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 أهدي هذا العمل املتواضع:

  الذي ضحى كثريا لكي أصل إىل أعلى مراتب النجاح، وكان وال يزال مثلي األعلى و قدويت يف هذه إىل

 احلياة، والدي العزيز "رمحه اهللا" و أدخله فسيح جنانه ...

 عمرها.والديت الكرمية أطال اهللا يف ة اليت كانت و ال زالت تضيء دريب، إىل الشمع 

 .إىل شريك حيايت زوجي الذي كان سندا يل يف إمتام هذه املذكرة حفظه اهللا و رعاه 

   عمره يف طاعته.ّ و قرة عيين ولدي آدم عبد القادر حفظه اهللا و مدإىل فلذة كبدي 

 .إىل أغلى ما يف الوجود إخويت و أخوايت فيصل، راضية، طاهر، ماجدة، علي، حنان، و إىل أوالدهم 

 .إىل مجيع أفراد عائليت الثانية، عائلة "بن محو" و على رأسهم الوالدين الكرميني أطال اهللا يف عمريهما 

 كل من يعرفين من قريب و من بعيد  إىل. 

 



 كلمة شكر وتقديـــر

وصل  ،فيتني إلمتام هذا العمل املتواضعاحلمد هللا عز وجل الذي أنعم علينا بنور العقل ووهبين القوة واإلرادة الكا

 اهللا عليه و سلم " ىسلم على حبيبنا و نبينا شفيع األمة اإلسالمية " سيدنا حممد صلاللهم و 

 :أتوجه جبزيل الشكر وعظيم التقدير و االمتنان 

 األستاذ املشرف الربوفيسور " يوسفي رشيد " حفظه اهللا و رعاه، لقبوله اإلشراف على هذا العمل، و  إىل

على نصائحه القيمة اليت مل يبخل علينا هبا، و على مجيل صربه و حسن تواضعه، و أسأل اهللا أن يزيده هبذه 

 اخلصال احلميدة رفعة و نورا.

 وفروا لنا من وقتهم رغم  سننال شرف مناقشتهم هلذا العمل املتواضع و الذين إىل جلنة املناقشة الذين

 .انشغاالهتم الكثرية

 و مدوا لنا يد العون و مجيع املعلومات و ملناجم، الذين استقبلونا باحرتام، إىل كل عمال وزارة الصناعة و ا

سات باملديرية العامة للمؤسسات الصغرية مدير الدرا ، مرادعريف  ، و أخص بالذكر السيداإلحصائيات املطلوبة

 .و املتوسطة

  إىل عمال الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة بالعناصر اجلزائر العاصمة، و خنص بالذكر

على مساعدهتم لنا يف احلصول على  رئيس قسم التوجيه و االستقبال ساملي خالد، بونوة زينب ، و فارس بوكراع

 املعلومات الالزمة.

 املستوى اجلامعي. إىلكل األساتذة الذين سامهوا يف حتصيلي العلمي من املستوى االبتدائي   إىل 

 .و إىل كل من ساعدنا و شجعنا و لو بكلمة طيبة 

 شكرا لكم.                                                                                                       
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خللق  احملفزيشهد العامل اليوم اهتماما بالغا بالتنافسية، فقد أضحت لغة العصر و موضوع الساعة، فهي 

السياسية و اجلغرافية و االقتصادية بني دوله، وتقاربت و اإلبداع يف عامل تالشت احلواجز  املزيد من العطاء

األسواق يف خمتلف دول العامل لتشكل سوقا عامليا موحدا،كما تسعى املؤسسات االقتصادية فيه إىل كسب مزايا 

العاملة يف نفس نشاطها االقتصادي، كما تعد التنافسية من بني الدوافع الرئيسية تنافسية عن غريها من املؤسسات 

يف ظل تشكل تكتالت اقتصادية عمالقة و منظمات عاملية، مثل و كل هذا  تأهيل املؤسسات االقتصاديةل

 .د األورويبااملنظمة العاملية للتجارة و االحت

فنظرا للدور الذي تلعبه املؤسسات االقتصادية عامة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة خاصة و اليت تعترب 

االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معظم اقتصاديات  الدول، فقد ازداد احملرك األساسي القتصاديات

اليت حتتلها يف ظل  اإلسرتاتيجيةالدول النامية، نظرا للدور الذي أصبحت تؤديه هذه املؤسسات وكذا املكانة 

، فاجلزائر و كغريها من الدول سعت إىل باالقتصاد العاملي التحوالت و التغريات اإلقليمية والدولية املتسارعة

االلتحاق باالقتصاد العاملي  و هذا عن طريق عقد اتفاق شراكة بني عدة أطراف دولية حماولة بذلك االستفادة 

 .من جتارب الدول املتقدمة و كذا من خمتلف برامج الدعم اليت تقدمها هذه األخرية هلا 

ية يف العامل جعلت هذا النوع من املؤسسات يف حمك مواجهة منافسة إال أن التحوالت االقتصادية اجلار       

شديدة من قبل مؤسسات الدول املتطورة خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتميز بقدرة عالية على اخرتاق 

للتجارة ودخوهلا األسواق و التأثري يف الزبائن، و ذلك بعد إقبال اجلزائر على مغامرة االنضمام إىل املنظمة العاملية 

 اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب. 

كما أن الشراكة األجنبية يف اجلزائر اعتربت من احملاور التنموية الكربى لتحقيق كفاءة وفعالية املؤسسات 

 و من أهم مواضيع الساحة الدولية و الساحة احمللية. الصغرية واملتوسطة

 الصغرية للمؤسسات كبري دحت متثل اجلزائري و العاملي االقتصاد هبا متيز اليت الراهنة التطورات هذه كل إن     

 األجنبية للشركات شديدة منافسة من واجهته ملا هذا احمللية، السوق يف مكانتها فقدت حيث اجلزائرية، واملتوسطة

 من واملتوسطة الصغرية باملؤسسات النهوض الضروري من أضحى فقد لذا إقليمها، داخل منها األوروبية خاصة

 لزيادة تنافسية قدرات و مزايا اكتساب و الشديدة املنافسة ملواجهة املالئمة الوسائل خمتلف توفري و تطويرها خالل

 بعد اخلارجي العامل على اجلزائرية لألسواق االقتصادي واالنفتاح التحرر بعد خاصة واإلنتاجية، السوقية حصصها

 على الضروري من أصبح االقتصادية التغريات هذه وملواكبة العاملية، املنظمات إىل االنضمام و االتفاقيات إبرام

 اليت املخاطر من التقليل و التغريات هذه من باالستفادة هلا يسمح أن شأنه من ما كل توفري على العمل الدولة
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 أصبح بذلك و التغريات، هذه ظل يف كربى رهانات يشكل التنافسية اكتساب أن حيث ،اقتصادها هلا يتعرض

 االندماج من لتتمكن العاملية اجلودة مستوى إىل مبنتجاهتا الرقي اجلزائرية املتوسطة و الصغرية املؤسسات هدف

 .بامتياز الدويل الصعيد على تنافسية اكتساب من ميكنها مما العاملي، االقتصاد يف إجيابيا

 جو إىل إلعادهتا واملتوسطة الصغرية باملؤسسات خاصة برامج مؤخرا الدولة سطرت اهلدف هذا لتحقيق وسعيا

 احلديثة اإلصالحات إطار يف اجلزائرية االقتصادية املؤسسات تأهيل بربامج يعرف ما وهذا والعاملية، احمللية املنافسة

 حتقيق على تساعد الربامج هذه كون منها اإلنتاجية خاصة سواء، حد على اخلاصة و العمومية املؤسسات لرتقية

كما قامت بإصدار مجلة من القوانني قصد تشجيع االستثمار خارج قطاع احملروقات و  . والتنمية والفعالية الكفاءة

من بني األساليب  االستفادة من برامج الدعم و التعاون الدولية املوجهة هلا ، فالشراكة األجنبية تعد هي األخرى

من خالل تطوير املعرفة و اكتساب التكنولوجيا احلديثة و  القادرة على الرفع من تنافسية املؤسسات اجلزائرية

 متكينها من الدخول لألسواق العاملية بسهولة.

 إشكالية الدراسة: -1

 :كلة البحث من خالل التساؤل التايلشإمكانية حتديد متبعا ملا سبق تربز  و     

االستغالل الفعال لمختلف  إلى أي مدى يمكن تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية من خالل

 ؟ راكة األجنبيةشبرامج التأهيل المبرمة في إطار ال

 األسئلة الفرعية: -2

 :الفرعية املكملة للتساؤل الرئيسيكما ميكن إضافة بعض التساؤالت 

 ؟ ما مدى مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري -

 ؟ الصغرية و املتوسطة اجلزائريةما هو واقع سياسة تأهيل املؤسسات  -

 تعمل على ترقية تنافسية و تأهيل املؤسسات اجلزائرية؟هل توجد برامج وطنية  -
  للمؤسسات؟ التنافسية القدرة رفع يف دور للتأهيل هل -

 ؟ما هي خمتلف برامج التأهيل املربمة يف إطار الشراكة األجنبية  -

 :فرضيات الدراسة -3

 :قصد اإلجابة على األسئلة السابقة سننطلق من الفرضيات التالية 

 مسامهة ضئيلة يف االقتصاد اجلزائري.ؤسسات الصغرية و املتوسطة تساهم امل -
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 وبقاء استمرارية هلا تضمن معايري و ملؤشرات اكتساهبا خالل من املؤسسة تنافسية رفع يف التأهيل برامج متساه -

 .العاملية و احمللية األسواق يف مكانتها

 أهمية الموضوع: -4

فرض على املؤسسات  اخلارجي الذي شهدته السنوات األخرية،إن انفتاح االقتصاد اجلزائري على العامل       

و جديدة مل تكن تتعامل معها سابقا، فكان نتيجة هذا  ،اجلزائرية العمل يف بيئة أعمال ذات متغريات إضافية

رسة من خالل دخول مؤسسات دولية، و شمواجهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية منافسة  ،االنفتاح

هذا الدخول هلذه املؤسسات يكون بطريقة أقل صعوبة مما كان يف املاضي، و هذا يندرج ضمن عقود الشراكة 

ما يعين اإللغاء التدرجيي  ،ارةإىل املنظمة العاملية للتجاملرتقب خاصة مع دول االحتاد األورويب، و االنضمام 

للحواجز اجلمركية أمام املنتجات و املؤسسات الواردة من اخلارج، و هنا تكمن عملية التعامل مع هذه املتغريات 

و بغية محاية هذا القطاع قامت اجلديدة بالطريقة اليت تضمن العيش للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية، 

 سواء حملية أو دولية و هذا ما سيتم تناوله يف موضوعنا. تأهيليةعدة برامج  الدولة اجلزائرية بتبين

 حدود الدراسة: -5

 على ما يلي: ترتكز الدراسة يف هذا البحث

 معرفة وضعية املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية، ومدى مسامهتها يف االقتصاد اجلزائري. -

تطور تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية، وضرورة قيام الدولة اجلزائرية بتبين إجراءات تعمل من  -

 اجلديدة. االقتصادخالهلا على حتسني تنافسيتها و متكينها من غزو األسواق الدولية يف إطار خريطة 

االقتصادية اجلزائرية و الصغرية و املتوسطة دراسة أهم الربامج الوطنية اليت تعمل على حتسني تنافسية املؤسسات  -

 منها، مع التطرق جلميع اإلجراءات املتخذة لالستفادة منها و النتائج اليت حققتها هاته الربامج منذ انطالقها.

دراسة أهم الربامج اليت أبرمت يف إطار الشراكة األجنبية و معرفة النتائج اليت حققتها يف قطاع املؤسسات  -

 ملتوسطة اجلزائرية.الصغرية و ا

التطرق ألهم الربامج و السياسات الداعمة لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية يف إطار التعاون  -

 الدويل.

