزيــــــة ألغــــــراض التخطــــــيط والرقابــــــة  2واالهتمــــــام الشخصــــــي مــــــن قبــــــل مالكهــــــا

  وبني الالمركزية ألغراض سرعة التنفيذ.

ـــــا: ســـــهولة التأســـــيس:       ـــــوب إلنشـــــاءها نســـــبيا،  �ني ـــــك يف اخنفـــــاض مســـــتلزمات رأس املـــــال املطل يتجلـــــى ذل

ملــــــدخرات لتحقيــــــق منفعــــــة وفائــــــدة تلــــــيب مــــــن خالهلــــــا حاجــــــات حمليــــــة يف لكو�ــــــا تعتمــــــد علــــــى جــــــذب وتفعيــــــل ا

أنشـــــــــطة متعـــــــــددة ضـــــــــمن ا�ـــــــــال االقتصـــــــــادي وكــــــــــذلك ســـــــــهولة اإلجـــــــــراءات اإلداريـــــــــة، واخنفـــــــــاض تكــــــــــاليف 

  التأسيس نظرا لبساطة وسهولة هيكلها اإلداري والتنظيمي.

ــــــــاملني:       ــــــــدريب الع ــــــــة التكــــــــاليف الالزمــــــــة لت ــــــــا: قل ــــــــز املؤسســــــــا �لث ــــــــة تتمي ت املتوســــــــطة والصــــــــغرية بقل

التكـــــاليف الالزمـــــة لتـــــدريب العـــــاملني وذلـــــك لكو�ـــــا تعتمـــــد علـــــى التـــــدريب املباشـــــر للعمـــــال أثنـــــاء العمـــــل وعـــــدم 

  استعماهلا للتقنيات العالية واملتطورة اليت تتطلب تدريب العاملني.

ــــــــة:       ــــــــاط امللكي ــــــــا: أمن ــــــــق يف رأس مــــــــال هــــــــذه املؤسســــــــا رابع ــــــــرتبط االخنفــــــــاض املطل ــــــــة ي ت �شــــــــكال معين

مللكيتهـــــا والـــــيت تكـــــون يف غالـــــب األحيــــــان ملكيـــــة فرديـــــة أو ملكيـــــة عائليــــــة أو علـــــى شـــــكل شـــــركة األشــــــخاص، 

وهــــــــذا الشــــــــيء الــــــــذي يســــــــاعد علــــــــى اســــــــتقطاب اخلــــــــربات واملهــــــــارات التنظيميــــــــة واإلداريــــــــة يف البيئــــــــة احملليـــــــــة 

  .3وتنميتها

ـــــــــد واإلبـــــــــداع      ـــــــــرب املؤسســـــــــات املتوســـــــــخامســـــــــا: التجدي طة والصـــــــــغرية املصـــــــــدر الرئيســـــــــي لألفكـــــــــار : تعت

ـــــراءات االخـــــرتاع  ـــــه هـــــو ملكيـــــة هـــــذه املؤسســـــات ألهـــــم ومعظـــــم ب ـــــذي ميكـــــن مالحظت ـــــدة وال واالخرتاعـــــات اجلدي

                                                           
.67، ص: 2006عبد الستار دمحم العلى، فایز صالح النجار، الریادة وإدارة األعمال الصغیرة، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان ) 

1
  

.66یة العامة، الطبعة الثانیة، دون ذكر سنة النشر، ص: ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار الدمحم) 
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.29، ص: 2002توفیق عبد الرحیم یوسف، إدارة األعمال التجاریة الصغیرة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ) 
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ــــــيت تعــــــود  ــــــدة ال ــــــى ابتكــــــار األفكــــــار اجلدي ــــــى حــــــرص أصــــــحاب هــــــذه املؤسســــــات عل ــــــج عل يف العــــــامل، وهــــــذا �ت

  .1عليهم �ألر�ح

ـــــــات       ـــــــة طلب إن طبيعـــــــة نشـــــــاط هـــــــذه املؤسســـــــات وتوزعهـــــــا اجلغـــــــرايف جيعلهـــــــا  املســـــــتهلكني:سادســـــــا: تلبي

ــــر  ــــيت تقــــدم بصــــفة مباشــــرة للمســــتهلك وهــــذا مــــا جيعــــل معــــدل ارتباطهــــا موجهــــة أكث ــــاج الســــلع واخلــــدمات ال إلنت

�ملســــــتهلك كبــــــري إال يف بعــــــض األحيــــــان أيــــــن جنــــــد أن منتجــــــات هــــــذه املؤسســــــات موجــــــه إىل صــــــناعة منتجــــــات 

  أخرى.

ات املتوســــــطة والصــــــغرية فرصــــــة لألفــــــراد إلشــــــباع حاجــــــا�م وتلبيــــــة رغبــــــا�م مــــــن خــــــالل التعبــــــري عــــــن إن املؤسســــــ

أذواقهـــــم وآرائهـــــم وترمجـــــة أفكـــــارهم وخـــــربا�م وتطبيقهـــــا مـــــن خـــــالل هـــــذه املؤسســـــات فهـــــي أداة لتحقيـــــق الـــــذات 

  لدى األفراد وحتقيق اإلشباع النفسي.

نظــــــرا لقلــــــة حجــــــم هــــــذه املؤسســــــات، جنــــــد أن  التمويــــــل:ســــــابعا: االعتمــــــاد علــــــى املــــــوارد الداخليــــــة يف       

الكثــــــري مــــــن مالكهــــــا يلجئــــــون إىل متويــــــل مؤسســــــا�م مــــــن مصــــــادر داخليــــــة فرديــــــة  أو عائليــــــة، أمــــــا إذا رغــــــب يف 

اســـــتقطاب أو اقـــــرتاض األمـــــوال مـــــن مصـــــادر خارجيـــــة فإنـــــه يقتصـــــر علـــــى األقـــــارب واألصـــــدقاء، وهـــــذا يعـــــين أين 

  :2ف والبنوك يكون جد �درا وصعبا، وذلك بسبباالجتاه إىل االقرتاض من املصار 

 عدم قدرة أصحاب هذه املؤسسات على تقدمي امللفات البنكية الالزمة، -

 عدم توفر الضما�ت البنكية الالزمة للحصول على القروض. -

ـــــا املســـــتعملة:       ـــــات حمـــــدودة للتوســـــع واخنفـــــاض مســـــتوى التكنولوجي تعتـــــرب هـــــذه امليـــــزة أو  �منـــــا: إمكاني

اقـــــــة اإلنتاجيـــــــة والقـــــــدرات التنظيميـــــــة والتمويليـــــــة الطاخلاصـــــــية مـــــــن أهـــــــم النـــــــواتج النامجـــــــة عـــــــن نقـــــــص واخنفـــــــاض 

ـــــة هـــــذه  للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية وهـــــو مـــــا يلقـــــي �عبـــــاء كبـــــرية علـــــى اجلهـــــات املســـــئولة عـــــن دعـــــم وتنمي

  ما مع ازد�د التقدم والتطور التكنولوجي.املؤسسات، كما أن هذه املسؤوليات تتعاظم �ستمرار السي

                                                           
ار وتدعیم تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: حالة الجزائر، مداخلة ضمن بن عنتر عبد الرحمن، رحماني أسماء، دور براءة االختراع في حمایة وتشجیع اإلبداع واالبتك) 
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.01، ص: 2010مارس  14/15الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغیرة والمتوسطة ، الجزائر،   

یة جامعة الجزائر، نادیة، إنشاء وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول النامیة، حالة الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد العلوم االقتصاد قویقع) 
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ــــــا املســــــتعملة واملــــــوارد        كمــــــا جنــــــد إن املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية تتميــــــز �خنفــــــاض مســــــتوى التكنولوجي

ـــــيت تنتمـــــي إليهـــــا هـــــذه املؤسســـــات ال تتطلـــــب اســـــتثمارات   البشـــــرية املؤهلـــــة وهـــــذا لكـــــون أن بعـــــض الصـــــناعات ال

ـــــــرية فهـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى التكنولوجيـــــــ ات احملليـــــــة وال حتتـــــــاج إىل اســـــــترياد التكنولوجيـــــــا العاليـــــــة مثـــــــل: صـــــــناعة كب

  النسيج وتفصيل املالبس.

تعمــــل املؤسســــات املتوســــطة والصــــغرية علــــى إحــــداث نــــوع مـــــن  �ســــعا: إحــــداث التــــوازن بــــني املنــــاطق:       

ــــى اســــتغالل املــــوارد احملليــــة واخلصــــائص املميــــزة لكــــل  ــــوازن والعدالــــة يف التنميــــة اإلقليميــــة مــــن خــــالل قــــدر�ا عل الت

ــــة التخصــــص ــــاليم بســــبب صــــغر احلجــــم وقل ــــد مــــن األق ــــى االنتشــــار يف العدي ــــى حــــدا ولقــــدر�ا عل ممــــا  1منطقــــة عل

  ة هذه األقاليم واستقرار السكان عليها.يساعد على تنمي

  املبحث الثاين: أمهية املؤسسات املتوسطة والصغرية، ومصادر وأساليب متويلها.      

ــــــة        ــــــات التنمي ــــــرية ضــــــمن متطلب ــــــة كب لقــــــد اكتســــــبت املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية عــــــرب مــــــر الســــــنني أمهي

الـــــيت جتعلهـــــا مـــــوردا خصـــــبا لتصـــــحيح مجيـــــع االخـــــتالالت االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة بســـــبب الطبيعـــــة الـــــيت متيزهـــــا و 

االقتصــــــادية واالجتماعيـــــــة و�لتـــــــايل الوصـــــــول إىل التنميـــــــة املتوازنـــــــة والشـــــــاملة بـــــــني أقـــــــاليم الـــــــوطن الواحـــــــد، ومـــــــن 

ــــة  أجــــل قيــــام هــــذه املؤسســــات بــــدورها اهلــــام علــــى املســــتوى احمللــــي يتطلــــب إجيــــاد البــــدائل والســــبل واآلليــــات املالي

  طرق إىل: اليت من شأ�ا تدعيم هذا الدور، ولقد قمنا يف هذا املبحث �لت

ـــــدان املتقدمـــــة  - ـــــض البل ـــــة املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية يف اقتصـــــاد�ت بع ـــــب األول: أمهي املطل

 والنامية  .

 املطلب الثاين: مصادر متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية. -

 املطلب الثالث: أساليب متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية. -

 

 

                                                           
.133،ص1999، جامعة قسنطینة، ، منشورات معھد العلوم االقتصادیة 11دمحم الھادي مباركي، المؤسسات المصغرة: المفھوم والدور المرتقب، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد ) 
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لصـــــــغرية يف اقتصـــــــاد�ت بعـــــــض الـــــــدول املتقدمـــــــة املطلـــــــب األول: أمهيـــــــة املؤسســـــــات املتوســـــــطة وا

  والنامية.      

يعتــــــرب قطــــــاع املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية أحــــــد أكــــــرب القطاعــــــات اهليمنــــــة علــــــى اقتصــــــاد�ت العديــــــد        

غالبيـــــــة الــــــدول إىل التوجــــــه حنـــــــو دعــــــم وتنميــــــة هـــــــذا  واملشـــــــجعة علــــــى التقــــــدم، وهـــــــذا مــــــا دعــــــامــــــن دول العــــــامل 

ـــــــــك  ـــــــــوي وذل ـــــــــيت حققتهـــــــــا وحتققهـــــــــا القطـــــــــاع احلي ـــــــــرية ال ـــــــــة الكب راجـــــــــع إىل املكاســـــــــب االقتصـــــــــادية واالجتماعي

ا�تمعـــــات، ففـــــي الـــــدول املتقدمـــــة جنـــــد أن املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية تكتســـــب أمهيتهـــــا مـــــن خـــــالل قـــــدر�ا 

وكــــــذلك حتســــــني فاعليــــــة املؤسســــــات الكبــــــرية، �عــــــادة النظــــــر يف أحجــــــام الوحــــــدات علــــــى التجديــــــد واالبتكــــــار، 

اإلنتاجيـــــــة التابعـــــــة لتلـــــــك املؤسســـــــات، وجتزئتهـــــــا إىل وحـــــــدات صـــــــغرية ذات كفـــــــاءة أعلـــــــى ومردوديـــــــة أكـــــــرب ... 

  اخل.

ـــــة فنجـــــد أن أمـــــا        ـــــدول النامي ـــــيت م يف ال ـــــيت جتســـــدها اخلصـــــائص ال ـــــارات ال كاســـــبها متعلقـــــة مبجموعـــــة االعتب

تـــــــــاج، وكـــــــــذا التوزيـــــــــع املكـــــــــاين واالجتماعيـــــــــة ومعـــــــــدالت تـــــــــوافر عوامـــــــــل اإلنتتميـــــــــز �ـــــــــا هياكلهـــــــــا االقتصـــــــــادية 

للســــــكان، والنشــــــاط االقتصــــــادي وال شــــــك أن ملؤسســــــات هــــــذا القطــــــاع دورا كبــــــريا ورئيســــــا يف توســــــيع القاعــــــدة 

ـــــوازن  ـــــة واملســـــتدامة والت ـــــق التنميـــــة احمللي ـــــرص العمـــــل للشـــــباب وتوســـــيع دائـــــرة االســـــتثمار وحتقي ـــــة وإجيـــــاد ف اإلنتاجي

ـــــــــاطق، وســـــــــ ـــــــــني كافـــــــــة املن وف حنـــــــــاول يف هـــــــــذا املطلـــــــــب التطـــــــــرق إىل أمهيـــــــــة هـــــــــذه االقتصـــــــــادي واإلقليمـــــــــي ب

  املؤسسات يف بعض الدول النامية واملتقدمة وهذا على سبيل املثال:

ــــــة املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية يف االقتصــــــاد األمريكــــــي:       ــــــة يف  أوال: أمهي ــــــة األمريكي تعطــــــي التجرب

مرجعــــا راقيــــا لكثــــري مــــن الــــدول فبــــالرغم مـــــن جمــــال تنميــــة املؤسســــات املتوســــطة والصــــغرية دروســــا مهمــــة، وتعتـــــرب 

أ�ــــــا جتســـــــد شخصـــــــية أكـــــــرب قـــــــوة اقتصـــــــادية عامليـــــــة إال أ�ـــــــا مل تتخلـــــــى عـــــــن مســـــــاندة ودعـــــــم هـــــــذه املؤسســـــــات 

ـــــر مـــــن  ـــــث تشـــــري اإلحصـــــائيات إىل وجـــــود أكث ـــــوال�ت املتحـــــدة  22حي ـــــون مؤسســـــة صـــــغرية ومتوســـــطة يف ال ملي

ـــــرية يف خلـــــق ـــــانوين وتشـــــريعي وتنظيمـــــي ومـــــايل مســـــح  األمريكيـــــة، فقـــــد أســـــهمت التنظيمـــــات الكب جمـــــال وحمـــــيط ق

مـــــــــن إمجـــــــــايل مناصـــــــــب العمـــــــــل يف الـــــــــوال�ت  1% 60للمؤسســـــــــات مبزاولـــــــــة  نشـــــــــاطا�ا وتـــــــــوفري مـــــــــا يقـــــــــارب 

  يف نفس البلد. 2% 43املتحدة األمريكية، وتقدر مسامهة هذه املؤسسات يف الناتج احمللي اإلمجايل بــ 

                                                           
.264، ص: 2005ھوشیار معروف، دراسات في التنمیة االقتصادیة، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ) 

1
  

.05،ص:2008الغرفة التجاریة الصناعیة بمحافظة جدة، السعودیة،ماجد عبد هللا القصبي، أسالیب جدیدة لتنمیة وتطویر المنشآت الصغیرة والمتوسطة، ورقة عمل ) 
2
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ـــــة املؤسســـــات       ـــــا: أمهي ـــــا�ين:�ني ـــــا�ين بعـــــد  املتوســـــطة والصـــــغرية يف االقتصـــــاد الي لقـــــد مـــــر االقتصـــــاد الي

عبــــــارة عــــــن مرحلــــــة  1955 -1945احلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة مبجموعــــــة مــــــن املراحــــــل، فكانــــــت الفــــــرتة مــــــا بــــــني 

ــــــدت مــــــن إعــــــادة اال ــــــرب الفــــــرتة  1970 – 1955عمــــــار، أمــــــا الفــــــرتة الــــــيت تلــــــت مرحلــــــة االعمــــــار والــــــيت امت تعت

ســـــــنو�، مث الفــــــرتة املمتـــــــدة  1% 10الذهبيــــــة �لنســـــــبة لالقتصــــــاد اليـــــــا�ين حيــــــث كـــــــان ينمــــــو مبعـــــــدل يصــــــل إىل 

والــــــــيت اعتــــــــربت مرحلــــــــة التــــــــأقلم بعــــــــد التغــــــــري الكبــــــــري الــــــــذي عرفــــــــه ســــــــعر البــــــــرتول، مث  1975 – 1970مــــــــن 

  إىل اآلن.  1975املرحلة من 

ســـــــــات املتوســـــــــطة والصـــــــــغرية كأســـــــــلوب ومـــــــــنهج اســـــــــرتاتيجي لالرتقـــــــــاء لقـــــــــد اعتمـــــــــد اليـــــــــا�ن علـــــــــى املؤس     

ــــــث كانــــــت هــــــذه املؤسســــــات تعــــــرب عــــــن  مــــــن إمجــــــايل عــــــدد  % 99,7بوضــــــعيتها االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة حي

مـــــــــن اليـــــــــد العاملـــــــــة، إن املؤسســـــــــات املتوســـــــــطة  % 70املؤسســـــــــات، �إلضـــــــــافة إىل أ�ـــــــــا تشـــــــــغل أكثـــــــــر مـــــــــن 

ريضــــــــة للتنميــــــــة االقتصــــــــادية لكو�ــــــــا تســــــــاهم يف ختفــــــــيض معــــــــدالت والصــــــــغرية تعــــــــرب يف اليــــــــا�ن عــــــــن قاعــــــــدة ع

ــــــــاليم مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول إىل التنميــــــــة الشــــــــاملة  ــــــــة وز�دة اإلنتــــــــاج وحتقيــــــــق املشــــــــاركة بــــــــني األفــــــــراد واألق البطال

  واملتوازنة.

ـــــــا: أمهيـــــــة املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية يف االقتصـــــــاد الســـــــعودي:      لقـــــــد أصـــــــبحت األعمـــــــال  �لث

ـــــه حـــــل مشـــــاكل املاليـــــني مـــــن اخلاصـــــة مـــــن خـــــال ـــــرب خيـــــارا ميكـــــن ب ل إنشـــــاء املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية يعت

الشـــــباب املتخـــــرجني مـــــن اجلامعـــــات واملعاهـــــد والـــــذين جيـــــدون صـــــعوبة يف احلصـــــول علـــــى منصـــــب العمـــــل املوافـــــق 

  .2إلمكانيا�م ومستو��م

ـــــــزة لـــــــه،       ـــــــل العمـــــــود الفقـــــــري يف االقتصـــــــاد الســـــــعودي والســـــــمة املمي إن املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية متث

ـــــذي يؤكـــــد هـــــذا الكـــــالم هـــــو أن قطـــــاع املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية يشـــــكل حـــــوايل  مـــــن  % 90والشـــــيء ال

ـــــيت حتتلهـــــا هـــــذه امل ـــــة الكبـــــرية ال ـــــة يف القطـــــاع اخلـــــاص، وإدراكـــــا لألمهي ؤسســـــات ضـــــمن إمجـــــايل املؤسســـــات العامل

  .3االقتصاد الوطين السعودي خصصت هلذا القطاع اهتماما خاصة هلذا القطاع

                                                           
التدریبي الذي نظمھ مركز التعاونإبراھیم بن صالح القرناس، عن التجربة الیابانیة في دعم وتنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة، مأخوذ من التقریر المختصر حول البرنامج ) 

1
  

.03، ص:2002جانفي  21/25، الیاباني لمنظمة الشرق األوسط، طوكیو  

رة والمتوسطة للمنطقة الشرقیة،البنك اإلسالمي للتنمیة،دور مجموعة البنك اإلسالمي في تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مأخوذة من الملتقى الثالث للمنشأت الصغی) 
2
 

.03، ص:  2005مارس  05/06   
شروع إنشاء ھیئة عامة لدعم وتنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة في المملكة، ، مأخوذة من الملتقى الثالث للمنشآت الصغیرةمركز تطویر المنشآت الصغیرة والمتوسطة،دراسة م) 

3
  

,02، ص: 2005مارس  05/06والمتوسطة للمنطقة الئرقیة،   
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تنبـــــع القـــــوة الدافعـــــة هلـــــذا القطـــــاع  رابعـــــا: أمهيـــــة املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية يف االقتصـــــاد اهلنـــــدي:     

احلـــــر كـــــان  مـــــن قدرتـــــه الكبـــــرية علـــــى خلـــــق فـــــرص العمـــــل، فباإلضـــــافة إىل التنـــــوع يف الصـــــناعات وتشـــــجيع العمـــــل

هلــــــذه الصــــــناعات دور كبــــــري يف التنميــــــة الــــــيت يشــــــهدها القطــــــاع الصــــــناعي والتنــــــوع الكبــــــري يف املنتجــــــات، أحــــــد 

ـــــد أهـــــم  ـــــة االقتصـــــادية يف اهلن ـــــى هـــــذا النجـــــاح هـــــو تناســـــب الصـــــناعات الصـــــغرية للبيئ ـــــيت ســـــاعدت عل العوامـــــل ال

حيـــــث كو�ـــــا كثيفـــــة العمالـــــة وال حتتـــــاج إىل  الـــــيت تفتقـــــر إىل املـــــوارد املاليـــــة إضـــــافة إىل عـــــدد الســـــكان الكبـــــري ومـــــن

مــــن النــــاتج احمللــــي   %30 وتســــاهم حبــــوايل   %95رأس مــــال كبــــري، فنجــــد أن عــــدد هــــذه املؤسســــات 

 .1مليون عامل  18اإلمجايل وتشغل حوايل 

  املطلب الثاين: مصادر متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية.      

املؤسســــــات علــــــى خمتلــــــف مســــــتو��ا ومهمــــــا كــــــان حجمهــــــا وطبيعــــــة لــــــيس هنــــــاك مــــــن شــــــك يف أن مجيــــــع       

نشــــــاطها ســــــواء كانــــــت مســــــتحدثة أو قدميــــــة حتتــــــاج للتمويــــــل املناســــــب واملهــــــارات اإلداريــــــة املالئمــــــة حــــــىت تنمــــــو 

ـــــــد أصـــــــبح تطـــــــور املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية يشـــــــكل مفتاحـــــــا مهمـــــــا  ـــــــولني، وق وحتقـــــــق دخـــــــال ورحبـــــــا مقب

  خصوصا �لنسبة للفئات وا�تمعات الفقرية واألقل حظا.لتحقيق التنمية املتكافئة، و 

ـــــدءا       ـــــل يف فـــــرتات حيا�ـــــا ب ـــــاج إىل التموي ـــــا إىل أن املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية حتت ـــــد مـــــن اإلشـــــارة هن الب

ـــــــــة اســـــــــتعدادها للعمـــــــــل حنـــــــــو  ـــــــــاء تطويرهـــــــــا وتنميتهـــــــــا وحتـــــــــديثها، وكـــــــــذلك يف حال بتأسيســـــــــها وانطالقهـــــــــا، وأثن

وحتتــــــاج املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية للتمويــــــل يف جمــــــاالت البحــــــث والتــــــدريب ومتابعــــــة األســــــواق التصــــــديرية 

األســـــواق ومســـــايرة تطـــــورات اإلنتـــــاج، إضـــــافة إىل احلـــــاالت الـــــيت تتعـــــرض فيهـــــا املؤسســـــة ألي حـــــدث اســـــتثنائي. 

  :2وميكن حصر مصادر متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية يف

تعتمــــــد املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية كغريهــــــا مــــــن املؤسســــــات  يــــــة:أوال: التمويــــــل مــــــن املصــــــادر الداخل    

  على مصادرها الداخلية قبل جلوئها إىل املصادر اخلارجية، وتتمثل املصادر الداخلية فيما يلي: 

                                                           
 طة: الدروس المستفادة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوس دمحم راتول، بن داودیة وھیبة، بعض التجارب الدولیة في دعم وتنمیة) 

1
  

  .04، ص: 2006أفریل  17/18الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف،  المؤسسات

ضمن الملتقى الرابع حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كرھان جدید للتنمیة  لبحیري نصیرة، بوعروج لمیاء، إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة) 
2
  

. 06-05، ص: 2008أفریل  13/14االقتصادیة في الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة سكیكدة،   
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ويســـــــــمى أيضــــــــا �ألمـــــــــوال اخلاصـــــــــة ويتكـــــــــون مـــــــــن األمـــــــــوال  رأس املـــــــــال ( األمـــــــــوال الشخصـــــــــية) : -1

ــــــل العائلــــــة واألصــــــدقاء الشخصــــــية الــــــيت حيصــــــل عليهــــــا صــــــاحب املشــــــرو  ــــــه مــــــع احملــــــيط مث ع مــــــن خــــــالل عالقات

ــــــة االنطــــــالق والنمــــــو، وهــــــو  إضــــــافة إىل مســــــامهة الشــــــركاء، ويكــــــون هــــــذا اجلــــــزء مــــــن األمــــــوال ضــــــروري يف مرحل

ـــــــرتجم ثقـــــــة صـــــــاحب املشـــــــروع يف مشـــــــروعه ك ـــــــى أيضـــــــا عامـــــــل مهـــــــم ألن املســـــــامهة الشخصـــــــية ت مـــــــا حنـــــــافظ عل

 .1استقالليته املالية

يعتـــــــرب التمويـــــــل الــــــذايت مـــــــن أهـــــــم مصــــــادر التمويـــــــل األكثـــــــر اســــــتعماال مـــــــن طـــــــرف  الـــــــذايت:التمويــــــل  -2

املؤسســـــة وذلـــــك للمرونـــــة يف هـــــذا النـــــوع مـــــن التمويـــــل وذلـــــك لتلبيـــــة االحتياجـــــات التمويليـــــة وكـــــذا جاهزيتـــــه عنـــــد 

ـــــــة كمـــــــداخيل بعـــــــد ختفـــــــيض التكـــــــاليف  ـــــــذايت ميثـــــــل الفـــــــرق بـــــــني صـــــــايف التـــــــدفقات النقدي الطلـــــــب، فالتمويـــــــل ال

ــــــــى املســــــــامهني، واالهتالكــــــــات ل ــــــــدخرها  واملــــــــؤ لمؤسســــــــة خــــــــالل الســــــــنة وقيمــــــــة األر�ح املوزعــــــــة عل و�ت الــــــــيت ت

ــــــل الــــــذايت مــــــن أهــــــم مصــــــادر التمويــــــل اخلــــــارجي وبــــــديال  املؤسســــــة ملواجهــــــة املخــــــاطر املســــــتقبلية، ويعتــــــرب التموي

 ر اخلارجية.متويليا أمام املؤسسة لشراء أصول جديدة ودون احلاجة إىل االقرتاض من املصاد

يكمـــــــن الفـــــــرق بـــــــني التمويـــــــل عـــــــن طريـــــــق رأس املـــــــال (األمـــــــوال اخلاصـــــــة) والتمويـــــــل الـــــــذايت هـــــــو أن النـــــــوع      

األول يكــــــــون يف بدايــــــــة نشــــــــاط املؤسســــــــة أي عنــــــــد �ســــــــيس املؤسســــــــة فــــــــإن املتطلبــــــــات املاليــــــــة الــــــــيت يوفرهــــــــا 

التمويـــــل  –ن التمويـــــل الــــداخلي املســــتثمر يف ذلـــــك الوقــــت تـــــدخل ضــــمن األمـــــوال اخلاصــــة، أمـــــا النــــوع الثـــــاين مــــ

ــــــــاة املشــــــــروع أو املؤسســــــــة أي بعــــــــد مرحلــــــــة التأســــــــيس واالنطــــــــالق فــــــــإن  –الــــــــذايت  ــــــــتم خــــــــالل دورة حي فإنــــــــه ي

ــــــيت حتققهــــــا الشــــــركة كــــــاألر�ح احملتجــــــزة أو الغــــــري  ــــــدفقات واألر�ح ال ــــــاءا علــــــى صــــــايف الت ــــــا يكــــــون بن التمويــــــل هن

  موزعة أو املؤو�ت واالهتالكات .

عـــــادة ال تســــــتطيع املؤسســــــات املتوســـــطة والصــــــغرية تغطيــــــة كــــــل  التمويــــــل مــــــن املصــــــادر اخلارجيــــــة:�نيـــــا:      

  : 2احتياجا�ا التمويلية من املصادر الداخلية لذلك فهي تلجأ إىل املصادر اخلارجية واملتمثلة فيما يلي

 حيـــــــث يعتـــــــرب االئتمـــــــان التجـــــــاري نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع التمويـــــــل القصـــــــري األجـــــــل االئتمـــــــان التجـــــــاري: -1

ــــذي حتصــــل عليــــه املؤسســــات املتوســــطة والصــــغرية مــــن املــــوردين وهــــي متثــــل قيمــــة املشــــرت�ت اآلجلــــة للبضــــائع  وال

ــــــه  ــــــل ألن ــــــا للتموي ــــــرب مصــــــدرا آلي ــــــه يعت ــــــايل فإن ــــــيت تتحصــــــل عليهــــــا املؤسســــــة مــــــن املــــــوردين و�لت ــــــة ال واملــــــواد األولي

                                                           
1
 - Institut du développement Marseille, Le financement de la petite entreprise en Afrique, L’Hamattan Edition , 

Paris, 1995, P : 35 .   
ستیر تخصص إستراتیجیة، كلیة العلومعمران عبد الحكیم، إستراتیجیة البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: دراسة حالة البنوك العمومیة بوالیة المسیلة، رسالة ماج  (

2
  

.14- 13ص: ، 2007االقتصادیة، وعلوم التسییر، جامعة المسیلة،   
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ـــــا ا ـــــك فيمنـــــك أن يصـــــبح هن ـــــري يف حجـــــم املشـــــرت�ت ولكـــــن رغـــــم ذل لتمويـــــل مكلفـــــا جـــــدا �لنســـــبة مـــــرتبط �لتغي

للمؤسســــــــة املقرتضــــــــة إذا مل تقــــــــم بتســــــــديد قيمــــــــة املشــــــــرت�ت يف اآلجــــــــال احملــــــــددة، ممــــــــا يســــــــيء إىل مسعتهــــــــا يف 

 السوق.  

ـــــيت تتحصـــــل عليهـــــا املؤسســـــة مـــــن  االئتمـــــان املصـــــريف: -2 ـــــل القـــــروض القصـــــرية األجـــــل عامـــــة ال وهـــــو ميث

توســـــــــطة والطويلـــــــــة األجـــــــــل لتمويـــــــــل اســـــــــتثمارا�ا، البنـــــــــوك لتمويـــــــــل احتياجا�ـــــــــا القصـــــــــرية األجـــــــــل والقـــــــــروض امل

ويتمثـــــل االئتمـــــان املصـــــريف يف تلـــــك الثقـــــة الـــــيت يوليهـــــا البنـــــك للمؤسســـــة بوضـــــع حتـــــت تصـــــرفها مبلـــــغ مـــــن املـــــال 

أو تقـــــدمي تعهـــــد مـــــن طرفـــــه لفـــــرتة حمـــــددة يتفـــــق عليهـــــا الطـــــرفني، ويقـــــوم الطـــــرف املقـــــرتض يف �ايـــــة الفـــــرتة �لوفـــــاء 

 اء فائدة يتفق عليها حيصل عليها البنك.جبميع التزاماته وذلك لق

يعتـــــرب هـــــذا النـــــوع مـــــن التمويـــــل مـــــن أكثـــــر املصـــــادر  التمويـــــل مـــــن املصـــــادر اخلارجيـــــة الغـــــري رمسيـــــة: -3

ـــــدول الناميـــــة وذلـــــك بســـــبب التعقيـــــدات الـــــيت جيـــــدها  شـــــيوعا لتمويـــــل املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية وخاصـــــة ال

يــــــل مــــــن اجلهــــــات الرمسيــــــة، والتمويــــــل الغــــــري رمســــــي هــــــو أصــــــحاب املؤسســــــات املتوســــــطة يف احلصــــــول علــــــى التمو 

حيـــــث �خـــــذ هـــــذا  1ذلـــــك التمويـــــل الـــــذي يـــــتم مـــــن خـــــالل قنـــــوات تعمـــــل غالبـــــا خـــــارج اإلطـــــار القـــــانوين للدولـــــة

ــــــاوب االدخــــــار واالئتمــــــان  ــــــات تن ــــــارب، مجعي ــــــل مــــــن األصــــــدقاء  واألق ــــــل جمموعــــــة مــــــن األشــــــكال كالتموي التموي

 وغريه من األشكال األخرى.

رغبـــــة مـــــن احلكومـــــة  ن طريـــــق املؤسســـــات املتخصصـــــة يف الـــــدعم واجلمعيـــــات املهنيـــــة:التمويـــــل عـــــ -4

يف ترقيـــــة وتنميـــــة قطـــــاع املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية قامـــــت هـــــذه �نشـــــاء جمموعـــــة مـــــن املؤسســـــات واهليئـــــات 

احلكوميـــــــــة �إلضـــــــــافة إىل اجلمعيـــــــــات املهنيـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــعى إىل تزويـــــــــد هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن املؤسســـــــــات �لـــــــــدعم 

لتأكــــد يف البيئــــة اخلارجيـــــة املاليــــة والقانونيـــــة واملســــاعدات املاليــــة والفنيـــــة وذلــــك بغيــــة التقليـــــل مــــن حــــاالت عـــــدم ا

 للمؤسسات املتوسطة والصغرية.

الـــــذي يعـــــرب عـــــن قيـــــام املؤسســـــات املاليـــــة بشـــــراء أو خصـــــم ديـــــون املؤسســـــات  عقـــــود حتويـــــل امللكيـــــة: -5

التجاريــــــــة الــــــــيت تعمــــــــل يف حقــــــــل الســــــــلع االســــــــتهالكية، أو قيــــــــام البنــــــــوك التجاريــــــــة بشــــــــراء حســــــــا�ت املــــــــدينني  

- 30والــــــــيت تــــــــرتاوح مــــــــد�ا بــــــــني لفــــــــواتري املوجــــــــودة لــــــــدى املؤسســــــــات التجاريــــــــة أو الصــــــــناعية كالســــــــندات وا

 يوم، واهلدف من هذه العملية هو توفري السيولة النقدية بشكل مستمر. 120

                                                           
والمتوسطة وتطور دورھا في  رة) دمحم عبد الحلیم عمر، التمویل عن طریق القنوات التمویلیة الغیر الرسمیة، مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغی

1
  

.04، ص:  2003ماي  28/  25االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،   



ظریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.الفصل األول:                                    األسس الن  
 

36 
 

  .املطلب الثالث: أساليب متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية      

تواجــــــه املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية، إذ كثــــــريا مــــــا تعتــــــرب مشــــــكلة التمويــــــل أهــــــم وابــــــرز املشــــــكالت الــــــيت      

تعـــــود لتختفـــــي بعـــــد مـــــدة قصـــــرية مـــــن نشــــــأ�ا، أل�ـــــا تفتقـــــر إىل املهـــــارات األساســـــية يف إدارة األمـــــور املاليــــــة، أو 

لــــــنقص التمويــــــل وختتلــــــف أســــــاليب متويــــــل هــــــذه املؤسســــــة �خــــــتالف املرحلــــــة الــــــيت متــــــر �ــــــا والغــــــرض املــــــراد مــــــن 

  يز جمموعة من األساليب التقليدية واملستحدثة.التمويل، وميكن أن من

  أوال: األساليب التقليدية يف متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية.      

منيــــــز يف هــــــذا األســــــلوب نــــــوعني مــــــن التمويــــــل فنجــــــد التمويــــــل الطويــــــل ومتوســــــط األجــــــل والتمويــــــل قصــــــري      

  األجل:

 التمويل طويل األجل والتمويل متوسط األجل: -1

ـــــيت تتطلـــــب        ـــــل األجـــــل موجـــــه إىل متويـــــل النشـــــاطات االســـــتثمارية خـــــارج االســـــتغالل ال ـــــل طوي يكـــــون التموي

ــــــل  ــــــل طوي ــــــد، ويتجســــــد التموي ــــــك مــــــن أجــــــل توســــــيع املؤسســــــة ( املشــــــروع ) أو إقامــــــة مشــــــروع جدي أمــــــوال وذل

ــــــيت متــــــنح قروضــــــا قــــــد تصــــــ ــــــة ال ــــــل البنــــــوك العقاري ــــــيت متنحهــــــا البنــــــوك املتخصصــــــة مث ل إىل األجــــــل يف القــــــروض ال

عشـــــرين عامــــــا، وذلــــــك لتمويــــــل عمليـــــات البنــــــاء واستصــــــالح األراضــــــي وإقامـــــة مشــــــروعات الــــــري والصــــــرف، إىل 

، أمــــا التمويـــــل املتوســـــط األجــــل فتمنحـــــه البنــــوك مـــــن خــــالل القـــــروض وملـــــدة 1جانــــب البنـــــوك الصــــناعية والزراعيـــــة

ـــــــني ســـــــنة و  ـــــــ 5تـــــــرتاوح ب ل املتوســـــــط األجـــــــل (إىل ســـــــنوات، وتلجـــــــأ املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية إىل التموي

جانــــــب التمويـــــــل طويــــــل األجـــــــل ) بغــــــرض متويـــــــل اجلــــــزء الـــــــدائم مــــــن اســـــــتثمارا�ا يف الرأمســــــال العامـــــــل املتـــــــداول 

  واإلضافات  وجمودا�ا الثابتة.