مل حتدد فرتة زمنية معينة للدراسة، ولكن ميكن سرد خمتلف التطورات اليت أمست قطاع املؤسسات االقتصادية  -

و حىت آخر النتائج و  2000نها، منذ االنطالق الفعلي لربامج التأهيل سنة اجلزائرية و الصغرية و املتوسطة م

 .2016اإلحصائيات املقدمة لسنة 
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  الهدف من الدراسة: -6

 إن اهلدف من هذه الدراسة يكمن يف النقاط التالية:

 اإلجابة على التساؤالت و دراسة الفروض املقدمة إلثبات صحتها أو نفيها.  -

      باملعوقات واإلحاطة االقتصادية التنمية يف دورها وإبراز واملتوسطة الصغرية املؤسسات على لتعرفا -

 .هلا تتعرض اليت واملشاكل       

 .الصغرية و املتوسطة اجلزائرية االنضمام ملختف براجمهاو دراسة دوافع املؤسسات  عملية التأهيلحماولة فهم  -

 اجلزائرية. الصغرية و املتوسطةاملؤسسات  تأهيلمعرفة مقومات و عوائق عملية  -

 اجلزائرية، بغرض الصغرية و املتوسطة يف املؤسسات او مدى تطبيقه التأهيل وخمتلف براجمهالوقوف على واقع  -

 الولوج إىل األسواق الدولية. زيادة تنافسيتها و

يـــة خاصـــة يف ظـــل حتريـــر التجـــارة حتديـــد إمكانيـــات اجلزائـــر للـــدخول يف اتفاقيـــات شـــراكة مـــع املؤسســـات األجنب  -

اخلارجية وتوقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب وذلك قصد االستفادة من اخلربات واملـؤهالت والتكنولوجيـا الـيت 

 متلكها املؤسسات األجنبية إضافة إىل رؤوس األموال ومصادر التمويل املختلفة.

ية مــن خــالل بــرامج التأهيــل املســطرة وحتديــد نتــائج هــذه حتليــل أهــداف وإجــراءات تأهيــل املؤسســات االقتصــاد  -

 الربامج.

 المنهجية المتبعة:  -7

 هذا البحث: إعداداعتمدنا على املنهجية التالية يف 

 المنهج الوصفي: •

باملؤسسات الصغرية  تطرقنا ملختلف املفاهيم املتعلقة ، إذهج يف اجلانب النظري من الدراسةحيث استعملنا هذا املن

خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتنافسية و  األجنبية الشراكةب ملختلف املفاهيم املتعلقة هي األخرىو املتوسطة اجلزائرية و 

 . و التأهيل

 المنهج التحليلي: •

من قبل اهليئات  طبقة يف اجلزائر اعتمادا على الوثائق املقدمةامل التأهيلبرامج و يستعمل هذا املنهج يف حتليل نتائج 

 املعنية و بعض املراجع .

 :أسباب اختيار الموضوع -8

 لقد مت اختيارنا هلذا املوضوع لعدة أسباب موضوعية وأمهها ما يلي:



العامة المقدمة  
 

 ه
 

يتميز العصر احلايل بتزايد حدة املنافسة وتنامي ظاهرة العوملة كما تزايد اهتمام الـدول واملؤسسـات بإقامـة   -

ـــة التحالفـــات والتكـــتالت قصـــد  ـــا نفكـــر يف البحـــث عـــن الســـبل الكفيل مواجهـــة ظـــاهرة املنافســـة األمـــر الـــذي جعلن

مبواجهــة املنافســة العامليــة واللحــاق بركــب التطــور االقتصــادي مــن خــالل تبــين مــنهج الشــراكة األجنبيــة والســعي وراء 

ائريــة للصــمود حتقيــق التعــاون والتكتــل مــع املؤسســات القويــة كــل هــذا مــن أجــل إعطــاء دفــع جديــد للمؤسســات اجلز 

 أمام املنافسة األجنبية.

اســـتعدادها لتحريـــر جتارهتـــا اخلارجيـــة مـــن خـــالل و  إن توقيـــع اجلزائـــر التفـــاق الشـــراكة مـــع االحتـــاد األورويب  -

طلبهــا لالنضــمام إىل املنظمــة العامليــة للتجــارة وســعيها إلقامــة منطقــة تبــادل حــر ســيؤدي إىل تزايــد املخــاطر احمليطــة 

رية بسبب عدم تكافؤ القوى بني املؤسسات اجلزائرية واملؤسسات األجنبيـة وخاصـة األوروبيـة منهـا باملؤسسات اجلزائ

 األمر الذي يستدعي البحث عن وسيلة من شأ�ا ختفيف الفوارق املوجودة بني الطرفني.

طة إن ســعي العديــد مــن الــدول إىل تطبيــق بــرامج لتأهيــل مؤسســاهتا االقتصــادية وخاصــة الصــغرية واملتوســ  -

حيــتم علــى اجلزائــر التفكــري جــديا باالهتمــام بــربامج التأهيــل املســطرة ومتابعتهــا قصــد حتقيــق فعاليتهــا ويــتم ذلــك مــن 

خـــالل سياســـة االنفتـــاح علـــى الشـــراكة األجنبيـــة واالســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا والتقنيـــات الـــيت تكتســـبها املؤسســـات 

 األجنبية.

 :الدراسـات السابقـة -9

كمـا باجلديد حيث مت التطرق إليـه يف عـدة دراسـات سـابقة،   املؤسسات الصغرية و املتوسطة ليسإن موضوع تأهيل 

ولكـن اجلديـد فيـه هـو تقـدمي نظـرة شـاملة حـول  يعترب هذا البحث مبثابة تكملة وتعميق لبعض الدراسات اليت سبقته

ل اآلليــات الــيت قامــت هبــا الدولــة و كــذا حــو  أمهيــة املؤسســات الصــغرية و املتوســطة يف النهــوض باالقتصــاد اجلزائــري

اجلزائريــة حلمايــة هــذا القطــاع احلســاس مــن خــالل الــربامج التأهيليــة ســواءا الوطنيــة أو الــيت أبرمــت يف إطــار الشــراكة 

ومــن بــني الدراســات الــيت تناولــت اجلوانــب املتعلقــة مبوضــوع ، األجنبيــة، وإعطــاء حوصــلة حــول نتــائج هاتــه الــربامج

 جند:و التأهيل الشراكة األجنبية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و 

حســـني حيـــي، قيـــاس فعاليـــة بـــرامج تأهيـــل املؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة يف اجلزائـــر " أطروحـــة دكتـــوراه، لعـــام  -

، جبامعــة تلمسان،ســعى الباحـــث مــن خالهلــا إىل تقيـــيم سياســات تأهيــل املؤسســـات املطبقــة مـــن 2012-2013

املغرب العريب، كما قام الباحث بإجراء دراسة حتليلية لربامج التأهيل املتناولة يف كل من تـونس و املغـرب  طرف دول

 .  2012-1995اليت كانت متوفرة لديه، خالل الفرتة   و اجلزائر على حسب املعطيات اإلحصائية

 



العامة المقدمة  
 

 و
 

) جبامعـة 2010لعـام ( أطروحـة دكتـوراه "الشراكة األورومتوسطية و تأهيل املؤسسـات االقتصـادية"  ناصر بوعزيز -

أيــن اهــتم بدراســة اآلثــار االقتصــادية ملنطقــة التبــادل احلــر األورومتوســطية علــى املؤسســات   -عنابــة –بــاجي خمتــار 

إضــــافة إىل اآلثـــــار  ر املتوقعــــة علـــــى التوازنــــات الكليــــةحتديـــــد أهــــم اآلثــــا معاالقتصــــادية للبلــــدان العربيــــة املتوســــطية،

إىل الشـروط االقتصــادية  وملســتوى اجلزئـي وباألسـاس علــى القطـاع االقتصـادي والعمالــة واألجـور، االقتصـادية علـى ا

 الالزمة لنجاح اتفاقيات الشراكة واإلجراءات اإلدارية واالقتصادية املتخذة يف هذا الشأن.

أطروحة  -جلزائردراسة حالة ا –خللف عثمان، " واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و سبل دعمها و تنميتها  -

)، انصبت أهداف  2003/2004( غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر دكتوراه

هذه الدراسة على حماولة الوقوف على أهم اخلصائص اليت جتعل من هذا النوع من املؤسسات قطاعا قائما بذاته، 

صادية العاملية على الدور الذي ميكن أن تلعبة املؤسسات الصغرية و وحماولة معرفة و دراسة تأثري التحوالت االقت

 املتوسطة، خصوصا بالنسبة للجزائر.

هيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، إال أننا و مـن خـالل السابقة قد تناولت فكرة تأ على الرغم من أن الدراسات 

دراستنا هذه حاولنـا التطـرق لعمليـة التأهيـل بصـفة أدق مـع التعـرف علـى مجيـع مراحلـه و اهلياكـل االداريـة الـيت تتبـىن 

شــراكة هاتــه العمليــة و مجيــع الــربامج الوطنيــة اخلاصــة بتأهيــل املؤسســات الصــغرية و املتوســطة، و كــذلك يف إطــار ال

التعريــف بكــل برنــامج و األجنبيــة أيــن قمنــا بــالتطرق لــربامج التأهيــل املربمــة يف إطارهــا و يف إطــار التعــاون الــدويل مــع 

 حماولة حتليل النتائج اليت توصل هلا.

 صعوبات البحث: -10

الكبري للكتب  االفتقارباألساس يف  هذا البحثتكمن املـشكلة األساسية اليت واجـهتين يف طريق إعدادي       

اليت تعاجل موضوع املؤسسات الصغرية و املتوسـطة يف اجلزائر، األمـر الذي دفعين إىل التنقل بني اهليئات و اجلهـات 

الوصية على هذا القـطاع، أما املشكـل الكبري فيتمّثل يف تضـارب و تناقض بعض املعـطيات اإلحصائية املتـعلقة 

 يف توثيـق بعضها. ةمرتدد ، مما جعلين الربامج التأهيليةب

من خالل ما مت تقدميه و بغرض اإلحاطة جبميع جوانب الدراسة قمنا بتقسيم حبثنا هذا خطة البحث :  -11

 إىل أربعة فصول على الشكل التايل:
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 ز
 

واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، فهذا الفصل مثل جزءا من اجلانب النظري الفصل األول: 

حيث تصمن خمتلف املفاهيم و املعايري املستخدمة يف حتديد  مفهوم هلذا النوع من املؤسسات، كما مت للدراسة، 

 إبراز األمهية و الدور االقتصادي و االجتماعي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و أهم العراقيل اليت تعرتضها.

األسس النظرية و الدوافع املؤدية للشراكة اإلطار النظري للشراكة األجنبية، أين تضمن خمتلف الفصل الثاني: 

األجنبية، و معرفة خمتلف أشكاهلا، و تصنيفاهتا، كما تطرقنا فيه كذلك ملختلف توجهات الشراكة يف ظل تغريات 

 احمليط الدويل.

 تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية مفتاح للقدرة التنافسية، حاولنا من املعنون بالفصل الثالث:

خالل هذا الفصل حتديد مفهوم التنافسية بصفة عامة ( أبعادها، شروطها، أنواعها و شروط جناحها)، كما حاولنا  

كذلك حتديد خمتلف املفاهيم املتعلقة بعملية التأهيل، مع إبراز أهدافه و شروط عملية التأهيل يف املؤسسات 

مؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل التوجه حنو الشراكة الصغرية و املتوسطة، و كذا معرفة املتطلبات التنظيمية لل

 األجنبية.

بعدمنا قمنا بزيارة ميدانية لكل من وزارة الصناعة و املناجم و الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و  الفصل الرابع:

نا حتليلها و التطرق حصولنا على بعض املعطيات املتعلقة بربامج التأهيل املربمة يف إطار الشراكة األجنبية، حاول

 .اهلدف منه و أسبابه و أهم النتائج املتوصل هلا إبرازمع  حدالكل برنامج على 

 



زائرالج في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات واقع األول                                               الفصل  
 

8 
 

 تمهيد:

يزداد االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معظم اقتصاديات الدول النامية، نظرا للدور الذي  

إذ انه ،  اإلقليمية والدوليةأصبحت تؤديه هذه املؤسسات وكذا املكانة اإلسرتاتيجية اليت حتتلها يف ظل التحوالت 

و خالل العشريتني األخريتني استطاعت املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن تربهن على فعاليتها االقتصادية يف 

ترقية النشاط االقتصادي و الرقي بأدائها، وذلك رغم التحوالت االقتصادية اليت مر هبا العامل، فهي تلعب دورا 

قتصاديات الدول نظرا للخصوصيات اليت تتميز هبا كمرونة اإلدارة و القدرة على هاما و أساسيا يف النهوض با

فضال عن كو�ا العمق  ،ت العاملية و األزمات االقتصاديةالتحكم يف شروط اإلنتاج و قدرة جتاوهبا مع التحوال

 .ة اجلنسياتاالسرتاتيجي للمؤسسات الكبرية و كو�ا أيضا النواة الرئيسية لكثري من الشركات املتعدد

ها تفقد اكتسبت املؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية بالغة يف النشاط االقتصادي و االجتماعي جعل 

وره الفعال يف دحمط أنظار العديد من املفكرين و الباحثني االقتصاديني الذين أمجعوا على حيوية هذا القطاع و 

 حتقيق التنمية الشاملة.  