ـــــــني قـــــــروض املـــــــدةوتشـــــــمل مصـــــــادر التمويـــــــل املتوســـــــط األجـــــــل       ـــــــرتاوح مـــــــدة هـــــــذه القـــــــروض ب  5و  3، ت

ســـــنوات األمـــــر الـــــذي يعطـــــي املقـــــرتض االطمئنـــــان واألمـــــان ويقلـــــل مـــــن خمـــــاطر إعـــــادة التمويـــــل، وميكـــــن احلصـــــول 

      علــــى مثــــل هــــذه القــــروض مــــن بنــــوك التمويــــل املتوســــطة والطويلــــة األجــــل، ومــــن البنــــوك املتخصصــــة، وجنــــد أيضــــا 

مؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية، عنـــــدما تقـــــدم علـــــى شـــــراء آالت للومتـــــنح هـــــذه القـــــروض  قـــــروض التجهيـــــزات

                                                           
.186-185، ص: 2000دراسات نظریة وتطبیقیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، - دمحم عبد العزیز عجمیة، إیمان عطیة ناصف، التنمیة االقتصادیة) 

1
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مــــــن قيمــــــة التجهيــــــزات الــــــيت ميكــــــن تســــــويتها % 80إىل % 70أو التجهيــــــزات، ومتــــــول اجلهــــــة املقرضــــــة مــــــا بــــــني 

  .  1بسرعة، مثل الشاحنات والسيارات، والباقي يبقى كهامش أمان للممول

 التمويل قصري األجل:  -2

نقصــــــد �لتمويــــــل قصــــــري األجــــــل متويــــــل نشــــــاط االســــــتغالل، مبعــــــىن متويــــــل العمليــــــات الــــــيت تقــــــوم �ــــــا       

شــــــهرا، ويوجــــــه هــــــذا  12املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية يف الفــــــرتة القصــــــرية والــــــيت ال تتعــــــدى يف الغالــــــب 

جممـــــوع التمويـــــل لتغطيـــــة االحتياطـــــات الـــــيت تـــــربز علـــــى مســـــتوى حســـــا�ت املـــــدينني والـــــدائنني والعالقـــــة بـــــني 

ـــــل قصـــــري األجـــــل  ـــــرأس املـــــال العامـــــل، ونعتمـــــد يف التموي ـــــل مـــــن احلســـــا�ت تشـــــكل مـــــا يعـــــرف ب ـــــه الكت هات

حيــــــث تعتـــــرب القـــــروض البنكيــــــة الوســـــيلة الثانيــــــة الـــــيت تعتمــــــد عليهـــــا املؤسســــــات  البنكيـــــة الســــــلفاتعلـــــى 

ــــــــــة للمؤسســــــــــة ــــــــــث تضــــــــــمن الســــــــــلفات البنكي ــــــــــل دور�ــــــــــا االســــــــــتغاللية، حي  املتوســــــــــطة والصــــــــــغرية يف متوي

 .2تسهيالت الصندوق، على املكشوف، تسبيقات على البضائع

ويكـــــون هـــــذا األســـــلوب متاحـــــا  االئتمـــــان والشـــــراء �آلجـــــل،ويعتمـــــد أيضـــــا التمويـــــل قصـــــري األجـــــل علـــــى       

لشـــــراء املبـــــين واملكـــــائن واملعـــــدات فقـــــد يوافـــــق الباعـــــة بيـــــع التجهيـــــزات �آلجـــــال، وأحيـــــا� يكـــــون ممكـــــن �لنســـــبة 

وليـــــــة " برســـــــم البيـــــــع " أي يعطـــــــى البـــــــائع للمؤسســـــــة الفرصـــــــة بتســـــــديد مثـــــــن البضـــــــاعة بعـــــــد للمـــــــواد اخلـــــــام واأل

أي عـــــــن طريـــــــق  االقـــــــرتاض مـــــــن الســـــــوق الغـــــــري الرمســـــــيالتصـــــــرف فيهـــــــا (بيعهـــــــا لصـــــــاحلها )، �إلضـــــــافة إىل 

  القنوات اليت تعمل خارج إطار القانون الرمسي يف الدولة كما ذكر� سابقا.

  دثة يف متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية.�نيا: األساليب املستح      

�ملـــــــــوازاة مـــــــــع األســـــــــاليب التقليديـــــــــة املعتمـــــــــدة يف متويــــــــــل املؤسســـــــــات املتوســـــــــطة والصـــــــــغرية والـــــــــيت ســــــــــبق      

  التعرض، هناك أساليب مستحدثة لتمويل هذه املؤسسات واملتمثلة يف:

ويقصــــــد بـــــه التمويـــــل عـــــن طريـــــق التــــــأجري، ويعـــــرف �نـــــه عبـــــارة عــــــن  التمويـــــل التجـــــاري التـــــأجريي: -1

اتفــــــاق بــــــني الطــــــرفني حيــــــول أحــــــدمها حــــــق االنتفــــــاع �صــــــل مملــــــوك للطــــــرف اآلخــــــر مقابــــــل دفعــــــات دوريــــــة ملــــــدة 

زمنيــــــة حمــــــددة، املــــــؤجر هــــــو الطــــــرف الــــــذي حيصــــــل علــــــى الــــــدفعات الدوريــــــة مقابــــــل تقــــــدم األصــــــل، يف حــــــني أن 

                                                           
.294، ص: 1999دریة، دمحم صالح الحناوي، إبراھیم إسماعیل سلطان، اإلدارة المالیة والتمویل، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكن) 

1
  

.57، ص: 2000الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ) 
2
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ــــــد ــــــأجري للمــــــؤجر،  املســــــتأجر هــــــو الطــــــرف املتعاق ــــــل ســــــداده ألقســــــاط الت ــــــى االنتفــــــاع خبــــــدمات األصــــــل مقاب عل

، فـــــالنوع األول هـــــو ذلـــــك النـــــوع مـــــن التـــــأجري الـــــذي تكـــــون فيـــــه مـــــدة عقـــــد اإلجيـــــار 1وينقســـــم إىل ثالثـــــة أنـــــواع

أقـــــــل مـــــــن العمـــــــر اإلنتـــــــاجي لألصـــــــل املـــــــؤجر، ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك: �جـــــــري الســـــــيارات، احلاســـــــبات االلكرتونيـــــــة، 

ــــــأجري التشــــــغيلي... اخل ويســــــمى معــــــدات البنــــــاء  ــــــل نســــــبيا ومقارنــــــة �لنــــــوع �لت ــــــوع الثــــــاين فهــــــو طوي ، أمــــــا الن

ــــــــل لإللغــــــــاء فهــــــــو يســــــــتعمل يف �جــــــــري األراضــــــــي ... اخل ويســــــــمى  ــــــــث يكــــــــون فيــــــــه العقــــــــد غــــــــري قاب األول حي

ـــــأجري ، أمـــــا النـــــوع الثالـــــث فهـــــو االتمـــــويلي �لتـــــأجري ـــــني مؤسســـــة مالكـــــةلبيـــــع وإعـــــادة الت ـــــبعض   هـــــو عقـــــد ب ل

األصـــــول حيـــــث تقـــــوم ببيـــــع أصـــــوهلا إىل مؤسســـــة ماليـــــة كشـــــركات التـــــأمني أو شـــــركات ماليـــــة أو �جرييـــــة، بشـــــرط 

 أن يقوم الطرف الشاري بتأجري هذه األصول إىل املؤسسة اليت �عته إ�ها.

  :2إن تسلسل هذه العملية يتطلب تدخل ثالثة أطراف      

ـــــيت تأي مؤسســـــة القـــــرض اإل  املـــــؤجر:- ـــــة القانونيـــــة لألصـــــل جيـــــاري ال ـــــز �مللكي ـــــيت تتمي ـــــة وال ـــــل بتمويـــــل العملي قب

موضــــــــوع العقــــــــد، هــــــــذه املؤسســــــــة تقــــــــوم بنشــــــــاط مــــــــايل خمصــــــــص مبــــــــا أن املســــــــتأجر هــــــــو الــــــــذي يتحمــــــــل كــــــــل 

  االلتزامات التقنية املتعلقة �ألصل.

ول املســــتأجر هــــو الطــــرف الــــذي يســــعى القتنـــــاء واحلصــــول علــــى األصــــل �لتفــــاوض مــــع املــــورد حـــــ املســــتأجر:-

  السعر والتكلفة واملدة... اخل، وهو الذي خيتار األصل وحيدد خصوصياته حسب احتياجاته.

وهـــــو الطـــــرف الـــــذي يســـــلم األصـــــل املطلـــــوب مـــــن طـــــرف املـــــؤجر، وفقـــــا للمعـــــايري واملقـــــاييس املتفـــــق املـــــورد:  -

منقولــــــة عليهــــــا بينــــــه وبــــــني املســــــتأجر أمــــــا عــــــن األصــــــل موضــــــوع اإلجيــــــار، ميكــــــن أن يكــــــون أصــــــوال عقاريــــــة أو 

  معنوية أو مادية.

املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية يف حاجـــــــة إىل تغيـــــــري مقـــــــر املؤسســـــــة أو يف حاجـــــــة  فقـــــــد يكـــــــون صـــــــاحب     

ـــــك إىل  ـــــة وال ميل ـــــك هـــــذا العقـــــار أو هـــــذه اآلل ـــــات العمـــــل ولكنـــــه ال ميل ـــــة متطلب ـــــة لتغذي ـــــة معين عقـــــار معـــــني أو آل

نشـــــاطه ال يعطـــــي لـــــه إمكانيـــــة شـــــراء العقـــــار ... اخل  رأس املـــــال لشـــــراء وامـــــتالك مثـــــل هـــــذه املتطلبـــــات أو طبيعـــــة

هنـــــا يقـــــع يف مشـــــكلة؟ ولكـــــن التمويـــــل التـــــأجريي هنـــــا يعطـــــي لـــــه إمكانيـــــة احلصـــــول علـــــى متطلباتـــــه مقابـــــل مبلـــــغ 

                                                           
تطورھا ودورھا في االقتصادیاتبولعید بعلوج، التمویل التأجیري كأحد صیغ التمویل اإلسالمي، مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة و) 

1
  

.06، ص: 2003ماي  25/28المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،   

المؤتمر العلمي الرابع حول الریادة واإلبداع، استراتیجیات مداخلة ضمن بن عاتق حنان، صاري زھیرة، التمویل عن طریق اإلیجار كإستراتیجیة  لتغییر التمویل المصرفي، )
  2

  
.07، ص: 2005مارس  15/16ي مواجھة تحدیات العولمة، كلیة العلوم اإلداریة والمالیة، جامعة فیالدلفیا، األردن، األعمال ف  
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مــــــن املــــــال شــــــهر� أو ســــــنو� (حســــــب طبيعــــــة االتفــــــاق) يضــــــمن لــــــه االســــــتفادة مــــــن الشــــــيء املســــــتأجر ويعطــــــي 

  غ املايل.للمؤجر إمكانية االستفادة من املبل

هنـــــاك صـــــيغ متويـــــل متعـــــددة تســـــتعملها البنـــــوك اإلســـــالمية التمويـــــل عـــــن طريـــــق البنـــــوك اإلســـــالمية:  -2

 :1يف متويل املؤسسات املتوسطة والصغرية وسوف نركز على بعضها

ــــــــل املصــــــــريف وتعــــــــين املســــــــامهة يف رأس مــــــــال املشــــــــاركة:  -2-1  املشــــــــروع لرفــــــــع وهــــــــي أحــــــــد أســــــــاليب التموي

  اإلسالمية هذا النوع من التمويل على حنوين: وتستعمل البنوكقدراته املالية 

تســــــــتخدم البنــــــــوك اإلســــــــالمية هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن املشــــــــاركة يف العديــــــــد مــــــــن املشــــــــاركة الدائمــــــــة:   -2-1-1

املشــــــاريع، فهــــــي تقــــــوم بتمويــــــل شــــــركائها جبــــــزء مــــــن رأس املــــــال نظــــــري احلصــــــول علــــــى جــــــزء مــــــن أر�ح املشــــــروع 

ـــــه الشـــــراكة كمـــــا أ�ـــــا كثـــــريا مـــــا تـــــرتك وذلـــــك حســـــب االتفـــــاق املبنيـــــة  مســـــؤولية العمـــــل يف املشـــــروع للشـــــريك علي

   احلفاظ على حق املتابعة واملراقبة واإلدارة. مقابل 

يف هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن املشــــــــاركة والــــــــيت تلقــــــــب �ملشــــــــاركة املتناقصــــــــة يســــــــرتد املشــــــــاركة املتناقصــــــــة:  -2-1-2

تـــــــدرجييا علـــــــى حصـــــــته يف الشـــــــركة، حـــــــىت يصـــــــبح يف البنـــــــك جـــــــزءا مـــــــن التمويـــــــل مـــــــع األر�ح، وهكـــــــذا يتنـــــــازل 

  النهاية خارج املشروع �ائيا.

يف املفهـــــــوم اإلســـــــالمي خيتلـــــــف متامـــــــا مفهـــــــوم املضـــــــاربة عـــــــن مفهـــــــوم املســـــــتخدم يف الفكـــــــر املضـــــــاربة:  -2-2

ــــــ " صـــــاحب املـــــال  االقتصـــــادي املعاصـــــر، إذ يقصـــــد �ـــــا اتفـــــاق بـــــني طـــــرفني يقـــــدم أحـــــدمها رأس املـــــال ويســـــمى بـ

ــــــــ "املضـــــــارب""، ويقـــــــ  2دم اآلخـــــــر جهـــــــده املتمثـــــــل يف اإلدارة أو اخلـــــــربة أو التقنيـــــــة، ويســـــــمى صـــــــاحب اجلهـــــــد بــ

ــــــك اإلســــــالمي وصــــــاحب  ــــــني البن ــــــة مشــــــاركة ب ــــــيت تعــــــرب عــــــن عملي ــــــدة ال ــــــة اجلدي وهــــــي أحــــــد األســــــاليب التمويلي

ــــــ ــــــة متــــــويال ويقــــــوم صــــــاحب املؤسســــــة �لســــــهر علــــــى العملي ــــــة املؤسســــــة، يقــــــدم مبقتضــــــاها املؤسســــــة املمول ة املمول

حيـــــــث يتفـــــــق الطرفـــــــان معـــــــا علـــــــى قســـــــمة عوائــــــــد عمليـــــــة االســـــــتثمار بنســـــــب حمـــــــددة مســـــــبقا بينهمـــــــا، وحيــــــــق 

للمؤسســـــة املمولـــــة وضـــــع الشــــــروط الـــــيت تضـــــمن حســــــن اســـــتخدام هـــــذا التمويــــــل وإمكانيـــــة متابعـــــة ومراقبــــــة أداء 

س املـــــال الـــــيت ســـــارة يف رأاملشـــــروع حـــــىت انتهـــــاء العمليـــــة، ففـــــي حالـــــة اخلســـــارة فـــــإن املؤسســـــة املمولـــــة تتحمـــــل اخل

ي جيســـــده جهـــــده، فكـــــل منهمـــــا خيســـــر مـــــن جـــــنس مـــــا قدمـــــه، تســـــاهم بـــــه كمـــــا خيســـــر شـــــريكها رأس مالـــــه الـــــذ

وبــــــــذلك يســــــــاوي اإلســــــــالم بــــــــني املــــــــال والعمــــــــل ( التنظــــــــيم ) فأمــــــــا أن يرحبــــــــان معــــــــا أو خيســــــــران معــــــــا، خيســــــــر 
                                                           

وتطورھا ودورھا في  بوزیان دمحم ، خالدي خدیجة، التمویل اإلسالمي: فرص وتحدیات، ، مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة )
1
  

.02، ص: 2003ماي  25/28قتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، اال  

.159، ص: 2000رشید حمیدان، مباديء االقتصاد وعوامل التنمیة في اإلسالم، دار ھومة، الجزائر،  )
2
  



ظریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.الفصل األول:                                    األسس الن  
 

40 
 

ـــــه، وخيســـــر صـــــاحب العمـــــل عملـــــه، وهـــــذا يـــــدفع صـــــاحب املـــــال وهـــــ و مؤسســـــة التمويـــــل إىل صـــــاحب املـــــال مال

ــــل جهــــده،  ــــال عائــــدا مقاب ــــربح لين ــــدفع صــــاحب العمــــل حتقيــــق ال احلــــرص علــــى اختيــــار املشــــروع الكــــفء، كمــــا ي

ــــــار  ــــــزرع روح املســــــؤولية والرشــــــادة يف االختي ــــــة ضــــــخمة ل ــــــذلك تقــــــدم املضــــــاربة إمكاني ــــــه، وب ــــــى مسعت واحملافظــــــة عل

صــــــغرية ، وهــــــذا هــــــو مــــــا حتتاجــــــه الــــــدول الناميــــــة القــــــرار يف أصــــــحاب املؤسســــــات واملشــــــاريع املتوســــــطة والواختــــــاذ 

  خللق استثمار حملي مشرتك بناء يهدف إىل الرقي ليس العكس.

ــــــه تعــــــاىل  املراحبــــــة: 2-3 ــــــع جــــــائز شــــــرعا لقول ــــــع وحــــــّرماملراحبــــــة إحــــــدى صــــــور البيــــــوع ، والبي  (واحــــــل هللا البي

وهــــــي صـــــــورة تقــــــوم علــــــى أحـــــــد أســــــاليب حتديــــــد مثـــــــن البيــــــع الثالثــــــة، املزايـــــــدة  27البقــــــرة مـــــــن اآليــــــة  الــــــّر�)

ــــــائع هلــــــا ( الثمن+مصــــــروفات  ــــــع للســــــلعة بتكلفــــــة شــــــراء الب ــــــتم يف املراحبــــــة مثــــــن البي ــــــث ي واملســــــاومة واملراحبــــــة، حي

 الشـــــراء) هـــــذا إضـــــافة إىل ربـــــح معلـــــوم يتفـــــق عليـــــه، ولـــــذا تعـــــرف املراحبـــــة شـــــرعا: ��ـــــا بيـــــع الســـــلعة بـــــثمن شـــــرائها

زائـــــد رحبــــــا معلومـــــا يتفــــــق عليـــــه، ويظهــــــر اجلانــــــب التمـــــويلي إذا بيعــــــت الســـــلعة مراحبــــــة ألجـــــل أو علــــــى أقســــــاط، 

ـــــثمن فيمـــــا بعـــــد  ـــــذي يســـــدد ال ـــــائع للمشـــــرتي ال ـــــع ائتمـــــا� جتـــــار� مينحـــــه الب ـــــب البي ـــــة جبان ـــــايل تتضـــــمن العملي و�لت

ا أنـــــه جتـــــوز الـــــز�دة يف مثـــــن ومـــــن املقـــــرر شـــــرعمـــــن إيراداتـــــه إمـــــا مـــــرة واحـــــدة بعـــــد أجـــــل معـــــني أو علـــــى أقســـــاط، 

ـــــع األجـــــل عـــــن الـــــثمن  النقـــــدي للســـــلعة ألنـــــه كمـــــا يقـــــول الفقهـــــاء (لألجـــــل حـــــظ يف الـــــثمن) واألنســـــب أن  البي

البــــــائع مــــــن نشــــــاطه أو يسرتشــــــد �لعائــــــد  تقــــــدر هــــــذه الــــــز�دة مبعــــــدل العائــــــد علــــــى االســــــتثمارات الــــــيت حيققهــــــا 

  .1لةعلى حسا�ت االستثمار يف البنوك اإلسالمية يف الدو 

صــــيغة متويــــل غــــري نقــــدي، وهــــو مــــن البيــــوع االئتمانيــــة حيــــث يــــتم دفــــع ســــعر الســــلعة  البيــــع اآلجــــل:  -2-4

املباعـــــة علـــــى أقســـــاط يف املســـــتقبل هـــــي يف جمموعهـــــا أكثـــــر مـــــن مثنهـــــا أن بيعـــــت حـــــاال، وقـــــد أجازهـــــا مجلـــــة مـــــن 

ـــــد ابتـــــداء عقـــــد  ـــــان  الفقهـــــاء بشـــــروط حبيـــــث جيـــــب أن يـــــتم حتديـــــد األجـــــل عن ـــــع، وتبي قيمـــــة كـــــل قســـــط مـــــن البي

حتميلــــــه أي ز�دة الـــــثمن وتعيــــــني مــــــدة اســــــتالمه منعــــــا للجهالــــــة، وإذا �خـــــر املشــــــرتي يف ســــــداد األقســــــاط مل جيــــــز 

يف قيمــــة القســـــط بســــبب التـــــأخري، وإمنــــا ينتظـــــره إن كــــان معســـــرا ويقاضــــيه إن كـــــان ممــــاطال، أمـــــا االخــــتالف بـــــني 

د بقيـــــة األقســـــاط، ويـــــرى فريـــــق مـــــن الفقهـــــاء الفقهـــــاء فكـــــان خبصـــــوص البيـــــع مـــــن حفـــــظ امللكيـــــة حـــــىت يـــــتم ســـــدا

ــــــــب  أن حــــــــذر نقــــــــل امللكيــــــــة إىل املشــــــــرتي اآلخــــــــر يعتــــــــرب مــــــــن قبيــــــــل ضــــــــمان ســــــــداد األقســــــــاط ومــــــــن �ب جتن

  .2الشبهات جيب أن يكون البيع كامال و�خذ الضما�ت بشكل آخر

                                                           
.09ات الصغیرة، جامعة األزھر، مصر، دون ذكر سنة النشر، ص: دمحم عبد الحلیم عمر، مقالة بعنوان: أسالیب التمویل اإلسالمیة للمشروع) 

1
  

،07سنة النشر، ص: حسین حسین شحاتة، مقالة بعنوان: صیغ التمویل العقاري المعاصرة في میزان الشریعة اإلسالمیة (الجائز والمنھي عنھ شرعا) مصر دون ذكر ) 
2
  

    .07/07/2019تاریخ التحمیل،  hpfile=islamic finance 884272448.pdfegyptmortgagehome.comfiles.p    المحملة من الموقع:  
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إن هــــــــذا األســــــــلوب يف التمويــــــــل يعطــــــــي الفرصــــــــة لصــــــــاحب املؤسســــــــات واملشــــــــروعات املتوســــــــطة والصــــــــغرية     

�حلصــــــــول علــــــــى العقــــــــارات واملعــــــــدات واآلالت واألدوات الــــــــيت تــــــــدخل ضــــــــمن عمــــــــل املؤسســــــــة حــــــــىت بغيــــــــاب 

القيمــــــة املاديــــــة املطلوبــــــة، فهــــــو يعطــــــي لصــــــاحب املشــــــروع الفرصــــــة يف تعــــــويض الــــــنقص املــــــادي املوجــــــود مقابــــــل 

ســـــعر إضـــــايف ال يعتـــــرب فائـــــدة وإمنـــــا يعتـــــرب قيمـــــة مضـــــافة مـــــن خـــــالل عمليـــــة شـــــراء املؤسســـــة املمولـــــة هلـــــذا العقـــــار 

 ... اخل من شخص آخر وبيعها لصاحب املشروع �لتقسيط.

هـــــو عقـــــد بيـــــع يـــــتم مبوجبـــــه تســـــليم مثـــــن حاضـــــر مقابـــــل بضـــــاعة آجلـــــة موصـــــوفة بدقـــــة ومعلومـــــة  الســـــلم: -2-5

دا، يظهــــــر اجلانـــــــب التمــــــويلي االئتمــــــاين يف الســـــــلم بشــــــكل واضـــــــح، فــــــاملنتج حيتـــــــاج املقــــــدار كــــــيال أو وز� أو عـــــــ

ــــــة مــــــن إنتاجــــــه  ــــــع كمي ــــــى بي ــــــة فيتعاقــــــد مــــــع الغــــــري عل ــــــد ال تكفــــــي مــــــوارده الذاتي ــــــام بنشــــــاطه وق إىل نفقــــــات للقي

ـــــدين مـــــن منتجاتـــــه بتســـــليم املشـــــرتي   ـــــى اإلنتـــــاج علـــــى أن يســـــدد هـــــذا ال ويتســـــلم منـــــه الـــــثمن حـــــاال لإلنفـــــاق عل

ـــــل كميـــــة مـــــ ـــــول رســـــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (مـــــن أســـــلف أو أســـــلم يف شـــــيء فليســـــلم يف كي ـــــدليل ق ن ســـــلعة يتفـــــق عليهـــــا، ب

معلــــــوم ووزن معلــــــوم إىل أجــــــل معلــــــوم). ويعــــــرف الفقهــــــاء البيــــــع �لســــــلم �نــــــه " بيــــــع اجــــــل يعــــــاجل " األجــــــل فيــــــه 

هــــــذا البيــــــع أن من ومــــــع هــــــو الســــــلعة وهــــــي مضــــــبوطة أي حمــــــددة املواصــــــفات والعاجــــــل فيــــــه هــــــو النقــــــد أو الــــــث

  .1ينطوي على الغرر �عتباره بيع ملعدوم، إال أن الشرع رخص به للناس على أساس الضرورة

، واصـــــــطالحا: أن وهـــــــو صـــــــيغة مـــــــن صـــــــيغ البيـــــــوع ويعـــــــرف لغـــــــة �نـــــــه: طلـــــــب الصـــــــنعةاالستصـــــــناع:  -2-6

يطلـــــب مـــــن الصـــــانع أن يصـــــنع شـــــيئا بـــــثمن معلـــــوم، علمـــــا �ن مـــــادة الصـــــنع والعمـــــل مـــــن الصـــــانع، و�لتـــــايل هـــــو 

عقـــــــد مبوجبـــــــه يكلـــــــف الصـــــــانع بصـــــــناعة شـــــــيء حمـــــــدد اجلـــــــنس والنـــــــوع والقـــــــدر والصـــــــفة، ويـــــــتم االتفـــــــاق علـــــــى 

واالستصـــــــناع يف أن  االستصـــــــناع خـــــــالل أجـــــــل معـــــــني، كمـــــــا جيـــــــوز عـــــــدم حتديـــــــد األجـــــــل، والفـــــــرق بـــــــني الســـــــلم

الســــــلم " يــــــتم فيــــــه دفــــــع رأس املــــــال مقــــــدما واالستصــــــناع لــــــيس كــــــذلك ولعــــــل الســــــبب راجــــــع إىل أن الســــــلم فيــــــه 

عمليـــــة الســـــلف مـــــن �حيـــــة تقـــــدمي الـــــثمن وذلـــــك مقابـــــل االســـــرتخاص يف األســـــعار، أمـــــا االستصـــــناع فلـــــيس فيـــــه 

يرضـــــى إال مبـــــا حيقـــــق لـــــه رحبـــــا مناســـــبا اســـــرتخاص بـــــل فيـــــه مســـــاومة، والصـــــانع الـــــذي يقـــــوم �لعمـــــل املستصـــــنع ال 

  .2يف الغالب"

                                                           
ضمن فعالیات الملتقى الدولي  سلطاني دمحم الرشید، حسین رحیم، نماذج من التمویل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المضاربة، السلم، االستصناع، مداخلة مقدمة) 

1
  

، ص: 2006نوفمبر  21/22عة بسكرة، سیاسات التمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جام حول
13.  

اخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرة صالح صالحي، مصادر وأسالیب تمویل المشاریع الكفائیة الصغیرة والمتوسطة في إطار نظم المشاركة، مد) 
2
  

.12، ص: 2003ماي  25/28والمتوسطة وتطور دورھا في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،   



ظریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.الفصل األول:                                    األسس الن  
 

42 
 

ويشـــــرتط يف عقـــــد االستصـــــناع بيـــــان جـــــنس املصـــــنوع ونوعـــــه وقـــــدره وأوصـــــافه بكـــــل وضـــــوح، ألنـــــه يشـــــرتط       

يف املبيـــــــع أن يكـــــــون معلومـــــــا يف ســـــــائر عقـــــــود املعارضـــــــات لـــــــئال تفضـــــــي اجلهالـــــــة إىل املنازعـــــــة، غـــــــري أن اشـــــــرتاط 

بـــــل ميكـــــن أن يكـــــون قيميـــــا، أي كونـــــه مثليـــــا، أي يوجـــــد مثلـــــه يف األســـــواق،   الضـــــبط يف املصـــــنوع ال يعـــــين شـــــرط

طلـــــب شـــــيء مبواصـــــفات خاصـــــة ال مثيـــــل لـــــه يف الســـــوق، كمــــــا يشـــــرتط أيضـــــا تعيـــــني أجـــــل تســـــليم املبيـــــع منــــــذ 

البدايــــــة، وذلــــــك أيضــــــا منعــــــا للجهالــــــة، ويشــــــرتط أيضــــــا حتديــــــد مكــــــان التســــــليم، خاصــــــة إذا كــــــان ذلــــــك ترتتــــــب 

يـــــــــع إىل مكـــــــــان بعيـــــــــد عـــــــــن مكـــــــــان الصـــــــــنع، ويتميـــــــــز عقـــــــــد االستصـــــــــناع خباصـــــــــيتني عنـــــــــه مصـــــــــاريف نقـــــــــل املب

  :1أساسيتني

أنــــــه يقــــــع علــــــى شــــــيء غــــــري موجــــــود يف احلــــــال يــــــراد صــــــنعه، أي فيــــــه مــــــواد وحتــــــويالت يــــــتم إدخاهلــــــا يف  -

املنـــــتج، فـــــال يـــــتم يف مـــــواد طبيعيـــــة كـــــاحلبوب والبقـــــول مـــــثال، وهـــــذه املـــــواد (أو املـــــدخالت)، فضـــــال عـــــن العمـــــل ، 

ـــــيس مـــــن املستصـــــنع، وإال أصـــــبح العقـــــد إجـــــارة، كمـــــا أن االتفـــــاق علـــــى صـــــنع ســـــلعة مـــــا تكـــــون  مـــــن الصـــــانع ول

ـــــدرج ضـــــمن  ـــــايل فهـــــو ين ـــــد العقـــــد، و�لت يف إطـــــار عقـــــد االستصـــــناع يتضـــــمن افـــــرتاض العـــــدم يف هـــــذه الســـــلعة عن

 شراء املعدوم، وهو �ذه الصفة كالسلم مستثىن من بيع غري املقبوض املنهى عنه،

ه تقـــــدمي الـــــثمن، أي ال يشـــــرتط فيـــــه تقـــــدمي متويـــــل مســـــبق للصـــــانع عنـــــد العقـــــد، كمـــــا هـــــو ال يشـــــرتط فيـــــ -

 احلال يف بيع السلم.

وهـــــــذه اخلاصـــــــية األخـــــــرية، أي جـــــــواز كـــــــون الـــــــثمن ائتمانيـــــــا ال جيـــــــب تعجيلـــــــه، جتعـــــــل االستصـــــــناع حيظـــــــى       

لصــــــغرية، الــــــيت تفتقــــــد �هتمــــــام أكــــــرب مــــــن قبــــــل املقــــــاولني، الســــــيما �لنســــــبة ألصــــــحاب املؤسســــــات املتوســــــطة وا

  يف كثري من األحيان إىل موارد مالية جاهزة.

املبحـــــث الثالــــــث: مشـــــاكل ومعوقــــــات املؤسســـــات املتوســــــطة والصـــــغرية وأســــــاليب دعمهـــــا وحتــــــد��ا      

  املستقبلية.

ـــــــــرب قطـــــــــاع املؤسســـــــــات املتوســـــــــطة والصـــــــــغرية مـــــــــن أهـــــــــم وأكـــــــــرب القطاعـــــــــات الـــــــــيت تشـــــــــكل املنظومـــــــــة       يعت

ـــــة  ـــــدول مهمـــــا اختلفـــــت معـــــدالت منوهـــــا وإمكانيتهـــــا تنمي ـــــع ال ـــــذي فـــــرض علـــــى مجي االقتصـــــادية العامليـــــة األمـــــر ال

ة الــــيت حتتلهــــا ودعــــم هــــذا القطــــاع احليــــوي الــــذي أصــــبح يعتــــرب رئــــة االقتصــــاد العــــاملي، و�لــــرغم مــــن األمهيــــة الكبــــري 

هــــــذه املؤسســــــات إال أ�ــــــا تعــــــاين مجلــــــة مــــــن العراقيــــــل واملشــــــاكل الــــــيت حتــــــد مــــــن منوهــــــا ونشــــــاطها، �إلضــــــافة إىل 

                                                           
 الملتقى الدولي حول المناولة كاختیار لدعم تنافسیة المؤسسة االقتصادیة: واقع، تحدیات حسین رحیم، االستصناع (أو المناولة الصناعیة) في المصارف اإلسالمیة، مداخلة ضمن) 
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لية الـــــيت ظهـــــرت نتيجـــــة التطـــــورات الدوليـــــة واإلقليميـــــة الـــــيت تقـــــف بينهـــــا وبـــــني جمموعـــــة مـــــن التحـــــد�ت املســـــتقب

  من خالل هذا البحث �براز:  دورها التنموي، وسوف نقوم 

  

 املطلب األول: مشاكل ومعوقات املؤسسات املتوسطة والصغرية. -

 املطلب الثاين: أساليب دعم وتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية. -

 املطلب الثالث: التحد�ت املستقبلية اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية. -

  املطلب األول: مشاكل ومعوقات املؤسسات املتوسطة والصغرية.      

يتميـــــز احملــــــيط الــــــذي تنشــــــط فيــــــه املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية بوجــــــود الكثــــــري مــــــن املشــــــاكل واملعوقــــــات      

  :1اليت تعرقل منوها وعملها، ومن هذه املعوقات جند

ــــــار الصــــــناعي:      ــــــات املتعلقــــــة �لعق ــــــات الــــــيت تواجههــــــا  أوال: املشــــــاكل واملعوق ــــــني املشــــــاكل واملعوق مــــــن ب

غرية يف إجنــــــاز وتنميــــــة املشــــــاريع االســــــتثمارية هــــــي مســــــألة العقــــــار الصــــــناعي فنجــــــد املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــ

أن أصــــــــحاب املؤسســــــــات واملشــــــــروعات يعــــــــانون مــــــــن مشــــــــاكل كبــــــــرية يف هــــــــذا ا�ــــــــال بســــــــبب صــــــــعوبة إجيــــــــاد 

املكـــــان املناســـــب والــــــدائم إلقامـــــة املشــــــروع الرتفـــــاع أســــــعار األراضـــــي واملبــــــاين إضـــــافة إىل صــــــعوبة جتهيـــــز املكــــــان 

، وأحيــــــــا� الــــــــرفض غــــــــري املــــــــربر للطلبــــــــات هــــــــذا عــــــــالوة علــــــــى 2ط وصــــــــعوبة احلصــــــــول علــــــــى الرتاخــــــــيصللنشــــــــا

اختالفــــــات ال تـــــــزال قائمـــــــة بســــــبب أســـــــعار التنـــــــازل، وضــــــعف التخطـــــــيط العمـــــــراين وختصــــــيص املنـــــــاطق الالزمـــــــة 

ــــــيت يتحصــــــل عليهــــــا صــــــاحب  إلقامــــــة وتشــــــغيل املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية فنجــــــد مــــــثال أن قطعــــــة أرض ال

وع تكــــــون بعيــــــدة عــــــن منــــــاطق تــــــوافر تســــــهيالت البــــــين التحتيــــــة ممــــــا حيملهــــــا نفقــــــات ومصــــــاريف إضــــــافية املشــــــر 

ــــــــات الالزمــــــــة  ــــــــات والطاق ــــــــاه النظيفــــــــة وبعــــــــض الطرق ــــــــة واملي ــــــــة كا�ــــــــاري املائي ــــــــين التحتي وتفتقــــــــر إىل مصــــــــادر الب

رفــــــع مــــــن ملمارســــــة النشــــــاط وقــــــد يعمــــــل أصــــــحا�ا علــــــى تــــــوفري ذلــــــك بطــــــرق خاصــــــة وأحيــــــا� غــــــري رمسيــــــة ممــــــا ي

  تكلفتها.

                                                           
14/15ضمن الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغیرة والمتوسطة ، الجزائر بیان ھاني حرب، المشروعات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة المستدامة، مداخلة ) 
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اإلشكالیات وآفاق التنمیة،صالح صالحي، أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، ندوة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي، ) 
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ــــا: املشــــاكل واملعوقــــات املتعلقــــة �لتســــويق:      ــــاك العديــــد مــــن املشــــاكل واملعوقــــات الــــيت تعــــاين منهــــا  �ني هن

ـــــيت تتجســـــد يف اخنفـــــاض جـــــودة الســـــلع بســـــبب مشـــــكل  املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية يف ا�ـــــال التســـــويقي وال

علــــى إنتــــاج عــــدم قــــدرة هــــذا النــــوع مــــن املؤسســــات و نقــــص اخلــــربة والعمالــــة املؤهلــــة وضــــعف الرقابــــة علــــى اجلــــودة 

ســــــلع وفـــــــق املقـــــــاييس واملعـــــــايري املطلوبــــــة، عـــــــدم القيـــــــام �لبحـــــــوث التســــــويقية وجتديـــــــد املؤسســـــــة ملعلوما�ـــــــا عـــــــن 

الســــــوق املســــــتهدفة وعــــــدم إعفــــــاء املؤسســــــات مــــــن بعــــــض ضــــــرائب اإلنتــــــاج ممــــــا يضــــــعف مــــــن قــــــدرة املنتجــــــات 

لســــلع واملنتجــــات البديلــــة واألجنبيـــــة �ســــتمرار وبتكلفــــة أقــــل وبســـــبب املعروضــــة علــــى املنافســــة ممــــا يفـــــع بظهــــور ا

غيـــــاب احلمايـــــة للمنتجـــــات مـــــن الســـــلع األجنبيـــــة املســـــتوردة خاصـــــة وأ�ـــــا أجـــــود مـــــن احمللـــــي، هـــــذا �إلضـــــافة إىل 

ــــــــك علــــــــى كفــــــــاءة املؤسســــــــة واســــــــتغالل التجــــــــار  ــــــــات يف الطلــــــــب علــــــــى بعــــــــض املنتجــــــــات وانعكــــــــاس ذل التقلب

هلم علـــــــى هـــــــوامش توزيـــــــع ماليــــــة وحمـــــــدودة األمـــــــاكن املخصصـــــــة للعـــــــرض وقنـــــــوات والوســــــطاء للمؤسســـــــة وحصـــــــو 

التوزيـــــــــع املطلوبـــــــــة، وضـــــــــعف القـــــــــدرة علـــــــــى الـــــــــدخول إىل أســـــــــواق التصـــــــــدير بســـــــــبب عـــــــــدم القيـــــــــام �لبحـــــــــوث 

  .1التسويقية وجتديد معلومات املنشأة عن أسواقها

املشــــــــــاكل واملعوقــــــــــات الــــــــــيت تواجــــــــــه إن  �لثــــــــــا: املشــــــــــاكل واملعوقــــــــــات املتعلقــــــــــة �جلانــــــــــب املــــــــــايل:        

  املؤسسات املتوسطة والصغرية واليت تتعلق �جلانب املايل تشمل ثالث نقاط أساسية وهي:

يعــــــــد التمويــــــــل مــــــــن العقبــــــــات األساســــــــية الــــــــيت تواجــــــــه املؤسســــــــات املتوســــــــطة  صــــــــعوبة التمويــــــــل: -1

ملصـــــــرفية ال ترقـــــــى ألن هـــــــذه املؤسســـــــات مـــــــن وجهـــــــة النظـــــــر اوالصـــــــغرية وخاصـــــــة البلـــــــدان الناميـــــــة، إذ وجـــــــد أن 

تكـــــون مشـــــروعا يقبـــــل التمويـــــل البنكـــــي، حيـــــث أن عـــــدم وجـــــود الضـــــما�ت الكافيـــــة يعتـــــرب مـــــن الســـــلبيات الـــــيت 

ـــــإن املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية ال  ـــــل ف ـــــالزم هلـــــده املؤسســـــات، ويف املقاب ـــــل املصـــــريف ال أثـــــرت يف إجيـــــاد التموي

و احلــــــال يف الــــــدول املتقدمــــــة بســــــبب ضــــــعف النظــــــام تســــــتطيع اللجــــــوء إىل البورصــــــات واألســــــواق املاليــــــة كمــــــا هــــــ

ـــــة ويف  ـــــل وعـــــدم تـــــوافر الســـــيولة املطلوب ـــــايل فـــــإن ضـــــعف التموي ـــــدول املتخلفـــــة، و�لت ـــــة املتبعـــــة يف ال والسياســـــة املالي

الوقــــــت احملــــــدد يــــــؤثر بشــــــكل ســــــليب علــــــى املؤسســــــة واملشــــــروع وهنــــــا جيــــــد صــــــاحب املؤسســــــة نفســــــه يف وضــــــعية 

يف التمويــــــل أو يلجــــــأ إىل القــــــروض واملصــــــادر اخلارجيــــــة األخــــــرى بشــــــروط  حرجــــــة، فإمــــــا أن يعتمــــــد علــــــى نفســــــه

قـــــــــد ال يســـــــــتطيع حتملهـــــــــا وذلـــــــــك النعـــــــــدام الثقـــــــــة يف القـــــــــائمني علـــــــــى املشـــــــــروعات (املؤسســـــــــات ) املتوســـــــــطة 
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ــــة والتشــــغيلية ــــوفري البيــــا�ت املالي ــــى ت ــــق القــــدرة علــــى تقــــدير اجلــــدارة  1والصــــغرية بســــبب ضــــعف القــــدرة عل ممــــا يعي

ـــــة ـــــك أي الصـــــعوبة يف إعـــــداد دراســـــات اجلـــــدوى، �إلضـــــافة إىل ضـــــعف  االئتماني ـــــل البن هلـــــذه املؤسســـــات مـــــن قب

ــــــل، وكــــــذا ارتفــــــاع معــــــدالت املخــــــاطرة  ــــــوك للحصــــــول علــــــى التموي ــــــوافرة الالزمــــــة لتقــــــدميها إىل البن الضــــــما�ت املت

عنــــــــد التعامــــــــل مــــــــع هــــــــذه املؤسســــــــات لكــــــــون أغلبهــــــــا يعمــــــــل يف القطــــــــاع الغــــــــري رمســــــــي ولــــــــيس هلــــــــا ســــــــجالت 

 .2ضريبية

كمـــــــا ميكـــــــن القـــــــول أن االرتفـــــــاع النســـــــيب يف معـــــــدالت الفائـــــــدة وارتفـــــــاع تكلفـــــــة التمويـــــــل علـــــــى القـــــــروض       

املوجهـــــــة للمؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية يزيـــــــد مـــــــن صـــــــعوبة حصـــــــوهلا علـــــــى التمويـــــــل الـــــــالزم وأيضـــــــا تشـــــــدد 

الســـــــداد وجمـــــــاالت اســـــــتخدام املؤسســـــــات املاليـــــــة يف عـــــــدم تـــــــوفري فـــــــرتات مســـــــاح هلـــــــذه املؤسســـــــات ويف أســـــــاليب 

القــــــــرض والتــــــــدخل يف اإلدارة وضــــــــعف الشــــــــفافية يف تســــــــيري عمليــــــــة مــــــــنح القــــــــروض وكــــــــذا حمدوديــــــــة صــــــــالحية 

  الوكاالت البنكية يف عملية منح القروض تعقد من عملية إمتام التمويل أو القرض املطلوب.