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ماهية األول:المبحث 

انتشر مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة انتشارا واسعا يف خمتلف دول العامل، حيث تشكل هذه         

املؤسسات حيزا مهما و كبريا من النشاط االقتصادي، وهي ال تقل أمهية عن املؤسسات الكبرية بل تعترب 

 ميليا للعديد من املؤسسات الكبرية.املؤسسات الصغرية و املتوسطة مدخال تك

 المعايير المستخدمة لتحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : المطلب األول

، و ذلك باعرتاف ختتلف التعاريف و املفاهيم املتعلقة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة و تتباين من دولة ألخرى  

و باختالف إمكاناهتا و قدراهتا و كذا ظروفها االقتصادية و االجتماعية و هذا العديد من املؤلفني و الباحثني، 

 لعل من أهم األسباب اليت أدت إىل اختالف مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ما يلي :

 النمو:ف درجة اختال -أ

الصناعية و البلدان إن التفاوت يف درجة النمو يقسم العامل إىل جمموعات متباينة، أمهها البلدان املتقدمة    

النامية، وينعكس هذا التفاوت على مستوى تطور التكنولوجيا املستعملة يف كل دولة و أيضا يف وزن اهلياكل 

فاملؤسسة اليت  ،1االقتصادية ، ويرتجم ذلك يف اختالف النظرة إىل هذه املؤسسات  و اهلياكل من بلد إىل آخر

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية العلوم واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها: دراسة حالة الجزائر خللف عثمان،  1 

 . 4، ص 2004االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر ، 
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شروط النمو االقتصادي و االجتماعي تتباين  أنكما  ة يف دولة أخرىتعترب كبرية يف دولة ما ميكن أن تكون صغري 

 1من فرتة ألخرى، أي أن املؤسسة الكبرية ميكن أن تتحول ملؤسسة صغرية يف وقت الحق.

 :اختالف النشاط االقتصادي -ب

املمارس النشاط االقتصادي يالحظ اختالف كبري و عدم جتانس للمؤسسات االقتصادية، وهذا أمام اختالف     

 2 : ثالثة قطاعات رئيسية من قبل كل منها، إال أ�ا قد صنفت إىل

الطبيعية كالزراعة والصيد واستخراج  واردامل تعمل على استغاللجمموعة املؤسسات اليت و يتضمن قطاع أولي : -

 اخلامات كعنصر أساسي .

و تطويرها إلنتاج السلع، وخلق ألولية اعلى حتويل املواد  املؤسسات اليت تعمل و يتضمن جمموعة ثان : قطاع  -

 .القيمة املضافة

يتضمن املؤسسات التجارية، و هي املؤسسات اليت ال تنتج بل تبيع و توزع املنتجات  و قطاع ثالث : -

 املصنعة،وهي املؤسسات اليت تقوم بتقدمي اخلدمات مثل: التوزيع ، التخزين، النقل، خدمات ما بعد البيع...اخل.

من  إذحسب كثافة اليد العاملة و حجم االستثمارات الذي يتطلبه كل نشاط، كما أ�ا ختتلف كذلك    

، لذا جند هنالك عدة الصعب حتديد مفهوم موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أمام تنوع النشاط االقتصادي

 معايري تصنيف معتمدة.

 تعدد معايير التصنيف:  -ج

املتوسطة، كما  الصغرية و للمؤسسات موحدعيق حتديد مفهوم اليت توجود عدد هائل من املعايري و املؤشرات    

و هكذا نالحظ أنه قد يكون للتعريف أكثر من شكل ، يف اختيار املناسب هلا خيلق تعدد املعايري صعوبات كبرية

و منظور، وقد خيتلف أيضا من دولة إىل أخرى و من مناخ اقتصادي إىل آخر، و رغم كل ما سبق مت اجناز 

إجياد تعريف دقيق و شامل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و ذلك العديد من الدراسات و األحباث حملاولة 

 ها كما يلي :و اليت ميكن إجياز  املعايري الكمية و النوعية باالعتماد على جمموعة من

 

                                                           
 .17 ،16ص ص،2008،ر القاهرة الطبعة األوىل شايرتاك للن كالت تمويلها،شالصغيرة و المتوسطة و مالمؤسسات رابح خوين، رقية حساين،  1 

2 L'économie d'entreprise, cours économies d’entreprises, publier sur le site digischool, le 15 sep 
2009, p 02. https://www.doc-etudiant.fr.  
.  
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 المعايير الكمية : -1

فهي هتتم بتصنيف املؤسسات اعتمادا على  ،أكثر املعايري استخداماأهم و لكمية من تعترب املعايري ا     

لسهولة ظرا جمموعة من اخلصائص الكمية اليت ميكن استخدامها ألغراض إحصائية وتنظيمية و ذلك ن

كما أ�ا ختص جمموعة من املؤشرات التقنية االقتصادية و جمموعة أخرى من ،احلصول عليها و مجعها

 ومن بني هذه املعايري جند : املؤشرات النقدية،

 :مالمعيار عدد الع -أ

وهو من املؤشرات اليت تتميز بالسهولة و الثبات النسيب، لكن على الرغم من هذه السهولةّ إال أن هناك من      

يرى وجوب توخي احلذر يف استعمال هذا املؤشر، ألن االعتماد املطلق على هذا املعيار قد يؤدي إىل تصنيف 

لية مؤسسات كبرية بالنظر إىل تلك خاطئ للمؤسسات، حيث تعترب على أساسه املؤسسات ذات الكثافة العما

اليت تعوض هذه الكثافة العمالية بالكثافة الرأمسالية و التكنولوجية كما أن هنالك عوامل أخرى جيب توخي احلذر 

يف استعماهلا مثل ظاهرة عدم التصريح بالعمال و كذا اشتغال أفراد العائلة يف املؤسسات العائلية مع كو�م عمال 

 1 يف مؤسسات أخرى.

  :المستثمر معيار رأس المال -ب

يعتمد هذا املعيار كثريا يف حتديد حجم املشروعات الصناعية، حبيث إذا كان حجم رأس املال املستثمر كبريا      

اعتربت املؤسسة كبرية، أما إذا كان صغريا نسبيا اعتربت املؤسسة صغرية أو متوسطة، مع األخذ بعني االعتبار 

إطار تناول املعايري الكمية كما جتدر اإلشارة إىل أن هنالك من الدول من  دولة، لكلدرجة النمو االقتصادي 

 2 تعتمد باإلضافة إىل هذه املعايري املنفردة على معايري أخرى مزدوجة مثل معيار العمالة و رأس املال املستثمر معا.

 :معيار العمالة و رأس المال -ج

و يعترب معيار مزدوج، يعتمد يف حتديد املشروعات الصناعية و التجارية املختلفة، وذلك باجلمع بني املعياريني      

السابقني أي معياري العمالة و معيار رأس املال يف معيار واحد يعمل على وضع حد أقصى لعدد العمال، جبانب 

  3.الصناعية الصغرية مبلغ معني لالستثمارات الرأمسالية الثابتة يف املشروعات

 
                                                           

، املكتبة املصرية للنشر و التوزيع، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريأمحد رمحوين،  1 
 .15، ص2011الطبعة األوىل، 

 .15نفس املرجع السابق، ص  2 
 .16ص نفس املرجع السابق، 3 
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 معيار حجم اإلنتاج/ حجم المبيعات: -ه

حجم النشاط اإلنتاجي للمنشأة و قدرهتا التنافسية يف األسواق، و يعاب هذا تعطي املبيعات صورة عن      

املعيار أنه يف ظروف تراجع األسواق و اخنفاض املبيعات ألسباب خارجة عن إرادة املنشأة، لن يكون باإلمكان 

عن  تكوين صورة حقيقية عن حجم و إمكانات و طاقات املنشأة، لن يكون باإلمكان تكوين صورة حقيقية

حجم و إمكانات و طاقات املنشأة اليت تكون معطلة، باإلضافة للتغري و التذبذب بدرجة أكرب من تقلبات عدد 

  1العمال و حجم االستثمار املشار إليهم سابقا. 

  المعايير النوعية : -2

كافية، لتوضيح تسمى أيضا املعايري النظرية، السوسيولوجية أو التحليلية، وباعتبار املعايري الكمية غري   

املؤسسات الكبرية، فإنه يتم إدراج معايري نوعية تربز  احلدود الفاصلة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة و

فهي جمموعة من املؤشرات اليت مت حتديدها لتعرب عن  .2خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل أدق

صفات أو خصائص معينة، مىت ما توفرت اعتربت املؤسسة صغرية متوسطة أو كبرية وليس من الضروري توفرها 

  3مجيعا، ولكن من املهم توفر بعضها.

 : معيار المسؤولية -أ

ميثل املتصرف الوحيد الذي يقوم باختاذ القرارات حسب هذا املعيار فإن صاحب املؤسسة باعتباره مالكا هلا،     

و تنظيم العمل داخل املؤسسة و حتديد منوذج التمويل  و التسويق اخل، و بالتايل فإن املسؤولية القانونية و اإلدارية 

 4 تقع على عاتقه و حده.

  :معيار الشكل القانوني  -ب

كذا مصادره و حجمه، فعادة ما تأخذ املؤسسات يتوقف شكل املؤسسة القانوين على طبيعة رأس املال و      

الصغرية و املتوسطة شكل املشاريع العائلية و الشركات التضامنية أو الوكاالت، أو شركات التوصية باألسهم، و 

 1 لكن عادة ال تكون يف شكل شركة ذات أسهم.
                                                           

   ، دار صفاءاألصول العملية و العملية إلدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطةأمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان،  1
 .19للنشر و التوزيع، األردن،ص 

التمويل اإلسالمي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (نظرة  ،طييب عبد اللطيف، بوزيد عصام ،قريشي حممد األخضر 2
 .04، صامللتقى الوطين حول إسرتاتيجية التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، والزكاة)استشرافية الستخدام أموال الوقف 

، يف: امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، واقع وآفاقشهرزاد زغيب، ليلى عيساوي،  3
 .                                                                           172األغواط، ص -م، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي2002أفريل  9-8واملتوسطة ودورها يف التنمية، 

 .17ص ، مرجع سبق ذكره،  الجزائريالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد أمحد رمحوين،  4 
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 السوق: حصة المؤسسة من معيار  -ت

املؤسسة بالسوق كونه اهلدف الذي تؤول إليه منتجاهتا فهو يعترب هبذا بالنظر إىل العالقة احلتمية اليت تربط      

حجم هذه املؤسسة باالعتماد على وز�ا و أمهيتها داخل السوق الذي كلما كانت حصة املؤسسة  مؤشرا لتحديد

تنشط  حظوظها وفرية كلما اعتربت هذه املؤسسة كبرية، أما تلك اليت تستحوذ على جزء يسري منه و فيه كبرية و

 2 حمدودة فتعترب صغرية أو متوسطة. يف مناطق و جماالت

  :المعيار التكنولوجي -ث

حسب هذا املعيار فإن املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي تلك املؤسسات اليت تستعمل أساليب إنتاجية     

 3 .من ناحية التكنولوجيا بسيطة مقارنة مع املؤسسات الكربى

 : معيار درجة االستقاللية المالية  -ج

من رأس ماهلا و لكن  % 50املؤسسة الصغرية و املتوسطة هي اليت تكون مستقلة، أي أ�ا متلك على األقل      

  .يف بعض الدول قد تكون النسبة أقل من ذلك

و مهما كان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من تعاريف خمتلفة يف خمتلف البلدان ، فإن وجود تعريف واضح و 

 : 4حمدد داخل البلد الواحد هو ضروري و ذلك من أجل 

 زيادة كفاءة الربامج و االمتيازات املقدمة هلا ، -

 ترشيد استخدام املوارد املالية و ضمان وصوهلا للهدف ،  -

 الدراسات و املقارنة بني الوحدات لنفس القطاع ،تسهيل  -

 التعامل بوضوح مع املشاريع الدولية املعنية بالتمويل ، -

 .جمال دعم و مساندة هذه املشاريع تسهيل التنسيق بني  اجلهات و املشاريع يف  -

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
   .15، ص2013، دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة خبابة عبد اهللا،  1
 .17ص ، مرجع سبق ذكره،  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريأمحد رمحوين،  2
 .16، مرجع سبق ذكره، ص  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامةخبابة عبد اهللا،  3 
 ص ،مرجع سبق ذكره، دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في االقتصاديات النامية و معوقات تنميتها لرقط فريدة، بوقاعة زينب، بوروبة كاتية،  4 

03. 
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 المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمطلب الثاني: بعض التعاريف المعتمدة لتحديد مفهوم 

ختتلف اآلراء حول وجود تعريف حمدد و دقيق و شامل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث خيتلف      

منوها و مستوى التعريف من دولة إىل أخرى باختالف إمكاناهتا و قدراهتا  االقتصادية و االجتماعية و مراحل 

 بإدراج التعريف املعتمد يف اجلزائر .مث نقوم لبعض الدول  تعار يفالتقدم الفين هبا ، وهلذا سنقوم بتقدمي 

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

 كما حسبلكل بلد تعريف خاص به و ذلك حسب املستوى االقتصادي، االجتماعي و التكنولوجي،  

لف عليها يف حتديد التعريف، و فيما يلي ميكن مالحظة االختالف يف خمت املعتمداملعايري الكمية و النوعية 

 :تعاريف الدول  و املتمثلة يف 

 تعريف الواليات المتحدة األمريكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -

، فإن املؤسسات تالذي نظم إدارة هذه املؤسسا 1953نون املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعام حسب قا     

و إدارهتا بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر  امتالكهاالصغرية و املتوسطة هي ذلك النوع من املؤسسات اليت يتم 

على معياري املبيعات و عدد العاملني لتحديد تعريف أكثر  اعتمدعلى جمال العمل الذي تنشط يف نطاقه، و قد 

 1 تفصيال فقد حدد القانون هذه املؤسسات كما يلي:

 مليون دوالر كمبيعات سنوية؛ 5إىل 1مؤسسات اخلدمات و التجارة بالتجزئة من  •

 مليون دوالر كمبيعات سنوية؛ 15إىل  5مؤسسات التجارة باجلملة من  •

 عامل أو أقل. 250سسات الصناعية عدد العمال ؤ امل •

 المملكة المتحدة (بريطانيا):  -

 لصغري و املتوسط بأنه ذلك الشروعاملشروع ا 1985عرف قانون الشركات الربيطاين الذي صدر عام 

 2 الشروط التالية :الذي يستويف شرطني أو أكثر من 

 مليون دوالر أمريكي . 14حجم  التداول السنوي ال يزيد عن  –أ        

 مليون دوالر أمريكي . 65،5حجم رأمسال مستثمر ال يزيد عن  –ب       

 .مواطن   250املوظفني ال يزيد عن عدد العمال و  –ج       

 
                                                           

 .20مرجع سبق ذكره، ص ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريأمحد رمحوين،  1 
 . 25، ص2007،  املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، والمتوسطة الصغيرةإدارة وتنمية المؤسسات  نبيل جواد ، 2 
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 كــندا:  -

 500مستثمرات جتارية هدفها الربح و هي تضم أقل من تعرف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بأ�ا  

من املؤسسات يف كندا،  % 96مليون دوالر ، و هذه املؤسسات متثل  50 أقل منحصيلة سنوية ، و هلا عامل

 غري املنظمات التعريف هذا يستثين،كما 2004مليون مؤسسة حسب إحصائيات سنة  1.4أي ما يقدر ب 

 1 .والتعاونيات ، التابعة والشركات ، واملستشفيات ، التعليمية واملؤسسات ، العامة واهليئات ، الرحبية

 : للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانتعريف  -

17Fالـمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاع نشاطها ورأس املال والعمالة  كما يلي اليابان صنفت

2: 

 مليون ين 300يفوق عامل، ورأمساهلا ال  300قل من أالصناعة والنقل: تشغل  •

 مليون ين 100عامل، ورأمساهلا ال يفوق  100قل من أالتجارة باجلملة: تشغل  •

 مليون ين 50عامل، ورأمساهلا ال يفوق  100من  قلأاخلدمات: تشغل  •

 مليون ين. 50عامل، ورأمساهلا ال يفوق  50من  قلأالتجارة بالتجزئة: تشغل  •

 : ياألوروبتعريف االتحاد   -

االحتاد األورويب إىل حتديد تعريف موجه و دقيق ألنواع املؤسسات الصغرية و املتوسطة باجلزائر و هذا قد سعى 

إذ يستخدم التعريف عدد العاملني واإليراد السنوي  ،لغرض االستفادة من برامج اإلعانة و التعاون و الدعم املوجه

 3لالستقاللية كما يلي:ول، وكمعيار نوعي أو إمجايل األص

عامل، و متتلك رقم أعمال من  250إىل  50عرفت املؤسسة املتوسطة على أ�ا تلك املؤسسات اليت تضم من " 

عامل و ال يتجاوز رقم  49 -10هي تلك املؤسسات اليت تضم من  مليار دج، و املؤسسة الصغرية 2إىل  200

 1-9ملؤسسات اليت تشغل من �ا مجيع اعلى أ (TPE)مليون دج، كما عرف املؤسسات املصغرة  200أعماهلا 

 .مليون دج" 20عمال، مع رقم أعمال ال يتجاوز 

 

 

                                                           
1 Allan Riding, Barbara Orser , les petites et  moyennes entreprises du Québec , Programme de 
recherche sur le financement des PME , CANADA , Août 2007 , P01 
2 Nadine Levratto، La PME objet frontière: analyse en termes de cohérence entre l’organisation 
interne et le marché، Communication au colloque Les PME dans les sociétés contemporaines de 
1880 à nos jours، Université de Paris 1 Panthéon/Sorbonne 20 et 21 janvier 2006، p 04. 
3 Khalil ASSALA, PME en Algérie : de la création a la mondialisation, 8eme  congrès international 
francophone en entrepreneuriat et PME ( CIFEPME), p03.  
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 تعريف البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: -

الصغرية و املتوسطة باستخدام معيار عدد العمال و الذي يعترب معيارا مبدئيا، البنك الدويل املشروعات  فيعر    

عامال، وهناك العديد من دول العامل اليت تستخدم هذا  50توظف أقل من و تعترب املنشأة صغرية إذا كانت 

 املعيار لتعريف املنشآت الصغرية و املتوسطة.
19F

1 

  :الهند  -

كانت اهلند تعتمد يف تعريفها للمؤسسات الصغرية و املتوسطة على معيار رأس املال املستثمر و عدد العمال،     

عامال، مما أدى إىل عدم املساعدة يف التخفيف من حدة البطالة، و من  50حبيث وضعت حد أقصى ال يتجاوز 

بقصر التعريف على رأس املال وحده و بالتايل أصبحت املؤسسات تعترب صغرية  1967مث قامت احلكومة سنة 

و بدون  دوالر أمريكي) 1.000.000ألف روبية (ما يعادل  750 أو متوسطة يف اهلند إذا مل يتجاوز رأس ماهلا

 2 وضع حد أقصى لعدد العمال الذين توظفهم املؤسسة.

 :المغرب -

 التعريف الذي وضع من طرف اللجنة هناك عدة تعاريف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و لكن سنأخذ   

Fالفرعية املكلفة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة 

3.  

 ،عامل 200عدد العاملني فيها ال يتجاوز  •

 50مليون درهم يف مرحلة النمو و  20 التأسيس،ماليني درهم يف مرحلة  5رقم أعماهلا اقل من  •

 مليون  درهم يف مرحلة النضج.

 تونس:  -

 4 :يالحظ يف تونس أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن تعريفها بأحد املسارين التاليني   

 شخص ؛ 50عدد املستخدمني أقل من   •

                                                           
دار و مكتبة احلامد للنشر و  التنمية،المشاريع الريادية الصغيرة و المتوسطة و دورها في عملية ليث عبد اهللا القهيوي، بالل حممود الوادي،  1 

 .15، ص 2012التوزيع، األردن، 
 .21، صمرجع سبق ذكره ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري أمحد رمحوين،  2 

3 Les PME au Maroc éclairage et propositions , document du travail n°50 , Ministère de l’économie 
et des finances – direction de la politique économique général , royaume du Maroc , Mars 2000 , P03 

ختصص :اقتصاد ،كلية ، أطروحة دكتوراه،  قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول المغرب العربيحسني حيي،  4 
 .  40العلوم االقتصادية العلوم التجارية و علوم التسيري ،جامعة تلمسان، ص 

  * - PME : Les petites et les moyennes entreprises , TPE : Les très petites entreprises . 
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 مليون دينار تونسي. 1من مبلغ استثمار أقل  •

أو معايري للتفرقة بني املؤسسات الصغرية  ، تونس ال يوجد تعريف رمسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةيفو لكن 

و كل التعاريف اليت استخدمت اعتمدت على   )* PME-TPE واملؤسسات املصغرة ( ،من جهةو املتوسطة 

 خمططات التمويل هلذه املؤسسات . 

 املتعلق بتمويالت الصندوق الوطين لرتقية احلرف و املهن الصغرية  : 814-94األمر :   -

FONAPRAM: Fonds National de Promotion de l’Artisanat e des Petits Métiers)( 

 50000املتوسطة : " بأ�ا تلك املؤسسات اليت ال تتجاوز تكاليف استثماراهتا  يعرف املؤسسات الصغرية و

 دينار تونسي" . 

: املتعلق برتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة و من خالل صندوق الرتقية و الالمركزية  484 -99األمر   -

 )  FOPRODI: Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle (الصناعية 

: " بأ�ا تلك املؤسسات اليت جمموع استثماراهتا أقل من ة للقطاع الصناعييعرف املؤسسات الصغرية و املتوسط

  ثالثة ماليني " .

  مصر : -

نشاط لشخص أو يعرف قانون الصناعات الصغرية واملتوسطة يف مصر املؤسسة الصغرية بأ�ا:" كل  

أكشر يعملون حلساهبم، و يكون للمشروع صفة االستقاللية يف امللكية و اإلدارة، ويقل عدد العمال فيه عن مائة 

 1.عامل و يقل رأس مال املشروع عن مليون جنيه، وتقل قيمة األصول الثابتة به بدون األراضي و املباين"

 : السعودية -

و ال تتجاوز موجوداهتا اإلمجالية مليون لایر  ،عمال 10اقل من املؤسسات الصغرية هي اليت توظف   

فهي اليت  أما املؤسسات الكبرية ،عامال 49-10روعات املتوسطة هي اليت يعمل فيها مابني شو امل ،سعودي

 .عامال 50توظف أكثر من 

 

 

 

                                                           
 .16صمرجع سبق ذكره،  ،لتحقيق التنمية المستدامةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة آلية خبابة عبد اهللا،   1 
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 العمال): يوضح تعريفات بعض الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد 01جدول (ال

 المؤسسات المتوسطة المؤسسات الصغيرة اسم الدولة

عامل 20أقل من  أسرتاليا عامل 100أقل من    

عامل 100أقل من  فلندا عامل 500أقل من    

عامل 49إىل غاية  اليونان عامل 500إىل  50من    

عامل 100إىل  51من  إيطاليا عامل 300إىل  101من    

عمال 9إىل  1من  هولندا عامل 100إىل  10من    

عامل 99إىل غاية  الربتغال عامل 500إىل  100من    

عامل 200أقل من  إسبانيا عامل 500إىل  201من    

عامل 50إىل  1من  سويسرا عامل 200أقل من    

عامل 99إىل  1من  اململكة املتحدة عامل 500إىل  100من    

عامل 20أقل من  تايوان عامل 100أقل من    

عامل 10أقل من  تايالندا عامل 100أقل من    

عامل 20إىل  1من  أملانيا عامل 100إىل  21من    
نحو بناء نموذج لترشيد القرارات  -دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية:عبد الوهاب دادن،  المصدر

 .259م، ص2007/2008أطروحة دكتوراه (غري منشورة)، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،   المالية،

 : في الجزائرتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

دمة صغرى، ال يوجد تعريف دقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فاملؤسسات اليت تعترب يف الدول املتق      

على غرار خمتلف دول العامل حاولت ف تعتربها الدول النامية كربى، كما يوجد أكثر من تعريف يف الدولة الواحدة.