جــــــــه املؤسســــــــات إن تعــــــــدد الرســــــــوم واملعــــــــدالت اجلمركيــــــــة أصــــــــبح عــــــــائق يف و  الرســــــــوم اجلمركيــــــــة: -2

مــــــرتبط بطبيعــــــة الســــــلعة حيــــــث أنــــــه خيــــــدم أكثــــــر املؤسســــــات الكبــــــرية املتوســــــطة والصــــــغرية، لكــــــون هــــــذا التعــــــدد 

حيـــــث جنـــــد أن حجـــــم املؤسســـــة يعكـــــس طبيعـــــة الســـــلعة ألن مـــــا يعتـــــرب نصـــــف مصـــــنع (وســـــيطي) يف املؤسســـــات 

قطـــــــــع الغيـــــــــار موجـــــــــه يف الكبـــــــــرية يعتـــــــــرب ســـــــــلع رأمساليـــــــــة يف املؤسســـــــــات املتوســـــــــطة والصـــــــــغرية فمـــــــــثال اســـــــــترياد 

املؤسســـــات الكبـــــرية ليـــــدخل كمنتـــــوج وســـــيطي يف إنتـــــاج معـــــدات معينـــــة لـــــيس �لطبيعـــــة أن يكـــــون موجـــــه لـــــنفس 

ـــــــوج موجـــــــه يف هـــــــذه املؤسســـــــات  ـــــــرب منت ـــــــث أنـــــــه ميكـــــــن أن يعت الغـــــــرض يف املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية حي

لمــــــــا زادت قيمــــــــة الســـــــــلعة، لصــــــــيانة اآلالت العاملــــــــة فيهــــــــا، و�لتــــــــايل تتحمــــــــل عــــــــبء مجركــــــــي أكــــــــرب وهــــــــذا ك

 �إلضافة إىل صعوبة وتعقيد اإلجراءات اليت تتعامل من خالهلا اجلمارك.

ـــــات ومصـــــاحل الضـــــرائب مـــــع أصـــــحاب هـــــذا  الضـــــرائب والتأمينـــــات: -3 ـــــا� تتعامـــــل أجهـــــزة التأمين أحي

نـــــه النــــوع مـــــن املؤسســـــات بـــــنفس الكيفيـــــة الـــــيت تتعامـــــل �ــــا مـــــع أصـــــحاب املشـــــروعات الكبـــــرية واحلكوميـــــة، بـــــل أ

ـــــــيت  ـــــــزات ال ـــــــوافر املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية حـــــــىت علـــــــى اإلعفـــــــاءات واملمي ـــــــري مـــــــن احلـــــــاالت ال تت يف الكث

ـــــيت  ـــــاء الضـــــريبية ال ـــــث أن هـــــذا األعب ـــــاء الضـــــريبية حي ـــــد األعب ـــــك تزاي ـــــب عـــــن ذل ـــــرية ويرتت تتـــــوفر للمؤسســـــات الكب

                                                           
1
 -Ludovic Vigneron, Condition de financement de la PME et relation bancaires, mémoire doctorat, école 

supérieur des affaires, droits et santé, science de gestion, université lille2, France, 2008, P36. 
،19ھرة، دون ذكر سنة النشر، ص: سید الكاسب، جمال كمال الدین، المشروعات الصغیرة: الفرص والتحدیات، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث، كلیة الھندسة، جامعة القا) 

2
 

  ,28/07/2019تاریخ التحمیل:  .1pdf-Chapter-PDF...2-egsubpagestraining...SMEwww.pathways.cu.eduالمحملة من الموقع: 



ظریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.الفصل األول:                                    األسس الن  
 

46 
 

دد وتنــــــامي األنشــــــطة تتحملهــــــا ال تســــــاعد �ي حــــــال مــــــن األحــــــوال علــــــى العمــــــل اإلنتــــــاجي بــــــل تــــــؤدي إىل تعــــــ

املوازيـــــة الـــــيت تصـــــب يف خانـــــة التهـــــرب الضـــــرييب، و�لتـــــايل جيـــــب علـــــى السياســـــة الضـــــريبية اجتـــــاه هـــــذه املؤسســـــات 

قــــــــة ومــــــــن خــــــــالل عــــــــدم معاملتهــــــــا بــــــــنفس الطريأن �خــــــــذ بعــــــــني االعتبــــــــار أمهيــــــــة تشــــــــجيعها علــــــــى االســــــــتثمار 

ات الكبــــــرية والعموميــــــة بــــــل جيــــــب أن توظفهــــــا للتعامــــــل مــــــع املؤسســــــات األخــــــرى مثــــــل املؤسســــــالضــــــريبية الــــــيت 

ختصصـــــها بنـــــوع ضـــــرييب خـــــاص �خـــــذ بعـــــني االعتبـــــار املنطقـــــة ونـــــوع وطبيعـــــة النشـــــاط واملنـــــتج، وكـــــذا تشـــــجيعها 

، كمـــــا جنـــــد أن غيـــــاب الـــــدفاتر 1علـــــى املســـــامهة يف رفـــــع معـــــدالت التشـــــغيل وذلـــــك �لغـــــاء األعبـــــاء العماليـــــة متامـــــا

لتقـــــديرات اجلزافيـــــة وهــــــذا مـــــا يعـــــرض صـــــاحب املؤسســــــة إىل والســـــجالت يف هـــــذه املؤسســـــات جيعلهــــــا عرضـــــها ل

اإلفـــــــالس بســـــــبب عـــــــدم قدرتـــــــه علـــــــى حتمـــــــل املبلـــــــغ الضـــــــرييب املفـــــــروض عليـــــــه، وجنـــــــد أن غيـــــــاب الـــــــوعي لـــــــدى 

أصـــــحاب املشــــــاريع جيعلهـــــم عرضــــــة للغرامـــــات واجلــــــزاءات الــــــيت تفرضـــــها مصــــــاحل التأمينـــــات بســــــبب التماطــــــل يف 

 يف تسديد ما عليهم من مستحقات.التأمني على العمال أو بسبب التأخر 

تفتقـــــــر املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية إىل  رابعـــــــا: املشـــــــاكل واملعوقـــــــات املتعلقـــــــة �لعمالـــــــة املدربـــــــة:

اإلطـــــارات الفنيـــــة وصـــــعوبة يف اجتـــــذاب أصـــــحاب اخلـــــربات واملهـــــارات وذلـــــك بســـــبب ارتفـــــاع أجـــــور هـــــذا النـــــوع 

حيــــــث األجــــــور العاليــــــة واملــــــزا� املثلــــــى والفــــــرص الكبــــــرية العمالــــــة وتفضــــــيلها العمــــــل يف املؤسســــــات الكبــــــرية مــــــن 

للرقــــــي وأيضــــــا ضــــــعف التوجــــــه حنــــــو حتــــــديث وجتديــــــد اخلــــــربات واملهــــــارات داخــــــل املؤسســــــة وعــــــدم مالئمــــــة نظــــــم 

  .2التعليم والتدريب ملتطلبات التنمية يف هذه املؤسسات �إلضافة إىل حمدودية جماالت التدريب

تعتــــــــرب اإلدارة يف املؤسســــــــات املتوســــــــطة  قــــــــة �إلدارة والتنظــــــــيم:خامســــــــا: املشــــــــاكل واملعوقــــــــات املتعل

والصـــــغرية إدارة العقيمــــــة، وذلـــــك بســــــبب متركزهـــــا يف يــــــد الفــــــرد أو العائلـــــة وهــــــي تقـــــوم علــــــى مـــــزيج مــــــن التقاليــــــد 

ـــــة اختـــــاذ القـــــرار وعـــــدم االســـــتفادة مـــــن مـــــزا� التخصـــــص وتقســـــيم العمـــــل  ـــــز مبركزي واالجتهـــــادات الشخصـــــية وتتمي

نتاجيـــــــة، وغيـــــــاب اهلياكـــــــل التنظيميـــــــة للمؤسســـــــة الـــــــيت تـــــــؤول للمالـــــــك أو املســـــــري احلريـــــــة املطلقـــــــة يف يف ز�دة اإل

اختـــــــاذ أي نـــــــوع مـــــــن القـــــــرارات وهـــــــذا مـــــــا يـــــــؤدي إىل عـــــــدم اتســـــــاق القـــــــرارات بســـــــبب نقـــــــص الكفـــــــاءة واملهـــــــارة 

دارة يف اإلداريـــــــة للمـــــــدير املالـــــــك غـــــــري احملـــــــرتف وتدخلـــــــه يف كافـــــــة شـــــــؤون املؤسســـــــة وعليـــــــه يتضـــــــح أي منـــــــط اإل

تلــــــك املؤسســــــات خيتلــــــف متامــــــا عــــــن أمنــــــاط اإلدارة احلديثــــــة الــــــيت �خــــــذ مبفــــــاهيم التخصــــــص الــــــوظيفي وتقســــــيم 

                                                           
والمتوسطة في الجزائر، الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة، مخبر العلوم شبایكي سعدان، معوقات تنمیة وترقیة المؤسسات الصغیرة) 
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العمــــــل وتفـــــــويض الســـــــلطات والالمركزيـــــــة يف اختـــــــاذ القـــــــرارات وغريهـــــــا مـــــــن نظـــــــم اإلدارة العلميـــــــة املتطـــــــورة، هـــــــذا 

جيــــــة فنجــــــد أن هنــــــاك تعقيــــــد كبــــــري ، أمــــــا علــــــى مســــــتوى البيئــــــة اخلار 1مــــــن منظــــــور احملــــــيط الــــــداخلي يف املؤسســــــة

عنـــــــد إنشـــــــاء و�ســـــــيس هـــــــذه املؤسســـــــات بســـــــبب تعـــــــدد اإلجـــــــراءات والو�ئـــــــق املطلوبـــــــة وظـــــــاهر الفســـــــاد الـــــــيت 

تتمثــــــــل يف البريوقراطيــــــــة والرشــــــــوة واحملســــــــوبية ... اخل، وأيضــــــــا صــــــــعوبة حصــــــــوهلا شــــــــكل الرمســــــــي بســــــــبب تعــــــــدد 

س غيـــــاب التنســـــيق بـــــني اجلهـــــات املســـــؤولة األشـــــكال الـــــيت ميكـــــن أن تظهـــــر عليهـــــا هـــــذه املؤسســـــات كمـــــا نلمـــــ

  .2عن هذا القطاع

تعــــــــاين املؤسســـــــات املتوســــــــطة والصـــــــغرية مــــــــن  سادســـــــا: املشــــــــاكل واملعوقـــــــات املتعلقــــــــة �ملعلومـــــــات:

نقـــــص شـــــديد يف املعلومـــــات والبيـــــا�ت الـــــيت متّكنهـــــا مـــــن اختـــــاذ قـــــرار االســـــتثمار علـــــى أســـــس اقتصـــــادية رشـــــيدة، 

ممـــــــا يرتتـــــــب عـــــــدم إدراكهـــــــا لفـــــــرص االســـــــتثمار املتاحـــــــة أو جـــــــدوى التوســـــــع أو تنويـــــــع النشـــــــاط، كمـــــــا أن عـــــــدم 

وحجــــــــم الــــــــواردات املنــــــــاظرة ومســــــــتو�ت األســــــــعار وغريهــــــــا مــــــــن اإلملــــــــام بتطــــــــورات اإلنتــــــــاج والطلــــــــب الســــــــوقي 

املتغـــــريات االقتصـــــادية جيعـــــل مـــــن الصـــــعوبة حتديـــــد سياســـــات اإلنتـــــاج والتســـــويق الـــــيت متّكنهـــــا مـــــن تـــــدعيم قـــــدرا�ا 

  التنافسية يف السوق أو عالقا�ا التكاملية مع املؤسسات الكبرية.

  سطة والصغرية.املطلب الثاين: أساليب دعم وتنمية املؤسسات املتو 

إن احلـــــــد مـــــــن املشـــــــاكل واملعوقـــــــات الـــــــيت تواجـــــــه مســـــــرية املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية والـــــــيت تشـــــــكل        

ـــــع  ـــــع األصـــــعدة ويف مجي ـــــى مجي ـــــة هـــــذه املؤسســـــات عل ـــــة وتنمي ـــــين منظومـــــة دعـــــم وترقي ـــــة أمامهـــــا، تســـــتدعي تب عقب

  ا�االت.

  أوال: أساليب دعم املؤسسات املتوسطة والصغرية.

  ويتجلى دعم املؤسسات املتوسطة والصغرية من خالل:        

إن املشــــــــــاكل واملعوقــــــــــات والعجــــــــــز الــــــــــذي يعــــــــــاين منــــــــــه قطــــــــــاع املؤسســــــــــات  الــــــــــدعم احلكــــــــــومي: -1

املتوســــــطة والصــــــغرية جيعـــــــل مــــــن الــــــدعم احلكـــــــومي واجــــــب وحـــــــق ومــــــن أهــــــم األســـــــاليب وأجنعهــــــا للمســـــــامهة يف 

                                                           
االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  زویتة دمحم الصالح، أثر التغییرات االقتصادیة على ترقیة قطاع  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم) 
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وخاصـــــة يف الـــــدول الناميـــــة تلـــــك الـــــيت تعـــــاين مـــــن معاجلـــــة اخـــــتالالت واالرتقـــــاء مبســـــتوى عمـــــل هـــــذه املؤسســـــات 

 شدة املشاكل اليت تواجه هذه املؤسسات.

إن دعــــــم الدولــــــة هلــــــذا القطــــــاع جيــــــب أن يكــــــون مــــــن خــــــالل سياســــــات وبــــــرامج خاصــــــة �ــــــذا القطــــــاع وأن       

خل تكــــــون واضــــــحة وموجهــــــة يف إطــــــار دعمــــــه، بــــــدا التخلــــــي عــــــن مجيــــــع القيــــــود اإلداريــــــة واملاليــــــة واهليكليــــــة ... ا

الـــــــيت تعـــــــرتض ســـــــبيله والـــــــيت حتـــــــد مـــــــن مردوديـــــــة مؤسســـــــاته وحتـــــــد مـــــــن فـــــــرص تـــــــدعيمها وتعقـــــــد مـــــــن إجـــــــراءات 

�سيســــــها ومتويلهــــــا وتشــــــجيعها لإلنتــــــاج والتصــــــدير، هــــــذا �إلضــــــافة إىل تــــــوفري املســــــاعدات املاليــــــة والــــــيت تتمثــــــل 

مــــــــان املصــــــــريف هلــــــــذه ولة عــــــــن ضــــــــمان خمــــــــاطر االئتض التمويليــــــــة وإنشــــــــاء اهليئــــــــات املســــــــؤ يف اإلعــــــــا�ت والقــــــــرو 

املؤسســـــات وهـــــذا التغلـــــب علـــــى مشـــــكل الضـــــما�ت الـــــذي تشـــــرتطه البنـــــوك مقابـــــل مـــــنح القـــــروض، كمـــــا جيـــــب 

علـــــى الـــــدعم احلكـــــومي أن ميـــــس البـــــين التحتيـــــة والـــــيت يشـــــرتط أن تكـــــون صـــــلبة ومنظمـــــة مـــــن طـــــرق ومواصـــــالت 

يـــــــة، هـــــــذا عـــــــالوة علـــــــى تقـــــــدمي نميف االرتقـــــــاء مبســـــــتو�ت الت... لتســـــــهيل دور املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية 

ـــــــــيت تشـــــــــمل تزويـــــــــد األفـــــــــراد خبدمـــــــــة التعريـــــــــف �ألعمـــــــــال واملهـــــــــارات 1رات االقتصـــــــــادية والفنيـــــــــةاالستشـــــــــا ، وال

ــــــــة يف جمتمعــــــــا�م  ــــــــراغبني بتأســــــــيس هــــــــذه املؤسســــــــات �لفــــــــرص الكامن ــــــــف ال الضــــــــرورية إلدارة مؤسســــــــا�م وتعري

اختيـــــار نـــــوع الصـــــناعة واملوقـــــع ورأس املـــــال الـــــالزم  احملليـــــة وكـــــذا االعتبـــــارات اخلاصـــــة �قتصـــــاد�ت املؤسســـــة مثـــــل

ــــــة ... اخل، وكــــــذا املســــــائل املتعلقــــــة  ــــــد العامل ــــــة والي ــــــة التعامــــــل مــــــع املــــــواد األولي لألســــــواق وكــــــل مــــــا يتعلــــــق بكيفي

�الختيـــــــار واالســـــــتغالل األمثـــــــل لـــــــآلالت واملعـــــــدات وتركيـــــــب وبنـــــــاء املصـــــــانع والفـــــــن اإلنتـــــــاجي، واالستشـــــــارات 

�لتخطــــــــيط والتمويــــــــل والتســــــــويق ... اخل، والعمــــــــل كهمــــــــزة وصــــــــل بــــــــني الكيــــــــا�ت املختلفــــــــة اإلداريــــــــة املتعلقــــــــة 

  لتحقيق املنفعة العامة.

تعتـــــرب عمليـــــة احلصـــــول علـــــى مصـــــدر التمويـــــل مـــــن أعقـــــد العمليـــــات الـــــيت تبطـــــل  تســـــهيل التمويـــــل: -2

ب هلــــــذه مــــــن قــــــدرة املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية، حيــــــث أن تســــــهيل عمليــــــة احلصــــــول علــــــى التمويــــــل املناســــــ

املؤسســــــــات لــــــــيس مســــــــؤولية املؤسســــــــات احلكوميــــــــة فقــــــــط وإمنــــــــا هــــــــو عبــــــــارة أســــــــلوب مشــــــــرتك بــــــــني اجلهــــــــات 

ـــــــة  ـــــــة والغـــــــري حكومي ـــــــة الـــــــيت  احلكومي ـــــــة ومجعيـــــــات التضـــــــامن وغريهـــــــا مـــــــن الصـــــــيغ التعاوني كاجلمعيـــــــات التعاوني

راعـــــاة نـــــوع تـــــدعم متويـــــل هـــــذه املؤسســـــات، لـــــذلك أصـــــبح مـــــن الضـــــروري عنـــــد إعـــــداد وتنفيـــــذ بـــــرامج القـــــروض م

املؤسســـــة وختفـــــف إجـــــراءات مـــــنح القـــــروض وأن يكـــــون تســـــديد القـــــروض علـــــى أســـــاس جـــــداول واقعيـــــة، وفـــــرتات 

مســــــــاح معقولــــــــة وأســــــــعار فائــــــــدة قريبــــــــة مــــــــن األســــــــعار الســــــــائدة يف األســــــــواق املاليــــــــة هــــــــذا علــــــــى غــــــــرار إنشــــــــاء 

                                                           
.16، ص: 1999علي السلمي، المفاھیم العصریة إلدارة المنشآت الصغیرة، دار غریب للطباعة، ) 
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رية وجيــــــــب عتمـــــــادات إىل املؤسســـــــات املتوســــــــطة والصـــــــغإقـــــــراض خاصــــــــة أو متخصصـــــــة يف مــــــــنح اال مؤسســـــــات

حتســــــني أداء احملــــــافظ املاليــــــة عوضــــــا عــــــن فــــــرض عقــــــو�ت ماليــــــة وتطبيــــــق إجــــــراءات الــــــرهن واملقاضــــــاة أو إشــــــهار 

 . 1اإلفالس يف حاالت التخلف عن التسديد ألسباب موضوعية

ـــــــدور وقيمـــــــة  اإلدارة الرشـــــــيدة: -3 يتوقـــــــف جنـــــــاح املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية علـــــــى االعـــــــرتاف ب

العنصــــــر البشــــــري مــــــن خــــــالل التعــــــاون بــــــني العــــــاملني واملرؤوســــــني، إذ أن اإلدارة الرشــــــيدة القائمــــــة علــــــى التفــــــاهم 

ــــــة هلــــــذه ــــــة لتطــــــوير القــــــدرات اإلنتاجي ــــــة والكفــــــاءة املــــــاهرة املتميــــــزة هــــــي ضــــــرورة حيوي  والتعــــــاون مــــــع القــــــوة العامل

املؤسســــــات واحلفــــــاظ عليهــــــا مبــــــا ميكنهــــــا مــــــن محايــــــة اســــــتقالليتها، وترتكــــــز اإلدارة الرشــــــيدة أيضــــــا علــــــى إشــــــراك 

املــــــواطنني وا�تمــــــع املــــــدين يف صــــــناعة السياســــــات و�عتمــــــاد آليــــــات التشــــــاور قبــــــل اختــــــاذ القــــــرار، �عتبــــــار ذلــــــك 

ـــــــاجح للسي ـــــــذ الن ـــــــة لضـــــــمان مســـــــتوى أفضـــــــل للخـــــــدمات العامـــــــة والتنفي اســـــــات، ونســـــــجل يف هـــــــذا وســـــــيلة فعال

ـــــات  ـــــام  ، ومـــــن أجـــــل تـــــوفر اإلدارة 2األعمـــــال املســـــتقلةالســـــياق أمهيـــــة مجعي الرشـــــيدة القوامـــــة الـــــيت تقـــــود حنـــــو القي

 :3بسياسات تنمية �جحة هلذه املؤسسات ينبغي توفر العناصر التالية لتلك اإلدارة

  ؛غريةوجود القيادة اإلدارية الفعالة لقيام املؤسسات املتوسطة والص-    

    ؛توفر الشفافية الكاملة يف العمل-    

  ؛توفر عنصر التخطيط-    

  توفر االختبارات التنظيمية املالئمة.-    

ـــــيت  التكـــــوين والبحـــــث والتطـــــوير: -4 ـــــرب االهتمـــــام مبوضـــــوع التكـــــوين والتكـــــوير مـــــن أهـــــم الســـــبل ال يعت

ات اإلنتاجيـــــــة والكفـــــــاءات تســـــــمح للمؤسســـــــات �مـــــــتالك املكانـــــــة الســـــــوقية وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل حتســـــــني القـــــــدر 

التشـــــغيلية وامليــــــزات التنافســــــية وكــــــذا بلــــــوغ األداء املتميــــــز بواســــــطة العمالــــــة املدربــــــة واملؤهلــــــة الــــــيت جيــــــب أن تعتــــــرب 

القيمـــــــة املضـــــــافة األساســـــــية والـــــــيت ميكـــــــن أن ختلـــــــق املكانـــــــة للمؤسســـــــة وتقلـــــــل مـــــــن خطـــــــر املنافســـــــة، هـــــــذا مـــــــن 

الت والعالقــــــات بينهــــــا وبــــــني اجلامعــــــات واملراكــــــز البحثيــــــة �حيــــــة، ومــــــن �حيــــــة أخــــــرى جيــــــب أن تــــــدعم االتصــــــا

                                                           
التدریبیة حول تمویللدورة عبد الرحمن بن عنتر، عبد هللا بالوناس، مشكالت المشروعات الصغیرة والمتوسطة وأسالیب تطویرھا ودعم قدراتھا التنافسیة، مداخلة ضمن ا) 

1
  

.08، ص: 2003ماي  26/28المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطور دورھا في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،   

دول األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، المعتمد خاللإعالن مراكش حول اإلدارة الرشیدة واالستثمار، المؤتمر الوزاري لدول شرق األوسط وشمال إفریقیا وال) 
2
  

، المحملة من الموقع: 04، ًص: 2009نوفمبر  23المؤتمر الوزاري، مراكش، المملكة المغربیة،   
 http://www.oecd.orgdataoecd221844143614.pdf  تاریخ التحمیل: 29 جوان 2019.

ذكر سنة النشر، المحمل من الموقع: أبو بكر مصطفى بعیره، أنس أبو بكر بعیره، ال تنمیة مستدامة بدون إدارة قوامة، بحث مقدم ضمن مؤتمر التنمیة المستدامة، لیبیا ، دون ) 
3
  

.2019جوان  29تاریخ التحمیل:    http://unpan1.un.orgintradocgroupspublicdocumentsunpanunpan038762.pdf 
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ــــــني  ــــــادل املشــــــورة والنصــــــح واملنفعــــــة ب ــــــدأ تب واألكادمييــــــات املتخصصــــــة يف جمــــــاالت البحــــــث والتطــــــوير، ودعــــــم مب

  املؤسسات العاملة يف حميطها ملواجهة االختالالت وإجياد احللول املنطقية هلا.

اإلنتــــــــاج والتســــــــويق الوظــــــــائف األكثــــــــر أمهيــــــــة يف املؤسســــــــة، ميثــــــــل  إتقــــــــان اإلنتــــــــاج وحســــــــن تســــــــويقه:-5   

ـــــدعيمهما جيـــــب العمـــــل علـــــى االســـــتفادة  ويعتـــــربان مـــــن أهـــــم االنشـــــغاالت يف املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية ولت

ـــــاج وتطـــــوير تصـــــميم املنتجـــــات وااللتـــــزام �ملواصـــــفات العامليـــــة  مـــــن التقـــــدم التقـــــين احلـــــديث يف حتســـــني فنـــــون اإلنت

ــــــــى اجلــــــــ ــــــــة عل ــــــــف �ــــــــا والرقاب ــــــــة لتصــــــــدير املنتجــــــــات والتعري ــــــــق معايريهــــــــا، وتوســــــــيع األســــــــواق الداخلي ودة وتطبي

واإلعــــــالن عليهــــــا �لطــــــرق احلديثــــــة مــــــن خــــــالل إظهــــــار املنتجــــــات بطريقــــــة مرضــــــية وواضــــــحة لتســــــهيل االتصــــــال 

مـــــــع املشـــــــرتكني احملليـــــــني والـــــــدوليني وإقامـــــــة عالقـــــــات متجـــــــددة مـــــــع العمـــــــالء والشـــــــركات الكبـــــــرية وذلـــــــك بغيـــــــة 

  صول إىل األسواق اخلارجية.الو 

إن التكنولوجيـــــــــا ال ميكــــــــــن االســـــــــتغناء عليهــــــــــا لكو�ــــــــــا  االســـــــــتفادة مــــــــــن التكنولوجيــــــــــا احلديثــــــــــة:-6

أصــــــبحت الوســــــيلة اجلــــــد مهمــــــة لتحســــــني القــــــدرات التنافســــــية وحتقيــــــق األر�ح الغــــــا�ت املــــــراد مــــــن املؤسســــــات 

جيــــــــات احلديثــــــــة يف تقليــــــــل تكــــــــاليف املتوســــــــطة والصــــــــغرية، كمــــــــا ميكــــــــن للمؤسســــــــات اســــــــتغالل هــــــــذه التكنولو 

  اإلنتاج و�لتايل غزو األسواق واالستحواذ على احلصة السوقية.

  �نيا: سياسات تنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية.      

  :1تتجلى سياسات تنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية يف    

إن أمهيـــــة وضـــــع إطـــــار  ع إطـــــار قـــــانوين وتشـــــريعي حمـــــدد للمؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية:وضـــــ -1

قـــــانون حيكـــــم معـــــامالت املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية ال يقـــــل أمهيـــــة عـــــن ا�ـــــاالت األخـــــرى حيـــــث أنـــــه جيـــــب 

ســـــد الفجــــــوات الــــــيت تتخلــــــل اجلانــــــب القــــــانوين وخاصــــــة الــــــذي يعمــــــل فيــــــه القطــــــاع اخلــــــاص وذلــــــك مــــــن خــــــالل 

املراســـــــيم قـــــــوانني مســـــــهلة وغـــــــري تـــــــوفري وتوحيـــــــد األطـــــــر التشـــــــريعية الـــــــيت حتكـــــــم حقوقهـــــــا وواجبـــــــات مثـــــــل تـــــــوفري 

معقــــــدة خاصـــــــة حبقـــــــوق امللكيـــــــة، وتطبيــــــق أســـــــاليب ضـــــــما�ت حديثـــــــة، القــــــوانني التجاريـــــــة والتعاقديـــــــة، قـــــــوانني 

اإلفــــــالس والعجــــــز عــــــن الســــــداد، قــــــوانني التأســــــيس والعمــــــل وقــــــوانني الضــــــرائب والتأمينــــــات ... اخل وأيضــــــا إزالــــــة  

                                                           
.266دمحم ھیكل، مرجع سابق، ص: ) 

1
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طـــــــاع اخلـــــــاص والـــــــيت تعتـــــــرب نقطـــــــة ســـــــلبية أمـــــــام املؤسســـــــات كـــــــل القـــــــوانني الغـــــــري ضـــــــرورية والـــــــيت تعيـــــــق منـــــــو الق

 .1املتوسطة والصغرية

حيـــــــــث أن وجــــــــــود  تـــــــــوفري املعلومـــــــــات والبيــــــــــا�ت عـــــــــن املؤسســـــــــات املتوســــــــــطة والصـــــــــغرية: -2

املعلومـــــــات املتعلقــــــــة حبجــــــــم وأنشــــــــطة هــــــــذه املؤسســــــــات واحتياجا�ـــــــا، نقــــــــاط القــــــــوة والضــــــــعف فيهــــــــا والفــــــــرص 

تســــــتدعي ضــــــرورة عقــــــد امللتقيــــــات الدوليــــــة حبيــــــث  2ات عــــــن بيئــــــة عملهـــــاوالتهديـــــدات يف بيئــــــة أعماهلــــــا ومعلومــــــ

تشـــــارك فيهـــــا كـــــل األطـــــراف ذات الصـــــلة �ـــــذه املؤسســـــات لتشـــــخيص الصـــــورة الكاملـــــة وتكـــــون هـــــذه امللتقيـــــات 

 بصفة دورية ملتابعة سري عمل هذه املؤسسات.

العمـــــــل علـــــــى إىل حبيـــــــث جيـــــــب أن �ـــــــدف هـــــــذه اخلطـــــــة اإلســـــــرتاتيجية  تبـــــــين خطـــــــة إســـــــرتاتيجية: -3

ـــــــة  ـــــــرية واملتوســـــــطة والصـــــــغرية يف جمـــــــاالت الصـــــــناعات الغذائي ـــــــة والكب ـــــــني املؤسســـــــات العمالق تشـــــــجيع التعـــــــاون ب

والصـــــــناعات املبنيــــــــة علـــــــى قاعــــــــدة التكنولوجيـــــــا، وتشــــــــجيع إقامـــــــة هــــــــذه املؤسســـــــات املتوســــــــطة والصـــــــغرية مــــــــن 

تاحــــــة ووضــــــع إطــــــار تنظيمــــــي خــــــالل تبــــــين قاعــــــدة صــــــناعية عامــــــة حيقــــــق مــــــن خالهلــــــا أكــــــرب اســــــتغالل للمــــــواد امل

 يتبىن تشجيع وحتفيز أصحاب املشاريع املتوسطة والصغرية الناجحة يف السوق.

وينبغــــــــي االعتمــــــــاد علــــــــى املشــــــــاركة يف املعــــــــارض احملليــــــــة  يف جمــــــــال الســــــــوق وتنميــــــــة الصــــــــادرات: -4

العمــــــــل واخلارجيــــــــة، و�إلضــــــــافة إىل القيــــــــام �لدراســــــــات التســــــــويقية االســــــــتثمارية والعمــــــــل علــــــــى وضــــــــع خطــــــــط 

وتنفيــــــذها للتعريــــــف �ملنتجــــــات احملليــــــة يف البلــــــدان األجنبيــــــة، كمــــــا جيــــــب إنشــــــاء وإدارة مكاتــــــب الــــــرتويج والبيــــــع 

ــــــــة الســــــــفارات وإنشــــــــاء شــــــــركات أو وكــــــــاالت متخصصــــــــة للتســــــــويق ملســــــــاندة املؤسســــــــات  �خلــــــــارج حتــــــــت رعاي

ـــــــى ت ـــــــوات توزيـــــــع وتصـــــــدير منتجـــــــات هـــــــذه املؤسســـــــات والعمـــــــل عل شـــــــجيع وتنشـــــــيط املتوســـــــطة والصـــــــغرية كقن

التعاقـــــــــد مـــــــــن البـــــــــاطن بـــــــــني املؤسســـــــــات الكبـــــــــرية و املؤسســـــــــات املتوســـــــــطة والصـــــــــغرية وتشـــــــــجيع إقامـــــــــة هـــــــــذه 

 املؤسسات يف التجمعات العمرانية اجلديدة.

 

 

                                                           
، 2008أفریل  7لد النشر، مقالة بعنوان: تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(دراسة مقارنة لبرامج تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول مختارة)، دون ذكر ب) 
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  .2019جوان  29تاریخ التحمیل:   www.sme.ly...Countries%20BENCHMARK%20Arabic%20Final%207-4-08.pdf، المحملة من الموقع: 08ص: 
العامة لتنمیة المؤسساتمدیریة صالح بن ھالل المعولي، ورقة عمل حول: سیاسات واستراتیجیات تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالسلطنة، وزارة التجارة والصناعة وال) 
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، محملة من الموقع:04، ص: 2008أوت  29الصغیرة والمتوسطة، عمان،   

 css.escwa.org.lbsdpdpresentation3-4-Nov072-5-Oman.pdf .2019جوان  29تاریخ التحمیل: 
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  املطلب الثالث: التحد�ت املستقبلية اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية.        

ـــــــة        ـــــــة حاليـــــــا يف العـــــــامل تضـــــــع املؤسســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغرية وخاصـــــــة البلـــــــدان النامي إن التحـــــــوالت اجلاري

  :  1أمام جمموعة من التحد�ت، واليت تتمثل يف 

  أوال: عاملية التجارة:      

ســـــعت دول العــــــامل إىل توســــــيع دائــــــرة التجــــــارة الدوليــــــة وجعلهـــــا عامليــــــة وذلــــــك مــــــن خــــــالل إنشــــــاء االتفاقيــــــة      

، والـــــيت تســـــعى إىل 1995لعامـــــة للتجـــــارة والتعريفـــــة اجلمركيـــــة والـــــيت حلـــــت حملهـــــا منظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة ســـــنة ا

خلــــــق وضـــــــع تنافســـــــي دويل يف التجـــــــارة يعتمـــــــد علـــــــى الكفـــــــاءة االقتصـــــــادية يف التوظيـــــــف الكامـــــــل ملـــــــوارد العـــــــامل 

ســــــتخدام األمثــــــل لتلــــــك املــــــوارد مــــــع االجتــــــار يف الســــــلع واخلــــــدمات ممــــــا يــــــؤدي إىل االوز�دة اإلنتــــــاج املتواصــــــل، و 

احلفـــــاظ علــــــى البيئــــــة ومحايتهــــــا ودعــــــم الوســــــائل الكفيلــــــة لتحقيــــــق ذلــــــك و�لتــــــايل ضــــــمان توســــــع اإلنتــــــاج وخلــــــق 

ـــــــدخل القـــــــومي  ـــــــة ممـــــــا حيـــــــدث تعظـــــــيم ال ـــــــدويل، وز�دة نطـــــــاق التجـــــــارة العاملي ـــــــدة لتقســـــــيم العمـــــــل ال أمنـــــــاط جدي

عــــــدالت منــــــو الــــــدخل احلقيقــــــي، وتــــــوفري احلمايــــــة املناســــــبة العــــــاملي ورفــــــع مســــــتو�ت املعيشــــــة مــــــن خــــــالل ز�دة م

للســـــــوق الـــــــدويل جلعلـــــــه يعمـــــــل يف بيئـــــــة مناســـــــبة ومالئمـــــــة ملختلـــــــف مســـــــتو�ت التنميـــــــة وحماولـــــــة إشـــــــراك الـــــــدول 

الناميــــــة واألقــــــل منــــــوا يف التجــــــارة الدوليــــــة بصــــــورة أفضــــــل، وهــــــذا مــــــا يضــــــر املؤسســــــات املتوســــــطة والصــــــغرية مــــــن 

  ة ...اخل.خالل توسيع دائرة املنافس

ومـــــــن التــــــــأثريات منظمـــــــة التجــــــــارة العامليــــــــة علـــــــى الــــــــدول الناميــــــــة مبـــــــا فيهــــــــا الــــــــدول العربيـــــــة مــــــــن جــــــــراء         

انضــــــمامها إىل عضــــــوية جنــــــد أن هنــــــاك تزايــــــد يف حــــــدة املنافســــــة الدوليــــــة نتيجــــــة االلتــــــزام بقواعــــــد فــــــتح األســــــواق 

املنافســـــة الدوليـــــة ســـــواء كانـــــت منافســـــة ومـــــن مثـــــة اختفـــــاء بعـــــض الصـــــناعات نتيجـــــة لعـــــدم قـــــدر�ا علـــــى مواجهـــــة 

ـــــــد  ـــــــة مـــــــن تزاي ـــــــدول حال ـــــــايل ستشـــــــهد ال ســـــــعريه أو منافســـــــة مرتبطـــــــة جبـــــــودة الســـــــلعة وكفـــــــاءة اســـــــتخدامها و�لت

معـــــدالت البطالـــــة يف األجـــــل القصــــــري نتيجـــــة لتـــــدهور وإغــــــالق بعـــــض املؤسســـــات غــــــري القـــــادرة علـــــى املنافســــــة، 

طين خاصــــــــة بعــــــــد تطبيــــــــق اتفــــــــاق إجــــــــراءات االســــــــتثمار واحتمــــــــال مزامحــــــــة الشــــــــركات الدوليــــــــة لالســــــــتثمار الــــــــو 

املرتبطــــــة �لتجــــــارة، وهــــــذا يعــــــين تزايــــــد أنشــــــطة الــــــدمج واالســــــتحواذ، وانتشــــــار الكيــــــا�ت الكــــــربى ذات الســــــيطرة 

  على حركة االستثمارات يف الدول النامية.

                                                           
ن الملتقى الدولي حول متطلبات برودي نعیمة، التحدیات التي تواجھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة ومتطلبات التكیف مع المستجدات العالمیة، مداخلة ضم) 
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,03، ص: 2006أفریل  17/18تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة شلف،   
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لقـــــد أدى التقـــــدم الفــــــين يف جمـــــال االتصـــــاالت واملواصــــــالت إىل طـــــي املســــــافات  �نيـــــا: عامليـــــة االتصــــــال:      

هــــــــذا مــــــــا جعــــــــل العــــــــامل قريــــــــة صــــــــغرية تالشــــــــت فيهــــــــا املســــــــافات اجلغرافيــــــــة واحلضــــــــارية، وأصــــــــبحت الشــــــــركات 

واملؤسســـــــات تعمــــــــل يف بيئــــــــة عامليــــــــة شــــــــديدة التنــــــــافس، فــــــــاملنتج الــــــــذي يظهــــــــر يف دولــــــــة مــــــــا جنــــــــده ويف نفــــــــس 

يـــــع أســـــواق دول العـــــامل ســـــواء مـــــن خـــــالل الفضـــــائيات واألقمـــــار الصـــــناعية، أو مـــــن خـــــالل اللحظـــــة يطـــــرح يف مج

ــــــــات اإلعــــــــالم  ــــــــك تكنولوجي ــــــــى املؤسســــــــات املتوســــــــطة والصــــــــغرية متل ــــــــزم عل ــــــــت، وهــــــــذا مــــــــا يل شــــــــبكات االنرتن

 .1واالتصال وتطوير التطبيقات لتحسني أدائها ... اخل

  �لثا: ثورة املعلومات والتكنولوجيا:      

النظــــــام االقتصــــــادي العــــــاملي اجلديــــــد مـــــا يطلــــــق عليــــــه �ســــــم الثــــــورة الصـــــناعية الثالثــــــة، والــــــيت متثــــــل ثــــــورة  متيـــــز    

علميـــــــة يف املعلومــــــــات واالتصـــــــاالت واملواصــــــــالت، والتكنولوجيــــــــا كثيفـــــــة املعرفــــــــة، وعليــــــــه فقـــــــد أصــــــــبحت ثــــــــورة 

ا أصــــــبحت تلعــــــب دورا املعلومــــــات والتكنولوجيــــــا متثــــــل األســــــاس املــــــادي للنظــــــام االقتصــــــادي اجلديــــــد حيــــــث أ�ــــــ

ـــــــــورة املعلومـــــــــات  ـــــــــيت تعكســـــــــها خمرجـــــــــات ث ـــــــــة ال ـــــــــه والدالل ـــــــــع أجزائ ـــــــــري يف مجي حمـــــــــور� يف تشـــــــــكيله وحمـــــــــرك التغي

والتكنولوجيـــــــا �لنســـــــبة ألســـــــواق العـــــــامل هـــــــو تقـــــــارب هـــــــذه األســـــــواق بشـــــــكل كبـــــــري، وتغيـــــــري شـــــــكل امللكيـــــــات، 

ـــــني الشـــــركات املتوســـــطة والصـــــغرية يف حماولـــــة منهـــــ ا ملواجهـــــة التحـــــد�ت الـــــيت يعكســـــها وتشـــــجيع االنـــــدماجات ب

  .2التغري السريع يف تكنولوجيا احلاسب اآليل وتناقص قيمة املعلومات مبرور الزمن

  رابعا:عاملية اجلودة:      

ترتـــــب عـــــن ازد�د املنافســـــة العامليـــــة ظهـــــور مـــــا يعـــــرف مبتطلبـــــات اجلـــــودة، وذلـــــك مـــــن أجـــــل توجيـــــه التجـــــارة      

ارتقـــــــاء مســـــــتوى مـــــــا يتـــــــداول فيهـــــــا، وبنشـــــــوء اجلـــــــودة العامليـــــــة أصـــــــبحت كـــــــل العامليـــــــة علـــــــى حنـــــــو حيـــــــافظ علـــــــى 

شـــــــهادات اجلـــــــودة املمنوحـــــــة مـــــــن منظمـــــــات عامليـــــــة للتوحيـــــــد القياســـــــي مثـــــــل مثابـــــــة جـــــــواز مـــــــرور دويل للتجـــــــارة 

العامليـــــة، و�لتــــــايل أصــــــبح مبقــــــدور الــــــدول األعضــــــاء يف املنظمــــــة أن حتــــــد مــــــن دخــــــول الســــــلع واخلــــــدمات املتدنيــــــة 

 أسواقها دون أن يتعارض ذلك مع وثيقة املنظمة.اجلودة إىل 

  

                                                           
اعات الصغیرة والمتوسطة، یونس قرار، تسریع استخدام تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ملخص مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العربي للصن) 
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  خامسا: التنمية املستدامة:      

لقــــــــد أصــــــــبح التلــــــــوث مــــــــن أخطــــــــر التحــــــــد�ت الــــــــيت تواجــــــــه الشــــــــركات، إذ أصــــــــبح لزامــــــــا عليهــــــــا ترشــــــــيد       

ـــــة، واســـــتخدام املـــــوارد  اســـــتخدامها للمـــــوارد، ووضـــــع اســـــرتاتيجيات خاصـــــة حلمايـــــة البيئـــــة مـــــن املخلفـــــات اإلنتاجي

ـــــراد، وكـــــذا احلـــــد مـــــن اســـــتعمال املركـــــزات واأللـــــوان الصـــــناعية إضـــــافة إىل إعـــــادة تـــــدوير  غـــــري الضـــــارة بصـــــحة األف

واســـــتخدام املنتجـــــات واملخلفـــــات يف اإلنتـــــاج مـــــن أجـــــل تفـــــادي تـــــراكم النفـــــا�ت والبقـــــا� الـــــيت ثبـــــت علميـــــا أ�ـــــا 

 تؤثر على البيئة.

  ندماج واالستحواذ:سادسا: التكتالت االقتصادية واالجتاه حنو اال      

متيـــــــزت الســـــــاحة العامليـــــــة بتوجـــــــه العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول للـــــــدخول يف اتفاقيـــــــات اقتصـــــــادية وتكـــــــتالت لـــــــز�دة      

أغـــــرى العديـــــد مـــــن الـــــدول للـــــدخول يف القـــــوة التنافســـــية هلـــــذه الـــــدول، فالســـــوق األوروبيـــــة املوحـــــدة وبـــــدء قيامهـــــا 

ـــــدة، كمـــــا مت ـــــا�ت االقتصـــــادية اجلدي ـــــدماج أو تكـــــتالت ملواجهـــــة الكي ـــــى االن ـــــز عل ـــــز�دة الرتكي ـــــز عـــــامل األعمـــــال ب ي

االســـــــتحواذ والتحـــــــالف، وقـــــــد يعكـــــــس هـــــــذا االجتـــــــاه الرغبـــــــة يف ز�دة املوقـــــــف التنافســـــــي للشـــــــركات عـــــــن طريـــــــق 

  جتميع املوارد وز�دة الفاعلية والوصول إىل اقتصاد�ت احلجم املناسب.
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  ةـــمـاتـــخـال

ـــــة املتعلقـــــة مبوضـــــوع املؤسســـــات املتوســـــطة      ـــــا مـــــن خـــــالل هـــــذا الفصـــــل بدراســـــة أهـــــم األســـــس النظري لقـــــد قمن

ــــــدا مــــــن توضــــــيح  ــــــى هــــــذه املؤسســــــات ب ــــــين مــــــن خالهلــــــا الدراســــــة الــــــيت ســــــوف نقــــــوم �ــــــا عل والصــــــغرية الــــــيت تب

 تصــــــعب اخــــــتالف اآلراء حــــــول تعريــــــف هــــــذه املؤسســــــات واملعــــــايري الــــــيت حتكــــــم هــــــذا التعريــــــف واألســــــباب الــــــيت

مــــــن خالهلــــــا حتديــــــد تعريــــــف موحــــــد هلــــــا واألمهيــــــة الــــــيت تكتســــــبها هــــــذه املؤسســــــات واالقتصــــــاد�ت الــــــيت �ــــــدف 

إىل تطبيقهــــــــا وصــــــــوال إىل أهــــــــم امليــــــــزات واخلصــــــــائص الــــــــيت متيــــــــز هــــــــذه املؤسســــــــات علــــــــى املؤسســــــــات األخــــــــرى 

  واألشكال اليت ميكن أن تكون عليها.

الـــــــــــيت تلعبهــــــــــا املؤسســـــــــــات املتوســــــــــطة والصـــــــــــغرية يف بعـــــــــــض  كمــــــــــا تطرقنـــــــــــا يف هــــــــــذا الفصـــــــــــل إىل األدوار     

االقتصـــــــاد�ت العامليـــــــة الناميـــــــة منهـــــــا واملتخلفـــــــة مث إىل تعـــــــدد املصـــــــادر واألســـــــاليب التمويليـــــــة الـــــــيت تســـــــعى مـــــــن 

ــــــيت تقــــــف أمــــــام هــــــذه  ــــــات ال ــــــا كــــــذلك إىل املشــــــاكل واملعوق ــــــل هــــــذه املؤسســــــات، وتطرقن ــــــدول إىل متوي خالهلــــــا ال

ـــــــيت تبطـــــــىء مـــــــ ـــــــة، واألســـــــاليب املؤسســـــــات وال ـــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعي ـــــــيت مـــــــن ن عملهـــــــا ودورهـــــــا يف التنمي ال

  شأ�ا دعمها ومساند�ا وتنميتها للوصول إىل التنمية الشاملة واملتوازنة على مستوى احملليات واألقاليم.

وكحوصـــــلة شـــــاملة وجـــــد� أنـــــه و�لــــــرغم مـــــن اخـــــتالف املختصـــــني والبــــــاحثني حـــــول وضـــــع تعريـــــف موحــــــد       

ــــــيت ميكــــــن أن هلــــــذه املؤسســــــ ــــــف وكــــــذا األشــــــكال ال ات بســــــبب تعــــــدد املعــــــايري واألســــــباب املــــــراد �ــــــا هــــــذا التعري

ـــــة  ـــــه املؤسســـــات املتوســـــطة والصـــــغرية واألمهي ـــــذي تلعب ـــــدور ال ـــــى ال تكتســـــبها هـــــذه املؤسســـــات إال أ�ـــــم أمجعـــــوا عل

تعــــــــاين مــــــــن االخــــــــتالالت يف البالغــــــــة الــــــــيت تكتســــــــبها يف البنيــــــــة االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة لالقتصــــــــاد�ت الــــــــيت 

ــــــــة هــــــــذه املؤسســــــــات ملواجهــــــــة املشــــــــاكل  ــــــــى ضــــــــرورة دعــــــــم وتنمي ــــــــع األصــــــــعدة عل ــــــــى مجي ــــــــع ا�ــــــــاالت وعل مجي

  والتحد�ت اليت تواجهها.
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  املقدمة

 البرتول أسعار وتراجع املديونية حدة بز�دة مرتبطة خمتلفة صعو�ت التسعينات بداية يف اجلزائري االقتصاد واجه     

 يف واقتصادية مالية سياسات تنفيذ على بذلك وعمدت اقتصادية إصالحات بتبنيها الوصية السلطات شرعت وهلذا

 �لغا اهتماما الدولة توليها اليت القطاعات أهم احد واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع ويعترب .التنمية جماالت

 رمسيا أصبحت اليت اهليئة هذه به، خاصة وزارة �نشاء واضح بشكل االهتمام هذا ظهر وقد وتطويره، لدفعه ومتزايدا

 إىل �دف إسرتاتيجية ووضع واملتوسطة الصغرية املؤسسات إنشاء لتشجيع املالئمة الظروف مجيع بتوفري مكلفة

 االقتصادية التنمية يف املؤسسات هذه تلعبه أن تستطيع الذي �لدور الدولة من وعيا وهذا .وترقيتها تدعيمها

 هذه مزا� من االستفادة استطاعت اليت الدول من العديد يف حققتها اليت النجاحات إىل �لنظر واالجتماعية

 البطالة على والقضاء الشغل مناصب توفري يف عليها واالعتماد الوطين االقتصاد نسيج تكثيف خالل من املؤسسات

 كل إن الوطين، املستوى على الواسع انتشارها قدرة خالل من احمللية التنمية حتقيق يف تلعبه الذي الدور إىل �إلضافة

 من اجلزائرية �ملؤسسة والنهوض وملتوسطة ا الصغرية �ملؤسسات للنهوض إسرتاتيجية اعتماد الدولة على فرض هذا

  .منها االستفادة وتعظيم ودوليا حمليا التنافسية قدر�ا وز�دة املؤسسات هذه لتأهيل الربامج من جمموعة تبين خالل

ويف هذا الفصل سنحاول توضيح أهم املفاهيم النظرية اليت تعاجل موضوع �هيل املؤسسات املتوسطة والصغرية من     

  ئلة التالية:خالل اإلجابة على األس

 ماهو مفهوم عملية التأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ وماهي متطلباته؟ - 

 فيما يتمثل مسار عملية التأهيل؟ وماهي اإلجراءات املتبعة لتحقيقه؟ - 

  ماهي الربامج املوضوعة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟ وما مدى جناحها؟ - 
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  :متطلبات �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائربحث األول: امل

 مستوى يف وجعلها واملتوسطة الصغرية مؤسساتنا تنافسية من للرفع حتمية ضرورة أصبحت التأهيل عملية إن    

  .املبحث هذا خالل من إليه نتطرق سوف ما وهذا العامل، يف ا�مثيال مع واحد

 املطلب األول: مفهوم عملية التأهيل

يف اطار اجراءات املرافقة لتكامل الربتغال  1988إن مصطلح التأهيل ظهر أوال من خالل التجربة الربتغالية سنة     

  مع أورو� ، وكان يسمى �لرب�مج االسرتاتيجي لتنشيط وحتديث االقتصاد الربتغايل

Programme stratégique de dynamisation et modernisation de économie 
1portugaise مث أصبح مصطلح التأهيل أو ،« La mise à niveau مصطلح خاص بدول العامل  الثالث  « 

خاصة الدول اليت كانت تنتهج النظام االشرتاكي، وقد غريت وجهتها حنو اقتصاد السوق، فهي حباجة إىل تطوير 

  التنافسي يف األسواق،و�هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات اخلربة القليلة للرفع من أدائها 

خاصة يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية (شدة املنافسة، اإلبداع، التكنولوجيا، نظم املعلومات...)، وهنا يكون 

البقاء للمؤسسات األكثر تنافسية، لذا أصبح موضوع �هيل املؤسسات ص و م حيظى بكل االهتمام والرعاية من 

�مهية ودور هذا النوع من املؤسسات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة،  قبل الدول النامية، نتيجة لوعيها

وبضرورة حتسني تنافسيتها من جهة أخرى، ووضعها يف مستوى مماثل للمؤسسات ص و م العاملية، فماذا نعين 

  �لتأهيل إذن ؟

 :منها نورد أن نستطيع التأهيل مبفهوم خاصة تعاريف عدة وردت لقد    

�نه عبارة عن جمموعة من برامج   1995سنة  ONUDIالصناعية  للتنمية املتحدة األمم منظمة عرفته    

 اجلديد الدويل االقتصاد ضمن اندماجها تسهيل أجل من االنتقال مرحلة يف هي اليت النامية للدول خصيصا وضعت

  2.التغريات خمتلف مع والتكيف

مفهوم التأهيل خالل السنوات األخرية، فأصبح يعين اإلجراءات املتواصلة واليت  L’ONUDIولقد طور     

�Libreدف لتحضري املؤسسة وكذا حميطها للتكييف مع متطلبات التبادل احلر  -échange  

  إذ أنه يطمح ألن تصبح املؤسسات الصناعية: 

 لديها تنافسية يف جمال السعر، اجلودة واإلبداع. -

                                                           
1 Hervé Bougault et Ewa Filipiak , Les programmes de mise à niveau des entreprises Tunisie , Maroc , 

Sénégal, agence Française de développement , Paris 2005 , P .13 

2
  .1048، ص 2006وإجراءات تأھیل المؤسسات ص و م في الجزائر، مداخلة ضمن ملتقى سبق ذكره، شلف  نصیرة قوریش،آلیات 

ONUDI : Organisation des nations unies pour le développement industriel 
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 .1املتابعة والتحكم يف التطورات التقنية وتطور السوققادرة على  -

  ويوضح عملية التأهيل من خالل هذا املخطط التايل:    

  خمطط يوضح مستو�ت التأهيل ):1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Restructuration, mise à niveau compétitivité industrielle, op -cit p.7  

  

كما يعرف أيضا " على أنه عبارة عن جمموعة من اإلجراءات والتدبري �دف إىل حتسني وترقية فعالية أداء     

  2املؤسسة على مستوى منافسيها الرائدين يف السوق."

  

                                                           

1
Mohamed Lamine Dhaoui, Guide méthodologie, Restructuration, mise à niveau compétitivité industrielle, 

l’ONUDI , Vienne, 2002 , p.7 

2 GAbdelhak Lamari, La mise à niveau, Revue des sciences commerciales et de Gestion,L’école de 

commerce,N°2 2003 , P. 42 

 على المستوى الكلي 

 عصرنة المحیط الصناعي

 على المستوى الكلي 

 عصرنة المحیط الصناعي

 على المستوى الكلي 

المحیط الصناعيعصرنة   

 على المستوى الكلي 

 عصرنة المحیط الصناعي

 على المستوى الكلي 

 عصرنة المحیط الصناعي

Renforcer Les capacités des  

Structures d’appui 

Promouvoir Le 

développement des  

industrie compétitives 

Moderniser L’environnement industriel 
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ما يعرف أيضا " على أنه جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات قصد حتسني موقع املؤسسة يف إطار اإلقصاد     

  1التنافسي أي أن يصبح هلا هدف اقتصادي ومايل على املستوى الدويل." 

كلة عموما إن �هيل املؤسسات ص و م ليس عملية واحدة وكاملة، �دف إلحداث تغيريات يف التسيري وهي    

  ، أو دعم بنصائح واستشارات أو إعادة تصحيح أي خلل يعرقل السري احلسن لنشاطات املؤسسة.PEMمهام 

 حول الدراسية األ�م خالل التأهيل لعملية مضبوط مفهوم لتحديد واملتوسطة الصغرية املؤسسات وزارة سعت وهلذا

  :التايل السؤال على �إلجابة وذلك 2006 ديسمرب اجلزائرية م و ص املؤسسات لتأهيل ميدا بر�مج

La mise à niveau des PME ماذا نعين بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة "      /PMI "  هيل�

املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو قبل كل شيء إجراء مستمر للتدريب، والتفكري، واإلعالم والتحويل، �دف 

2وطرق تسيري ديناميكية ومبتكرة.املقاولني  احلصول على توجهات جديدة وأفكار وسلوكات
  

«La mise à niveau des PME/ PMI, est avant tout, un processus continu 

d’apprentissage, de réflexion, d’information et d’acculturation, en vue 

d’acquérir des attitudes nouvelles, des réflexes et des comportements 

d’entrepreneurs, et des méthodes de management dynamique et innovante.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .129، ص2002ة، مداخلة ضمن ملتقى سابق، األغواط، رضا جاوحدو، عبد الطیف بلغرسة، آثار السیاسیة والنقدیة والمالیة عن تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسط  1

2
Ce qu ‘il Faut Savoir Sur La mise à niveau , Ministère de La PME et de L’Artisanat,Euro Développement- 

PME.2006,P.1  
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     :التايل �ملخطط التأهيل عملية متثيل كننامي

  خمطط يوضح مراحل عملية �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.): 02الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Ce qu’il Faut savoir sur la mise à niveau, op - cit ,p.1  

  

 ماذا نعرف أن جيب اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات بتأهيل اخلاصة التأهيل لربامج �لتفصيل نتطرق أن قبل    

 التأهيل؟ برب�مج نعين

 تنافسيتها، املستمريف �لتحسني هلا ليسمح املؤسسة مرافقة وهو األساسي، هدفه بواسطة يعرف التأهيل بر�مج إن    

  1املستقبلي. تطورها �طري إىل للوصول والتسيري للتنظيم الدولية املقاييس مع وتسويتها

 �هيل املؤسسات لربامج العام املسار يبني خمطط وضعت أ�ا حيث ، املعنية الوزارة حددته ما حسب وهذا     

 �هيلها بعد وذلك ، تنافسية ذات م و ص مؤسسات إىل وصوال العامة األهداف من طالقاان واملتوسطة، الصغرية

  حميطها. و�هيل

                                                           

1 Ce qu’il Faut savoir sur La mise à niveau, op-cit , P.4 

 

 ،التھدیدات) الفرص الضعف، نقاط القوى، (نقاط التشخیص على مساعدة

+ 

 اإلستراتیجي القرار اتخاذ على مساعدة

+ 

 

 التنظیم اإلعالم، التدریب، :في استمرار

 إبداع+تفویض +تسییر :جدیدة مھارات على للحصول

 اآلالت عن فضال السلوكات في التكوین، في الوقت، في استثمار

= 

= 
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  يوضح املسار العام لرب�مج �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ):03الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : l’accord d’Association Algérie -Union européenne, Ministère de la PME 

et Artisanat, octobre 2005, p 35.  

إذن ماذا نعين   L’accompagnement من خالل ما سبق نستنتج أن هدف بر�مج التأهيل هو املرافقة     

  �ملرافقة؟ 

 عملية كانت السابق ففي موحد، ليس أنه إىل املرافقة لعملية تعريف إجياد إىل فرنسية عمل جمموعة سعت قد    

 أصبح بعد فيما أنه إال ،)اإلنشاء(الواقع أرض على مشروعه حتقيق على املشروع حامل مساعدة على مقتصرة املرافقة

هي جممل املراحل من االستقبال األويل إىل   L’accompagnement" املرافقة   :يف ومتمثل شامل تعريف

  غاية املتابعة واليت تستدعي تدخل عدة هيئات، واملراحل اليت مت إحصاؤها إىل حد اآلن متمثلة يف :

Le préاألويل  االستقبال- - accueil  

. L’ accueil االستقبال -  

.L’aide au montage الرتكيب يف املساعدة -  

.L’accompagnement ban caire البنكية املرافقة-  

. Le Financement التمويل-  

 األھداف العامة

 األھداف العامة

 األھداف العامة

 األھداف العامة

 األھداف العامة

العامة األھداف  

 األھداف العامة
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 .1     Le suivi املتابعة- 

 �لكفاءة يتميز آخر إىل مستوى من للمؤسسة انتقال مبثابة تعترب التأهيل عملية أن القول نستطيع وأخريا     

 يف احلاصلة التطورات مواكبة من لتمكينها وذلك للمؤسسة واخلارجية الداخلية العوامل تقوية خالل من واملردودية

  :هذا يوضح املوايل واملخطط العامل، يف النظريا منافسة تصبح ولكي االقتصادي امليدان

  خمطط يوضح مفهوم عملية التأهيل. ):04الشكل رقم (

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  من  إعداد الطالب.املصدر: 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 Critère d’appréciation et évaluation de performance des programmes de micro -finance en France, Rapport 

intermédiaire, Octobre 1999 , P.9 

 عملیــــــــــــــــة التأھیــــــــــــل

ومردودیة مستوى أقل كفاءة                          ومردودیةمستوى أكثر كفاءة   

 التطورات الحاصلة 

 في المیدان االقتصادي

 المقیاس: 

 وحدة زمنیة
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  املطلب الثاين: أهداف عملية التأهيل

 لتبين سعت اجلزائر واملتوسطة، الصغرية ملؤسساتنا �لنسبة أمهيته مدى وما التأهيل مفهوم إىل تطرقنا خالل من    

 �هيل أيضا وإمنا خيص فقط، والتسيري اإلدارة جانب وتطوير �هيل إىل ال ورائها من هادفة التأهيل برامج من مجلة

  :يلي فيما التأهيل أهداف تتمثل إذن املؤسسات، ذه� املرتبط العام احمليط

  الصغرية واملتوسطة:ترقية وتطوير حميط املؤسسات -1

 فهو و�ثرياته متغرياته مجيع مع للتأقلم وتسعى نشاطها م و ص املؤسسات فيه متارس الذي الوسط هو احمليط إن    

 �هيله على العمل وجب ولذلك املؤسسات، هذه فيها تعمل اليت الوضعية يبني الذي األساسي املؤشر عن يعرب

 .وبقائها استمرارها يف والنجاح أهدافها حتقيق على يساعدها الذي �لشكل وترقيته

االقتصادي( البنوك، اهليئات اجلبائية  حميطها عناصر جلميع �هيلها خالل من اجلزائر إليه تسعى ما وهذا    

  واجلمركية، والسياسات االقتصادية ...). 

  حتسني تسيري املؤسسات: -2

 احلفاظ تستطيع حىت م و ص للمؤسسات اإلنتاجية الكفاءة رفع إىل التأهيل برامج خالل من اجلزائر تسعى    

 االقتصادي)، موالية(االنفتاح مرحلة يف خارجية أسواق عن والبحث أوىل مرحلة يف احمللي السوق يف حصتها على

 اإلنتاجية األمثل للقدرات االستخدام بغية واإلنتاج التسيري وأساليب طرق يف املتغريات من جمموعة �دخال وذلك

   1ذلك بــ:  ويتم التسويق، وظيفة يف والبحث والتنمية البشرية، الكفاءات وتنمية املتاحة،

 .األجنبية املؤسسات مع الشراكة مشاريع تنمية  -

 احلديثة التكنولوجيات استعمال على املؤسسات وتشجيع التكنولوجي واالبتكار املهنية املؤهالت ترقية  -

 .واالتصال لإلعالم

 . وتوظيفها األموال تدبري يف املايل التحليل تقنيات استخدام  -

 .اجلامعات مع �لتعاون متخصصة خمابر إنشاء على والعمل البحث وظيفة تفعيل  -

  .لإليزو العاملية للنوعية العامة املعايري على للحيازة اجلودة وحتسني التكنولوجيا اكتساب - 

  

  

   2تعزيز وتدعيم مؤسسات الدعم: -3

                                                           

  .منھا الستفادةعبارة عن مجموعة القوى والمتغیرات التي تتأثر بھا المؤسسة وال تستطیع الرقابة علیھا ولكن یمكنھا ا L’environnementالمحیط *

 
1
  .1051نصیرة قوریش، المرجع سبق ذكره، ص  

2 Fonds de Promotion de la compétitivité industrielle, dispositif de mise à niveau des entreprise, Ministère de 
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 قدرة مبدى مرتبط للتأهيل بر�مج أي جناح ألن القطاعي املستوى على وهذا الدعم تعزيز إىل اجلزائر تسعى    

 حيث  من خاصة املؤسسة مع املتعاملني أهم حتديد إىل �لضرورة يهدف الرب�مج فهذا املؤسسات، هذه وفاعلية

 :جند املؤسسات هذه أهم ومن اجلديدة العاملية املتطلبات حسب تطويرها إىل �إلضافة ومهامها، إمكانيا�ا

  ... والشراكة املناولة بورصة الصناعية، املناطق تسيري مؤسسات املتخصصة، التكوين مؤسسات

  1حتسني تنافسية املؤسسات:  -4

 املؤسسات قطاع إليها يسعى اليت اهلامة األهداف من يعترب التنافسية القدرة وحتسني تعزيز إىل الوصول هدف إن    

 أن جند املتوسطة، و الصغرية  املؤسسات لتطوير التوجيهي القانون من 18 املادة إىل فبالرجوع املتوسطة و الصغرية 

 يف مؤسسة ألي ضروري التنافسية عنصر ألن التنافسية للمؤسسات القدرة ز�دة إىل أساسا يهدف التأهيل عملية

 جمايل يف الطرق أحدث اعتماد خالل من التنافسية حتسني عملية وتتم .وتطويرها مكانتها على للحفاظ احلايل وقتنا

 القدرة وحتسني �لنوعية، املتعلقة الدولية واملقاييس �ملواصفات وااللتزام التكاليف يف للتحكم وهذا والتنظيم التسيري

 هلم مالئم حميط وبتوفري جهة، من "والتقاول املؤسسة ثقافة" مبفهوم بتزويدهم وهذا املؤسسات مسريي لدى التسيريية

  .أخرى جهة من

 وتساعد التجديد، على حافز توليد إىل يؤدي مما م و ص للمؤسسات املنافسة درجة ز�دة التأهيل على فيرتتب    

  .املؤسسات إدارة على كفاءة أكثر وإداريني منظمني ظهور على

 القدرة أو اإلنتاجية الكفاءة ز�دة التأهيل عملية على يتولد أن نظر� املتوقع من فإنه التغريات هلذه نتيجة    

 الالزمة املدخالت كمية تقليل أو املوارد من القدر نفس �ستخدام اإلنتاج يف ز�دة شكل يف إما التنافسية،

  .اإلنتاج نوعية حتسني شكل يف أكثر أو اإلنتاج حجم نفس على للحصول

  توفري مناصب الشغل:  -5

 احلكومة حتاول لذا، 21995 سنة �ملائة 29.9 ب تقدر بنسبة البطالة مشكل من النامية الدول كبقية اجلزائر تعاين

 منتجة عمل فرص خلق على لتساعدها م و ص املؤسسات و�هيل ومرافقة إلنشاء املواتية الظروف مجيع �يئ أن

  .النمو يف إمكا�ته وحيقق ومهاراته قدراته مجيع العامل الفرد فيها يستخدم

  يف اجلزائر املطلب الثالث: متطلبات عملية التأهيل

 املسار الصحيح وضع تستطيع لكي أوال، متطلباته تعي أن املعنية اهليئات على جيب التأهيل، بعملية القيام قبل     

  .التأهيل مبتطلبات تتعلق اليت العناصر بعض على الضوء إلقاء حناول سوف يلي وفيما العملية هلذه

                                                                                                                                                                                        

L’industrie et de la restructuration , P. 10 

1
  .1051نصیرة قوریش، المرجع سبق ذكره، ص  

 
2
  .97، ص2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة  
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 :االسرتاتيجي التسيري- 1

 فهو مرن، نظام أنه حبكم تنافسية ميزة به وحتقق املؤسسة متلكه أن تستطيع مورد يعترب اإلسرتاتيجي التسيري إن      

 فهو اإلسرتاتيجية، القرارات اختاذ على والقدرة املستقبلية الرؤية وضوح خالل من التنافسي املركز بتدعيم هلا يسمح

 على املؤثرة واخلارجية الداخلية العوامل دراسة بعد عام بشكل املخاطر ظل يف األهداف حتقيق على إذن يساعدها

 وتكييف التسيري أدوات إلعداد كأساس ويستخدم التنظيمية دودية املر حتسني إىل أيضا يهدف كما املؤسسة،

    .وز�ئنها أسواقها الحتياجات طبقا ونشاطا�ا خدما�ا

 :التسويق 2-

 تسويقية سياسات بوضع وذلك منتجا�ا لتسويق قوية أجهزة ببناء �تم أن واملتوسطة الصغرية املؤسسات على

 :طريق عن وذلك املستهلك ظروف مع تتناسب

 حبوث (استخدام املستهلكني ورغبات يتالءم مما عملية أسس على تسويقها لضمان املنتجات تطوير  -

 .التسويق)

 .املؤسسة ملنتجات واإلعالن �لدعاية االهتمام  -

 .اخلارجية وكذا احمللية األسواق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسة منتجات مبيعات تنشيط على العمل  -

االنتاج، الرتويج، املكان،  4Pإسرتاتيجية  بتحديد وذلك التنافس إسرتاتيجية تطبيق على العمل - 

Production)التسعري -Promotion -Place -Price) األسواق أساس اختيار وكذا 

 للمؤسسة �لنسبة التنافسية امليزة عن تعرب اليت املهارات من أسس التنافس حتديد وأخريا واملنافسني

  .1واملتوسطة الصغرية

  

 :البشرية املوارد �هيل3-

 طريقة املورد هلذا الفعال االستخدام يعترب ولذا تقادمه، مع قيمته تزيد الذي الوحيد العنصر البشري املورد يعترب     

 على وذلك و�هيله لتكوينه اإلجراءات من عدد اختاذ يتوجب األمهية هلذه ونظرا األخرى، النظم فعالية لتعظيم

  :2والكلي املؤسسي املستويني

 التسويق، اإلنتاج، التسيري، :ا�االت يف احلديثة التقنيات الكتساب املوظفني ورسكلة تكوينية دورات إجراء  -

 ....املايل التسيري

 ...الالمساواة والتهميش، كاالقتصاد الكفاءات مع التعامل يف السلبية املظاهر على القضاء  -

                                                           

.277، ص 2003، 1نبیل دمحم مرسي، اإلدارة االستراتیجیة، تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، ط
1
  

.1050نصیرة قوریش، مرجع سبق ذكره، ص  
2
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 .واملعارف اخلربات من لالستفادة األجنبية املؤسسات مع االحتكاك  -

 . واملعارف والكفاءات للمعلومات التبادل روح فيهم وبعث أفرادها بني التقاسم ثقافة تكريس  -

 ومتابعة لرصد وطنية هيئات كإنشاء للتأهيل، الكفيلة السبل املعنية اهليئات من فيتطلب الكلي املستوى على أما    

  .والتأهيلية املعرفية التطورات

  1:النوعية وقياسات مبعايري العمل - 4

 عليها وجب الناجحة، املؤسسات مصاف إىل واالرتقاء التنافسية قدرا�ا حتسني م و ص مؤسساتنا تستطيع لكي   

 من ألي مؤسسة اليوم ميكن ال أنه حيث واخلدمات السلع مواصفات ختص حمددة، قياسية مبواصفات تلتزم أن

 األولية املوادبغياب مواصفات اجلودة، ومواصفات  "La compétitivité"  التنافسية حتقق أن املؤسسات

  .والتغليف التعبئة مواد وكذا املصنعة

 :التكنولوجي التجديد -5

 ملؤسساتنا التنافسية القدرة لرفع الوحيد السبيل فهو منه مفر ال اسرتاتيجيا خيارا أصبح التكنولوجي التجديد إن   

 منتجات، من املؤسسة جوانب ملختلف شامال التجديد يكون أن جيب وعليه ككل، والقتصاد� واملتوسطة الصغرية

 اتفاق طريق عن ا�االت يف خمتلف اجلديدة التكنولوجيا على �لتعرف وذلك....بشرية موارد تنظيم، عمليات،

 خربة ذات مؤسسات مع التحالف اجلامعات، أو متخصصة خمابر مع التعاون طريق عن األحباث الرتاخيص،

  .املؤسسة داخل التكنولوجي اإلبداع بتطوير االهتمام ذلك إىل ضف ،...عاملية

 2:واملتوسطة الصغرية املؤسسة حميط �هيل - 6

 قدرا�ا من الرفع إىل أدائها والوصول حتسني من م و ص املؤسسات لتمكني ضرور� أمرا يعترب احمليط �هيل إن    

 :واألنظمة واألجهزة اهليئات كل على التعديالت إجراء يف احمليط �هيل عملية وتكمن تنافسيتها، وحتسني اإلنتاجية

  .املؤسسة معها تتعامل واليت التنظيمي التشريعي، واملايل، اجلبائي اجلهاز اإلداري، كاجلهاز

  

  

  

  

  

                                                           

.1050المرجع الیابق، ص  
1
  

نفسھ 
2
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  يف اجلزائر : مسار وإجراءات عملية التأهيلالثايناملبحث 

ي الشامل، اإلسرتاجتيات، يف هذا املبحث سنتطرق إىل مسار عملية التأهيل واملتمثل يف: التشخيص االسرتاتيج     

خمطط التأهيل، األهداف العامة واخلاصة لعملية �هيل املؤسسات الصغرية طط األعمال، التنفيذ ومتابعة صياغة خم

  واملتوسطة، إجراءات التأهيل واملؤسسات املعنية بعملية التأهيل.

 يف اجلزائر املطلب األول: مسار التأهيل

 التشخيص االسرتاتيجي الشامل: .1

م أو متخلف، اهلدف منها تقدمي عمليات التشخيص تعمل يف قطاع صناعي أو جتاري، يف اقتصاد متقد    

  املواصفات الواجب اعتمادها بعد حتديد االختالالت.

تستخدم كلمة التشخيص يف ا�ال الطيب للتعبري عن مالحظة التحليل والتعرف على األسباب اليت تساعد الطبيب    

واسعا يف جماالت  اماستخدابعد  على تقدمي وصفة سواءا كانت عالجية أو جراحية، وعرف هذا املصطلح فيما

دم يف حقل تسيري املؤسسات حبيث يدل على عمليات مالحظة أعراض املؤسسات حملاولة فهمها خلفة، حيث استتخم

  وحتليلها من أجل التمكن من تقدير االجراءات الالزمة لتحسني وضعيتها أو تعزيز مركزها يف السوق.