إعطاء تعريف واضح لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث كان هذا من خالل عدة حماوالت  اجلزائر 

 كاآليت:

 :  المحاولة األولى -

تلك اليت تضمنها التقرير اخلاص بربنامج تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة  كانت أكثر وضوحا و هي    

 1:حيث يرى أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي كل وحدة إنتاج

 ،مستقلة قانونيا •
                                                           
1   Ministère de l’industrie et de l’énergie, plan de développement de la PME ( 1972-1974 ) , 1977 , 
p14 .   
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 عامل، 500تشغل أقل من  •

 10ائها استثمارات أقل من  مليون دج و يتطلب إلنش 15من حتقق رقم أعمال سنوي أقل  •

 دج. مليون

 و قد تأخذ هذه املؤسسة أحد األشكال التالية :

 ،ات والئية وبلدية )املؤسسات التابعة للجماعات احمللية ( مؤسس •

 ،فروع املؤسسات الوطنية •

 ،الشركات املختلطة •

 ،املؤسسات املسرية ذاتيا •

 .التعاونيات •

 . 1972من سنة  اابتداءو يفرتض أن كل من رقم األعمال و االستثمارات الثابتة خيضعان لعملية إعادة تقييم 

 المحاولة الثانية: - 

للهندسة و تنمية املؤسسات أما احملاولة الثانية لتعريف هذه املؤسسات تقدمت هبا املؤسسة الوطنية  

مبناسبة امللتقى األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، حيث يرتكز التعريف املقرتح على املعيارين  ة،اخلفيف

                   :1الكميني ، اليد العاملة و رقم األعمال ، فتعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة على أ�ا تلك املؤسسة اليت

 ،عامل 200تشغل أقل من  •

 .مليون دج 10 قق رقم أعمال أقل منحت •

 المحاولة الثالثة :  -

أما هذه احملاولة فتتمثل يف التعريف املقرتح أثناء امللتقى الوطين حول تنمية املناطق اجلبلية يف إطار الدراسة        

اليت تقدم هبا السيد رابح حممد بلقاسم حتت عنوان " عناصر التفكري حول مكانة املؤسسات الصناعية الصغرية 

إىل املؤسسات الصغرية ة يف االقتصاد اجلبلي " و يرتكز على املعايري النوعية  حبيث ينظر الباحث واملتوسط

/ أو وحدة للخدمات الصناعية ذات حجم صغري تتمتع بالتسيري املستقل و " كل وحدة إنتاج  واملتوسطة على أ�ا

 2".حملية (والئية أو بلدية) ؤسساتتأخذ إما شكل مؤسسات خاصة أو مؤسسات عامة ، و هذه األخرية هي م

                                                           
 .33مرجع سبق ذكره،ص  كالت تمويلها،شالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرابح خوين، رقية حساين،  1 
 .34مرجع سبق ذكره، ص كالت تمويلها،شالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرابح خوين، رقية حساين،  2 
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 المحاولة الرابعة :  -

 .2001مت اعتماد تعريف رمسي جاء مبوجب قانون توجيهي صادر عن رئيس اجلمهورية سنة  أين    

و الذي يتضمن القانون التوجيهي ترقية  2001ديسمرب  12املمضى يف  01-18فانطالقا من القانون رقم 

: " تعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة، 1منه أين مت تعريفها الصغرية و املتوسطة ، ويف املادة الرابعة  املؤسسات

 :  كل مؤسسة    مهما كانت طبيعتها القانونية بأ�ا مؤسسة إنتاج السلع و / أو اخلدمات "

 شخصا ؛ 250إىل  1تشغل من  -    

) 500دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة ( )2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري ( -    

 مليون دينار ،

فما أكثر من قبل مؤسسة أو  % 25أي كل مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا  مبقدار تستويف معايري االستقاللية  -    

 جمموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق  عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة . 

من نفس القانون لتبني احلدود بني هذه املؤسسات فيما بينها ، و اجلدول املوايل يلخص  7،  6،  5مث تأيت املواد 

 هذه املفاهيم .

 ) : تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري02الجدول (
 رقم األعمال عدد العمال  الصنف

  (مليون دينار) 
 السنوية  جمموع امليزانية

 دينار)(مليون 

 م.د. 10 م.د.  20أقل من   . 9عامل إىل  1من  مؤسسة مصغرة 

 م.د. 100 م.د. 200أقل من  .49إىل  10مابني  مؤسسة صغرية 

 م.د. 500و  100مابني  مليار.د. 02م.د و  200مابني .250إىل  50مابني  مؤسسة متوسطة

 .2001التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لسنة  القانون :المصدر

 المتوسطة لمؤسسات الصغيرة و ا التطور التاريخي: المطلب الثالث

خاصة بعد  ،يف العديد من دول العامل يف منتصف السبعينات باملؤسسات الصغرية و املتوسطةم تزايد االهتما    

ملا أثبتته من قدرة على ظهور خمتلف األزمات يف تلك الفرتة، أين أصبحت هاته املؤسسات يف تزايد وهذا نظرا 

                                                           
 ، صالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  2001ديسمرب  15، تاريخ  77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد   1 

  .05،06ص ، 
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أزمة البطالة اليت عرفت آنذاك، و املسامهة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية، مر التوجه  مسامهتها يف احلد من

  بعدة مراحل أمهها:إىل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف العامل

 فترة الحربين العالميتين: التطورات الحاصلة في  -1

امتدت هذه الفرتة حوايل ثالثني سنة، تتالت فيها املعارك و احلروب و ختللتها أزمات كثرية، هذا ما أثر على      

احلياة االقتصادية سلبا و أوقف ديناميكيتها و أفشل النشاط املقاواليت، مما أدى لتناقص هائل للمقاولني و 

املعايري االقتصادية الكلية ( كاإلنتاج ، إقدامهم على خلق مؤسساهتم بكل أشكاهلا و أحجامها، لتشهد 

االستثمار ، االستهالك ، االدخار ....) تراجعا، فدول أوروبا مبجملها ( أرض معارك احلربني ) تناقص ناجتها 

ممتدة إىل  1929ومل تلبث حىت وقعت يف خماض الالزمة العاملية  1926إىل  1913الداخلي اإلمجايل من سنة 

 1 .الثيناتأوائل الث

 التطورات االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية : -2

العاملي بعد احلرب العاملية الثانية بعدة مظاهر خصت أساسا البلدان األوروبية و الواليات  متيز االقتصاد    

 2املتحدة األمريكية نذكر أمهها فيما يلي: 

خالل تبين أسرع و أحسن السبل لذلك، فربز متطلبات إعادة بناء أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية و ذلك من  -

النقاش يف تلك الفرتة حول جتنيد كافة الطاقات و اإلمكانيات املتاحة مبا فيها املؤسسات املصغرة، الصغرية و 

 املتوسطة منها؛

روز للبلدان الرأمسالية املتطورة و بداية بروز تباين يف النمو االقتصادي فيما بينها، وب يالتطور غري املتساو  -

الواليات املتحدة األمريكية و اليابان و أملانيا الغربية (سابقا)، كقوى اقتصادية و تراجع مكانة كل من اجنلرتا، 

فرنسا و البلدان األخرى، حيث أصبحت الثورة العلمية و التقنية تلعب دورا كبريا يف هذا التباين خاصة باعتماد 

كان للمؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا كبريا يف حتقيقها بفضل أساليب تسيري حديثة و تكنولوجيا متطورة، إذ  

 ديناميكيتها العالية و قدرهتا الكبرية على اإلبداع اليت تتميز هبما.

 أزمة السبعينات:  -3

                                                           
جامعة ابو ختصص تسويق دويل، ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بن محو عبد اهللا 1 

 .70، ص 2010بكر بلقايد، تلمسان، 
يف علوم  أطروحة دكتوراه علوم، مع اإلشارة لحالة الجزائر ،دور البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمساح طلحي،  2 

 .16، ص 2013/2014مالية، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي،  التسيري، ختصص
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اليت أفرزت ظاهرتني يف احلياة االقتصادية ، إذ أن الرواج و السلطة  اللذان متتعت هبما املؤسسات الضخمة يف  و

اتسمت بنمو  انتعشت فيها احلياة االقتصادية و أين 1973غاية  و إىل 1944 يةا(أي مع � اجملدثالثينية 

أخذ يف التقهقر ، مما أجربها على تقليص أحجامها و تغيري منها) اقتصادي قوي حقق الكفاءة السيما الصناعية 

لتضطر  1975.تفاقمت األزمة حوايل  اسرتاتيجياهتا اليت تقوم على التنويع و االنتشار و منها من انسحبت متاما

الشركات الكربى إلعادة هيكلتها، تقليص أحجمها و مباشرة  نشاطات جديدة اصغر حجما متخلية على عدة 

نشاطات كانت متارسها . أسفرت فرتة السبعينات عن حتمية وضع حدود األحجام الكبرية للمؤسسات، اليت  

لتعقد هيكلتها و أنشطتها، و اضمحل االعتقاد الذي كان كانت تسبب مشاكل  فيما خيص صعوبة تسريها 

سائدا و املتعلق بقوة  و سلطة احلجم الكبري، فمن أجل احلفاظ على مكانتها كثريا ما كانت تلجا لالندماج فيما 

بينها، لكن اثبت الدراسات أن ذلك لن حيسن من وضعيتها إذ ال يعترب عامل تفوق و جناح كما كان مرجو، من 

مؤسسة   33من خالل تتبعه لعمليات دمج ) Porter Michael(الدراسات تلك اليت قام هبا  بورتر أهم  

منها مل تنجح و اضطرت  % 53، خلص إىل أن 1980إىل غاية  1950أمريكية كربى يف الفرتة املمتدة من 

»  small isربوفيسور مشوكلر بعنوانمع ظهور كتاب الكذلك حيث تغريت هذه القناعة  1.نسحابلال

» fulbeauti ،عموما، 2.فلم تعد الصناعات الكربى متثل رمزا للتصنيع و التطور التكنولوجي و النمو االقتصادي

النامجة عن  أدت أزمة السبعينات للتوجه حنو املؤسسات الصغرية و املتوسطة من أجل تدارك تفاقم املشاكل

األزمات اليت تضررت منها املؤسسات الضخمة، مما أدى الرتفاع درجة البطالة و تسارع نسب التضخم، ضعف 

االستثمار و النمو، استدعى ذلك ضرورة  تفطن احلكومات لالهتمام  باملبادرات االقتصادية اخلاصة ، من اجل 

تنميتها و ترقيها، ملدى قدرهتا على التحكم مع خلق و تأسيس مؤسسات صغرية و متوسطة و كذا املسامهة يف 

( أي  1970 – 1962متغريات احمليط و عدة ميزات داخلية و خارجية، فعلى سبيل اإليضاح يف الفرتة 

لتعود بعد ذلك إىل الساحة االقتصادية مربزة  % 40األزمات) شهدت املؤسسة الصغرية و املتوسطة تقهقر بنسبة 

، مستخدمة يد عاملة تصل  1984-1972مابني  % 7.26الفرنسي لرتتفع  بنسبة  أمهية ثقلها يف االقتصاد

 3قرابة نصف احلجم اإلمجايل للعمالة .

 أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و العراقيل التي تعترضها المبحث الثاني:
                                                           

 .72، ص  مرجع سبق ذكره، تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،بن محو عبد اهللا 1 
شهادة دكتوراه علوم، ختصص: تسيري أطروحة مقدمة لنيل إستراتيجية التطوير في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية، عمار مجعي،  2 

 .30، ص 2011، -باتنة-املؤسسات، جامعة احلاج خلضر
 .73ص  ،مرجع سبق ذكره ،تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،بن محو عبد اهللا 3 
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و املتوسطة فهي متتلك دورا  ميكننا أن نتغاضى عن األمهية االقتصادية أو االجتماعية للمؤسسات الصغرية ال     

فعاال يف تطوير العديد من اقتصاديات الدول، من خالل مسامهاهتا يف إنشاء مناصب عمل، و تنويع النسيج 

االقتصادي و التكنولوجي عن طريق تنمية اإلنتاج احمللي، و تنمية و تنويع الصادرات األمر الذي أدى بالعديد من 

 ها االقتصادي، كما أ�ا ال ختلو من العراقيل و املشاكل اليت ترتصدها.دول العامل إىل اعتمادها يف نسيج

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  مميزات: المطلب األول

تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف اقتصاديات الدول سواءا املتطورة أو النامية، إذ أ�ا تعد     

أ�ا تساهم يف تطوير االقتصاد احمللي و التصدير يف أغلب احلاالت، كما أ�ا مصدرا رئيسيا خللق اليد العاملة كما 

جتعلها قادرة على التأقلم مع املتغريات االقتصادية احمليطة هبا، و متكنها من اليت  من اخلصائصمبجموعة  تتميز 

 فيما يلي:  هاتلخيص أمه، ميكن ولالدفع بعجلة التنمية االقتصادية ملختلف الد

 ال حيتاج إىل رأس مال كبري مقارنة باملؤسسات الكبرية واحتياجاهتا من خدمات البنية األساسية  إنشائهاإن  -

قليلة، كذلك احتياجاهتا من األدوات و مستلزمات اإلنتاج بسيطة نسبيا، إذ و أنه غالبا ما تعتمد املؤسسات 

  1و املوارد الطبيعية املتاحة داخل اجملتمع احمللي .الصغرية واملتوسطة يف إنتاجها بشكل أساسي على اخلامات احمللية 

اخنفاض احلجم املطلق لرأس املال الالزم إلنشاء املشروعات الصغرية و املتوسطة، و ذلك يف ظل تدين حجم  -

 2املدخرات هلؤالء املستثمرين يف املشروعات الصغرية و املتوسطة.

إداري، كو�ا تدار من قبل شخص واحد يف غال األحيان تفتقر املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل هيكل  -

 3مسؤول إداريا و ماليا  وفنيا.