التشخيص أنه " حتليل �موعة من املعلومات املتحصل عليها انطالقا من نظرة متناسقة   LAFLAMMEيعرف  

وشاملة للمؤسسة ، متكن من التعرف بصفة واضحة على الوضعيات الواجب حتسينها واليت تعني احملافظة عليها واليت 

  .1يتم تغيريها " 

  

ة للمؤسسة من أجل تصحيح األوىل على أنه " استخالص نقاط الضعف ونقاط القو  BROWNيعرفه    

  . 2الثانية على أكمل وجه" لواستغال

التشخيص االسرتاتيجي الشامل هو عبارة عن تشخيص يتعلق بتحديد وطرح املشاكل احلقيقية وكذا حلها، وهذا     

  التشخيص هو عبارة عن : 

 حتليل نظامي لبيئة املؤسسة، وسوقها، ووضعها التنافسي. -

                                                           

1
 LAFLAMME B. (1977) : « Le diagnostic organisationnel et stratégie de developpement, une approché global ». 

GAETAN MORIN . Quebec, P13 . 

2
 BROWN G.(1986) : «  Le diagnostic d’entreprise » , l’entreprise moderne d’édition, P : 37 
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 أداء املؤسسة. الوظائف الداخلية واخلارجية  و حتليل معمق ملختلف -

التشخيص االسرتاتيجي متعدد يف صيغ تدخله، موحد يف استنتاجاته، التشخيص االسرتاتيجي جيب عليه أن     

يتخذ منهجية صارمة ولكنها مرنة بشكل كايف من أجل التكيف مع خمتلف أمناط املؤسسات فيما يتعلق �حلجم 

هذا التشخيص يتم الرتكيز على الوظائف واملهام املفتاحية واليت جيب أن حتدد منذ البداية حىت وطبيعة النشاط، ويف 

  يتم الرتكيز على األهم منها.

التشخيص االسرتاتيجي الشامل هو املرحلة األوىل يف املسار االسرتاتيجي للتأهيل اليت تسبق املرحلة الثانية املتمثلة     

اليت تسبق بدورها املرحلة الثالثة واملتمثلة يف صياغة خمطط التأهيل، واليت تسبق بدورها يف انتقاء االسرتاتيجيات، و 

املرحلة الرابعة املتمثلة يف تنفيذ ومتابعة خمطط التأهيل، وإن كل خطإ يف احلكم، وكل سوء اختيار املعايري للمراجع أو 

  تلك اليت تعترب كأولوية. " منوذج املؤسسة" يهدد بتعبئة املوارد حلل مشاكل �نوية مبقابل

التشخيص هو يف حد ذاته إلدارة تقنية رشيدة، اليت تتألف من مواصلة الرد على األسئلة األساسية اليت يشكلها       

 . 1كبار رجال األعمال

 ماهو الغرض من هذه املشاريع؟ -

 ما هي أهدافه واألفضليات؟ -

 ماهي ماضيها وحاضرها؟ -

 هل هي جيدة وملاذا؟ -

 أن نفعل، ماهي البدائل؟ماذا ينبغي  -

 ماذا سنفعل يف األجلني القصري واملتوسط والطويل؟ -

ذ يف االعتبار منطق منظم ومتكامل خ�ج وظيفي لرجال األعمال، مع األفالتشخيص االسرتاتيجي الشامل هو     

القرار، أنه يتطلب من صاحب يف إطار رؤية عاملية ديناميكية واهتماما�ا االسرتاتيجية، وهي أداة لتعريف عملية اختاذ 

 2املشروع يتكون من ثالثة عناصر النهج:

                                                           

1
 FALL J. (2006) : « Programme de mise à niveau, plan de mise à niveau : Guide méthodologique », Site Internet : 

www.pmn.senegal.org/IMG/pdf/guide_methodo.pdf  

2
 FALL J.(2006) : Op.cit 
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ط الضوء على عناصر التنافر يف احلاضر العمل الذي جيري يف شركته، لتسل إجراء حتليل منهجي للبيئة يف    

 واملستقبل.

 

 تقييم موضوعي لألداء والكفاءة للشركة.  -

 وطموحاته على املدى املتوسط واملدى الطويل.مناسبة اخليارات املتصلة امكا��ا التنافسية  -

  فالتشخيص االسرتاتيجي الشامل يشمل كل من:    

تشخيص التنظيم ونظام املعلومات اليت ميكن توسيعها، حسب االقتضاء، على اهلوية العامة، واالدارة  .1

 واالعمال القانونية واملالية واملشاريع االجتماعية.

 البحث على اليد العاملة املؤهلة.تشخيص وظيفة املوارد البشرية:  .2

تشخيص التجارة واخلدمات والتسويق، يعتمد على أدوات حمددة، مبا يف ذلك وضع املعايري وذلك للوصول  .3

 إىل مدى تنافسية املنتجات.

تشخيص الوظيفة املالية: مدى مصداقية احلسا�ت مبا يف ذلكالتوازن املايل، املردودية والقدرة على الوفاء  .4

 .بديو�ا

 التشخيص التقين: اليت ميكن توسيع نطاقها حسب االقتضاء إىل وظائف الصيانة، النظافة والبيئة. .5

 إسرتاتيجيات �هيل املؤسسة: .2

ؤسسة هو خيار يظهر جليا من خالل االجراءات املتخذة من طرف أصحاب مالتشخيص االسرتاتيجي لل    

  املؤسسات الستعادة قدر�ا على البقاء واملنافسة، هذا اخليار هو تفكري إسرتاتيجي بشأن مستقبل املؤسسة.

  1خيار السياسة العامة اليت يتم التعرف عليها من خالل نتائج التشخيص االسرتاتيجي الشامل، ينبغي:    

 تقدمي اخليارات االسرتاتيجية لتنمية االعمال التجارية، وحتديد كل من مزا� وعيوب املؤسسة. .1

 حتديد معايري االختيار لتمكني املقاول من اختاذ القرار. .2

 .اختيارهأن تبني بوضوح اخليار االسرتاتيجي الذي يتم  .3
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تتمثل يف: الرتكيز، والشراكة، واملرونة، واملؤسسة قد تنظر أيضا يف جماالت أخرى  هناك ثالثة خيارات إسرتاتيجية    

مثل التنويع، والتكامل أو التمديد، ومع ذلك، كما ينبغي للمؤسسة اهتمام خاص لتنويع أدائها من خالل مرحلة 

  1النمو أو محاية السوق.

  الرتكيز: 1.2

سية، هذه اإلسرتاتيجية تتضمن سحب االستثمارات من األنشطة إعادة ترتيب املؤسسة حول " األعمال األسا    

  ويع يف أنشطة مماثلة أو تكميلية.تنالرئيسي وال اليت تعترب غري مرحبة، والبناء على الطريق

  الشراكة: 2.2

  ، وهو يتألف من مزيج من املهارات واملوارد ويتضمن مايلي:تااندماجتتخذ شكل حتالفات أو     

  التكاليف الثابتة.مشاركة بعض  - 

  توفري التمويل بشروط ميسرة. - 

  إحداث آ�ر التآزر و/ أو التكامل. - 

  املرونة: 3.2

هي القدرة على التفاعل بشكل مستمر مع مرور الزمن إىل التغريات البيئية، للقيام بذلك، حتتاج املؤسسة إىل     

  وجتديد أو حتديث عتادها.موارد بشرية ومادية مرنة، من خالل التدريب وتطوير املوظفني 

  صياغة خمطط التأهيل: 3

   تعريف:ال 1.3

خمطط التأهيل مصمم لتحديد اآل�ر املتوقعة من القرارات املقرتحة يف إطار هذه العملية، وهي أداة تسمح بوصف     

ملعلومات مستقبلي للمؤسسة عن طريق حسا�ت مدققة، ويظهر احلالة املالية أو اهليكل املايل للمؤسسة، هذه ا

املقدمة حول التواز�ت تعطي نظرة حول الوسائل املالية الالزمة لتمكني املؤسسة النظر يف التنفيذ الناجح لرب�مج 

  التأهيل.

                                                           

1
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إنشاء خطة عمل سوف حتد من طموحات املؤسسة حملاولة إجياد املوارد املالية الالزمة لتنميتها، فخطة العمل هي     

رتاتيجية املؤسسة للتحقق من آ�رها، وتقييم جدوى القرارات ذات طابع استثنائي، كما أداة للمسري من أجل دفع إس

  1تعترب أداة لالتصال مع املوارد البشرية للمؤسسة، ودعم املؤسسات املالية واملسامهني. 

  

  

  خطة األعمال تتكون من ثالثة أجزاء حمددة:    

 طة االستثمارية.اخل -

 التوقعات املالية. -

االستثمارية يفرتض أن تكون خيار اسرتاتيجي، واالستثمارات املادية وغري املادية املطلوبة لرفع مستوى اخلطة     

  املؤسسة.

  خطة التمويل تتم بعد تقييم االحتياجات من املوارد الالزمة لتمويل االستثمارات ويوجد يف هذا الصدد مايلي:     

مويل الذايت، والقروض املصرفية، ورأس املال يصف خمتلف خيارات التمويل املتاحة للمؤسسة، الت -

االستثماري، وز�دة رأس املال عن طريق املسامهة نقدا أو عن طريق دمج جديدة من االحتياطات، أو عن طريق 

 توحيد حسا�ت املسامهني.

 حتديد معايري االختيار للسماح ملدير املؤسسة إىل اختاذ قرار. -

 حيدد صراحة خطة التمويل املقبولة. -

  الرتكيب:2.3

  2خطة العمل تتألف من ست مراحل:   

مجع املعلومات عن البيئة والوضع اخلايل لرجال األعمال: االجتاهات، واجتاهات السوق واملهارات التجارية واملواقع  - 

  اإلسرتاتيجية.

  حتليل املوقف االسرتاتيجي. - 

  اإلسرتاتيجية. اختيار - 

                                                           

1
 FALL J.(2006) : Op.cit 

2
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  اإلسرتاتيجية.حتديد حجم املوارد الالزمة لتنفيذ  - 

  دراسة السبل والوسائل للحصول على املوارد. - 

ترقيم خطة العمل هذه يسمح استنادا إىل االسرتاتيجية املختارة بتنبؤ مستقبل املؤسسة، عند هذا املستوى، إرادة  - 

  املسامهني تؤخذ بعني االعتبار.

  

  منطق الرتقيم: 3.3

املشروع، يف حني يربز الرتقيم االستحالة العملية لتحقيق االهداف  منطق الرتقيم هو عبارة عن أداة لقياس جدوى    

  الكمية.

  منطق الرتقيم هو عملية تتبع خطوتني رئيسيتني:    

جعل اجلداول احلسابية(دوران، واملوظفني....اخل) أساس البيا�ت املتاحة تفصيلية: كمية اإلنتاج التنبؤية، سعر بيع  - 

  الوحدة....اخل

اتيجية اليت مت اختيارها بتفاصيل وجدول رقم األعمال: بيان الدخل، وحيسب على احلاجة لرأس املال تزويد اإلسرت  - 

  العامل، والتدفق النقدي أرصدة البيان.

  جرد ملمتلكا�ا، ومستحقا�ا والديون اليت تشكل ممتلكا�ا. �جنازهذا املنطق يهدف إىل تقدمي أصول املؤسسة وذلك 

  تأهيل:تنفيذ ومتابعة خطط ال .4

تنفيذ ومتابعة خطة التأهيل يتطلب إنشاء جهاز مناسب لتحقيق األهداف، لتنفيذ خمطط التأهيل على الوجه     

 1الصحيح يتعني تنفيذ مايلي:

 إنشاء جلنة توجيهية من الرتقية املقرتحة يف الشركة. -

الذين سيقومون بتنفيذ  تعيني مدير املشروع الذي سيكون واجهة بني هياكل املؤسسات واالستشارين -

بعض اإلجراءات من بر�مج التأهيل: املساعدة التقنية والتدريب، إنشاء نظام إلدارة اجلودة، واحملاسبة 

 للدعم التحليلي للمؤسسة يف تنفيذ التنبؤ.

 وضع بر�مج وجدول زمين مفصل للتنفيذ. -

                                                           

1
  DHAOUI M L (2002) : «  Guide méthodologique : Restructuration, mise à nivea et compétitivité industrielle «  , 

ONUDI ? p 51. Site Internet : www.unido.org  
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القضا� الشخصية، ونتائج عملية خلق بيئة اجتماعية جيدة تقوم على االتصال والتحفيز واملشاركة يف  -

 التأهيل.

  

 املطلب الثاين: دواعي �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

يعترب مفهوم التأهيل من املصطلحات كثرية التداول يف االقتصاد اجلزائري خاصة يف السنوات األخرية، وقد ازداد     

لتفاوض مع دول االحتاد األورويب يف إطار الشراكة األورو ، وهو التاريخ الذي مت فيه ا1998استعماله منذ 

املتوسطية، ولقد تعددت املفاهيم اليت اعطيت هلذا املصطلح لكن جلها تنصب يف ضرورة التأقلم مع التحوالت 

  والتغريات االقتصادية الدولية.

التكتالت االقتصادية الكربى، حيث  وهو جيسد رغبة اجلزائر يف االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ومشاركة    

تعترب هذه رغبة �الندماج يف االقتصاد العاملي وال يتحقق ذلك إال مبؤسسات ذات مستوى عايل من األداء وهو 

  1ة �سست يف ظل نظام مركزي و محائي. خري سسة اجلزائرية وذلك كون هذه األالعامل الغائب عن املؤ 

  متوسطية: اتفاقية الشراكة األورو .1

تعترب املناطق احلرة من أشكال االندماج االقتصادي �موعة من االقتصاد�ت قد تكون متفاوتة التطور والتنمية      

كما هو احلال يف املنطقة األورو متوسطية، حيث يفرض إلغاء مجيع الرسوم اجلمركية ومجيع القيود على التجارة 

كل الدول �يكلها اخلاص �لتعريفة اجلمركية اجتاه �قي الدول اخلارجية بني الدول األعضاء يف املنطقة، مع احتفاظ  

 غري األعضاء. 

يتمثل هذا التعاون أساسا يف تدعيم ومساعدة الدول املتوسطية على تطبيق االصالحات االقتصادية اهليكلية     

  2وتنمية القطاع اخلاص (خاصة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة) وتشجيع االستثمارات األجنبية. 

توسطني يف إطار برامج ميدا، وكذا القروض إضافة إىل املساعدات املالية املقدمة من االحتاد األورويب إىل شركائه امل

جتماعية اجناز املشاريع االقتصادية و اال واملساعدات املقدمة من قبل البنك األورويب لالستثمار، قصد املساعدة يف

  وكذا للتحفيف من اآل�ر النامجة عن االنفتاح االقتصادي هلذه البلدان يف اطار انضمامها إىل منظمة التبادل احلر,

  ناك عدة دوافع لعقد اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب من بينها: وه

                                                           

www.sarambite.dz   یوسف بومدین " إعادة تأھیل المؤسسات شرط ضروري النجاح الشراكة االقتصادیة و مفتاح القدرة التنافسیة" نقال موقع
1
  

  . مكتبة المحاضرات والبحوث والملتقیات والكتب في مجال العلوم االقتصادیة 
2
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 سعي االحتاد األورويب من خالل هذه االتفاقية إىل تقوية أسواقه ومنافسة التكتالت اإلقليمية. -

انتقلت من �لنسبة للجزائر فإن املشاكل االقتصادية العويصة اليت تتخبط فيها من تفشي ظاهرة البطالة (  -

، ومجود اجلهاز اإلنتاجي وعدم كفاية معد  1)2005سنة  15,3ليبلغ  2003سنة  23,7إىل  2000سنة  29

سنة  5,1ليصل  2003سنة   6,9و  2000سنة   2,4منوها حيث وصل منو الناتج املخلي اإلمجايل إىل 

، وعدم كفاية 2اسا إىل قطاع احملروقات، إال أن هذه النتائج يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ترجع أس2005

مصادر التمويل، وضعف االستثمار احمللي ونفور االستثمار األجنيب رغم ما تتوفر عليه من فرص االستثمار يف خمتلف 

 امليادين، كلها كانت وراء رغبتها يف توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب.

  املنظمة العلمية للتجارة: .2

مة العاملية للتجارة دورا أساسيا يف حركة االقتصاد العاملي، فهي تقوم �لتعاون مع صندوق النقد الدويل تلعب املنظ    

والبنك العاملي، برسم ومتابعة السياسات االقتصادية للعديد من الدول األعضاء من خالل الشروط اليت تفرضها عليها 

لنقد الدويل أو البنك العاملي، وقد أدت هذه الشروط يف  أثناء طلبها لالنضمام، أو عند طلب املساعدة من صندوق ا

 كثري من الدول إىل إصالح اقتصاد��ا وبناءها على أسس واقعية وحقيقية.

عرف االقتصاد اجلزائري يف �اية القرن العشرين حتوالت جذرية أفرز�ا أزمة اقتصادية ترجع جذورها إىل اخنفاض     

ه التحوالت تزامنت مع تطورات اقتصادية عاملية أصبحت تضغط على االقتصاد ، هذ1986اسعار  احملروقات عام 

  اجلزائري وتدفعه إىل ضرورة التفاعل والندماج بصفة واسعة ومفتوحة مع خمتلف اهليئات االقتصادية الدولية.

االقتصادية  بعد التصحيح اهليكلي الذي فرض على اجلزائر من طرف صندوق النقد الدويل، واستقرار املؤشرات    

، 3)2005سنة  1,6" ليبلغ 200سنة  2,6إىل  2000سنة  0,3الكلية كمعدل التضخم ( الذي انتقل من 

لكن اجلزائر تضل مرتيثة لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية وذلك كون هذه األخرية تفرض ضغوطات كبرية لالنضمام 

                                                           

.2008): "ملحص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة 2009المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ( 
1
  

www.forum.univbiskra.net     :ساحل دمحم " تجربة الجزائر في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر" دراسة تقییمیة على الموقع  
2
  

ساحل دمحم تجربة "الجزائر في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر" دراسة تقییمیة نقال عن  
الموقع:

3
www.forum.univbiskra.net/index.ph   
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لها املتمثلة يف الرسوم اجلمركية من جهة، وإىل شدة إليها، وكون هذا االنضمام سيتسبب يف خسائر كبرية ملداخ

  1تنافسية املنتجات اخلارجية للمنتوج احمللي.

فما  ،إن انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة يعين الوفاء �اللتزامات و االستفادة من جمموعة من احلقوق    

  2االنضمام؟  هي االلتزامات وماهي احلقوق اليت تكون على اجلزائر بعد

  االلتزامات:

حرية املنافسة وااللتزام بعدم التمييز بني الدول أو بني املنتج الوطين أو األجنيب أو بني اإلنتاج الوطين أو  -

  األجنيب.

 التخلي عن دعم الصادرات. -

 جتنب ساسة االغراق. -

 اإللغاء التدرجيي للقيود اجلمركية والكمية. -

 استثنائية حلماية ميزان املدفوعات.قبول مبدأ التقييد الكمي يف أحوال  -

  احلقوق:

لتزام األطراف األحرى أعضاء املنظمة بتطبيق القواعد العامة للسلوك التجاري عند التعامل مع الدولة العضو يف  ا  -

ل كافة ا�االت اليت تشملها االتفاقات، أي أن االلتزامات العامة الواردة يف االتفاق متثل نفسها حقوقا لباقي الدو 

  األعضاء.

حقوق نفاذ السلع الوطنية إىل أسواق الدول األخرى، وذلك وفقا حلدود التثبيت اجلمركي الواردة يف جداول  -

 �قي األعضاء.

ومن هذا أصبح لزاما على املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكييف نسقها االنتاجي ومنظومتها الصناعية بشكل     

العاملية للتجارة، وال ميكن الوصول إىل ذلك إال بتبين اسرتاتيجية للمؤسسات  يقلل من سلبيات االنضمام إىل املنظمة

  السريعة التأقلم مع التقلبات الظرفية.

                                                           

1
  www.webreview.dz/IMG/pdf/6-10.pdf 

2
لثة: نقال عن الموقع: انعكاسات انظمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على االقتصاد الجزائري في األلفیة الثا  

http://www.mckadi.ifrance.com/65.doc 



 الفصل الثاني:                                  تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. 

 

76 

 

  املنطقة العربية احلرة: .3

عندما عقد جملس الوحدة االقتصادية العربية اتفاقية ذات  1964ترجع فكرة إقامة منطقة عربية حرة إىل عام     

  مراحل متدرجة يتم خالهلا حترير التجارة من الضرائب اجلمركية والقيود االستريادية األخرى. بر�مج زمين اشتمل على

  األهداف الرئيسية للمنظمة العربية احلرة تتمثل يف :

 حتقيق التقدم االجتماعي واإلزدهار االقتصادي للدول املشرتكة. -

 إرساء دعائم الوحدة االقتصادية بني الدول العربية. -

  سائل الكفيلة لتحقيق األهداف املرسومة للسوق العربية املشرتكة تتمثل يف: أما الو     

  حرية انتقال األفراد ورؤوس األموال. -

  حرية تبادل البضائع واملنتجات الوطنية. -

 حرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصادي. -

 حرية النقل والرتانزيت.   -

  

، انضمام اجلزائر إىل املنظمة العربية للتبادل احلر 2009ة احلرة يف جانفي انضمت اجلزائر رمسيا إىل منطقة العربي    

ستسمح هلا �دماج السوق العربية والتعريف مبنتجا�ا يف املنطقة، هذا االنضمام سوف يعزز التبادل التجاري، ما بني 

عضاء يف املنطقة تويل اهتماما العرب ويسمح بتنمية النشاط االقتصادي للشركات اجلزائرية، مجيع الدول العربية األ

خاصا هلذه السوق احلر من حيث الفوائد املقدمة فيما خيص اإلعفاء الضرييب لتسهيل تبادل املنتجات احمللية، دخلت 

عضوا من أعضاء جامعة الدول العربية  17، مبشاركة 2007هذه املنطقة العربية للتبادل احلر حيز التنفيذ يف جانفي 

  1من إمجايل حجم التجارة العربية. 94لما أنه بلغت نسبة التبادالت عضوا، ع 22من بني 

  

 التنافسية ومؤشرا�ا: .4

يتميز مفهوم التنافسية �حلداثة وال خيضع لنظرية اقتصادية عامة، وأول ظهور له كان خالل الفرتة    اليت عرفت     

عجزا كبريا يف امليزان التجاري للوال�ت املتحدة األمريكية خاصة مع تبادال�ا مع اليا�ن وز�دة حجم الديون 

                                                           

1
نقال عن الموقع:  2008): "ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة 2009المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي( 

www.cnes.dz 



 الفصل الثاني:                                  تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. 

 

77 

 

وبروز  ع بداية التسعينات كنتاج للنظام االقتصادي العاملي اجلديداخلارجية، وظهر االهتمام جمددا ملفهوم التنافسية م

  ظاهرة العوملة وكذا التوجه العام لتطبيق اقتصاد�ت السوق.

  ويتداخل مفهوم التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى ما يصعب من حتديد تعريف دقيق ومضبوط للتنافسية.    

لى تلبية رغبات املستهلكني املختلفة، وذلك بتوفري سلع يتمحور تعريف تنافسية الشركات حول قدر�ا ع    

وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خالهلا النفاذ إىل األسواق الدولية، فالتعريف الربيطاين ينص على أ�ا " 

واخلدمات النوعية اجليدة والسعر املناسب وهذا يعين تلبية حاجيات املستهلكني بشكل  القدرة على إنتاج السلع 

  1كثر كفاءة من املنشآت األخرى". أ

قام بتحديد مصادر امليزة التنافسية، وحصرها يف التكلفة والتمييز، إىل جانب املعايري   M.Porterإن     

االقتصادية، ز�دة من إنتاجية عوامل اإلنتاج، ختفيض التكاليف، إن معيار التمييز جنده  الكالسيكية مثل: الوفورات

يف بعض املراجع مرادف جلودة املتوج، واليت على أساسه يتم التفضيل بني املنتجات املطروحة يف السوق، إن الشكل 

 أد�ه يوضح مصادر امليزات التنافسية.

  

  التنافسية أو القيمة: مصادر امليزات )05(الشكل

  

   

  

   

  

  

  

Source  : TUGRUL A et ROLAND C  . « Diagnostic et Décisions Stratég ique  » . Dumod, 

paris, 1998, p1 3  

                                                           

1
 www.ssic2008.comنقال عن الموقع  21/06/2001-19القدرة التنافسیة لألقطار الدولیة "بحوث ومناقشات تونس،  ودیع دمحم عدنان:محددات 

 القوى التنافسیة

البائع-ربح المنتج اشباع حاجات المستعمل  

 السعر

 التكلفة التمییز(جودة العرض)
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إن حتقيق ميزة تنافسية أكرب من املنافسني، يتطلب من املؤسسة املبدعة أو املنتجة  )،05يتضح من الشكل (        

ألي منتوج جديد (سلعة أو خدمة)، أن تراعي حاجيات املستهلك أو املستعمل يف عملية اإلنتاج، وهذا �خذ �رائه 

ج اجلديد، وز�دة على ذلك، فإن يف مجيع مراحله أو البعض منها. ونتيجة لذلك، يساهم بدرجة أكرب يف قبوله للمنتو 

أسعار مكو�ت املنتوج هي األحرى هلا �ثري على جودته وتنويعه أما تدنية التكاليف هي األخرى تتأثر �سعار املواد 

  األولية، والتحكم يف التكنولوجية املستخدمة، والكفاءات واملهارات.

كون سهلة وبسيطة، تكون مبثابة أسلوب للبحث عنها توجد عدة طرق يف البحث عن مصادر امليزة التنافسية وت    

   1وهي: 

حتليل مصادر امليزة التنافسية: يتوقف على حتديد العناصر األساسية املشكلة لعرض املؤسسة، حيث أ�ا  -

هي احملددة لقيمة املنتوج لدى املشرتي، إن هذه األخرية �خذ عدة أشكال منها، اجلودة والسعر، اخلدمات بعد 

 البيع، السرعة يف معاجلة الطلبيات، املالئمة ... اخل.عملية 

حتليل السلسلة العمودية (تصور اإلنتاج التوزيع): "إن امليزة  التنافسية تنجم عن جمموعة من  األنشطة  -

تقوم �ا املؤسسة، كالتخزين، واالنتاج، والتسويق، والتوزيع، وتدعيم منتجا�ا، حيث كل نشاط تقوم به يساهم يف 

 2 وضعيتها من حيث التكاليف وخلق قاعدة متييزية."حتسني

حتليل مكو�ت التمييز ومكو�ت التكاليف: إن قدرة املؤسسة ال تكمن يف إنتاج منتجات بكيفية فعالة  -

وفق املقاييس الدولية فحسب، وإمنا يف حتقيق ميزة تنافسية أكرب متس مجيع األنشطة اليت تقوم �ا املؤسسة، وهذا ال 

  �ملعرفة التكنولوجية والتسويقية والتسيريية.يتأتى إال

 وهناك عدة مؤشرات لقياس التنافسية من بينها:    

الرحبية: واليت تشكل مؤشرا كافيا على التنافسية احلالية، وكذلك تشكل احلصة من السوق مؤشرا على  -

 غرض رفع حصتها يف السوق. التنافسية إذا كانت املؤسسة تعظم أر�حها أي أ�ا ال تتنازل عن الربح �رد

تكلفة الصنع: تكون املؤسسة غري تنافسية حسب النموذج النظري للمنافسة الرتيهة إذا كانت تكلفة  -

 الصنع  املتوسطة تتجاوز سعر منتجا�ا يف األسواق.

                                                           

1
 JULIEN L , « Impact et enjeux de la révolution numérique sur la politique d’offre des entreprises » . RME . 

N°177/178. 2000 /2-3. 

2
 PORTER M, “ Avantage concurentiel”, Inter-Edition, Paris, 1986, P8. 
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عوامل  اإلنتاجية الكلية للعوامل: تقاس اإلنتاجية الكلية للعوامل الفاعلية اليت حتول املؤسسة فيها جمموعة -

 اإلنتاج إىل منتجات.

 احلصة السوقية: االستحواذ على جزء هام من السوق احمللي والدويل. -

أما امليزة التفاضلية فهي ميزة يف إنتاج سلعة تنشأ عن الفروقات يف اهليكليات االقتصادية بني دولة وأخرى، على     

تقدة تقنيا ، بينما تتميز الدولة ذات العمالة الكثيفة غري سبيل املثال تتميز الدول املتقدمة صناعيا يف انتاج السلع امل

  1املاهرة �نتاج سلع حتتاج إىل كثافة عمالة غري ماهرة.

 املطلب الثالث: إجراءات التأهيل واملؤسسات املعنية به 

  املؤسسات املعنية �لتأهيل: .1

ار خصائص هذه املؤسسات لتحديد إن �هيل املؤسسات وخاصة الصغرية واملتوسطة منها �خذ بعني االعتب    

  2تصنيفها وميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع من املؤسسات معنية �لتأهيل: 

مؤسسات "قبل قدر�ا على املنافسة"، واليت تسعى إىل ز�دة حصتها من السوق احمللية وإقامة شراكة  -

داخل هذا السوق، حتسني منتجا�ا وقدر�ا التنافسية ووضعها على قدم املساواة مع نظري�ا األجنبية، وبناءا على 

 ع، وإجياد شركاء وغزو أسواق جديدة.ذلك فإن اإلجراءات موجهة يف املقام األول حنو التنمية، والتنوي

مؤسسات "يف حالة منو"، وهي مؤسسات هلا رؤية إسرتاتيجية مقسمة بني سوقها إقليميا و وطنيا، ال  -

تعاين من صعو�ت مالية ولكن �لرغم من ذلك الزالت مهددة ببعض املخاطر، وترقيتها تتم من خالل إعادة تنظيمها 

 ألهداف اإلسرتاتيجية اليت ميكن حتديدها الحقا.داخليا وحتسني مستوى التسيري وا

مؤسسات "يف خالة متابعة أو يف وضعية سلبية" هي يف الغالب ال ميكن اعتبارها صغرية احلجم واملتمركزة  -

يف أسواق ذات قيمة مضافة متدنية، تتميز �خنفاض يف رأس املال جيعلها ضعيفة للغاية بسبب التطور السليب للسوق 

ي تعيش مزيدا من الصعو�ت املالية، وإعادة �هيلها يتم من خالل بذل جهود يف التكوين واإلعالم واملنافسة فه

 ومتويلها إلخراجها من املشاكل املادية.

  إجراءات التأهيل: . 2

                                                           

1
 ARAB CONSULT.COM: Site Internet: http://www.arabconsult.com  

2
 Document de commission européennee, “ce qu’il faux savoir sur la mise à niveau, Site Internet: 

http://www.edpme.org  
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  املرحلة األوىل:-

إسرتاتيجي شامل تقوم مكاتب الدراسات أو املستشارين املختارين من طرف مسؤويل املؤسسة بدراسة وتشخيص     

  ووضع خمطط �هيل املؤسسة املعنية. 

ترفق هذه الدراسة  بطلب إعا�ت مالية من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية، وبعد خضوعها لشروط قابلة     

يصبح هلذه املؤسسة احلق  CNCI 1 االستفادة واالجراءات احملددة من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 

  االستفادة من اإلعا�ت مبجرد املوافقة على ملفها.يف 

  املرحلة الثانية: 

بعد موافقة الصندوق الوطين للتنافسية  الصناعية يتم البدء يف اإلجراءات املادية إذ يعطي هلا احلق يف االستفادة من 

  اإلعا�ت املالية حسب اختبارين:

ة العمل وهذه األخرية ال تتجاوز السنتني حسب ثالث دفعات: وتكون الدفعة األخرية عند �اية خط  -  أ

 بدءا من إشعار املؤسسة بقرار املوافقة.

 على دفعة واحدة: تكون يف �اية املدة اليت ال تتجاوز السنتني.  -  ب

يف حاالت استثنائية ميكن للجنة أن متدد مهلة اإلجناز لسنة أخرى من أجل حتقيق �قي اإلجراءات املتعلقة بتأهيل 

  ة واملتوسطة.املؤسسات الصغري 

  املرحلة الثالثة:

  2حتقيق ومتابعة عملية التأهيل من خالل اإلجراءات التالية:

 منح وصرف املساعدات املالية من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية كما يلي:  .1

مليون  30من تكلفة التشخيص االسرتاتيجي الشامل ووضع خمطط التأهيل يف حدود  % 70املساعدة ب  -

 دينار. 

 من االستثمارات املادية املمولة من طرف املؤسسة �مواهلا اخلاصة. %15املسامهة ب  -

 من االستثمارات املادية املمولة �لقرض. %10املسامهة ب  -

                                                           

1
 CNCI: Conseil National de la Compétitive Industrielle. 

  
2
العیاشي زرزار: " المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بیت التأھیل وضغوط االنفتاح االقتصادي " نقال على الموقع:    

www.univ.skikda.dz  
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 من االستثمارات الغري املادية أو املعنوية (التكوين، التنظيم). % 50املسامهة ب  -

املالية جيب أن حتقق يف أجل أقصاه  سنتني، وميكن متديد لسنة  مدة االجناز: إن االستثمارات اليت ختص املساعدات .2

 أخرى بطلب من املؤسسة.

صرف املساعدات املالية: حيث أن املساعدات املالية املتعلقة �لتشخيص االسرتاتيجي و وضع خطة التأهيل يتم  .3

املالية املتعلقة �الستثمارات التتم إال منحها بعد املوافقة من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، أما املساعدات 

 بعد حتقيق العمليات املربجمة.

متابعة منح املساعدات املالية: عند صرف املساعدات املالية وفحص الو�ئق التربيرية ميكن لألمانة التقنية أن تقوم  .4

  �لتأكد املادي والفعلي من املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة.

  

  ـــــــــرامج التــــأهيل: بـ الثالثاملبحث 

اجلزائر وعلى غرار الدول النامية أدركت األمهية اليت حتتلها املؤسسات الصغرية واملتوسطة والدور الذي ميكن أن       

  تلعبه اقتصاد� واجتماعيا، لذلك عملت على تسطري العديد من الربامج لرتقية و�هيل هذا القطاع احليوي.

سات الصغرية واملتوسطة يف إطار �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوضع برامج التأهيل قامت وزارة املؤس      

املناسبة من أجل تطوير تنافسية املؤسسات، وذلك بغرض ترقية املنتوج الوطين ليستجيب للمقاييس العاملية، إال أن 

دولية من خالل �هيل املؤسسات العمومية من أجل دخول املنافسة ال ته اجلديد اليت تسعى إليه السلطاالتوج

الصغرية واملتوسطة مل حيقق بدوره النتائج املرجوة �لرغم من الدور الذي ميكن أن تؤديه يف التنمية االقتصادية، فربامج 

  1التـأهيل مل تعزز اجلهود املبذولة لتحسني منافسة املؤسسة حمليطها، لذلك مت توجيه العديد من الربامج لتأهيله. 

  

  األول: خمتلف برامج التأهيل املطلب

هناك عدة برامج �هيل نذكر من بينها: بر�مج االندماج لتحسن التنافسية الصناعية وتدعيم هيكلة املؤسسات،      

لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية  GTZبرامج ميدا، الرب�مج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بر�مج 

ج مقرتح من طرف جهة معينة ( منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، االحتاد األورويب) واملتوسطة، وكل بر�م

                                                           

1
العیاشي زرزار: " المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بیت التأھیل وضغوط االنفتاح االقتصادي " نقال على الموقع:  

www.univ.skikda.dz  
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�لتنسيق مع السلطات اجلزائرية، حيث تعمل هذه الربامج على ترقية املؤسسات اجلزائرية يف إطار انفتاح السوق 

  اجلزائري.

  اجلدول رقم    : خمتلف برامج التأهيل يف اجلزائر:

الفئة املستفادة من   ةالفرت   الرب�مج

  الرب�مج

أهداف 

  الرب�مج

  النتيجة  امليزانية

بر�مج االندماج 

لتحسني التنافسية 

الصناعية وتدعيم 

  هيكلة املؤسسات

من سبتمرب 

إىل  2001

2008  

املؤسسات 

الصناعية ذات 

عمالة أكثر من 

  عامل 20

حتديث أنظمة 

 750االنتاج لـ 

  مؤسسة

مليون  11,4

  دوالر

 �21هيل 

م.ص.م منها 

  عامة 05

من سبتمرب   بر�مج ميدا

2002  

إىل ديسمرب 

2006  

املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة اليت 

 20تستخدم 

  عامال فأكثر

 �500هيل 

مؤسسة صغرية 

  ومتوسطة

مليون  62,9

  أورو

مؤسسة  405

صغرية 

  ومتوسطة

الرب�مج الوطين 

لتأهيل املؤسسات 

  الصغرية واملتوسطة

ابتداءا من 

2006  

ؤسسات اليت امل

تستخدم أقل من 

  عامال 20

 �500هيل 

مؤسسة صغرية 

  ومتوسطة

مليار  01

  سنو�

 �100هيل 

  مؤسسة

               GTZبر�مج 

لدعم وتطوير 

املؤسسات الصغرية 

  واملتوسطة

املؤسسات الصغرية   2005- 2007

واملتوسطة اخلاصة 
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 الصناعية والتأهيل يف اجلزائر: بر�مج االندماج لتحسني التنافسية ودعم إعادة اهليكلة .1

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية �لتعاون مع السلطات العمومية قامتا برب�مج لتحسني  1999سنة  يف    

  تنافسية و إعادة اهليكلة الصناعية، و�دف على تطوير الصناعة بثالثة أبعاد:

 اقتصاد تنافسي ( مقاس �لنمو والتحول اهليكلي). -

 عمل منتج ( مقاس �لعمل وإنشاء الثروة). -

 يط سليم (يقاس لتخفيض اآل�ر السلبية على احمليط).حم -

  1ويتضمن الرب�مج املدمج مخسة حماور واملتمثلة فيمايلي: 

 املساعدة على إعداد وتطبيق سياسة واسرتاتيجية صناعية - 1

تعزيز خدمات الدعم واالستشارة للصناعة: هدفه يتمثل يف املساعدة يف تطوير وتقوية خدمات العم واالستشارة  - 2

 صناعة يف اجلزائر.لل

 بر�مج منوذجي إلعادة هيكلة، �هيل تنافسية املؤسسات اجلزائرية العمومية أو احلاصة. - 3

 دور أنظمة وشبكات املعلومات واإلحصائيات يف اجلزائر. - 4

  هدفه يتمثل يف وضع والتحكم يف أنظمة وشبكات املعلومات واإلحصائيات.

يف متكني السلطات اجلزائرية من جعل احمليط نظيفا وضمان إنتاج نظيف ترقية احمليط البيئي للجزائر: هدفه يتمثل  - 5

 وأكثر رشاده من حيث الطاقة يف امليدان الصناعي، �إلضافة على القيام �جراءات مكافحة التلوث وتسيري النفا�ت.

من   % 5فا�ت بـ ، اخنفاض الن % 50النتائج املنتظرة من هذا الرب�مج تتمثل يف: ز�دة إنتاجية املؤسسات بـ 

من رقم األعمال احملقق، حصول املؤسسات على شهادة إيزو  %50االنتاج، ارتفاع صادرات املؤسسات تصل إىل 

9000 .2  

وللسماح بتنسيق أحسن لعمل بر�مج لتحسني تنافسية وإعادة اهليكلة الصناعية املدرج من طرف منظمة األمم     

  3ود العمل �لتعاون مع كافة األطراف لتحقيق الرب�مج.املتحدة فقد مت إنشاء جلنة وطنية تق

                                                           

1
 ONUDI 2000 Op.Cit,P4 

2
 DHAOUI M.L (2002) :”Guide méthodologique : Restruction, mise à niveau et compétitivité industrielle”, ONUDI, 

P80. Site Internet: www.unido.org  

3
 BERRACHED M.S (2008) :” La PME-PMI et mutations systématiques (Défis, enjeux et perspectives d’avenir) », 

Mémoire de magister non publié, Université d’Oran, 2007-2008, P212. 
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  لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة MEDAبرامج .2

قصد اجناح مسار الشراكة األورة متوسطية  �بعادها الثالث السياسي، االجتماعي واالقتصادي، و�ألخص     

األورويب، فقد مت توسيع نطاق التعاون املايل خبلق  تدعيم  التعاون االقتصادي بني الدول املتوسطية الشريكة واالحتاد

آلية جديدة من قبل االحتاد األورويب متمثلة يف هذا الرب�مج، لقد تعاهد االحتاد األورويب بوضع هذا الرب�مج الطموح 

ص مبا لدعم تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، هذا الرب�مج يهدف إىل �هيل وحتسني القطاع اخلا

  يسمح هلا �لتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق.

  أهداف الرب�مج:.1.2

يتمثل اهلدف الرئيسي للرب�مج يف حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، وعلى هذا األساس يرتكز 

 1بر�مج الدعم على ثالثة حماور.

 حتسني التسيري العملي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: -

ينتظر من الرب�مج الشروع  يف إجراءات تغطي أوال التشخيص والتموقع اإلسرتاتيجي للمؤسسات من أجل تقوية 

مستواها التنافسي وأدائها يف كل عناصر التسيري: اإلنتاج، التمويل، تسيري احملزو�ت، التسويق، اإلجراءات التسويقية، 

  وارد البشرية، التكوين، تنظيم املعلومات واالتصاالت.النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، امل

فالرب�مج يهدف إىل حتسني مستوى كفاءة و�هيل رؤساء وعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب دورات تكوين 

  مناسبة وتقدمي الدعم لكل اإلجراءات اليت متكن املؤسسات من التوصل إىل املعلومة عرب شبكة معلومات وطنية.

 االبتكار وترقية الوسائل اجلديدة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:دعم  -

ينتظر من الرب�مج املسامهة يف حتسني متويل املؤسسات �مدادها �لدعم لالبتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة 

  يرها.من أجل توسيع سلسلة الوسائل املالية اليت يف متناول املؤسسات واملمولني ملشاريعهم قصد تطو 

  دعم حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة

يف إطار تلبية حاجيات وانشغاالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مت وضع إجراءات �دف إىل حتسني حميط 

املؤسسات وذلك بدعم: هيئات الدعم العمومية واخلاصة، مجعيات أر�ب العمل واملتخصصني يف الفضاءات 

  لي الشبكة الوطنية للمعلومات، املعاهد العمومية واإلدارات املركزية.الوسيطية، معاهد التكوين، ممث

  

                                                           

1
 EDPME /COMMUNICATION : Présentation SETIF/Mai 2004. 
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  متويل وحمتوى الرب�مج: 2.2

  سنوات: 5هو بر�مج ممول �لشراكة بني االحتاد األورويب ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملدة 

 ).1999- 1995( 1ميدا  -

 ).2006- 2000( 2ميدا  -

  1مقسمة كما يلي:مليون أورو  6,2بقيمة تقدر بـ 

 مليون أورو حتصل من طرف االحتاد األورويب 57 -

 مليون أورو مقدمة من طرف احلكومة اجلزائرية. 3,4 -

 مليون أورو تتمثل يف مسامهة  املؤسسات املستفيدة من خدمات الرب�مج. 2,5 -

ديدة للتمويل، وتغطية الرب�مج متعلق برب�مج �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لتعزيز تطور وسائل ج    

  الضما�ت املالية الصادرة عن صندوق ضما�ت املخاطر ومستقبال لصندوق ضما�ت قروض االستثمار.

يف هذا الرب�مج يتم التدخل عن طريق التشخيص األويل للمؤسسات الصغرية  واملتوسطة والتشخيص التام،     

خمطط األعمال، مفعول التكوين، بطريقة اإلعالم، البحث عن شركاء، مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

وتسهيل إجراءات الضمان، أما فيما إجراءات البنوك وذلك �عداد خمطط متويل، االقرتاب من صندوق الضمان 

خيص ميادين التدخل فتتعلق �لتطور االسرتاتيجي، التسويق، التسيري والتنظيم، تسيري املوارد البشرية، اإلنتاج( التحكم 

  2يف التكاليف، اجلودة، التموين والتخزين ...)، املالية واحملاسبة ومراقبة التسيري. 

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
 BENNACEUR C.:”Programme européen de mise à niveau des PME algériennes : entre chiffres, problématique et 

perspectives”, Site Internet: www.algerie-watch.org  

2
 BERRACHED M.S (2008) :” La PME-PMI et mutations systématiques (Défis, enjeux et perspectives d’avenir», 

Op cit, P118. 
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة الرب�مج الوطين لتأهيل. 3

�درت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة �عداد بر�مج وطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك     

من نسيج املؤسسات الصغرية  % 97عامال واليت متثل  20قصد التكفل �ملؤسسات اليت تستخدم أقل من 

  لتكفل من خالل الربامج حيز التنفيذ السالفة الذكر.واملتوسطة اجلزائرية، واليت مل حتظ �

  أهداف الرب�مج: .1.3

انبثق هذا الرب�مج نتيجة لتشخيص ودراسة خلصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و من خمتلف األوجه     

  1دف:  �لرتكيز على نقاط القوة والضعف وكذا حتديد آفاقه يف إطار األهداف االقتصادية واالجتماعية �

 خلق مناخ تنافسي، �زالة العقبات اليت تعرتض املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 ترقية رأس املال البشري بواسطة التكوين املستمر. -

 حتسني التمويل (من حيث التنظيم وحجم القروض). -

 حتسني حمتوى اخلدمات العمومية. -

 ...). إزالة احلواجز أمام التعاون بني املؤسسات ( كالبحث والتطوير -

  حتسني أمناط عوامل اإلنتاج. -

  حمتوى الرب�مج: 2.3

  2احملاور األساسية للرب�مج تتمثل يف:

 حتديث املنشآت واآلالت الصناعية. -

 تطوير نظام االنتاج. -

 تطوير إدارة األعمال. -

 تنمية الكفاءات واملوارد البشرية. -

 تطوير اجلودة واالستعانة �ساليب �رادة اجلودة . -

                                                           

 
1
ة مداخلة السعید مصطفى بن بندة حول انطالق تنفیذ البرنامج االعالمي والتحسیسي حول البرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسط 

  dz.org-www.pmesrtنقال على الموقع:  2007أفریل  29عنابة في -قصر الثقافة

2
 BENHABIB A. ATTALAHL. ZIANI T. : “ La mise à niveau des entreprises algériennes à la lumière des expériences 

des pays comme Portugal, la Tunisie et le Maroc », colloque internationale sur la mise à niveau des entreprise 
algériennes dans la perspectives de l’adhésion de l’Algérie à la zone de libre échange avec l’union européenne et 
a l’OMC, Oran le 26 et 27 mai 2007, P17.  
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 مشاريع الشراكة مع املؤسسات األجنبية.تطوير  -

  1طريقة عمل الرب�مج: 3.3

مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تسيري بر�مج التأهيل عن طريق مرسوم     

، ومهمة هذه الوكالة هو فحص ودراسة طلبات املؤسسات الراغبة يف االنضمام إىل 2005-05- 03تنفيذي يف 

�مج وتتمثل اإلجراءات لسري عمل بر�مج التأهيل  بر�مج التأهيل وكذلك من مهامها تقدمي املنح املالية الالزمة للرب 

  كالتايل: 

 التشخيص االسرتاتيجي العام لوضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإنشاء خطة التأهيل والتمويل. -

 تبين بر�مج عمل حطة التأهيل من طرف الوكالة. -

 تنفيذ ومراقبة خطة التأهيل. -

، يعترب كمسعى جديد لتأهيل املؤسسات الصغرية 20072فرباير  25يف بر�مج جديد للتأهيل مت اإلعالن عنه     

  ، هذا الرب�مج جاء لتكميل ودعم بر�مج ميدا، �حذ على عاتقه العمليات ا�ردة2017واملتوسطة يف آفاق 

(Les opérations immatérielles de mise à niveau)للتأهيل   ، هذا اجلهاز يرتكز على     

من جمموع املؤسسات الصغرية  % 97عامل اليت متثل  20ت الصغرية واملتوسطة ذوي عمالة أقل من مرافقة املؤسسا

   3مؤسسة صغرية ومتوسطة يف خمتلف قطاعات النشاط. 5000واملتوسطة، هذه العملية حتاول الوصول إىل 

 لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة   GTZبر�مج .4

إعادة هيكلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و�هيلها، واندماجها ومنو الصناعات يف إطار من أجل دعم حركية     

حترير وانفتاح السوق، مت صياغة بر�مج لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر �لتعاون بني دولة أملانيا ووزارة 

  تقنية اجلزائرية األملانية.املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، وهذا يف إطار الشراكة ال

  

                                                           

1
 BENHABIB A. ATTALAHL. ZIANI T. , Op cit, P18. 

2
 Quotidien EL WATEN, 26 février 2007, P7. 

3
 BOUZADI-DAOUD S.:” Développement des petites et moyennes entreprises et leur integration aux échanges 

extérieurs : cas de l’Algérie “ ; Thèse de Doctorat d’Etat en scienses économie, université d’Oran 2006-2007, 
P296. 
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  أهداف الرب�مج:.1.4

 اهلدف العام : 1.1.4

يتمثل اهلدف العام للمشروع يف حماولة الرفع من تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية اخلاصة، من أجل     

املنتوجات املستوردة وحماولة نفوذها االستغالل اجليد إلمكانيا�ا ومنتجا�ا يف ميدان التشغيل ومن أجل التقليل من 

  1للسوق األجنيب أو التصدير.

  األهداف املباشرة: 2.1.4

إنشاء نوع من املهنية واالتفاق من خالل التوجيه واإلرشاد والتكوين يف ميدان التسيري، االعتماد على مراكز  - 

  الدعم.

  اخلاصة على طلب خدمات مراكز الدعم.حتسني الطلب من خالل حتسني املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - 

  :GTZنشاطات مشروع  2.4

تكوين مستشارين يف التسيري، إنشاء جمموعات ذات كفاءة عالية من املستشارين يف تسيري الصناعات الصغرية  - 

  مستشارين يف كل مركز دعم) وذلك من خالل:  5إىل  4واملتوسطة ( من 

  . تكوين قاعدي خاص مبهنة مستشار.1

  سني اآلراء والتوجيهات.. حت2

  . متابعة ملهام املستشارين (وضع بر�مج منوذجي).3

تكوين املكونني عن طريق حتسني التقنيات البيداغوجية للمكونني املكفلني �قامة امللتقيات واحملاضرات ملسريي - 

  املؤسسات ويتم ذلك من خالل: 

  . حتضري مواضيع التكوين.1

  . متابعة املكونني.2

 3إىل  2(من CEFEط املشرتك للمحاضرات والدروس عن طريق إنشاء فريق من املنشطني (املساعدين)، التنشي - 

  مساعدين لكل مركز دعم).

  .CEFE. تكوين قاعدي يعتمد على منهجية 1

  .CEFE. املتابعة عن طريق دروس منوذجية لـــ 2

                                                           

1
 Algérie: Mise à niveau: http://www.reme.info/projets/algerie-mise-a-niveau/  
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  أخرى. CEFE. تنظيم شراكة دورية مع بر�مج 3

  

  برامج �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املطلب الثاين: تقييم

  هناك طريقتان لتقييم التأهيل: كمية ونوعية.

  الكمية:  .1

  االنضمام إىل الرب�مج:.1.1

يالحظ من خالل الربامج األربعة املقدمة أن برامج ميدا استحوذ على احلصة الكربى يف �هيله للمؤسسات الصغرية     

مؤسسة صغرية أو متوسطة مت  533مؤسسة صغرية ومتوسطة من أصل  405مت �هيل واملتوسطة، ففي هذا الرب�مج قد 

  .%�76هيلها من خالل الربامج األربعة، وذلك بنسبة قاربت 

فقد مت �هيل  2008- 2000مؤسسة صغرية ومتوسطة مت �هيلها من خالل الربامج األربعة يف املدة  533من بني      

مؤسسة يف برامج ميدا،  405لتنافسية الصناعية  ودعم إعادة هيكلة املؤسسات، مؤسسة حتت االندماج لتحسن ا 21

مؤسسات من خالل بر�مج اجلزائري األملاين   7مؤسسة الرب�مج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة و  100

GTZ.  

بـ  2008ين واملقدرة يف �اية عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت �هيلها املوجودة عرب الرتاب الوط    

تدحل وتشمل هذه  1450، كما مت تسجيل يف نفس الفرتة  %0.1مؤسسة، أي بنسبة مئوية تقدر بـ 519.526

  التدخالت:

 التشخيص األويل للمؤسسة. -

 إجراءات �هيل. -

 .طة التدريب يف مجيع أحناء البالدأنش -

  ويل الربامج:.مت1.2

مبلغ  2001الرئيسية للتعاون املايل بني االحتاد األورويب واجلزائر، وأ�ا متثل �اية عام برامج ميدا هي األداة     

  مليون أورو. 254.2
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  1املشاريع الكربى املمولة يف إطار برامج ميدا بشأن التعاون االقتصادي والتنمية االجتماعية والدعم املؤسسي:    

 مليون أورو يف إطار ميدا). 30مليون أورو منها  125تسهيل التعديل اهليكلي ( -

 مليون أورو).57تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة (  -

 مليون أورو). 38دعم إعادة اهليكلة الصناعية والتحول إىل القطاع اخلاص ( -

 مليون أورو). 23حتديث القطاع املايل ( -

 ون أورو).ملي 17تقدمي الدعم إلصالح االتصاالت السلكية والالسلكية واخلدمات الربيدية ( -

 ماليني أورو). 5تقدمي الدعم للصحفيني ووسائل اإلعالم اجلزائري ( -

 مليون أورو). 08تقدمي الدعم لتحديث الشرطة ( -

 مليون أورو). 60إصالح التدريب املهين (  -

  إذا قمنا بقياس برامج ميدا لبلدان املغرب العريب (اجلزائر، املغرب وتونس) اليك اجلدول التايل:   

  للبلدان املغاربية: 2وميدا  1االلتزامات املوجهة عن طريق برامج ميدا : )08(اجلدول رقم  

  2ميدا  1ميدا  

  املدفوع  االلتزامات  املدفوع  االلتزامات

  32.6  181,2  181.2  164  اجلزائر

  279.3  524.5  524.5  656  املغرب

  243.2  305.9  305.9  428  تونس

  555.1  1011.6  325.8  1248  ا�موع

Source :BERRACHED M.S (2008) : « La PME-PMI et mutations systématiques (Défis, 

enjeux et perspectives d’avenir) », Op .cit,P124. 

  

 

  

  

  
                                                           

1
 BERRACHED M.S (2008) :” La PME-PMI et mutations systématiques (Défis, enjeux et perspectives d’avenir», 

Op cit, P123. 
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 : النوعية .2

للقيام شركة األوىل اليت مت اختيارها واستخدامها  40" انه خيص �ثري إجراءات �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة لـ 

  ."1مع تغيري املعيار املعروف أن هناك إجيابية أداء األعمال

 .% 50معدل دوران رأس املال بنسبة  -

 ، يعترب مسامها رئيسيا يف خلق فرص عمل جديدة.% 29منو القوة  العاملة بـ  -

 .% 34رقم األعمال لكل موظف يرتفع إىل  -

 ضعيفة جدا.ز�دة إنتاجية العمل يف البلدان مثل اجلزائر حيث كانت  -

 .% 100وكنتيجة لذلك و "تتويج للعملية " منو نتيجة االستغالل االمجالية �كثر من  -

نتائج أخرى أكثر نوعية تتعلق �عتماد أفضل للممارسات اإلدارية ما يقارب نصف املؤسسات بدأت  -

 %  25منها بدأت يف عملية دراسة للسوق،  % 40يف استخدام احملاسبة كأداة لإلدارة، أكثر من 

 بدأت بتطبيق مجيع اإلجراءات اإلدارية الرمسية.  %40منها بدأت يف عملية إطالق أسهم و 

واختذت تدابري أحرى ملساعدة املؤسسات يف اجلزائر من خالل أدوات أخرى من الدعم والتوجيه، وتشمل هذه   

ثمارات، واملتخصصني يف اخلدمات والرابطات املهنية وظهور االستثمارات اإلجراءات الوكالة الوطنية لتشجيع االست

  واخلربات يف جمال إدارة األعمال.

  

  املطلب الثالث: دراسة مقارنة بني خمتلف برامج �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

إجياد خمتلف أوجه التشابه واالختالف بني خمتلف برامج �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متت سواء من     

  طرف السلطات العمومية مبفردها أو عن طريق منظمات أو هيآت دولية أو عن طريق التعاون فيما بينها.

 أوجه التشابه: .1

سات الصغرية واملتوسطة تكمن يف اهلدف من وضع هذه إن وجه الشبه الذي مييز خمتلف برامج �هيل املؤس   

ته الصناعات، وكذا من أجل االربامج، واملتمثل يف ترقية املنتوج الوطين ليصبح تنافسيا، ويندمج يف السوق وأن تنمو ه

  تسهيل الوصول إىل األسواق الدولية يف سياق حترير التبادالت التجارية واالنفتاح على األسواق.

                                                           

1
 BERRACHED M.S (2008) :” La PME-PMI et mutations systématiques (Défis, enjeux et perspectives d’avenir», 

Op cit, P125. 
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 ف:أوجه االختال .2

  : اجلهة املمولة للرب�مج:1.2

إن كل من بر�مج االندماج لتحسني التنافسية الصناعية وتدعيم هيكلة املؤسسات وبرامج ميدا وكذا �لنسبة     

لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت متويلها من طرف السلطات العمومية �لشراكة مع  GTZبر�مج 

دولية، فالرب�مج األول فقد مت متويله من طرف منظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية �لتعاون مع السلطات  هيآت

العمومية، أما برامج ميدا فقد مت متويلها من طرف االحتاد األورويب �لتعاون مع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

انيا �لتعاون مع السلطات العمومية وهذا يف إطار الشراكة التقنية فقد مت متويله من طرف دولة أمل GTZاما بر�مج 

اجلزائرية األملانية، خبالف الرب�مج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد مت متويله من طرف وزارة 

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

  : الفئة املستفادة من الربامج:2.2

من هذه الربامج فإن كل بر�مج كان مسطر لفئة معينة، فربامج ميدا كان يهدف أىل  �لنسبة للفئة املستفادة     

عامال فأكثر، أما الرب�مج الوطين لتأهيل املؤسسات  20حتسن تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تستخدم 

لدعم وتطوير  GTZج عامال، واما بر�م 20الصغرية واملتوسطة فكان موجه للمؤسسات اليت تستخدم أقل من 

 250إىل  50املؤسسات الصغرية واملتوسطة كان موجه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلاصة اليت تستخدم من 

عامال، وأخريا بر�مج االندماج لتحسني التنافسية الصناعية وتدعيم هيكلة املؤسسات كان موجه للمؤسسات 

  عامال . 20الصناعية اليت يشتغل �ا أكثر من 

  

  : أهداف الرب�مج: 3.2

 750بر�مج االندماج لتحسني التنافسية الصناعية وتدعيم هيكلة املؤسسات يهدف إلة حتديث أنظمة االنتاج لـ     

 62,9مؤسسة مبيزانية تقدر بـ  500مليون دوالر، أما برامج ميدا هدفه إىل �هيل  11,4مؤسسة مبيزانية تقدر بـ 

مؤسسة صغرية  500لوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة فهدفه هو �هيل مليون دوالر، أما الرب�مج ا

لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة هدفه هو حتسني الشروط العامة وتقدمي  GTZومتوسطة، أما بر�مج 

  ماليني دوتش مارك أملاين. 03خدمات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة مبيزانية  قدرت بـ 
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  : النتيجة املتوصل إليها:4.2

إن النتائج املتوصل إليها من خالل تطبيق برامج �هيل املؤسسات كانت متباينة، فرب�مج االندماج لتحسني      

مؤسسات عامة،  05مؤسسة  صغرية ومتوسطة  منها  21التنافسية الصناعية وتدعيم هيكلة املؤسسات قد مت �هيل 

مؤسسات صغرية ومتوسطة، أما فيما خيص  405ات الصغرية واملتوسطة فقد مت �هيل أما برامج ميدا لدعم املؤسس

مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة ، وأخريا  100الرب�مج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد مت �هيل 

14مؤسسات على شهادة إيزو  07لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد مت حصول  GTZبر�مج  001.  
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  الـخـــامتـــــة

 مستوى إىل مستوى من املؤسسات هلذه انتقال مرحلة مبثابة تعترب واملتوسطة الصغرية املؤسسات �هيل عملية إن    

 مواكبة من لتمكينها وذلك للمؤسسة واخلارجية الداخلية العوامل ويةقت خالل من واملردودية �لكفاءة يتميز أخر

 فان اجلزائر يف املطبقة الربامج تنوع رغم العامل، يف لنظري�ا منافسة تصبح ولكي االقتصادي يف احلاصلة التطورات

 برامج ال حجم مع مقارنة ضئيلة كانت الربامج هذه تطبيق نسب اغلب حيث حمدودة كانت منها االستفادة

 خالل من إليه الوصول املرغوب ملستوى كافية غري احلجم �حية من أصال الربامج هذه كون إىل �إلضافة

 تطبيقها اليات تفعيل مع مستقبال املطبقة برامج حجم يف النظر إعادة من البد وعليه وملتوسطة ا الصغرية املؤسسات

 حنو املسار يف واالستمرار واملواصلة هلا السليم التطبيق من نتأكد حىت مستمر بشكل هلا العكسية �لتغذية والقيام

  .املطبقة الربامج خالل من املنشودة األهداف حتقيق
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 مقدمة

 لدول واالجتماعي النمو االقتصادي حتقيق يف فعالة أداة الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات أصبحت لقد    

 يف حتسني الفعالة واملسامهة الشغل ملناصب كتوفريها ملزاياها وخصائصها، بالنظر وذلك النامية الدول خاصة العامل،

 .....الصادرات مستوى وحتسني املضافة والقيمة اخلام الوطين الناتج مثل االقتصادية املؤشرات مستوى

 االقتصادية للسياسة التدرجيي التغيري إىل اجلزائر اجتهت املعاصرة، العاملية املتغريات و االقتصادية التحوالت ظل يف    

 ل بتبنيها وذلك هامة اقتصادية تغيريات يف املاضي القرن تسعينيات بداية منذ شرعت ،وقد السوق قوى على باالعتماد

 جماالت يف واقتصادية مالية سياسات عدة تنفيذ إىل بذلك وعمدت اهليكلي، والتعديل االقتصادي اإلصالح برامج

 .التنمية

 الدولة أولتها اليت القطاعات أهم أحد خصوصا والصناعية عموما واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع ويعترب    

 بناء وكذا الوطين، االقتصاد قاعدة توسيع يف املؤسسات هلذه املرتقب بالدور منها إدراكا لتطويره، ومتزايد بالغا اهتماما

 الصغرية املؤسسات قطاع على للتعرف الفصل هذا أتى وقد .اخلام البرتول على بالدرجة تعتمد ال اقتصادية قاعدة

 :التالية املباحث إىل تعرضنا خالل من اجلزائر يف الصناعية واملتوسطة

 اجلزائري االقتصاد يف الصغرية واملتوسطة  املؤسسات يةمهأ :األول املبحث
 اجلزائر يف الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم وهياكل آليات :الثاين املبحث
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 الجزائري االقتصاد في الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات ميةهأ :األول المبحث
 ضمنه شهدت نوعية نقلة أحدث السوق اقتصاد ميكانيزمات وتبين االنفتاح اجلزائري ملسار االقتصاد هتوج نإ      

 االقتصادي، النسيج يف والتا الفعلي لالندماج واجهتها اليت العراقيل رغم ملحوظا تطورا الصغرية واملتوسطة املؤسسات
 بعض وضع بفضل وهبذا اجلزائري االقتصاد يف انتشارا األكثر النموذج املؤسسات هذه تعد أصبحت حيث

 املقاولة روح وتكريس ،الصغرية واملتوسطة املؤسسات قطاع يف االستثمار لتشجيع اجلزائر هبا قامت اليت االسرتاتيجيات
 وهتيئة االستثماري املناخ وحتسني املستوى القانوين، على تعديالت وضع من بداية ،التسهيالت من جمموعة خالل من

 .واخلدمات املختلفة السلع من السوق حاجات وتلبية للتنمية احملرك الفعال يكون حىت القطاع هلذا املناسبة البيئة
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور :األول المطلب

 بفسحها اجلزائر تبنتها واليت برمته العامل بلدان يف السائدة الثقافة هي تلك النمو، قاطرة املؤسسة الصغرية واملتوسطة     
 ساعيا ومتوسطة صغرية مؤسسة إلنشاء احملدودة بتسخري ماله وكفاءته األساسي الدور لعب والذي أمام املقاول اجملال

 .نشاطها حقل وتوسع لنموها
 معززا املؤسسات الصغرية واملتوسطة ترقية لقانون حامل توجيهي مرسو بصدور هاما منعرجا القطاع هذا شهد لقد     
 عملية لتشجيع واحمللية العمومية السلطات دور مربزا ،بأمهيته اعًتافا القطاع هبذا للنهوض جتند على تدل تفصيلية مبواد
 واخلربات السابقة التجارب من واالستفادة االستثمارية األفكار حاملي من هذا احلجم من طرف مؤسسات خلق

 .اجملتمع يف املبادر وروح ثقافة وإرساء بعث يف غاية األجنبية
 نبذة تاريخية عن تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .1

للشركات  تعود نشأة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر إىل فرتة االستعمار، حيث أدت دورا فرعيا ملحقا      
 مخطط"بـ ، ويف إطار املخطط االسرتاتيجي االستعماري املعروف 8591االستعمارية الكربى، وابتداء من العام 

، كان اهلدف املقصود من وراء هذه املؤسسات والوحدات هو وضع سياسة لتطوير صناعة حملية تعود "قسنطينة
 1:باالمتيازات والفوائد القتصاديات البلد املستعمر، منها

 ،احلصول على أرباح هامة، بسبب اخنفاض اليد العاملة 
 ،توفري بعض السلع واملنتجات حمليا بأقل تكلفة 
 ،اإلبقاء على تبعية االقتصاد اجلزائري لالقتصاد الفرنسي 

 

                                                             
 

تخصص تحليل -، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية"مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولة"يوسف حميدي،    1

 .22،ص 7002-7002اقتصادي، جامعة الجزائر، 
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة مملوكة للمستوطنني الفرنسيني قبيل االستقالل، وكانت  من 98 حوال كانت حيث     
 1.تلك اليت تعود للجزائريني حمدودة على املستوى العددي

 صناعات فروع ومن استخراجية، صناعات يف أساسه مكونا ،مهمال قطاعا اجلزائر ورثت االستقالل وغداة     
 الصناعية الوحدات مالك هذه ملغادرة كان وقد .العمرانية واملناطق الكربى املدن يف تتمركز ومتوسطة صغرية استهالكية

 يف وايبادر كان للعمال إال أن  فما ،كبريا فراغا ذلك أحدث حيث ،االستقالل عشية الوطين االقتصاد على كبريا أثرا
 يف املباشر الدولة ملتعلقة بنظام التسيري الذايت، وهو املظهر األول لتدخلا 1963 مارس قرارات إطار يف تشغيلها إعادة
الصناعية الكبرية  املؤسسات إنشاء تدعيم يف فيتمثل التدخل املظهر الثاين هلذا أما .الصناعي القطاع تنظيم إعادة

 الرتكيز مت ثانية جهة ومن جهة، من هذا .التنمية برامج وكذلك التأميم عمليات إطار يف وذلك اإلنتاج لوسائل املنتجة
 إشراف حتت ووضعها الالمركزية سياسة بشأهنا اعتمدت اليت الصغرية واملتوسطة الصناعات يف االستثمار على

 1964 سنةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  عدد يبلغ كاف حيث 2.البلدية أو الوالية كانت سواء احمللية اجملموعات
 أدجمت مث األجانب، مالكيها رحيل بعد الذايت إىل جلان التسيريهذه املؤسسات  سلمت وقد مؤسسة، 1120 حوايل

 تطور يف األثر هلا كان باالستثمار متعلقة قوانني عدة صدرت كما الوطنية، أمالك املؤسسة ضمن 1967 سنة يف
 الذي االشرتاكي التسيري وقانون ، 1963 سنة الستثماربا املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كالقانون األول اخلاص 

  3.كرس التسيري االشرتاكي للمؤسسات
 فقد ، 1980 إىل 1963 من الفرتة طيلة القطاع هذا اجتاه واضحة سياسة مل تكن هناك أي عامة، وبصفة     

 يف مباشرة الدولة تتدخل ضخمة صناعية قاعدة بناء على والرتكيز ،الصغرية واملتوسطةاملؤسسات  هتميش مت
 .باهضة أمواال الدولة خزينة كلفت سلبية نتائج إىل أدى تسيريها، مما

 إحداث خالهلا من حاولت جديدة اقتصادية سياسات انتهاج يف اجلزائر بدأت الثمانينيات، بداية مع أما     
 إصدار مت فقد التبعية، من والتقليل األزمات حدة من التخفيف قصد الوطين االقتصاد يف إصالحات هيكلية

 اهليكلة بإعادة القانون املتعلق :بينها من ،منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أثرت اليت القوانني من العديد
 ختصيص مت حيث 4.املتعلق بتسيري املؤسسات العمومية 11/18العضوية واملالية للمؤسسات االقتصادية، القانون رقم 

بقطاع اخلاصة  لالستثمارات  1989 إىل 1980 من خالل الفرتة املمتدة جزائري دينار مليار تسعة قدره مبلغ
مليار دج أما املخطط (10)بــ( 8511-8511)موزعة بني خمططني مخاسيني األول  5.املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .مليار دج(10)بــ(8515-8519)اخلماسي الثاين من

                                                             
، الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"ريمي رياض، ريمي عقبة،   1

 .2،ص 7002ماي  6-5الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، يومي 
 .22يوسف حميدي، نفس المرجع السابق، ص  2
، في مجلة العلوم االقتصادية وعلم التسيير، جامعة "حالة الجزائر -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، الواقع والمعوقات" دي،الطيب داو  3

 .20، ص 7000لسنة  00سطيف، الجزائر، العدد 
 .22الطيب داودي، مرجع سبق ذكره، ص   4
 .25يوسف حميدي، مرجع سبق ذكره، ص  5
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، بعدما 81-51أما مع هناية الثمانينات وبداية التسعينيات أهم ما ميز هذه الفرتة هو قانون النقد والقرض رقم        
وات السابقة العديد من االختالالت املالية، كارتفاع معدالت التضخم، البريوقراطية جنم عن النظام املايل خالل السن

حيث ممكن القول بأنه املرحلة الفاصلة اليت فرقت بني مرحلتني مر هبا االقتصاد اجلزائري، إذا كان . ومنو السوق املوازية
ضريبية بإصالحات  8551اجلزائر يف سنة كما قامت . نقطة االنطالق حنو اقتصاد يعتمد على أدوات االقتصاد احلر

معمقة، وقد أدى مسار اإلصالحات إىل تكريس االستثمار الوطين واألجنيب باملصادقة على املرسوم التشريعي الصادر 
، وقد صدر هذا القانون لتدعيم إدارة حترير (قانون االستثمار)واملتعلق برتقية االستثمار  8550أكتوبر  19يف 

جبمود احمليط العام،  8550لكن يف الواقع، اصطدم تطبيق نصوص سنة 1.اسة اجلديدة لرتقية االستثماراالقتصاد والسي
حيث تدهورت األوضاع االقتصادية بسبب تراجع منو االقتصاد الوطين، ارتفاع معدالت التضخم ومعدالت البطالة 

ياطات اجلزائر من العملة الصعبة، كل هذه بشكل كبري، واستمرار تدهور ميزان املدفوعات، واالخنفاض الكبري يف احت
األوضاع دفعت السلطات إىل تكريس اجلهود لالنتقال من اقتصاد موجه إداريا إىل اقتصاد موجه بآليات السوق، 
وتكريسا هلذا التوجه باشرت اجلزائر إىل املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل، والقيام بربامج التعديل اهليكلي املربمة 

-8559برنامج التعديل اهليكلي الثاين )، (8559-8551)برنامج التعديل اهليكلي األول. صندوق النقد الدويلمع 
كما باشرت اجلزائر بالقيام وتبين الشراكة مع االحتاد األوريب ومساعي اجلزائري لالنضمام إىل املنظمة العاملية (. 8551
 .للتجارة

تصاد اجلزائري والصعوبات اليت مر هبا خالل هذه الفرتة، إال أنه شهدت عموما وأمام كل هذه التطورات لالق      
مؤسسة ليصل  10181حوايل  8551املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطورا من حيث التعداد، حيث بلغ عددها سنة

 .8555مؤسسة سنة  895911إىل 
 2012-2001تطور وتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .2

من طرف الدولة نتيجة  اجلزائري حركية ملحوظة يف السنوات األخرية نتيجة الربامج املوضوعةعرف االقتصاد        
النمو والتوازن االقتصاديني، حيث تكمن هذه الربامج خاصة يف  االصالحات االقتصادية اليت باشرهتا اجلزائر، لتحقيق

، والربنامج 1115 -1119قتصادي والربنامج التكميلي لدعم النمو اال 1111-1118خمطط اإلنعاش االقتصادي 
لتوطيد النمو االقتصادي، لقد عملت هذه األخرية على حتسني املناخ االستثماري ( 1181-1181)اخلماسي 

وعرف تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطورا ملحوظا، نتيجة توسع نطاق االستثمار واالهتمام هبذا القطاع الفيت، 
متوسطي، وكذا -مكلفة هبذا القطاع، ومع انضمام اجلزائر إىل املشروع األوروي بإنشاء وزارة فكانت بداية االهتمام الفعل

، كما سعت الوزارة الوصية على 1111يف جوان " ميثاق بولونيا العاملي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة "توقيعات
 .1118ديسمرب81يف  81-18إصدار القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم 

 :كمايلي  1180-1118واجلدول يوضح تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل       
 

                                                             
 .27نفس المرجع السابق، صالطيب داودي،   1
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 2012-2001تطور وتوزيع المؤسسات ص و م حسب الطابع القانوني : (00) الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .، اجلزائر1181-1118، "املعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نشريات"وزارة الصناعة واملناجم،: املصدر
من اجلدول نالحظ أن هناك تطور كبري يف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث قدر عدد املؤسسات يف           
: تقدر بــ 1189ة مؤسسة يف كل من القطاع اخلاص والعام، هذا بعد ما كانت سن 111015بـــ  1180سنة 

مؤسسة أي مبعدل تطور راجع إىل االهتمام اجلاد من طرف الدولة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، إىل  181111
 .جانب التحوالت اليت مر هبا اجلزائر منذ انطالق برنامج االنعاش االقتصادي اليت ركز على جوانب التنمية الدائمة

بالنسبة للمؤسسات اخلاصة، كذلك هناك استمرار يف ارتفاع هذا النوع دون االخنفاض خالل الفرتة  أما       
 110515: بــ 1180مؤسسة لتبلغ سنة  815150بــ  1118املدروسة، حيث قدر عدد املؤسسات اخلاصة سنة 

لى حتفيز القطاع اخلاص من إن هذه الزيادة دليل ع. 1118مؤسسة مقارنة بسنة  011115: مؤسسة، بزيادة تقدر بــ
 .طرف الدولة يف إنشاء وخلق مؤسسات صغرية ومتوسطة

، 1111حىت سنة  1118مؤسسة  111أما املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع العام استقر عددها عند        
بة للمؤسسات وهي زيادة ضئيلة إذا ما قورنت بالزيادة بالنس 1119مؤسسة سنة  111مث ارتفع هذا العدد إىل 

 



واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:                                  الفصل الثالث  
 

100 
 

مؤسسة،  105اخنفض عدد مؤسسات القطاع العام ليبلغ  1110الصغرية واملتوسطة يف القطاع اخلاص، ويف سنة 
وميكن تفسري هذا الرتاجع إىل التخلي على هذا . مؤسسة 051ليبلغ عددها  1180ليستمر هذا االخنفاض حىت سنة 

. درات اخلاصة للشباب ومتكينهم من اخلوض يف جمال االستثمارالنوع من املؤسسات يف القطاع العام نتيجة لرتك املبا
كما ميكن تفسريه أيضا إىل عمليات اخلوصصة اليت شهدهتا اجلزائر منذ برامج االصالح والتعديل اهليكلي بتحويل 

وجه إىل حيث كانت هذه التحوالت نتيجة االنتقال التدرجيي من االقتصاد امل. امللكية للمؤسسات العمومية إىل اخلواص
 .االقتصاد احلر
  2012-2001تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : (02)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب: المصدر
 عددها بلغ اليت 2016 لسنة احلجم حسب املؤسسات الصغرية واملتوسطة توزيع يوضح اجلدول التايل أما     

 نشاط 109111: بــ السنة نفس يف النشاطات احلرفية البالغ عددها باإلضافة إىل جمموع مؤسسة 787379
 :يلي كما حريف، ونشاط مؤسسة 1022621 يعادل الكلي اجملموع أي حريف،

 2012توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم :  (00)الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 

 .15، اجلزائر، ص 01/1181، عدد "املعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نشرية"وزارة الصناعة واملناجم، : المصدر
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 الفئات أغلب على تسيطر عمال 10 من أقل تشغل اليت نالحظ أن املؤسسات املصغرة والشكل اجلدول من     
 بلغ عامل 49 إىل 10 من تشغل اليت إمجايل املؤسسات، أما املؤسسات ن، م% 51.81 ::بــ تقدر بنسبة األخرى
 من أمجايل املؤسسات، أما املؤسسات املتوسطة اليت % 1.91 ::ب أي مؤسسة 26281 ::ب 2016 سنة عددها
راجع إىل سهولة  والسبب. إمجايل املؤسسات من % 1.08: بــ 3170عامال بلغ عددها  249 إىل 50 من تشغل