متتلك املؤسسات الصغرية و املتوسطة عنصر السهولة يف إنشاءها من جراء اخنفاض مستلزمات رأس املال  -

قيق منفعة املطلوب إلنشائها، حيث أ�ا تستند يف األساس إىل جذب و تفعيل مدخرات األشخاص من أجل حت

أو فائدة تليب من خالهلا حاجات حملية يف أنواع متعددة من النشاط االقتصادي، وهذا ما يتناسب و البلدان 

  4النامية، نتيجة لنقص املدخرات فيها بسبب ضعف الدخل.

                                                           
 . 170، ص1997، ِمؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية اقتصاديات الصناعة والتصنيعحممد حمروس إمساعيل،   1 
مرجع  ،األصول العملية و العملية إلدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، 2 

 .41ص سبق ذكره،
 .65ه، ص 1432م/2011الطبعة األوىل  ، عمان، ، دار الراية للنشر والتوزيع،األردنالجديد في إدارة المشاريع الصغيرةسيد سامل عرفة ، 3 
، الدورة التدريبية التجربة الجزائرية التنموية في الجزائر وإستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةامساعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي،  4 

 . 04، ص2003ماي  28-25 ،اجلزائرحول متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، سطيف، 
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اخنفاض حجم اإلنتاج األمر الذي يقلل من تكاليف و أعباء التخزين و االحتفاظ باإلنتاج ملدة طويلة، غري أن  -

هذا قد خيلق مشكلة و هي عدم االستفادة من وفرات اإلنتاج بأحجام كبرية، باإلضافة إىل سرعة اإلعالم و 

التكيف بسرعة مع األوضاع االقتصادية و  سهولة انتشار املعلومة داخل هذا النوع من املؤسسات ميكنها من

    1االجتماعية . 

تويل أمهية كبرية للزبائن و أذواقهم لذلك فهي تتميز بسرعة االستجابة حلاجات السوق لصغر حجمها  و قلة  -

ختصصها، و هذا يكون إما بتغري درجة و مستوى النشاط أو طبيعته على اعتبار انه سيكون أقل  كلفة باملقارنة 

مع املؤسسات الكبرية، مما يسمح هلا باكتساب حصص سوقية ( خاصة إذا كانت هذه  األسواق ال تثري اهتمام 

 املؤسسات الكبرية ).

تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة املصدر الرئيسي لالبتكار و التجديد و تطوير اخلربات الفنية، و بالتايل إذا  -

لك القدرة التنافسية يف ظل الظروف اإلقليمية و الدولية اجلديدة فال بد هلا أن أريد هلذا القطاع يف اجلزائر أن مي

 حتسن منتجاهتا و تعزز أداءها مبختلف الوسائل و أن تلجأ لإلبداع و االبتكار .

سرعة االستجابة الحتياجات السوق، ذلك أن صغر احلجم عموما و قلة التخصص و ضآلة رأس املال كلها  -

ري درجة و مستوى النشاط أو طبيعته، على اعتبار أنه سيكون كلفة بكثري مما و تعلق األمر عوامل تسمح بتغ

 2مبؤسسة كربى.

استخدام تقنية إنتاجية أقل تعقيدا و أقل كثافة رأمسالية، وهلذا فهي تعتمد نسبيا على اليد العاملة وتعترب كعامل  -

 3لتثمني هاته األخرية.

الوحدات الصناعية اليت تقوم بإنتاج تشكيلته متنوعة من السلع خاصة االستهالكية بإمكا�ا إنشاء العديد من  -

 .4منها و هذا ما يعطيها ميزة التوزيع يف اإلنتاج الصناعي

تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة سندا كبريا للمؤسسات الكربى فهي و من خالل التعاقد من الباطن تقيم  -

لكربى، سوءا احمللية أو اخلارجية. فإىل جانب دورها كمورد هي تقوم بدور املوزعني و ارتباطات وثيقة باملؤسسات ا

                                                           
، جملة االقتصاد و اجملتمع، تصدر عن جامعة قسنطينة، العدد آفاق االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرناجي بن حسني،  1 
 .90،91ص  ، ص2004/  2
ملتقى دويل حول " متطلبات تأهيل  -بعض التجارب عرض –مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية حممد يعقويب، 2

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر. 2006أفريل  18و  17املؤسسات الصغرية  واملتوسطة يف الدول العربية "، يومي 
 .417ص  ،مرجع سبق ذكره، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، واقع وآفاقشهرزاد زغيب، عيساوي ليلى،  3 
 .174ص  ،املرجع السابق 4
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تقدمي خدمات ما بعد البيع اخلاصة بالعمالء. و عادة ما تبين املؤسسات الكبرية إسرتاتيجيتها اعتمادا على 

 1املوردين اخلارجيني الصغار، و الذين يتصفون بدرجة عالية من االعتمادية و املرونة.

بساطة التنظيم، و ذلك من خالل توزيع االختصاصات بني أقسام املشروع، التحديد الدقيق سهولة و  -

للمسؤوليات، و توضيح املهام، التوفيق بني املركزية ألغراض التخطيط و الرقابة، و بني الالمركزية ألغراض سرعة 

 2التنفيذ. 

ا الستقطاب االستثمارات األجنبية، نظرا للخصائص اليت كما تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة جماال خصب  -

 متتاز هبا، و هذا شريطة توفري التسهيالت الالزمة و التعديل املستمر يف إجراءات و قوانني االستثمار األجنيب.

هتا ، فاملؤسسات الكبرية تتحمل أخطارا كبرية نظرا حلجم استثماراقلة درجة املخاطرة بالنسبة للمؤسسات الكبرية -

 و حجم حصتها يف السوق. 

وتعترب كعامل  استخدام تقنية إنتاجية أقل تعقيدا و أقل كثافة رأمسالية، وهلذا فهي تعتمد نسبيا على اليد العاملة -

 3لتثمني هاته األخرية.

االستهالكية بإمكا�ا إنشاء العديد من الوحدات الصناعية اليت تقوم بإنتاج تشكيلته متنوعة من السلع خاصة  -

 .4منها و هذا ما يعطيها ميزة التوزيع يف اإلنتاج الصناعي

صعوبة العمليات التسويقية و التوزيعية، نظرا الرتفاع كلفة هذه العمليات، وعدم قدرهتا على حتمل مثل هذه  -

 5التكاليف. 

ؤسسات الكربى، و هذا للمؤسسات الصغرية و املتوسطة القدرة على اختيار موقعها بكل سهولة على غرار امل -

على املؤسسات الكبرية بلوغها إال بتكلفة  االنتشار يف املناطق الداخلية مقرتبة من أسواق يصعب ما ميكنها من

  .تنافسية يف هذه األسواقعلى ال أكثر قدرة ها مرتفعة األمر الذي جيعل

إنتاج سلعة واحدة، بل إ�ا منتشرة يف تساعد على تنويع هيكل اإلنتاج الصناعي ألي بلد أل�ا ال تعتمد على  -

 1معظم أمناط الصناعات و أشكاهلا املختلفة، و كذلك فإ�ا تصلح لكافة القطاعات الصناعية.
                                                           

الدورة التدريبية الدولية حول: متويل املشروعات ، مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في التنمية االقتصاديةعثمان، عثمان حسن  1 
 .06، صسطيف ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري   ،2003ماي  28 - 25املغاربية،  االقتصادياتو تطوير دورها يف  الصغرية و املتوسطة

، الدورة التدريبية حول مشكالت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أساليب تطوير قدرتها التنافسية عبد الرمحن بن عنرت، عبد اهللا بلوناس، 2
 .4ص ،2002أفريل  9-8 ،، األغواطمتويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف التنمية

 .174ص  مرجع سبق ذكره، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، واقع وآفاق شهرزاد زغيب، عيساوي ليلى، 3 
 .174ص  نفس املرجع السابق، 4
 .65، مرجع سبق ذكره، صالجديد في إدارة المشاريع الصغيرةسيد سامل عرفة ،  5 
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دقة اإلنتاج و التخصص يساعد هذه املؤسسات على اكتساب اخلربات و االستفادة من نتائج البحث العلمي  -

 فع مستوى اإلنتاجية و ختفيف التكلفة .و التطور التكنولوجي ، و هذا ما يؤدي إىل ر 

ترقية االقتصاد العائلي مما  مناصب شغل،كما أ�ا تعمل علىخبلق وهذا األمثل  ملشاكل البطالة  تعترب احلل -

 .دديا يف أحناء متعددة من العاملتفرض نفسها ع هذه املؤسساتجعل 

الذايت، أو القروض  املقدمة من األصدقاء أو  التمويلتعتمد املؤسسات الصغرية و املتوسطة بشكل كبري على  -

 يف أغلب األحيان. ويل البنكي ضعيفأفراد العائلة، أي أن االعتماد على التم

 نقص عن النامجة الكساد حاالت مواجهة يف مرونة مينحها واملتوسطة الصغرية املؤسسات حجم صغر إن -

 للمؤسسة ميكن إذ املرتفعة، الثابتة النفقات بعبء مثقلة تظل اليت الكبرية املؤسسة من أكرب بدرجه السوقي الطلب

 لطلب املوافق اإلنتاج مستوى مع يتناسب مبا وفعال سريع بشكل تكاليفها من تعدل أن واملتوسطة الصغرية

 .2املستمر بالتقلب تتميز اليت األسواق يف كفاءة أكثر واملتوسطة الصغرية املؤسسة تكون وبذلك .السوق

 القطاعات، من حمدود عدد يف منها، اخلصوص وجه و املتوسطة الصناعية على  الصغرية املؤسسات تتخصص  -

 (العمل معامل مستويات اخنفاض إىل بدوره هذا ويؤدي املال يف رأس كثافة أقل تكنولوجيا استخدام هلا يسمح مما

 على واملتوسطة الصغرية املؤسسة قدرة زيادة إىل يؤدي ما وهو الصغرية، الصناعية املؤسسات يف نسبيا /رأس املال)

 على التدريب عمليات بتيسري يقوم تعقيدا أقل تكنولوجيا استخدامها أن كما العمالة، فائض استيعاب

 هذه يف األعطال مشكالت من اإلقالل مث ومن الصيانة وتكاليف نفقات ختفيض إىل ويؤدي استخدامها

 .3املؤسسات

 :األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةاألنواع و  :المطلب الثاني

تتخذ املؤسسات الصغرية و املتوسطة عدة أشكال و أنواع متكننا من التمييز بني كل منها، كما أنه هلا أشكال     

 قانونية حتميها و متيزها .

 أنواع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : -1

 :   ختالف طبيعتها حبيث ميكن أن منيزبا ختتلف أنواع املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

                                                                                                                                                                                     
 .39، ص 2007، الدار اجلامعية، مصر بيئي مقارن إدارة المشروعات الصغيرة، مدخلأمين علي عمر،  1 

2 Roland Arellano, Géraland d’Amboise & Yvon Gasse : Caractéristiques administratives et 
performance des PME dans un pays en développement, In Gestion 2000,N° 2, Avril_ Mai 1991, p 
109. 

القاهرة            .التنمية وآفاق اإلشكالية :العريب الوطن يف واملتوسطة الصغرية املشروعات ندوة ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات واقع صقر، فتحي حممد 3  
 .26-25 ص ص ، 2004 انفيج 18-19
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ميكن تصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة طبيعة توجهها: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب  -أ

 1:طبيعة التوجه إىلحسب 

كما   يتميز هذا النوع من املؤسسات أ�ا تعتمد يف العمل على األيدي العاملة العائليةالمؤسسات العائلية:  -أوال

، ويتم إنشاءها مبسامهة أفراد العائلة و تنتج منتجات تقليدية للسوق و بكميات أ�ا تتخذ من منزهلا مكانا لعملها

حمدودة، أو تنتج أجزاء من السلعة لفائدة مصنع موجود يف نفس املنطقة يف إطار ما يعرف باملقاولة الباطنية مثلما 

ة فهي تعتمد يف غالبية األحيان هو احلال يف بعض البلدان الصناعية مثل اليابان و سويسرا، أما يف البلدان النامي

 .اجللودتصنيع على قطاع النسيج و 

يقرتب أسلوب تنظيمها من النوع األول يف كو�ا تستخدم العمل العائلي و تنتج المؤسسات التقليدية: ثانيا: 

منتجات تقليدية أو قطعا لفائدة مصنع ترتبط به بشكل تعاقد جتاري، كما أن هذه املؤسسات قد تلجأ إىل 

لعامل األجري و ميكنها أن تتخذ حمال مستقال عن املنزل كورشة صغرية للقيام بأعماهلا و هذا ما مييزها عن النوع  ا

 األول من املؤسسات.