 أخرى جهة من و جهة، من أكرب متويال تتطلب اليتإنشاء وخلق املؤسسات املصغرة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
هذا ما يؤدي إىل االنتشار والتطور السريع هلذا النوع من . من املؤسسات املصغرة أكرب عقارية مساحة تتطلب

 .املؤسسات
 2012المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم  توزيع: (00)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب: المصدر
 2012توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاطات لسنة  .3
 :المؤسسات الخاصة (1

سنة  8111018 بلغ احلرفيةمبا فيها النشاطات  أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلمجاليةكما ذكرنا سابقا      
إال أف القطاع  م،للقطاع العا والبقية املؤسسات إمجايلعلى النسبة األكرب من  اخلاص، حيث يستحوذ القطاع  1180
 :، باملؤسسات اخلاصة النسبة األكرب من متثلأشخاص معنوية اليت : جمموعتني أساسيتنيمن  يتكون اخلاص

 املهن احلرةأو  احلرف أصحابهم ألشخاص طبيعية مؤسسة خاصة معنوية، ومؤسسات خاصة تابعة  919510
 .وأصحاب نشاطات الصناعة التقليدية

من هذه اإلحصائيات نتطرق إىل توزيع املؤسسات اخلاصة حسب فروع النشاطات اخلاصة باألشخاص املعنوية      
 :يوضح ذلكواجلدول التايل 
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 2012حسب فروع النشاطات ( أشخاص معنوية)توزيع المؤسسات الخاصة : (00)الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .81، ص1181، 01، العدد "املعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نشرية"وزارة الصناعة واملناجم، :المصدر

 عدد بلغ حيث اخلدمات قطاع هبا حيظى اليت احلصة أكرب مدى أعاله والشكل خالل اجلدول من جليا يظهر      
 واألشغال البناء قطاع يليه مث . % 91.90بنسبة أي مؤسسة، 302564 :ب القطاع هذا يف الناشطة املؤسسات 

 مث % 89.99بنسبة الثالثة املرتبة يف الصناعة قطاع يأيت مث مؤسسة، 174848 :ب ،% 01.00 بنسبة العمومية
 .% 1.11 بنسبة بالصناعةه صلة ل قطاع يأيت األخري ويف % 18.10 البحري والصيد الفالحة

 ما والذي الوطين االقتصاد يف القطاع حلساسية هذا نظرا النشاط فروع بني من قطاع اخلدمات املركز األول واحتل     
يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيظى بنسبة   العمومية واألشغال البناء قطاع يظل كما. والرتقية الدعم زال حيتاجي

كبرية وهذا نظرا حلتمية التعمري والبناء والتشييد اليت عرفتها اجلزائر منذ االستقالل وخاصة يف العشرية األخرية ومازال 
 .هذا القطاع يستقطب مقاولني جدد شاهدا لعمليات خلق مؤسسات صغرية ومتوسطة بصفة مستمرة

 2012توزيع المؤسسات الخاصة حسب فروع النشاطات   :(00)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب: المصدر
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 :المؤسسات العامة (2
 % 1.11بنسبة تقدر بــ  1180مؤسسة سنة  051إن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع العام بلغ       

 :إمجايل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث توزع حسب فروع النشاطات كما يف اجلدول التايل من
 2012توزيع المؤسسات العمومية حسب فروع النشاطات :  (10)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .81، ص 1181، 01، العدد "املعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نشرية"وزارة الصناعة واملناجم، : المصدر
 نسب يف يالحظ أن هناك اختالف إليهم النظر مبجرد أعاله والشكل خالل اجلدول من االنتباه يلفت أمر أول      

 الفالحة قطاع حيتل حيث ،اخلاص بالقطاع مقارنة النشاط فرع حسب العموميةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  توزيع
 بنسبة الصناعة قطاع يأيت مث الدولة، طرف من أمهية كبرية وتوليه القطاع هذا ألمهية نظرا % 10.18 بنسبة الصدارة

املؤسسات الصغرية  يف الصناعية السياسات وتكييف العمومي القطاع طرف من املبذولة للجهود نظرا  11.11%
اخلاص، مث قطاع البناء  القطاع يف كان حيتل الصدارة ما بعد % 11.10 ::بــ اخلدمات نشاط يأيت مث ،واملتوسطة

 للمبادرين الدولة، بعد ما كان حيتل املرتبة الثانية يف القطاع اخلاص هذا ما يدل على ترك % 1.81: واألشغال بــ
 .%1.10: بــ ةبالصناع صلة هلا اليت اخلدمات نشاط يأيت األخري ويف اخلواص يف هذا اجملال،
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 2012توزيع المؤسسات العمومية حسب فروع النشاطات : (00)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطالب من إعداد: المصدر

 
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري: المطلب الثاني

من  يأيت ،باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر والتطبيقي، النظري إن االهتمام املتزايد واملتنامي على املستويني     
 النشاط قطاعات بني ما التكامل إطار يف الكربى للمؤسسات الدعم خدمات من الل ما تقدمه املؤسساتخ

 كما الدول أغلب يف حيث إىل األمام االقتصادية التنمية مسار تدفع مزايا من ذاهتا حد يف حتققه ومبا أوال، االقتصادي
بفضل هذه  حلت اجتماعية مشاكل وجتنب وقدراته البلد لتنمية قوي حقيقيا هذه املؤسسات حمركا أصبحت اجلزائر يف

 للنموالصغرية واملتوسطة هي حاليا أهم حمرك  املؤسسة" بقوله " REAL JACOB " عليه عرب ما وهذا ،املؤسسات
1"االقتصاد يف والتجديد

األخرية يف اجلزائر  السنوات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة موضوع أصبح ومن هذا املنطلق ،
 للمؤسسات الدور هذا تأكيد مت ولقد يوم بعد يوما املؤسسات دور ويتزايد ،الوطين االقتصاد يف مهما موقعا حيتل

بالتنمية االقتصادية، وهو ما جعلها أداة الستيعاب العمالة  املهتمة والبحوث الدراسات الصغرية واملتوسطة إىل خمتلف
 .وحتقيق اإلنتاج وخلق القيمة املضافة ومسامهتها يف الربط بني اجلانب االقتصادي واجلانب االجتماعي

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل .1
عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، فقد سجلت اجلزائر ارتفاعا ملحوظا يف كما رأينا يف املطلب األول     

 :اجلديدة، وهذا ما تبعه زيادة يف عدد مناصب الشغل املنشأة كما سنوضحه يف اجلدول التايل
 
 
 

                                                             
1 Real Jacob, "La PME « apprenant » information, connaissance, interaction intelligence", Institut de recherche sur 

les PME, Quebec, 2000, p20. 
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 2012-2010تطور مناصب الشغل المصرح بها : (11)الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ".اخلاصة باملعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية النشريات" وزارة الصناعة واملناجم،: المصدر
www.ons.dz;p11  ; N° 763 trimestre 2016 èmeet chômage au 4 activité, emploi ; ONS 

 2540698 ختلق الصغرية واملتوسطة أناملؤسسات  استطاعت لقد ،نالحظ من خالل اجلدول املوضح أعاله،        
 أي عامل،  1625686ب يقدر 2010 سنة القطاع العمال يف هذا عدد كاف ما بعد ، 2016 سنة شغل منصب

 ،اجلزائر عليها هي اليت البطالة لدرجة، هذا تطور هام جدا ولكن غري كاف نظرا  % 56.28 تعادل تطور بنسبة
املؤسسات الصغرية  خلق زيادة أن شك ال التطور، هذا يف الفضل هلا اخلاصةاملؤسسات  يف الزيادة كانت حيث

 ال مثل هذه املؤسسات وأن خاصة البطالة، من والتقليل الشغل مناصب خلق يف يزيد واملتوسطة اخلاصة وتطويرها
 إىل باإلضافة ألخرى سنة من الشغل مناصب تطور يفسر ما مال كبري وهذا رأس وال ،كبرية تكنولوجيا على تعتمد
 :يلي فيما تلخيصها ميكن إضافية عوامل

 .أكثر عاملة أيدي إىل حتتاج جيعلها ألخرى سنة من للمؤسسات األنشطة زيادة        -
 .االقتصاد حترير زيادة مع التجارية ألنشطةزيادة ا -
املؤسسات العمومية وتفكيكها إىل مؤسسات صغرية ومتوسطة منها، لصاحل العمال وأخرى خلواص  خوصصة -

 .وطنيني وأجانب، مسحت بإعادة إدماج العمال املسرحني وتشغيل عدد آخر من اإلجراء
بني  مااالمجالية خالل الفرتة املدروسة ترتاوح  العمالة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع ملسامهة بالنسبة أما     

 واجتاهات بوضعية قارناها ما إذا جيدة تعترب النسب هذه ، 2016 سنة %10.11:ب و 2010 سنة % 80.05
 اليت الدول املتقدمة لبعض التشغيل يف مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسب قارناها إذا أما ،اجلزائري االقتصاد
 .ضعيفة جد فتعترب ، % 70 التشغيل يف القطاع هذا حصة جتاوزت

 

 

http://www.ons.dz/
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 المساهمة في القيمة المضافة .2
 :1189-1181اجلدول التايل يوضح تطور القيمة املضافة يف كال القطاعني للفرتة ما بني       

 2012-2010تطور القيمة المضافة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة :  (12)الجدول رقم
 مليار دينار جزائري: الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22، ص2010، 30، العدد "المعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشرية" وزارة الصناعة واملناجم، : المصدر

الصغرية  للمؤسسات العام والقطاع اخلاص القطاع من كل يف كان املضافة القيمة تطور أن اجلدول من املالحظ 
 دينار مليار  0111.10: بـــ 2015 إىل 2010 سنة منذ اخلاص القطاع يف املضافة القيمة تطور حيث ،واملتوسطة

 ،الوطين االقتصاد يف وتوسعها املؤسسات وإنشاء خلق زيادة نتيجة التطور هذا ، % 05.10ممثل مبعدل تطور يعادل 
 السنوات هذه يف العامة املؤسسات تعداد تراجع رغم العام القطاع بالنسبة املضافة القيمة يف التطور أيضا شهد كما

 .%91.11ة بنسب أي خالل الفرتة املدروسة دينار مليار  119.10:بــــ تطور حيث
 املضافة القيمة يف املسامهة حيث من هذه الفرتة حيتل املركز األول يف اخلاص القطاع ظل أخرى جهة من     

 الشكل أكثر وهذا ما يوضحه. اخلاصة املؤسسات تعداد وتطور تزايد الفرتة املدروسة، هذا راجع إىل كل خالل
 :التايل
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-2010مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة حسب القطاع : (10)الشكل رقم 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب: المصدر

 المحروقات المساهمة في الصادرات خارج .3
 يف دفع عجلة التنمية الصغرية واملتوسطة الذي تلعبهالدور الرئيسي للمؤسسات  حولكما ذكرنا سابقا      

 الدور ال هذا أن، الناتج الداخلي خارج احملروقات، إال املضافةيف التشغيل، القيمة  املسامهة خاللمن  االقتصادية،
 .عامة والتصدير خاصة املؤسسات إسهام كبري يف جمال التجارة اخلارجيةهذه اجملاالت، بل هلذه فقط يف  ينحصر

غري أن  التصدير، متكنت املؤسسات الصغرية واملتوسطة من دخول األسواق اخلارجية من خالل اقتحام جمال حيث     
 يف هابوظيفة التصدير، وبسبب عد حتكم القيام املؤسساتبسبب عجز غالبية  ،هذه اخلطوة ما تزال حمتشمة

 .مواالنتظا االستمراريةتوفري شرطني أساسيني ومها التصدير يعد نشاطا جد حساس يتطلب  ألن، ماالستمرارية واالنتظا
 :اجلدول التايلخارج احملروقات، نعرض  املؤسسات الصغرية واملتوسطةفيها  تساهمأنواع الصادرات اليت  أهم ملعرفة     
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 2012-2012أهم المنتجات المصدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : (13)الجدول رقم

 مليون دوالر: الوحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .90، ص1181"نشرية املعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة" وزارة الصناعة واملناجم،  :المصدر
 قطاع خارج تصديرها يف أنواع تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدة هناك أن لنا يتنب اجلدول بيانات من     

 كانت بعدما دوالر مليون 1781 القيمة هذه بلغت حيث 2016 سنة اخنفضت الكلية الصادرات أن إال احملروقات،
 األمونياك، الزيوت،( مثل املصدرة املنتجات أنواع ألهم بالنسبة أما ، 2015 سنة دوالر مليون 1969 ::ب تقدر

 الصادرات من األكرب النسبة متثل فهي ،)الكالسيوم، اهليدروجني احللقي فوسفات السكر، قصب ،األمسدة املعدنية
 .عالية تنافسية ميزة هلا ليس املنتجات من األنواع هذه تعترب حيث .احملروقات خارج الكلية
 فيها تساهم  اليت احملروقات قطاع خارج املصدرةاملنتجات  وغالبية هو أن أهم استنتاجه ميكن ما عموما     

 .تنافسية غت   منتجات تعترباملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 عالقة تطور الصادرات الغير النفطية بمعدل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .1

العام أو  سواء يف القطاع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطور  خيصما رأينا سابقا، بالتحديد يف ما  خاللمن 
اخلام  الداخلي وأبعاد التنمية االقتصادية، من بينها زيادة الناتج له األثر الكبري يف تغيري بعض املؤشرات كان،  اخلاص
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ميكن أن نطرح  هذاومن . خارج قطاع احملروقات وكذلك زيادة مناصب الشغل وحجم االستثمارات والقيمة املضافة
خارج قطاع  الصادرات معدلأثر على زيادة  هل املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطور عدد هل : التساؤل أو اإلشكالية

 احملروقات؟
 :اجلدول التايلمن  انطالقانوضح ذلك  ميكن أناإلشكالية  لإلجابة على هذه     

 2012-2000لمتوسطة تطور الصادرات خارج المحروقات وعدد المؤسسات الصغيرة وا: (12)الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1181، 1118، "نشريات املعلومات االحصائية السنوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة"وزارة الصناعة واملناجم،  :املصدر
www.ons.dz10  -p 8 N° 739 ; ;  -trimestre 201 5ème 4 -ONS ; Les comptes nationaux trimestriels  

 احملروقات قطاع خارج الصادرات قيمة يف ارتفاع املسجلة يف اجلدول، أنه حقيقة هناك البيانات خالل من       
 سنة يف أما دوالر، مليون 612 ::بــ تقدر 2000 سنة الصادرات هذه قيمة كانت حيث ،خالل الفرتة املدروسة

 كان اهلام القتصاديهذا املتغري ا معدالت أن  امللفت لالنتباه الشيء أما دوالر، مليون 1781 ::بــ قدرت 2016
 عدد لتطور بالنسبة أما ، 2015 إىل 2014 سنة من مثال سالبا يكون الفئات بعض ويف ،واالخنفاض باالرتفاع يتميز

 معدالت كل أي 2016 حىت 2001 سنة من ابتداء اخنفاض دون ارتفاع هناك كان املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 بالضرورة ليس موجبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبعدالت معدالت زيادة نأ لنا بنيي ما ذاه. موجبة كانت التطور
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة منو ألن احملروقات، قطاع خارج اجلزائرية الصادرات معدالت يف موجبة زيادة هيصاحب

 

http://www.ons.dz/
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أما بالنسبة للصادرات تتأثر  ،الوطين االقتصاد داخل أي داخلية أكثرها االقتصادية العوامل من موعةجم ىلإ راجع
 :من هذه املعطيات ميكننا أن نستنتج ما يلي. بالعوامل اخلارجية أكثر من الداخلية

 احملروقات؛ خارج الصادرات ه األثر الكبري على معدل منول ليستطور معدل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
؛العاملية واألزمات تتعلق باألسواق اخلارجية خارجية عوامل عليها تؤثر احملروقات خارج اجلزائرية الصادرات 
للمؤسسة الداخلية البيئة هتيئة املؤسسات الصغرة واملتوسطة طريق عن احملروقات خارج الصادرات ترقية تتطلب 
 القطاع فإجناح هذا ،رفعه ينبغي حتد هذا ويعترب التصدير، اجلهود نظرا حلساسية بتضافر وهذا ،هلا اخلارجي احمليط وتطور

 .ودائمة قوية اقتصادية لتنمية مواتية ظروف خلق جيب الصادرات ترقية ناحية من وتطويره
 خارج والصادراتمنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة  معدالت تطورات بني الفرق أكثر لنا يوضح التايل الشكل أما     
 :1180-1111خالل  اجلزائرية احملروقات قطاع

 2012-2000خارج المحروقات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقارنة بين معدل نمو الصادرات : (11)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب: المصدر
 هذا نأ كون اقتصادي، نشاط أي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيمل من األمهية ما يعادل أمهية مشروع إن     

 اقتصاديات يف القطاع املتزايد بأمهية هذا الوعي هذا من وبالرغم .الوطين االقتصاد داخل فعال جزء يشكل النسيج
 من واالقتصادية، الصناعية التنمية عملية يف خاصة بصفة واجلزائر عامة بصفة نامية أو متقدمة كانت سواء الدول
 ترقية يف واملسامهة ،املتاحة املوارد من االستفادة وتعظيم العمالة واستيعاب املضافة القيمة من هب يساهم ما خالل

 .احملروقات خارج اجلزائرية الصادرات
 
 
 
 

 



واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:                                  الفصل الثالث  
 

111 
 

 
 

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم وهياكل آليات :الثاني المبحث
 وتطوير إنشاء يف مساعد أساسيا عامال ويشكالن األمهية، غاية يف االقتصادي واملناخ التنظيمية البيئة تعترب     

 من النوع هذا تدعم وهياكل آليات توفري على اجلزائر عملت وهلذا الصناعية، واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 .ألمهها نتطرق سوف وهلذا عديدة وهي .املؤسسات

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم آليات :المطلب األول
 من بداية اجلزائر، يف خصوصا والصناعية عموما واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدعم آليات من العديد هناك     
 ومراكز واحملاضن املشاتل ومنها القطاع، ترقية يف املتخصصة املؤسسات من العديد إدارة حتت يقع واليت املعنية الوزارة

 .التسهيل
 :األعمال وحاضنات المشاتل1-

 تتمتع وجتاري، صناعي طابع ذات عمومية مؤسسات وهي ودعمها، واملتوسطة الصغرية املؤسسات مساعدة إىل دفه
 :أشكال ثالثة وتأخذ ،1املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية

 .اخلدمات قطاع يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات بأصحاب تتكفل وهي :المحضنة 11-
 .احلرفية واملهن الصغرية الصناعات قطاع يف املؤسسات بأصحاب يتكفل دعم هيكل هي :الربط ورشة 1-2
 .البحث ميدان إىل املنتمني املؤسسات بأصحاب يتكفل :المؤسسات نزل  1-3
 

 :التسهيل مراكز 2-
 .املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسات وهي     

 2:التالية األهداف لتحقيق املراكز هذه تسعى و

 .إنشاء املؤسسات آجال وتقليص واملقاولني املؤسسات أصحاب باحتياجات يتكفل شباك وضع  -
 .املعنية الوزارة لدى املنشأة الصناديق بدعم ختتص اليت امللفات تسيري  -
 .والكفاءات البحث وتثمني اجلديدة التكنولوجيا تطوير  -
 .الوطين االقتصادي االندماج على واملتوسطة الصغرية املؤسسات ومرافقة احمللي االقتصادي النسيج تطوير  -

 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطني المجلس  -3

                                                             
 .07ص  7002 -02الجريدة الرسمية، العدد، 7002فبراير 75المؤرخ في  02/22األمانة العامة للحكومة الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 1
 70-01نفسه، ص ص  2
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 جهة، من املهنية اومجعياهت واملتوسطة، الصغرية املؤسسات بني والتشاور احلوار لرتقية يسعى استشاري جهاز هو    
 1:ومن مهامه املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية يتمتع وهو أخرى، جهة من العمومية السلطات وبني
 .القطاع لتطوير واسرتاتيجيات سياسة بإعداد يسمح مما االجتماعيني، الشركاء بني والتشاور الدائم احلوار ضمان  -
 .املهنية جلمعياتوا العمل أرباب مبنظمات املتعلقة املعلومات ومجع املهنية اجلمعيات إنشاء وترقية تشجيع  -

 .الدائمة اللجان املكاتب، الرئيس، العامة، اجلمعية من اجمللس ويتشكل

 الهياكل المتعلقة بتوسيع دائرة االستثمار: المطلب الثاني

 : وتضم الصناعي، القطاع وخاصة القطاعات، مجيع يف االستثمار دائرة توسيع دورها هياكل وهي      

 :ANSEJالشباب  تشغيل لدعم الوطنية الوكالة -1
 يف وقد كانت1996 سبتمرب 08 يف املؤرخ  50-150رقم  التنفيذي املرسوم مبقتضى الوكالة هذه أنشأت     

 لتصبح حتولت مت لنشاطها، العملية املتابعة للتشغيل املكلف الوزير ويتوىل احلكومة، رئيس إشراف حتت موضوعة البداية
 من اهلدف كان وإن .املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع هيئة وهي الوطين، والتضامن التشغيل لوزارة تابعة

 :التالية باملهام توكل أيضا افأ البطالة، ومكافحة التشغيل سياسة إطار يف اجتماعي إنشائها
 .االستثمارية مشاريعهم تطبيق يف املشاريع ذوي الشباب ومرافقة االستشارة، وتقدمي تدعيم -
 اإلعانات مبختلف املالية واملؤسسات البنوك قروض من مشاريعهم استفادت الذين املشاريع ذوي الشباب تبليغ  -

 .عليها حيصلون اليت األخرى واالمتيازات الشباب تشغيل لدعم الوطين الصندوق مينحها اليت
 .املشاريع ذوي الشباب ينجزها اليت االستثمارات مبتابعة القيام  - 

     مبمارسة املتعلقة والتنظيمي التشريعي والتقين، االقتصادي، الطابع ذات املعلومات كافة الشباب تصرف حتت وضع  -
 .نشاطهم

 .واجتماعيا اقتصاديا املقيدة للمشاريع بنك إحداث  -

 ANDI:2االستثمار  لتطوير الوطنية الوكالة -2
 واملكلفة التسعينيات خالل اجلزائر يف اهتمباشر  مت اليت األوىل إطار اإلصالحات يف أنشأت اليت الوكالة شهدت      

 املؤسسة هلذه خولت .للبالد واالجتماعية االقتصادية الوضعية تغريات مع للتكيف دفهت تطورات باالستثمار،
 أصبحت مث 1111إىل  8550من  االستثمار متابعة و دعم و ترقية وكالة األصل يف تدعى كانت اليت احلكومية

 .االستثمار اصطحاب و ترقية و تسهيل مهمة لتطوير االستثمار الوطنية الوكالة

                                                             
 .77نفس المرجع السابق ص  1

2
L’Agence nationale du développement des investissements, sur le site :

http://www.andi.dz/index.php/ar/apropos,Visite le12/09/2015 
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 عدة يف االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة إىل االستثمار متابعة و دعم و ترقية وكالة من االنتقال جتسد لقد     
 :يف املتمثلة و التنظيمية و املؤسساتية اإلطارات مستوى على تعديالت

 .التطوير وأولويات باسرتاتيجيات مكلفة احلكومة رئيس يرتأسها هيئة لالستثمار، الوطين اجمللس إنشاء  -
   املسامهة هذه تتمثل .اجلهوية التنمية يف احملليني الفاعلني مع بالتشاور تساهم اليت للوكالة جهوية هياكل إنشاء  -

 .االستثمار عمل وتبسيط تسهيل أجل من مادية و بشرية وسائل توفري يف خاصة
 .فيها الفصل و املستثمرين شكاوي باستقبال مكلفة وزارية بني ما طعن جلنة إرساء  -
 .االستثمار مدرج يف املتدخلني خمتلف أدوار توضيح  -
 .االستثمار على التحفيز نظام مراجعة  -
 .ساعة 11يوما إىل  01من  للمستثمرين الّرد آجال ختفيض  -
 .عليها احلصول إجراءات وتبسيط املزايا، على احلصول أجل من املطلوب الذايت التمويل حد إلغاء -

 وهيئات مؤسسات مع الدولية املقاييس و للمعايري وفقا خدمات تقدمي أجل من االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تعمل
 : مثل خمتلفة دولية
  مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة والتنميةCNUCED  واخلربة مبناسبة فحص سياسة  لالستشارة

 .اجلزائر يف االستثمار
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةONUDI   : مشاريعلتكوين وإتقان إطارات الوكالة حول مناهج 

 .االستثمارات
 برنامج إطار يف التحسني بتدابري خاصة اقرتاحات و املؤسسات إنشاء سياق تدقيق أجل من العاملي البنك 

 ".باألعمال القيام
 اليت اخلدمات خيص فيما األجانب و الوطنيني املستثمرين لدى جيدة مسعة االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة متلك

 : حيث جمانا، هلم تقدمها
 .اجلهوية و املركزية هياكلها مستوى على املستثمرين تصطحب و تنصح و تستقبل  -
 مبناسبة االستعالمات نقاط خمتلف و الدعائية ركائزها و االنرتنيت على خاصة موقعها خالل من املستثمرين تطلع  -

 .اخلارج يف و اجلزائر يف املنظمة االقتصادية التظاهرات
 .قصرية آجال يف التشجيع نظام عليها ينص اليت املزايا على الرمسي الطابع تضفي  -
 على التشجيع لقرارات (اخل...الضرائب اجلمارك،) املعنية املؤسسات خمتلف مع عليه املتفق التنفيذ على حترص  -

 .االستثمار
 .املعنية االقتصادية القطاعات مع بالتآزر التنمية اسرتاتيجيات و سياسات تنفيذ يف تساهم  -
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 ANDPME :1والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة -3
املؤرخ  19/809رقم  املرسوم التنفيذي مبوجب املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة أنشأت لقد     

 حتت وتقع املالية املعنوية واالستقاللية بالشخصية تتمتع إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة وهي 10/19/1119يف 
 لتطوير وطنيةال السياسة تنفيذ يف الدولة أداة الوكالة وتعترب واملتوسطة، الصغرية باملؤسسات املكلف الوزير وصاية

 مهام تلخيص لتأهيل املؤسسات، وميكننا الوطين الربنامج بتنفيذ الوكالة كلفت كما واملتوسطة، الصغرية املؤسسات
 :التالية النقاط يف الوكالة

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير ترقية يف اع القط اسرتاتيجية تنفيذ  -

 .سريه حسن ومتابعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج تنفيذ  -
 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات لصاحل واالستشارة اخلربات تعزيز  -
 .النشاط وتغيري والتوقف، اإلنشاء، حيث من واملتوسطة الصغرية املؤسسات وضع متابعة  -
 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات العامة التوجهات حول دورية ظرفية ومذكرات النشاطات فروع حول دراسات إجناز  -
 .الصغرية واملتوسطة املؤسسات نشاط ميدان يف احملددة املعلومة ونشر واستغالل حتصيل  -

 :التالية النقاط حول فتتمحور الوكالة عمل إسرتاتيجية أما      
 الصغرية للمؤسسات ميدا برنامج خطى على بالسري واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات املباشر التأهيل تدعيم  - 

 .نشاطها وقطاعات حجمها حيث من السيما املستفيدة، واملتوسطة الصغرية املؤسسات نسبة زيادة مع واملتوسطة،
 التسهيل، أدوات وتطوير إىل املعلومة، النفاذ إمكانية حيث من السيما واملتوسطة الصغرية املؤسسات حميط حتسني  -

 استخدام ترقية للمعلومات، مناشري وإصدار واملتوسطة، الصغرية املؤسسات ختص معلومات قواعد بإنشاء وذلك
 متنحها اليت التسهيالت ملختلف املتوسطة الصغرية املؤسسات وصول تسهيل عن فضال واالتصال وتكنولوجيا االنرتنت

 .املايل والدعم املساعدات على زيادة اجلزائرية السلطات
 التأهيل إعادة عمليات بتشجيع واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات الربط شبكات وإنشاء القطاعية منهج تطوير  -

 الصغرية للمؤسسات املشرتكة املصاحل مجاعات إنشاء حتفيز مع فرعية وبطاقات للفروع، دراسة وإجناز اجلماعية،
 .واملتوسطة

 لتطوير الوطنية الوكالة من بالتقرب وذلك واملتوسطة، الصغرية املؤسسات إىل واالستماع اجلوارية، منهج تطوير  -
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات مع واملناقشات االجتماعات وتكثيف فروعها خالل من واملتوسطة، الصغرية املؤسسات
 .التمثيلية واهليئات املهنية، واجلمعيات

 
 

                                                             
1 l’Agence Nationale de Développement de la PME, sur le site : http://www.andpme.org.dz/index.php/ar/cest-quoi-la-mise-a-niveau-3, 

visite le 15/09/2015. 
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 آليات الدعم المالي: المطلب الثالث
 إلقامة الالزم التمويل على للحصول على املتوسطة و الصغرية املؤسسات ملساعدة آليات عدة اجلزائر وضعت لقد      

 :منها نذكر واليت املشروع،
 :FGAR المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق1-

 املؤرخ 373-02رقم التنفيذي املرسوم مبوجب املتوسطة و الصغرية للمؤسسات القروض ضمان صندوق أنشئ      
 و للمؤسسات الصغرية التوجيهي القانون بتطبيق املتعلق 2002 نوفمرب 11 ل املوافق 1423 رمضان 06 يف

 .املتوسطة و الصغرية للمؤسسات القروض ضمان األساسي لصندوق للقانون املتضمن املتوسطة
 و الصغرية املؤسسات وزارة حتت وصاية عمومية مؤسسة هو املتوسطة و الصغرية للمؤسسات القروض ضمان صندوق
 .املالية واالستقاللية املعنوية بالشخصية الصندوق هذا يتمتع و التقليدية، الصناعة و املتوسطة

 .2004 مارس 14 يف رمسية بصورة النشاط يف الصندوق انطلق    
 املايل الرتكيب يف تدخل اليت األجل املتوسطة القروض على احلصول تسهيل إىل القروض ضمان صندوق يهدف    

 تشرتطها اليت الالزمة العينية للضمانات تفتقر اليت للمؤسسات الضمان منح خالل من وذلك اجملدية، لالستثمارات
 .دج مليون 10 ب للضمان القابلة للقروض املستوى األدىن وحيدد البنوك،

 
 : CGCI االستثمار  قروض ضمان صندوق  2-
 عدم ، هبدف تغطية األخطار النامجة عن85/11/1111بتاريخ  الرئاسي املرسوم مبوجب الصندوق هذا إنشاء مت     

 مراحل خالل اإلنتاجية، استثماراهتا متويل إطار يف الصغرية واملتوسطة، للمؤسسات املمنوحة البنكية القروض تسديد
 رأس ويقدر العمومية، والبنوك العمومية اخلزينة مسامهات من خمصصاته تتكون  .جتهيزاهتا جتديد أو توسعها نشأهتا،

 وبذلك .املالية واملؤسسات البنوك بني مقسم والباقي اخلزينة طرف من مقدمة منها % 01مليار دج،  01ماله ب 
 هلذا الفعلي االنطالق مت وقد .البنوك مع عالقته تكون بل املستثمرين مع مباشرة بعالقة يربط ال الصندوق فإن

 1. مليون دج 91، ويبلغ احلد األقصى للقرض البنكي املقابل للضمان من طرفه 1119سنة  يف الصندوق
 
 : بورصة الجزائر -3

هـ املوافق لـ  8180ذي احلجة  11املؤرخ يف  50/ 81أنشأت بورصة اجلزائر وفقا للمرسوم التشريعي رقم      
قيم املتداولة على أساس إطار تنظيم وسري ، واملتعلق بالسوق املايل اجلزائري، أسست بورصة ال10/19/8550

                                                             
1
. Boutaba Miloude, Nouveaux instruments de financement de la pme/pmi, séminaire international sur la promotion du financement 

de la pme, Alger, 27-28 septembre2005, p5. 



واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:                                  الفصل الثالث  
 

116 
 

العمليات املتعلقة بالقيم املتداولة الصادرة من الدولة، أو من أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو شركات األسهم، 
 :ويوجد حاليا أربع شركات مدرجة يف تسعرية السوق الرئيسية، وهي

 .الصيدالين القطاع يف الناشط :صيدال جممع  -
 السياحة، قطاع يف الناشطة :األوراسي الفندقي التسيري مؤسسة  -
 التأمينات، قطاع يف الناشطة للتأمينات، أليانس  -
 .الغذائية الصناعات قطاع يف الناشطة :رويبة-سي– أن  -

 .بالبورصة مسعرة حاليا منها أي توجد فال الصناعية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة أما     
 هياكل دعم أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب الرابع

 :يف تتمثل واليت أمهها نذكر واليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم وآليات هياكل من العديد اجلزائر وضعت لقد
 :ANIREFوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  -1

املؤرخ يف  11/885مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري     
 :1احملدد ملهامها وقانوهنا األساسي، كما أسندت املهام التالية هلا 10/11/1111

 تسويق وترقية املبنية، وغري املبنية العقارية األمالك اتفاقية مبوجب التسيري خالهلا من ويتم :العقارية الوساطة -1
 إقامة مشاريعهم أجل من لتوجههم املستثمرين يواكب نظام وفق الطلبات جتسد آلية وإنشاء العقارية، احلافظة

 .االستثمارية
للعروض  املتضمن العام للتصفح للبنك، املستمر والتحديث الوضع طريق عن :للمعلومات بنك إنشاء -2
 .الوطين املستوى على العقارية

 العقار أسعر جدولة طريق عن وذلك اقتصادي عقاري مرصد إنشاء خالله من ويتم :العقاري الضبط  3-   
 .أيضا أشهر 6 كل العقارية السوق تغريات وفق تقارير إعداد يتم كما أشهر، 6 كل حتديثها ويتم االقتصادي

بعد  باالمتياز، منحها أو بيعها إلعادة مبنية والغري املبنية العقارية األمالك الوكالة تقتين :العقارية الترقية  4-
 .البحت الصناعي الطابع ذات املشاريع أصحاب لصاحل وهتيئتها، وجتزئتها، تثمينها،
 :INAPIالمعهد الوطني للملكية الصناعية  -2
 الوطين اجلزائري املعهد إنشاء مت االستثمار، وترقية واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الصناعة وزارة إشراف حتت      

املؤرخ يف  05-51 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب ، جتاري و اقتصادي طابع ذات عمومية كهيئة ، الصناعية للملكية
 .املعهد اجلزائري للتقييس وامللكية الصناعية) ، يف إطار إعادة هيكلة املعهد األم 8551فرباير  18

 إطار يف ميارس الذي املعهد، نشاط يف دوليا بعدا يعين وهذا الفكرية، للملكية العاملية املنظمة يف عضو اجلزائر     
 .1الدولية وااللتزامات الوطين التشريع من حمددقانوين 

                                                             
1 Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière, sur le site : 

http://www.aniref.dz/index.php/ar/99-2015-07-06-13-20-26/2015-07-21-10-30-21/164-2015-08-03-09-19-13 
Visite le :15/09/2015. 
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 اإلعالم تطوير و االتصال و لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات خالل من املعهد حتديث أيضا العمل آفاق تشمل     

 االقتصاد يف الكايف بالقدر فيها متحكما ليس الصناعية بامللكية املتعلقة املسائل تبقى الواقع، يف .املتعاملني لصاحل
 يف املوجودة باملعلومات اتصاال أكثر يكون أن ينبغي الذي التقين و العلمي للبحث الوطين النظام عن فضال .الوطين
 حسب على للمعلومة للوصول خصبة أرضية املكتبة هذه متثل الواقع، يف.املعهد عليها حتّصل اليت اخرتاع براءات مكتبة
 االقتصاد لتنمية كعامل عمله املعهد سيستمر الستة، اإلسرتاتيجية احملاور هذه يف تدخلها تعزيز طريق عن. ، التقنية

 االقتصادية التنمية إسرتاتيجية يف أساسيا عنصرا تشكل اليت الصناعية للملكية اللجوء بتسهيل وهذا,اجلزائرية والشركات
 .االبتكار على القائمة
 :IANORالمعهد الجزائري للتقيييس  -3
مت إنشاء املعهد اجلزائري للتقييس،كهيئة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري، مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم       

يناير  19من  11-88بصيغته املعدلة واملكملة مبوجب املرسوم رقم املرسوم التنفيذي  8551فرباير  18 51-05
 : وهو مكلف بـ.  2واملتوسطة وترقية االستثمار، يعمل املعهد حتت إشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية 1188

 .اجلزائرية املعايري نشر و ،إشهار حتضري -
 .الغرض هلذا إنشاؤها سيتم اليت وتلك القائمة اهلياكل اباشر اليت التقييس أعمال جلميع والتنسيق املركزية  -
تصريح  بتسليم اإلذن عن فضال نوعية، ذات وتسميات اجلزائرية للمعايري املطابقة التجارية العالمات اعتماد  -

 .به املعمول التشريع إطار يف استخدامها ومراقبة التجارية، العالمات هذه باستخدام
 املعايري إلنشاء الالزمة االختبارات مرافق وضع وكذلك اخلارج يف أو اجلزائر يف والتجارب والبحوث، األعمال، ترقية  -

 .تنفيذها وضمان
 .بالتقييس تتعلق معلومات أو توثيق ألي اجلمهور تصرف حتت والبقاء الدستور صيانة  -

 .التقييس جماالت يف التحسيس و التكوين  - 
 .فيها طرفا اجلزائر تكون اليت التقييس، ميادين يف الدولية االتفاقيات تطبيق  -
 ؛ العاملية التجارة منظمة غطاء حتت يندرج ،الذي للتجارة التقنية العوائق حول للمعلومات الوطين املركز إدارة  -

 .االقتضاء عند اجلزائر وميثل للتقييس واإلقليمية ولية الد املنظمات أشغال يف يشارك املعهد ان إىل وباإلضافة
 :يف فتتمثل املركز مهام أما

 العاملي، االقتصاد عرفه الذي األخري للتطور نظرا للتقييس هامة دفعة تدرجييا نفسها فرضت اليت العوملة أعطت     
 التبادالت لتطوير وسائل املطابقة على التصديق و والتقييس التكنولوجي التقدم عجلة وإسراع األسواق عوملة أصبحت

 . االقتصاديني للفاعلني بالنسبة
                                                                                                                                                                                                       
1 ) L’Institut National Algérien de Propriété Industrielle, sur le site :: http://www.inapi.org , visite le 

10/11/2015. 
2 L’Institut Algérien de Normalisation, sur le site : www.ianor.org, visite le10/11/2015. 
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 حتول وتوقع االقتصاديني الفاعلني أماين وحتقيق التقييس عملية إحياء هو املعهد دور السياق، هذا ويف      
 يف األربعة الرئيسية املهن حول اخلربة ذوي من التخصصات متعدد فريق للتقييس اجلزائري املعهد شّكل .احتياجاهتم