يتميز هذا النوع من املؤسسات باستخدامه  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتطورة و الشبه متطورة:ثالثا: 

التوسع أو من ناحية التنظيم اجليد للعمل أو من ناحية    ة سواء من ناحية لتقنيات وتكنولوجيا الصناعة احلديث

 2 الصناعة احلديثة و احلاجات العصرية. إنتاج منتجات منظمة مطابقة ملقاييس 

 3:و تنقسم إىل: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب طبيعة المنتجات  -ب

و  حتويل املنتجات الفالحية ومنتجات  مثل املنتجات الغذائية المؤسسات المنتجة للسلع االستهالكية: أوال:

              اجللود و األحذية و النسيج و غريها  ما مييز هذه الصناعات هو أ�ا ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة لتنفيذها.                           

املختصة يف حتويل املعادن، املؤسسات امليكانيكية والكهربائية،  المؤسسات المنتجة للسلع الوسيطية: ثانيا:

الصناعة الكيماوية والبالستيك، صناعة مواد البناء، احملاجر واملناجم  وتعترب من أهم الصناعات اليت متارسها 

 .املؤسسات الصغرية و املتوسطة خاصة يف الدول املتطورة

                                                           
 .29، ص 2005رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر،  سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية،يوسف قريشي،  1 
، ورقة عمل مقدمة يف ملتقى دوىل  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالةبراهيمي حياة ، جعيجع نبيلة ،  2 

 .10، ص  2011نوفمرب  16،  15" ،  جبامعة املسيلة، عنوان امللتقى " إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة
داء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دور مراقبة التسيير في تفعيل أورقة حبثية بعنوان، مراكشي حممد ملني، بوشالغم عثمان، بن شهيدة،  3 

 .10ص  ، ملتقى وطين حول مراقبة التسيري كآلية حلوكمة املؤسسات وتفعيل اإلبداع، جامعة علي لونيسي، البليدة.الجزائر
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يز هذه املؤسسات عن املؤسسات السابقة بكو�ا تتطلب رأس تتم المؤسسات المنتجة لسلع التجهيز:ثالثا:

مال أكـرب، األمـر الذي ال يتناسب مع خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة، لذلك فان جمـال عمـل هـذه 

املؤسسات يكون ضيقا و متخصصا جدا، حيث يشمل بعض الفروع البـسيطة فقـط كإنتـاج وتصليح و تركيب 

 .نطالقا من قطع الغيار املستورداملعدات البسيطة ا

حسب  و ينقسم هذا النوع من املؤسسات :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب طبيعة نشاطها -ت

 1إىل: هذا املعيار

 المؤسسات الصناعية: (القطاع الصناعي)أوال: 

يعتمد القطاع الصناعي على العديد من األنشطة الصناعية اليت بدأت فيها مشاريع صغرية كالطباعة و لعب      

و ، املواد الغذائية املختلفة كاألجبان و اخلبز و البسكويت و غري ذلك إنتاجاألطفال و املالبس و غري ذلك، أو 

األولية إىل منتجات إنتاجية �ائية أو وسيطة وذلك هي تلك املؤسسات اليت هتدف إىل حتويل املواد بعبارة أخرى 

 باالعتماد على اآلالت و املعدات اليت متتلكها املؤسسة.

 ( قطاع الخدمات)  :المؤسسات الخدماتيةثانيا: 

مثل خدمات النقل، أو التوصيل، إصالح و صيانة السيارات،   هي مشروعات تقدم خدمات لعمالئها و   

يتميز هذا القطاع باقبال الكثري من املشاريع الصغرية عليه، نظرا ملا حيققه من أرباح و عوائد الطباعة و غريها، إذ 

 مناسبة دون احلاجة الستثمارات كبرية إذا ما قورنت مبشاريع القطاع الصناعي و التجاري.

 المؤسسات التجارية: :ثالثا

عة أو سلع خمتلفة أو تعبئة سلعة أو تغليفها مث توزيع سلعة مصن و هي اليت تقوم بشراء السلع و إعادة بيعها،   

 و إعادة استثمار.بيعها بقصد احلصول على هامش ربح 

ألي مؤسسة  الشكل القانوين إذ أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب طبيعة ملكيتها القانونية: -ث

و على صاحب املشروع التمييز بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية و  هلا،اهلوية الرمسية و الشرعية  يعترب

 2، فحسب هذا املعيار جند:املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة

                                                           
أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم  سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،،بن حراث حياة 1 

 .21ص ،2012االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة تلمسان، 
املركز الدميقراطي العريب للدراسات  ،مراحل تطورها ودورها في التنمية، ت الصغيرة و المتوسطة في الجزائرالمؤسسا ،اهلدى نور برنو 2 

  .2016ديسمرب  08اإلسرتاتيجية، االقتصادية و السياسية، 
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 أوال: التعاونيات:

أو تأمني  بشرية هبدفتعد اجلمعيات التعاونية من املشاريع االختيارية اليت تؤمن من قبل جمموعة من العناصر ال    

 .ياجات األعضاء من اخلدمات والسلع الضرورية بأقل تكلفة ممكنةحتا

 : موميةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة العثانيا: 

هي املؤسسات التابعة للقطاع العام، فهي متتاز بإمكانيات مالية و مادية كبرية و تستفيد من جمموعة     

عددها قليل جدا خاصة ة،كما أن على جهاز رقايب يتمثل يف الوصاي تسهيالت و إعفاءات خمتلفة وكذلك حتتوي

 .يف الدول املتطورة

 ثالثا: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة: 

  :أساسيني مها  ، ويندرج حتتها صنفنيكما تعود ملكيتها للقطاع اخلاص  هي مؤسسات ختضع للقانون اخلاص     

 : المؤسسات الفردية -

املسؤول األول و  املؤسسات اليت متتلك وتدار ومتول من قبل شخص واحد يعد املمول واملدير وهي تلك     

من متويل و إدارة و إنتاج وتوزيع، و بالتايل فان هذا الشخص وحده جيين الربح  ،األخري عن نشاط املشروع

تصف برأس مال حمدد و ويتحمل اخلسارة، وهذا النوع من املشروعات يعد أكثر بساطة يف جمال األعمال و ي

 .إجراءات قانونية بسيطة عند اإلنشاء و بسهولة اختاذ القرارات ويكون هدفه األساسي الربح

 :كاتمؤسسات الشر  -

شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم يف مشروع ما  بني تكون فيها شراكة هي املؤسسات اليت و     

قد ينشأ من هذا املشروع من ربح أو خسارة  بتقدمي حصة من املال أو عمل أو كليهما، على أن يقتسموا ما

 ::إىل نوعني مها ركاتو تنقسم مؤسسات الش

 

 

 شركات األشخاص:  -1

االجيايب األثر  األطراف املشاركة مما يكون له  تقوم على أساس االعتبار الشخصي و الثقة املتبادلة بني     

 شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة و شركات احملاصة. : على نشاط املؤسسة، وهي ثالثة أنواع

تعترب شركات التضامن من أكثر الشركات شيوعا يف احلياة املهنية، وذلك أل�ا  شركات التضامن:  •

تتكون من عدد حمدود من الشركاء معروفني لبعضهم البعض و يتوفر بينهم عامل الثقة، وعادة ما تكون 
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نشأ بني أفراد األسرة الواحدة أو األصدقاء يتعاونون فيما بينهم للقيام مبشاريع صغرية و متوسطة، وقد ت

عند وجود أزمة مالية كتدخل صديق مقابل احلصول على األرباح فيقدم أيضا للحاجة إىل رؤوس أموال 

حصة مالية يف الشركة اليت تقوم بينهما، وتعرف بأ�ا الشركة اليت يباشر فيها الشركاء بامسهم مجيعا 

 1رف إىل يومنا هذا.األنشطة االقتصادية، ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن و اليت ما تزال تع

شريكاً ولو  يضمتتكون شركة التوصية البسيطة من فريقني من الشركاء فريق  شركات التوصية البسيطة:  •

على األقل شريكاً واحداً كة، وفريق آخر يضم يكون متضامناً مسؤوًال يف مجيع أمواله عن ديون الشر  واحداً،

 2 وبعبارة أخرى : املال. موصياً مسؤوالً عن ديون الشركة بقدر حصته يف رأس

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقني من الشركاء شركاء متضامنون هلم نفس النظام القانوين الذي 

أي يكونون مسؤولني مسؤولية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة يف أمواهلم  من،للشركات يف شركة التضا

              اخلاصة ويكسبون 

إدارة الشركة، وتعنون الشركة بامسهم أو احدهم . وشركاء موصون ال يسألون عن  صفة التاجر، وهلم حق

التاجر، وليس هلم حق يف  يكسبون صفة  وال، ديون الشركة إال يف حدود رأس املال الذي قدمه كل منهم

وزيع إدارة الشركة، وال تعنون بامسهم. ولكن هلم احلق يف طلب البيانات حىت يقفوا على مركز الشركة، وت

األرباح واخلسائر يكون مبقتضى العقد احملرر بينهم عند تأسيس الشركة مع مالحظة أن الفريق املوصي ال 

 يتحمل من اخلسارة إال يف حدود رأس ماله فقط.

، وبعد انتهائها تنتهي هي شركة مؤقتة بني بعض األفراد إلجناز عملية معينة شركات المحاصة:  •

وميكن تعريفها بأ�ا: شركة جتارية يتم  خلسائر حسب العقد احملرر بينهم.الشركة، ويقتسمون األرباح وا

، وال اسمإبرامها بني شخصني أو أكثر، وكانت هذه الشركة تسمى الشركة املؤقتة، وهذه الشركة ليس هلا 

ر بالنسبة إىل الغري، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائا كيان قانوين تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس هل

االتفاق بني املتعاقدين على االشرتاك يف الصفقة اليت تقوم هبا هذه  العقود وهلذا يكتفي فيها بتحديد عقد 

، وبعد ميكن أن يكون من مجيع الشركاء، وميكن أن يكون من أحدهم ورأس مال هذه الشركةالشركة، 

يف صور كثرية مثل: وتظهر شركة احملاصة  ،ربم بينهمتصفية الشركة توزع األرباح أو اخلسائر حبسب العقد امل

                                                           
 .66ص  مرجع سبق ذكره المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلها،رابح خوين، رقية حساين،  1 
)، جمموعة من IAS 418ملادة فقه املعامالت املالية املعاصرة (املذكرة األوىل الشركات المعاصرة والتكييف الفقهي، حمسن بن محيد النمري،   2 

 .03، ص http://faculty.kfupm.edu.sa الدروس املفصلة على املوقع االلكرتوين التايل:

http://faculty.kfupm.edu.sa/
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 أي شركات -وبيعها ، وتتكون هذه الشركات  ، وشراء منقوالت أو بضائعاحملاصيل املومسية وبيعها شراء

 1 ذلك دائماً. ال حيدث  قدغالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفرتة قصرية و  -احملاصة 

 شركات األموال: -2

تقوم شركات األموال ال تقوم هذه الشركات على االعتبار الشخصي ( أي العالقة الشخصية للشركاء) و إمنا      

هي الشكل األكثر تطورا إذ أ�ا تعتمد على األموال اليت ميكن لإلدارة جتميعها واستثمارها. على االعتبار املايل، 

األشخاص و توظيف اخلربات الالزمة دون تدخل  بني الشركات اليت متتلك رؤوس أموال ضخمة من عدد كبري من

أنه جيوز للشريك أن يتصرف يف حصته دون احلاجة  من خصائص هذه الشركة، هيمنة شخصية من قبل املسامهني

إىل موافقة الشركاء، كما أن وفاة أحد الشركاء أو احلجر عليه أو إعساره أو إفالسه ال يرتتب عليه حل الشركة ، 

أس مال هذه الشركة باألسهم، ويسمى الشركاء فيها باملسامهني، وهؤالء املسامهون ليسوا وتسمى احلصص يف ر 

 2 جتاراً وال يسألون عن ديون الشركة إال يف حدود قيمة أسهمهم.

 :أمههاأنواع  عدة و هي تتضمن

هي شركة تتمتع  3 : (EURL)المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة  •

املعنوية و تتكون من شخص واحد ال ميلك صفة التاجر و يتحدد مبلغ رأمساهلا االجتماعي بالشخصية 

نطاق مبلغ رأس املال فقط  دج، يف حني تبقى مسؤولية رئيس املؤسسة حمدودة يف 100.000األدىن ب 

 ألنه ال يعترب مسؤوال عن أمالك و ديون الشركة .

شركة جتارية تتحدد مسؤولية كل  تعرف على أ�ا : (SARL)لشركة ذات المسؤولية المحدودة ا  •

شريك  فيها مبقدار حصته يف رأس املال و ميكن أن يكون هلا عنوان و خيضع انتقال احلصص فيها للقيود 

بل حتتاج إىل الواردة يف عقد الشركة، و ال تنشأ هلا الشخصية االعتبارية مبجرد العقد القانونية و االتفاقية 

Fإجراءات أخرى.