 : ل واجلماعات الشركات خدمة
 االقتصاديني الفاعلني مساعدة على املعهد يعمل:االقتصاديين الفاعلين من المطلوب المراجع نظام تحضير 1-

 وصوهلم بتسهيل والتجاري، االسرتاتيجي اجملال يف لتطويرهم حيتاجوهنا  اليت التقييسية املراجع نظام لوضع واالجتماعيني
 املرافقة خدمات وبضمان ، املعلومات و التقييس عملية إىل

 املنتجات من جمموعة ويطور املعهد يصمم :التقييسية المراجع نظام إلى الوصول على الفاعلين مساعدة 2-
 .التقنيات بأحدث مسندة دعائم خالل من موجهة اإلعالمية واخلدمات

واملرافقة،   واالستشارة والتدقيق التكوين يف خدمات خالل من : المراجع نظام تطبيق على الفاعلين مساعدة 3-
 نظام مقاربة و اليومية، حياهتم يف احلال هو كما ماسرتاتيجيا يف االندماج على الشركات املعهد يساعد كذلك
 .التقدم وخطوات املراجع
 جتارية حجة املنتوج مطابقة على التصديق يصبح العرض، لكثرة نظرا :المطابقة على التصديق عرض اقتراح 4-

 ،(تاج نوع) املنتوج مطابقة على التصديق املعهد يقرتح .أخر إىل حني من املطلعني املستهلكني اجتاه وتسويقية
 .اجلزائرية التقييسية املراجع نظام على باالعتماد

 .لالقتصاد حمرك هو الذي الصناعي القطاع والسيما االقتصادية، القطاعات مجيع يف املعهد املهام هذه تلزم
 :ONML الديوان الوطين للقياسة القانونية  -4

هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، حتت إشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية  الديوان      
 8510.1سبتمرب  01 191-10مبوجب املرسوم رقم  8510االستثمار، مع االستقاللية املالية، مت إنشاؤه يف عام 

 : على مباشر تأثري وهلا قانوين مؤهل لبتتط اليت األدوات قياس اعتمادية من التأكد يف الرئيسية مهمته وتتمثل
 .الصناعي جا اإلنت نوعية -البيئة -األمن – الصحة -التجارية املبادالت تساوي
 والدولية الوطنية املبادالت مستوى على الوطين االقتصاد ومحاية العمومي الضمان على احلفاظ يف أهدافه وتتمثل      
 .املستهلك ومحاية

 :INPEDنتاجية والتنمية املعهد الوطين لإل -5
 08/11/8501املؤرخ يف  811 -01مت إنشاء املعهد الوطين لإلنتاجية والتنمية الصناعية ، بواسطة القرار رقم      

 حتت. 85/19/8551املؤرخ يف  800-51رقم  التنفيذي للمرسوم طبقا وجتاري صناعي طابع ذات عمومية كهيئة
 : هي ، مهامه2االستثمار وترقيه واملتوسطة ريةالصغ واملؤسسات الصناعة وزارة إشراف

 .الصناعي القطاع يف والسيما واخلاصة، العمومية املؤسسات مسريي و إلطارات األعمال إدارة يف التكوين ضمان  - 
                                                             
1
L’Office National de Métrologie Légale, sur le site : www.onml.dz, visite le 10/11/2015.  

2 L’Institut National de la Productivité et du Développement, sur le site : www.inped.edu.dz , visite le 

10/11/2015. 
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 .الوطين االقتصاد تطوير خيص فيما, الدولة بدأهتا اليت اجلهود يف املناسبة بالوسائل املسامهة  -
 وحتضري الصناعية اهليكلة إلعادة أنشطتها ذلك يف مبا الوصية، للوزارة والدراسات الدعم خدمات تقدمي  -

 .الصلة ذات االسرتاتيجيات
 .والتوثيق األعمال لغات و التسيري جماالت يف الرسكلة وإعادة اإلتقان يف املتواصل للتكوين عمل أي مباشرة -
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــالخ
 أمهيته حيث من ،جلزائريا االقتصاد داخل لفعا جزء يشكل الصغرية واملتوسطة ؤسساتملا نسيج نأ حقيقة      

 املتزايد الوعي وهبذا .املضافة والقيمة ،اخلام الداخلي الناتج كالتشغيل، الرئيسية االقتصادية يف أهم املتغريات ومسامهته
 هذا يف الفاعلني وكلاحلكومة اجلزائرية  على حتتم واالقتصادية، الصناعية التنمية عملية يف الفيت القطاع بأمهية هذا

 اجلزائري وربطه االقتصاد يف النمو قاطرة جعله أجل من القطاع، أمهية هذاب واعية وسياسات بتبين اسرتاتيجيات القطاع
أن تنمية هذا القطاع  نستخلص كما ،احتياجاته تلبية على يساعده عمل مناخ خالل توفري من األخرى بالقطاعات

 لذا .خاصة املنتج الوطين تنافسية وتطوير عامة االقتصادية التنمية يف الفعالة األداة ألنه أساسي شرط يعترب وتأهيله
 ألن هذا اهلدف الكلية، االقتصادية البيئة وربطها ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة عجلة حتريك بضرورة اجلزائر أدركت
 يف الدخول واملشاركة يقتضيها أيضا بل فقط، يلالقتصاد اجلزائر  الديناميكي التطور يقتضيها ال ضرورة أضحى

 ومستوى األداء عن البعد كل بعيد زال ما القطاع أن إال .التجارة حترير عن الناجتة املزايا لتقاسم العاملي االقتصاد
املنطق  على يعتمد الذي التنافسي الغري اجلزائري الكلي االقتصاد بيئة نتيجة ،املستوى العاملي عن التنافسي التفوق
 ألن االقتصادية، السياسة ألداء املستمر والتحسني الدائم االصالح يتطلب ما وهذا .االقتصادي األداء يف الريعي
 اليسري من وليس حتقيق السهولة من ليس رهانا خاص بشكلعام واجلزئي  بشكل الكلي املستوى على التنافسي التفوق
 .عليه احملافظة
 إىل يصل مل أنه  إال القطاع هذا لتنمية اجلزائر بذلتها اليت اجملهودات رغم أن الدراسة هذه خالل من لنا تبني كما      

 التفوق ومستوى األداء عن لبعده نظرا ،العامليةاألسواق  يف مناسبة سوقية مكانة على للحصول املستوى املطلوب
 .املستوى العاملي عن التنافسي
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 ظل يف ىذا و اإلسًتاتيجية، والتحالفات االقتصادية التكتالت وظهور ادلنافسة حدة بتزايد احلايل العصر يتسم    
 و احلدود، متالشية واحدة قرية العامل أصبح أين ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا ثورة بروز و العودلة ظاىرة تنامي

 بتوقيع وقيامها للتجارة العادلية ادلنظمة إىل انضمامها خالل من أسواقها فتح إىل الدول فسعت األسواق، مندرلة
 كأداة تعترب األجنبية الشراكة فان لذا العادلية، االقتصادية التكتالت وتكوين األجنبية الدول مع شراكة اتفاقيات
 ادلوارد من الستفادةا تعظيم أجل من تبادلية تعاونية بعالقات واستبداذلا وتقليلها ادلنافسة دلواجهة انجعة ووسيلة
 .ادلشًتكة

 دلا ،نظرا بالدان، يف االقتصادية التنمية بعجلة النهوض يف ىاما دورا تلعب وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أن كما    
هناية القرن ادلاضي على تطوير ودعم ىذه ادلؤسسات،    منذ اجلزائر عملت ذلذا كبَتة، استثمارية فرص من بو دتتاز
 لتطوير الوطنية والوكالة ادلؤسسات ىذه على الوصية كالوزارة سلتلفة دعم وىيئات برامج و تشريعية قوانُت خالل من

 برامج عدة تبٍت إىل كذلك سعت كما ترقيتها، على الساىرة اذليئات من غَتىا و ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات
 .نتائجها حتليل زلاولة و إليها ابلتطرق قمنا األجنبية، الشراكة إطار يف أجنبية و وطنية أتىيلية
 إجياد على ابلًتكيز ، ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات قطاع على التعرف زلاولة ىو الدراسة ىذه من ىدفنا كان     

 مستقال قطاعا وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أبن القول ديكن حىت الدول بعض جتارب ضوء على لو الالئق التعريف
 على الوقوف اثنيا اجلوانب، رتيع من ابجلزائر ادلؤسسات ىذه واقع إىل التطرق حاولنا ادلؤسسات ابقي عن ومتميزا
 تعد وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات أن أتكيد اثلثا الدويل، احمليط تغَت ظل يف اتهاجتاىا و األجنبية الشراكة مفهوم
 رلمل على الضوء تسليط حاولنا أخَتا و مزاايىا، من لالستفادة أتىيلها ضرورة على الًتكيز و التنافسية للقدرة مفتاحا
 .األجنبية أو احمللية سواء القطاع ذلذا وجهت اليت التأىيل برامج
 :البحث نتائج :أوال
 ألخرى، دولة من ادلفاىيم ابختالف و ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات دلفهوم احملددة الدولية ادلعايَت ابختالف  -

 تقل ال وىي العامل، دول دلختلف االقتصادي النشاط من وكبَتا مهما حيزا احتالذلا على إرتاع ىنالك أنو إال حول
 أمهية الدول معظم أولت ولقد ادلؤسسات، ىذه من كبَت لعدد تكميليا مدخال تعترب بل الكربى، ادلؤسسات عن أمهية
 من تعاين زالتما  هناأ إال ادلؤسسات ىذه أمهية من وابلرغم لكن ، وشليزات، خصائص من بو دتتاز دلا نظرا ذلا كبَتة
 .ألىدافها حتقيقها دون حالت وعراقيل مشاكل عدة
 اإلصالحات خالل من لو، االعتبار ورد القطاع ذابه لالىتمام اجلزائر اتهاختذ اليت التحفيزية لإلجراءات كنتيجة -

 .توضيحو مت ما ىذا و تطور و ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تعداد زاد فقد ا،به قامت اليت اذليكلية
أهنا  إال احملروقات، قطاع خارج اجلزائرية الصادرات تنويع يف قليل جبزء ولو ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات ابتت -

 وابلتايل اجلمركية، الرسوم إلغاء و اجلمركية الرقابة ورفع العادلية، األسواق انفتاح أمام شديدة منافسة من تعاين أصبحت
 يف مشاركتها تفعيل و عنها العراقيل إزالة خالل من ادلؤسسات ىاتو لدعم جهودىا تكثيف اجلزائرية الدولة على جيب

 .االقتصادية التنمية حتقيق على إجيابيا تنعكس بطريقة التصدير عملية
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 القضاء يف يساعد بديال تعترب حيث شغل، مناصب خلق يف كبَت بشكل ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تساىم  -
 ال الذين للعمال العمل بتوفَت ذلك و اجلديدة الوظائف لتوفَت ادلؤسسات ىذه تسعى كما البطالة، مشكلة على
 .الكبَتة ادلؤسسات احتياجات يلبون

 وتَتة لتسريع قاطرة مبثابة وادلتوسطة الصغَتة ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات أن اعتبار إىل الدراسة ىذه توصلت  -
 العامل مع ادلتبادل االنسجام خالل من ىذا و الصناعي، اإلنتاج لتعظيم ادلثلى والصيغة الصناعية، التنمية عملية

 منبع ىي وادلتوسطة الصغَتة الصناعات أن على ابلتنمية ادلهتمة واألحباث الدراسات سلتلف تؤكد ،كما اخلارجي
 . االقتصادية ادلبادرة

 رتيع يف ادلؤسسات أتىيل و تطوير يف تساىم اليت و االستثمار اسًتاتيجيات أىم من األجنبية الشراكة تعد  -
 .الدولية لألسواق للولوج تسلكو أن اجلزائرية ادلؤسسات على وجب ىاما منفذا دتثل وىي أنشطتها،

 ادلخاطر ادلرتبطة واقتسام األسواق على السيطرة من اجلزائرية ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات األجنبية الشراكة دتكن  -
 .ادلضيفة الدول إىل التكنولوجيا جلب يف تساىم كما العمل نطاق وتوسيع النشاط رلال وتوسيع ابلنشاط

 النمو يف تساىم أن أتىيلية ديكن برامج ثالث إبطالق ابدرت اتهمؤسسا لتأىيل اجلزائرية الدولة سعي خالل من  -
 بتأىيل خاص األول الربانمج كان حيث ادلؤسسات تنافسية وتدعيم الشغل، مناصب خلق ويف االقتصادي،
 التنافسية القدرة تعزيز و لدعم موجو الربانمج ىذا الصناعة، وزارة إشراف حتت وكان الصناعية، ادلؤسسات

 فهو الثاين الربانمج أما األجنبية، الصناعية ادلؤسسات مستوى يف وجعلها اخلاصة و العمومية الصناعية للمؤسسات
 إشراف( حتت MEDEبرانمج  إطار ادلتوسطة )يف و الصغَتة ادلؤسسات لتأىيل األورويب - اجلزائري التعاون خيص
 الوطٍت الربانمج عنوان حتت األخَت الربانمج كان بينما األورويب، االحتاد مع ابلشراكة و ادلناجم و الصناعة وزارة

 يومنا إىل ذتاره جتٌت الزالت الذي و وادلناجم الصناعة وزارة عليو أشرفت الذي وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات لتأىيل
 .ىذا
 أسواق حليازة الشرسة ابدلنافسة يتسم اجلزائرية ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات فيو تنشط الذي الدويل احمليط إن -

 لالنضمام ادلفاوضات وتَتة وتسارع 2005 سنة منذ األورويب االحتادمع  الشراكة اتفاق مفعول سراين وأن جديدة
 حتسُت اجلزائرية ادلؤسسات على يفرض شلا االقتصادية حلدودان أكرب انفتاح إىل حتما سيؤدي للتجارة العادلية للمنظمة

 أنظمتها أتىيل خالل من وبتأىيلها كليا االقتصادي احمليط بتحسُت إال حتقيقو ديكن ال وىذا التنافسية اتهقدرا
 .البشرية مواردىا وأتىيل التسيَتية

 حتسُت أجل من اجلزائرية للمؤسسات زلفزة جد اجلزائرية السلطات بتنفيذىا قامت اليت التأىيل برامج تعترب  -
 الصناعة وزارة طرف من ادلقدمة والالمادية ادلادية ادلساعدات خالل من جليا ذلك ويظهر ا،تهكفاء ورفع تنافسيتها

 غاية إىل األورويب التأىيل بربانمج مرورا و الصناعي، التأىيل برانمج من فانطالقا وادلتوسطة، الصغَتة وادلؤسسات
 الصغَتة ادلؤسسات على نوعية حتسينات إدخال منها الغرض برامج كلها للتأىيل، الوطٍت الربانمج إىل الوصول

 ابدلؤسسات االحتكاك و للمنافسة يئتهاته دفبه البشرية، ادلوارد و التسيَت التكنولوجيا، التسويق، رلال يف وادلتوسطة
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 أن إال ذلك ورغم االتصال و ادلعلومات تكنولوجيات رلال يشهده الذي الكبَت التطور مع و األجنبية، ادلنتجات و
 ادلؤسسات تنافسية حتسُت يف الربامج ىذه أبمهية مقارنة ضئيلة جد ىي الربامج ىذه خالل من احملققة النتائج

 اجلزائرية،
 ىذه تنافسية حتسُت يف الربامج ىذه أبمهية مقارنة قليلة تعد ادلسطرة التأىيل برامج من احملققة النتائج إن  -

إال أهنا أكسبت السلطات ادلهتمة خربة كبَتة يف اجملال وىذا ما ينعكس ابإلجياب  ادلؤسسات ورفع كفاءهتا، إال أهنا
 .ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات لتأىيل الوطٍت الربانمج نتائجعلى 
 الفرضيات صحة اختبار :اثنيا

 مر الصناعية وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات قطاع أن إىل توصلنا الدراسة من األول الفصل خالل من الفرضية األوىل:
 معامل ىناك تكن ومل االشًتاكي، النظام يتبٌت الوطٍت االقتصاد كان فقد ىذا، يومنا إل االستقالل منذ مراحل بثالث
 منذ بداية السوق اقتصاد حنو الوطٍت االقتصاد توجو آنذاك، مث إنتاجية وحدات وجود من ابلرغم القطاع ذلذا واضحة
 ختدم اليت القانونية وكذا االقتصادية اإلصالحات من جبملة تعزز والذي وبداية التسعينيات، ادلاضي القرن ذتانينات
الذي وضع تعريف زلدد ومضبوط للمؤسسات الصغَتة  1002سنة  التوجيهي القانون بعدىا ليأيت القطاع،

 وادلتوسطة.
 بداية ابسًتاتيجية اسًتاتيجيات لعدة بتبنيها وذلك الصناعي، القطاع لتطوير جاىدة اجلزائر سعت ولقد    

 تبنت اجلزائر السوق اقتصاد حنو التحول االقتصادي ومع الثقيلة، للصناعات األولوية أعطت اليت ادلصنعة الصناعات
 العديد وتبٍت الدعم، ىياكل من العديد إنشاء خالل من وذلك اجلزائرية الصناعة إنعاش إىل تسعى جديدة اسًتاتيجية

 مثل مكانة وكذا القطاع تطور تبُت اليت واإلحصائيات األرقام رغم لكن القطاع، للنهوض ىذا والربامج اآلليات من
 على قادرة غَت جتعلها ومشاكل معوقات عدة من تعاين مازالت أهنا إال الوطٍت، االقتصاد يف ادلؤسسات من النوع ىذا

 اليت ادلؤسسات وحىت الصناعية، وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات لوفيات ادلرتفع ادلعدل ذلك على والدليل البقاء
 االنفتاح ظل يف خصوصا دوليا، وكذا زلليا ادلنافسة قدرهتا على من حتد الصعوابت ىذه تبقى البقاء استطاعت
 .تعرفو البالد الذي االقتصادي

 قطاع وتطوير تدعيم إىل جاىدة سعت اجلزائر أن إىل الثالث الفصل خالل من توصلنا لقد الفرضية الثانية:
 و ص ابدلؤسسات اخلاصة التأىيل تكثيفها لربامج خالل من وذلك وأتىيلو، الصناعية وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات

 احتياجات تلبية على قادرة لتكون وتنميتها، تطويرىا وابلتايل تعًتضها اليت الصعوابت ختطي علىهتا دلساعد وذلك م،
 لالقتصاد االسًتاتيجي البديل هناكو  وذلك ، ادلنافسة علىهتا قدر  وابلتايل العادلية اجلودة دلعايَت وفقا ادلستهلك
 برانمج أمهها الربامج من العديد اجلزائر تبنت وقد ،(والغاز البًتول ) فقط االستخراجية الصناعة على القائم اجلزائري

الذي جاء يف إطار اتفاق الشراكة مع  ED PME1برانمج  يف وادلتمثل وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات لتأىيل ميدا
ابدلئة من اذلدف ادلسطر، بسبب التأخر يف االنطالق حيث  12االحتاد األورويب، إال أن ىذا الربانمج مل حيقق سوى 
لو يف آخر الربانمج. ليأليت األوىل منعدمة، وأحسن نسبة سجلت كانت االستفادة من الربانمج خالل ثالث سنوات 
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برانمج دعم ادلؤسسات الصغَتة  ED/PME2يف إطار التعاون األورويب أيضا حتت مسمى الربانمج الثاين 
وادلتوسطة للتحكم يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، بعد التجارب السابقة زتلت اجلزائر على عاتقها أتىيل 

 فقد وذلذا ، الوطٍت لالقتصاد الكلي االنفتاح بعد خاصة التنافسية، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة للرفع من قدرهتا
 الفعلية انطالقتو كانت وقد ، اذليكلة وإعادة الصناعة وزارة وصاية حتت الصناعي التأىيل برانمج البداية يف أعدت

 الصغَتة ادلؤسسات لتأىيل وطنيا برانرلا وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات وزارة أعدت 2007 سنة ويف ، 2000 سنة
-1020خالل الفًتة  مؤسسة 20000 أتىيل بربانمج 2010 سنة ابتداء من تعويضو مت والذي وادلتوسطة،

 .سنة 12 امتداد على ضئيلة جد ، إال أن حصيلة سلتلف الربامج تبقى1023
 الفرضية الثالثة: 

 إىل للجزائر ادلرتقب واالنضمام جزائرية،-األورو الشراكة اتفاق أن إىل الثاين الفصل خالل من توصلنا لقد        
 إلنعاش أفضل فرصا ذلا يتيحان سوف ماأبهن منها قناعة اجلزائر مهااختار  خياران كاان العادلية، التجارة منظمة

 عموما الوطٍت االقتصاد على السلبية وكذا االجيابية انعكاساتو منهما لكل أن فيو شك ال وشلا وتطويره، اقتصادىا
 ذلذه التنافسية القدرة معايَت من الرفع إىل بدوره يؤدي سوف ىذا أن إذ خصوصا، م و ص ادلؤسسات قطاع وعلى

 .ادلؤسسات
 يف األخَتة ادلراتب حتتل مازالت هناأ إال احلرة، التجارة منطقة يف الدخول مشارف على اآلن ىي اجلزائر و         

 الرفع يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات قطاع مسامهة من ابلرغم أنو كما العربية، أو منها العادلية سواء التنافسية تقارير
 ىذا من وادلنتظرة ادلسطرة لألىداف ترق ال زلتشمة مازالت ادلسامهة ىذه أن إال الوطٍت، االقتصاد مؤشرات من

 .احليوي القطاع
 

 التوصيات أهم :اثلثا
 :يلي فيما تكمن التوصيات بعض اقًتاح ديكننا سبق ما ضوء على و
 التسيَتية الصعوابت أهنا تعاين من رتلة من إال ملحوظا، تطورا اجلزائر يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تشهد  - 

 .ابه اجلدي االىتمام يتطلب شلا والتكنولوجية والتمويلية
 ابالقتصاد النهوض يف ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تلعبو الذي الدور حقا تعي أن اجلزائرية السلطات على  -

 اتهورلارا التنافسي، االقتصاد إطار يف ادلؤسسات ىذه موقع حتسُت من دتكنها إجراءات تتخذ لكي وىذا اجلزائري،
 واجلهاز البشري، والعنصر اإلداري، احمليط أتىيل على ابلًتكيز وىذا الدويل، ادلبادالت عودلة تفرضو الذي للنسق

 الصغَتة للمؤسسات زلالة ال سيسمح والتطوير، وىذا البحوث على اإلنفاق وزايدة التحيت، البنية تدعيم و ادلصريف،
 .العادلية االقتصادية احلركية يف االندماج يريد الذي اجلزائري لالقتصاد القوي السند تكون أن وادلتوسطة

 الوسائل أفضل وتبٍت الصغَتة وادلتوسطة، ادلؤسسات دعم رلال يف والرائدة والعربية الدولية التجارب من االستفادة  -
 .اجلزائري االقتصاد يكلبه شبيو اقتصادي ىيكل ذات النامية الدول يف وابألخص فاعليتها أثبتت اليت واألدوات
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 ىذه من لالستفادة التسهيالت وإعطاء ادلتوسطة، و الصغَتة ادلؤسسات لقطاع التأىيل برامج تقوية و زايدة  -
 .الربامج

 .أجلها جتاوزىا من السابقة التأىيلية الربامج تلقتها اليت صعوابت و نتائج من االستفادة زلاولة  -
 .األجنبية ادلنافسة وضرورهتا دلواجهة التأىيل برامج أبمهية ادلؤسسات مسَتي توعية  -
 إىل اللجوء و الدولية ادلقاييس على احلصول و التأىيل مسار حتمية تعي أن ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات على  -

 أن و الدولية، حىت و احمللية األسواق مستوى على البقاء ضمان عن الشراكة من أجل البحث و االستشارة، و اخلربة
 مل اليت الدولة لدعم كمقابل االقتصادي، التوازن خلق و الثروة الشغل، و مناصب خلق عبء من جزء حبمل تضطلع
 .ادلؤسسات أتىيل رلال يف جهدا تدخر

 تستوفيو دلا نظرا ىذا و األجنبية، الشراكة إطار يف ادلربمة الدعم برامج أو التأىيلية الربامج من االستفادة ضرورة  -
 .خربة من الربامج ىذه
 دتتلك اليت األجنبية ادلؤسسات مع االحتكاك خالل من اجلديدة، والتقنيات للخربة اجلزائريُت ادلسَتين اكتساب  -

 .كتها يف عمليات اإلدارة والتنظيماجلزائرية إضافة إىل مشار  شأهنا إضافة قيمة للمؤسسات من حديثة تسيَتية وسائل
 ما وىو احمللي، السوق يف التقوقع من بدال العادلي السوق إىل التوجو ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات على البد  -

 ابحًتام األسواق ىاتو لغزو استغالذلا وزلاولة األسواق الدولية يف ادلتواجدة الفجوات بدراسة االىتمام ضرورة يعٍت
 .للبالد الصعبة العملة در من تتمكن حىت السوق، ذلذا جيدة بدراسة القيام و اجلودة معايَت

 متابعة على يساعدىا شلا و ادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات قطاع لتمويل جديدة مصادر لتوفَت اجلزائرية الدولة سعي  -
 .لذلك الالزمة األموال على لتوفرىا نظرا اتهنشاطا رلاالت وتوسيع مستمرة بصفة اتهنشاطا
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 25/28دورها يف االقتصاد�ت املغاربية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، واملتوسطة وتطور  املشروعات الصغرية

 .  2003ماي 

 دمحم عبد احلميد بصل، مقالة بعنوان: املشروعات الصغرية واملتوسطة يف مواجهة التحد�ت التمويلية، احململة من املوقع    -

.http://www.megaupload.com/d=YDVCTPL6 :03/12/2019، �ريخ التحميل.  

 معاجلة مشكلة البطالة بني الشباب يف الدول العربية، عبد العزيز مجيل خميمر، أمد عبد الفتاح، دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف -

 .2000اإلدارية، مصر ، شورات املنظمة العربية للتنمية  من

عبد الكرمي الطيف، واقع وآفاق تطورات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اإلصالحات: حالة االقتصاد اجلزائري، رسالة ماجيستري،   -

 .2002جامعة اجلزائر، التسيري، لوم االقتصادية وعلوم كلية الع

م نصر الدين بن نذير، االبداع التكنولوجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلو   -

 . 2002التسيري، جامعة اجلزائر، 

http://www.ulum.nl/


 .1998األردين، عمان، كليفورد.م.بومباك، أسس إدارة األعمال التجارية الصغرية، مركز الكتب    -

، جامعة عثمان خللف، دور ومكانة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية، مذكرة ماجستري، معهد العلوم االقتصادية  -

 .1995اجلزائر، 

 .2000زين العابد بن أسامة، إدارة األعمال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -

   .2004الصغرية واملقاولة والتزام املواقف العامة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  أنور طلبة، العقود  -

 .2000شوقي �جي جواد، كاسر نصر املنصور، إدارة املشروعات الصغرية، دار حامد للنشر، عمان،  -

 .2005عمان،  سعاد �ئف الربنوطي، إدارة األعمال الصغرية، أبعاد للر�دة، دار وائل للنشر، -

 .2002دمحم هيكل، مهارات إدارة املشروعات الصغرية، القاهرة،   -

 .2006شر والتوزيع، عمان عبد الستار دمحم العلى، فايز صاحل النجار، الر�دة وإدارة األعمال الصغرية، دار حامد للن  -

 .عدون، اقتصاد املؤسسة، دار احملمدية العامة، الطبعة الثانية، دون ذكر سنة النشر صر دادي� -

 .2002توفيق عبد الرحيم يوسف، إدارة األعمال التجارية الصغرية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -

ع واالبتكار وتدعيم تنافسية املؤسسات الصغرية بن عنرت عبد الرمحن، رمحاين أمساء، دور براءة االخرتاع يف محاية وتشجيع اإلبدا  -

 .2010مارس  14/15سطة ، اجلزائر، امللتقى العريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتو سطة: حالة اجلزائر، مداخلة ضمن واملتو 

علوم �دية، إنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية، حالة اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد ال قويقع  -

 .2001االقتصادية جامعة اجلزائر، 

هد العلوم االقتصادية، ، منشورات مع 11دمحم اهلادي مباركي، املؤسسات املصغرة: املفهوم والدور املرتقب، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  -

 .1999جامعة قسنطينة، 

 .2005هوشيار معروف، دراسات يف التنمية االقتصادية، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  -

، مبحافظة جدة ماجد عبد هللا القصيب، أساليب جديدة لتنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة، ورقة عمل الغرفة التجارية الصناعية -

 .2008السعودية،

إبراهيم بن صاحل القر�س، عن التجربة اليا�نية يف دعم وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة، مأخوذ من التقرير املختصر حول الرب�مج  -

 .2002جانفي  21/25اليا�ين ملنظمة الشرق األوسط، طوكيو،  لتدرييب الذي نظمه مركز التعاونا

ت آمأخوذة من امللتقى الثالث للمنش جمموعة البنك اإلسالمي يف تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة، دور البنك اإلسالمي للتنمية، -

 .2005مارس  05/06الصغرية واملتوسطة للمنطقة الشرقية، 

ملكة، ، مأخوذة دراسة مشروع إنشاء هيئة عامة لدعم وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف امل مركز تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة،  -

 .2005مارس  05/06واملتوسطة للمنطقة الئرقية، امللتقى الثالث للمنشآت الصغرية من 

دمحم راتول، بن داودية وهيبة، بعض التجارب الدولية يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: الدروس املستفادة، مداخلة ضمن  -

 17/18الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، املؤسسات تقى الدويل حول متطلبات �هيل املل

 .2006أفريل 

 لبحريي نصرية، بوعروج ملياء، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مداخلة ضمن امللتقى الرابع حول املؤسسات الصغرية -

 .2008أفريل  13/14االقتصادية يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سكيكدة،  واملتوسطة كرهان جديد للتنمية 

عمران عبد احلكيم، إسرتاتيجية البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: دراسة حالة البنوك العمومية بوالية املسيلة، رسالة  -

 .2007التسيري، جامعة املسيلة، االقتصادية، وعلوم  ختصص إسرتاتيجية، كلية العلوم ماجستري

غرية دمحم عبد احلليم عمر، التمويل عن طريق القنوات التمويلية الغري الرمسية، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الص -

 .2003ماي  28/  25االقتصاد�ت املغاربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، واملتوسطة وتطور دورها يف 

 .2000دراسات نظرية وتطبيقية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -دمحم عبد العزيز عجمية، إميان عطية �صف، التنمية االقتصادية -

 .1999دمحم صاحل احلناوي، إبراهيم إمساعيل سلطان، اإلدارة املالية والتمويل، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -



 .2000الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  -

 بولعيد بعلوج، التمويل التأجريي كأحد صيغ التمويل اإلسالمي، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة -

 .2003ماي  25/28سيري، جامعة سطيف، وعلوم التاملغاربية، كلية العلوم االقتصادية وتطورها ودورها يف االقتصاد�ت 

بن عاتق حنان، صاري زهرية، التمويل عن طريق اإلجيار كإسرتاتيجية  لتغيري التمويل املصريف،مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الرابع حول  -

مارس  15/16لية، جامعة فيالدلفيا، األردن، األعمال يف مواجهة حتد�ت العوملة، كلية العلوم اإلدارية واملار�دة واإلبداع، اسرتاتيجيات ال

2005. 

ة بوز�ن دمحم ، خالدي خدجية، التمويل اإلسالمي: فرص وحتد�ت، ، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغري  -

 .2003ماي  25/28عة سطيف، االقتصاد�ت املغاربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامواملتوسطة وتطورها ودورها يف  

 .2000االقتصاد وعوامل التنمية يف اإلسالم، دار هومة، اجلزائر،  مبادئرشيد محيدان،  -

 .دمحم عبد احلليم عمر، مقالة بعنوان: أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغرية، جامعة األزهر، مصر، دون ذكر سنة النشر -

شحاتة، مقالة بعنوان: صيغ التمويل العقاري املعاصرة يف ميزان الشريعة اإلسالمية (اجلائز واملنهي عنه شرعا) مصر دون  حسني حسني -

�ريح    egyptmortgagehome.comfiles.phpfile=islamic finance 884272448.pdfاحململة من املوقع:  ذكر سنة النشر،

 07/07/2019حميل: الت

سلطاين دمحم الرشيد، حسني رحيم، مناذج من التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: املضاربة، السلم، االستصناع، مداخلة  -

حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاد�ت واملؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية،   مة ضمن فعاليات امللتقى الدويلمقد

 .2006نوفمرب  21/22قتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، كلية العلوم اال

صاحل صاحلي، مصادر وأساليب متويل املشاريع الكفائية الصغرية واملتوسطة يف إطار نظم املشاركة، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول  -

علوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاد�ت املغاربية، كلية ال

 .2003ماي  25/28

 حسني رحيم، االستصناع (أو املناولة الصناعية) يف املصارف اإلسالمية، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول املناولة كاختيار لدعم تنافسية -

 .2007نوفمرب  07/08التسيري، جامعة �جي خمتار، وآفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ة االقتصادية: واقع، حتد�ت املؤسس

بيان هاين حرب، املشروعات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية املستدامة، مداخلة ضمن امللتقى العريب اخلامس للصناعات الصغرية  -

 .2010مارس  14/15زائر واملتوسطة ، اجل

ة يف االقتصاد اجلزائري، ندوة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب، صاحل صاحلي، أساليب تنمية املشروعات الصغرية واملتوسط -

جانفي  18/22اإلشكاليات وآفاق التنمية، ورشة العمل بعنوان: تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

2004. 

ة وسطة وسبل تفعيل دورها يف اجلزائر، ورقة عمل بعنوان املشروعات الصغري ) علي دمحم قابوسة، معوقات تنمية املؤسسات الصغرية واملت -

اللييب يف التنمية وسوق العمل، ضمن مؤمتر �يئة بيئة األعمال إلجناح املشروعات الصغرية واملتوسطة ، واملتوسطة كأدوات لدمج الشباب 

 .2009أكتوبر  13مركز تنمية الصادرات، ليبيا،

ل الدين، املشروعات الصغرية: الفرص والتحد�ت، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية اهلندسة، سيد الكاسب، مجال كما -

، احململة من املوقع: جامعة القاهرة، دون ذكر سنة النشر

1pdf-Chapter-PDF...2-.egsubpagestraining...SMEwww.pathways.cu.edu   ريخ�

 .28/07/2019التحميل: 

شبايكي سعدان، معوقات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

 .2002أفريل  9-8االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة األغواط، ودورها يف التنمية، خمرب العلوم 

عثمان خللف، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة  -

 .2004اجلزائر، 

http://www.pathways.cu.edu.egsubpagestraining...sme-pdf...2-chapter-1pdf/


املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية العلوم  زويتة دمحم الصاحل، أثر التغيريات االقتصادية على ترقية قطاع  -

 .2006/2007اجلزائر، قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اال

 .1999علي السلمي، املفاهيم العصرية إلدارة املنشآت الصغرية، دار غريب للطباعة،  -

، مشكالت املشروعات الصغرية واملتوسطة وأساليب تطويرها ودعم قدرا�ا التنافسية، مداخلة عبد الرمحن بن عنرت، عبد هللا �لو�س -

املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطور دورها يف االقتصاد�ت املغاربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ضمن الدورة التدريبية حول متويل

 .2003ماي  26/28التسيري، جامعة سطيف، 

كش حول اإلدارة الرشيدة واالستثمار، املؤمتر الوزاري لدول شرق األوسط ومشال إفريقيا والدول األعضاء يف منظمة التعاون إعالن مرا  -

 ،ً احململة من املوقع:2009نوفمرب  23املؤمتر الوزاري، مراكش، اململكة املغربية، تنمية االقتصادية، املعتمد خالل وال

http://www.oecd.orgdataoecd221844143614.pdf   :2019جوان  �29ريخ التحميل.  

 أبو بكر مصطفى بعريه، أنس أبو بكر بعريه، ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة، حبث مقدم ضمن مؤمتر التنمية املستدامة، ليبيا ، دون -

 ذكر سنة النشر، احململ من املوقع:

http://unpan1.un.orgintradocgroupspublicdocumentsunpanunpan038762.pdf  ريخ�

 .2019جوان  29التحميل: 

دون ذكر بلد  ،لصغرية واملتوسطة يف دول خمتارةواملتوسطة(دراسة مقارنة لربامج تطوير املؤسسات امقالة بعنوان: تطوير املؤسسات الصغرية  -

، احململة من املوقع: 2008أفريل  7النشر، 

08.pdf-4-www.sme.ly...Countries%20BENCHMARK%20Arabic%20Final%207 

 .2019جوان  �29ريخ التحميل: 

عويل، ورقة عمل حول: سياسات واسرتاتيجيات تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة �لسلطنة، وزارة التجارة ) صالح بن هالل امل -

 حمملة من املوقع،  2008أوت  29الصغرية واملتوسطة، عمان، ديرية العامة لتنمية املؤسسات والصناعة وامل

css.escwa.org.lbsdpdpresentation3-4-Nov072-5-Oman.pdf  جوان  29التحميل: �ريخ

2019.  

برودي نعيمة، التحد�ت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ومتطلبات التكيف مع املستجدات العاملية، مداخلة  -

ة شلف، أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعمن امللتقى الدويل حول متطلبات  ض

 .2006أفريل  17/18

يونس قرار، تسريع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ملخص مداخلة مقدمة ضمن امللتقى   -

 .2010مارس  14/15اجلزائر، يب للصناعات الصغرية واملتوسطة، العر 

 .2005اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، محد إمساعيل بالل، نظم املعلومات اإلدارية، الدار  -

 . 2006آليات وإجراءات �هيل املؤسسات ص و م يف اجلزائر، مداخلة ضمن ملتقى سبق ذكره، شلف  نصرية قوريش، -

 رضا جاوحدو، عبد الطيف بلغرسة، آ�ر السياسية والنقدية واملالية عن �هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مداخلة ضمن ملتقى سابق، -

 .2002األغواط، 

 .،2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية  -

 .2003، 1نبيل دمحم مرسي، اإلدارة االسرتاتيجية، تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس، ط -

: يوسف بومدين " إعادة �هيل املؤسسات شرط ضروري الجناح الشراكة االقتصادية و مفتاح القدرة التنافسية" نقال موقع -

www.sarambite.dz  

 مكتبة احملاضرات والبحوث وامللتقيات والكتب يف جمال العلوم االقتصادية.   -

 .2008): "ملحص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة 2009ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي ( -

http://www.oecd.orgdataoecd221844143614.pdf/
http://unpan1.un.orgintradocgroupspublicdocumentsunpanunpan038762.pdf/


 جمال جذب االستثمار األجنيب املباشر" دراسة تقييمية على املوقعساحل دمحم " جتربة اجلزائر يف     -

www.forum.univbiskra.net      
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