4 

و هي تتكون من حصص يقدمها األشخاص يف رأس مال الشركة على شكل  كات المساهمة:شر  •

تكون كما أن عدد املسامهني ال يقل عن سبعة أشخاص،   أسهم و يشرتيها املساهم عند التأسيس،

                                                           
 .304الرياض، اململكة العربية السعودية، ص ، دار املريخ للنشر فقه المعامالت " دراسة مقارنة "حممد علي عثمان الفقي،  1 
 .305ص  املرجع السابق، 2 
 .18، ص مرجع سبق ذكره ،سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بن حراث حياة، 3 
 . 63ذكره، ص مرجع سبق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلها، رابح خوين، رقية حساين،  4 
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األخرية يتم يف  مبقدار هذه األسهم، و تداول هذه حمدودةهذا النوع من الشركات م يف مسؤولية املساه

 1 .نشاط املؤسسة و نتائجها البورصة و تتغري أسعارها طبقا لتغري

هي شركة هلا نفس شكل شركة التضامن و شركة : (SCA )الشركة ذات التوصية بالمساهمة  •

 2 دج. 1.000.000املسامهة و يتحدد رأس ماهلا االجتماعي األدىن ب 

 لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا ةو االجتماعي ةاالقتصادي األهمية: المطلب الثالث

 املتقدمة و النامية لعديد من الدوليف ا ا اقتصاديا و اجتماعيا هامادور  ؤسسات الصغرية و املتوسطةتلعب امل     

 : ؤسساتية هذه املوفيما يلي إجياز ألمه  ،على حد سواء

  :والتقليل من حدة البطالةمناصب الشغل المساهمة في توفير  -1

فمع و توفري فرص عمل، يساهم تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف خلق العديد من مناصب الشغل، 

تكون املؤسسات الصغرية  و النمو الدميوغرايف املتزايد هو اآلخر يف الدول النامية، الزيادة يف معدالت البطالة

ناحية أخرى، تسهم هذه العملية يف التنمية ومن  ،واملتوسطة هي األقدر على القضاء على جانب كبري من البطالة

، ألنه يساعد على احلد من أوجه عدم املساواة بسبب ارتفاع الدخل اإلقليمية واحمللية والتماسك االجتماعي
3 

فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة هي مصدر لغالبية فرص العمل يف كثري من الدول، إذ تسعى هذه املؤسسات إىل 

توفري العمل للعمال الذين ال يلبون احتياجات املؤسسات الكربى، و تدفع يف العادة أجورا أقل مما تدفعه 

الذين يعملون يف لك اليت يتحصل عليها توسط مؤهالهتم العلمية أدىن من تماملؤسسات الكربى، حيث تكون يف 

، كما هو الشأن يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث يتزايد باستمرار عدد العاملني يف املؤسسات الكربى

، حدث يف من النمو الوظيفي  %70نسبة ما يعادل  1992و 1988املؤسسات الصغرية، ففي الفرتة مابني 

د من األفراد الذين مل يسبق هلم العمل ، و بالتايل تساهم يف التخفيض هذه املؤسسات، و اليت تستقطب العدي

 4من حجم البطالة.

ثلث اليد العاملة، وهبذا أصبح القطاع اخلاص مهيمنا على يف اجلزائر املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشغل      

الناتج الداخلي اخلام إىل أكثر النشاط االقتصادي بسبب ختلي الدولة عن االحتكار فوصلت نسبة مسامهته يف 
                                                           

 .19ص  ،سبق ذكره مرجع، سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائربن حراث حياة،    1 
 .19 ص املرجع السابق، 2 

3 Fathallah Oualalou,  Rapport sur le rôle des petites et moyennes entreprises en Méditerranée, 
ARLEM ( assemblée régionale et local Euro-méditerranéenne ) troisième session plénière, 30 janvier 
2012, p02. 

 .06ص مرجع سبق ذكره، ، مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في التنمية االقتصادية،عثمان حسن عثمان  4 
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يف قطاع األشغال العمومية والبناء.  %64.2يف قطاع النقل،   %67.3خارج قطاع احملروقات   %75من 

من إمجايل املؤسسات  %99.75وجتدر اإلشارة بأن قطاع املؤسسات الصغرية والصناعات التقليدية بلغ نسبة 

يف النسيج االقتصادي قد تزايد حىت الصغرية واملتوسطة  ؤسسات، ففي السنوات األخرية كان وزن امل2006سنة 

مرات، يف حني أن عدد اإلنشاءات اجلديدة تضاعف بالتقريب مع األخذ بعني  4تضاعفت كثافتها إىل أكثر من 

 .1االعتبار ضعف احلصيلة املسجلة باملقارنة بدول أخرى

 2: المساهمة في انتشار نظام االمتياز -2

باالمتياز هو رخصة متنح لصاحب املؤسسة حيق له مبوجبها توزيع أو إنتاج سلع، أو القيام خبدمات و املقصود     

يف منطقة حمددة، وهو نظام جلأت إليه املؤسسات الكبرية لتوزيع منتجاهتا، فعوضا أن تفتح هلا فروعا هلا يف كل 

بشروط حمددة يف حق االمتياز، اهلدف  مدينة تقوم بتقدمي امتيازات ملؤسسات صغرية أو متوسطة لفتح فروع هلا

 األول من هذه الشروط هو احملافظة على االسم التجاري للمؤسسة األصل.

ة اليت متنح وقد انتشر نظام االمتياز يف البداية يف صناعة السيارات و املشروبات و غريها من املؤسسات الكبري 

 انتشر ليشمل مؤسسات مصغرة و صغرية مثل: االمتياز ملؤسسات أخرى يف نفس حجمها أو تصغرها قليال، مث

 وكاالت السفر و النوادي ...اخل.

 و ينقسم نظام االمتياز أو حق االمتياز إىل ثالث أنواع هي :

حيث تقوم املؤسسة اليت حصلت على االمتياز باحلصول على حق بيع منتجات  حق امتياز المنتج: -أ

 املؤسسة املاحنة للرتخيص.

و يف هذه احلالة تقوم املؤسسة املاحنة للرتخيص مبنح املؤسسة احلق يف  حق امتياز التصنيع: -ب

 التصنيع.

و تقوم املؤسسة يف هذه احلالة بشراء حق استخدام االسم التجاري حق امتياز األعمال:  -ت

 للمؤسسة األم وهذا هبدف استخدام نفس أسلوب العمل هلذه املؤسسة.

  المساهمة في تطوير االقتصاد: -3
                                                           

مع اإلشارة لبعض التجارب  - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالةعبد الرزاق محيدي، عبد القادر عوينان، دور  1 

 املنظم من قبل جامعة حممد بوضياف باملسيلة، ،لبطالة وحتقيق التنمية املستدامةإسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على ا حول:امللتقى الدويل  -العالمية

 .05ص 

 ،)2014-2000خالل الفترة (جزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -تقييم الدور التمويلي للشراكة األوروإلياس غقال،  2 
 .70، ص 2016رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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ؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتسني الوزن النسيب للدولة على املستوى الدويل، و مبا أن معظم تساهم امل   

يرى مايكل بورتر أن امليزة التنافسية ، هي عبارة عن مؤسسات صغرية و متوسطة، املؤسسات االقتصادية يف الدول

خالل دور للدولة ترتكز بالدرجة األوىل على التنافسية الفردية ملؤسساهتا، هذه األخرية عادة ما تتحقق من 

 %70املؤسسات املتوسطة يف االخرتاع، و كذلك من خالل دورها يف رفع الصادرات، ففي اليابان تساهم بنسبة 

يف كوريا، بينما ال يتعدى نصيبها يف  %43يف تايوان و  %56يف الصني،  % 60الصادرات،  إمجايلمن  

ذلك تلعب املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا فعاال يف الدول  مقابلكحالة مصر، و يف   %04الدول النامية 

املتوسطة يف هذه النامية، و اليت تتميز بوفرة األيدي العاملة و ندرة رؤوس األموال، و مبا أن املؤسسات الصغرية و 

على مواجهة بسيطة، فهي بذلك تركز على كثافة العمل، و من مث تساعد الدول  إنتاجيةالدول تستعمل فنونا 

 1مشكلة البطالة دون حتمل تكاليف رأمسالية عالية، كما أ�ا تعمل على استقطاب اليد العاملة غري املؤهلة.

  :ترقية الصادرات -4

املتوسطة قدرة كبرية على غزو األسواق اخلارجية و املسامهة يف زيادة الصادرات و للمؤسسات الصغرية و       

زيادة النقد األجنيب، و ختفيف العجز يف ميزان املدفوعات، بل أ�ا تساهم يف إحداث فائض يف ميزان املدفوعات 

كية النهائية خاصة الغذائية للعديد من الدول، و حتاول تغطية اجلزء األكرب من السوق احمللي باملنتجات االستهال 

منها و هذا ما يؤدي تدرجييا إىل حتقيق االكتفاء الذايت و بالتايل حتسني مستوى ميزان املدفوعات من خالل تقليل 

 2 الواردات.

 

 التعاون مع المؤسسات الكبرى:  -5

ميكن أن تقوم هذه تسعى املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل حتقيق التكامل مع املؤسسات الكبرية، حيث      

، املؤسسات بإنتاج احتياجات و مستلزمات املؤسسات الكبرية من املواد األولية، وبالتايل تكون مصدرا لتغذيتها

ملؤسسات الكبرية، من خالل فرصة اإلمـداد باملكـونات واألجزاء وبني ا هافهي بذلك حتقق تكامًال اقتصاديا بين

عى هاته العملية باملقاولة من د، وتألنشطة املؤسسات الكربىذ أعمال مكملة أو تنفي اليت تدخل يف املنتج النهائي

                                                           
، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،-المتوسطةدراسة حالة المؤسسات الصغيرة و –تمويل المؤسسات االقتصادية  إشكاليةالعايب ياسني،  1 

 .176، ص  2011-2010جامعة منتوري قسنطينة، 
ورقة حبثية ضمن  -حالة الجزائر -مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية ربيعة بركات، سعيدة دوباخ ،  -2 

، جامعة 2011ماي  19و  18يومي  2011-2010امللتقى الوطين األول حول دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتقيق التنمية باجلزائر 
 أحممد بوقرة ، بومرداس. 
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، وهذا ما ميكن من بناء هيكل اقتصادي بشكل كبري يف رفع مستوى إنتاجية املؤسسات و تساهمأ�ا الباطن، إذ 

 متني قادر على املنافسة و الدخول لألسواق الدولية.

 ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية : -6

عن طريق استخدام أنشطة اقتصادية إنتاجية وخدمية مل تكن موجود من قبل وكذا إحياء أنشطة اقتصادية مت      

ختلي عنها كالصناعات التقليدية، كما أن هذه املؤسسات تقبل على أنشطة ال تقبل عليها  املؤسسات الكبرية 

سواق املتخصصة و احملدودة اليت تغري الصناعات ,وبالتايل فهي تلعب دورا مهما يف ادخار أنشطة جديدة إىل األ

  1الكربى بالتعامل معها .

 المساهمة في التنمية المحلية: -7

 2 املتوسطة إىل تنمية املناطق احمللية عن طريق: تسعى املؤسسات الصغرية و   

 توسيع تشكيلة منتجاهتا بإنتاج أو بيع منتوجا مكمال. -

 تعدد املناطق اجلغرافية. تعدد وحدات اإلنتاج أو البيع عن طريق -

 االنتقال من مؤسسة حرفية إىل مؤسسة إنتاج أو بيع. -

إنتاج أو بيع منتج جديد أو تطبيق تكنولوجيا جديدة أو إتباع أسلوب جديد من اإلنتاج أو البيع...و  -

 يكون املسري هو صاحب القرار.

 و ميكن للتنمية احمللية أن تأخذ عدة أشكال نذكر منها:

املناطق احمللية باالعتماد على املؤسسات الكبرية وهذه بدورها تقوم بفتح فروع تابعة هلا أو عن تنمية  -

 طريق املقاولة من الباطن مع املؤسسات الصغرية و املتوسطة.

و تعترب هذه املؤسسات األسلوب املفيد يف إقامة تنمية حملية بفضل سهولة تكييفها مع حميط هذه املناطق، 

أ�ا تقوم على مشاريع ال تتطلب استثمارات كبرية واعتمادها على كثافة أكرب يف اليد العاملة تساعد باإلضافة إىل 

 هذه املناطق على حل مشكل البطالة.

                                                           
، مداخلة يف امللتقى الدويل حول تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل مقررات لجنة بازل إشكالية، ي و اليفي حممدبلعزوز بن عل 1

 . 487ص 2006افريل  18-17متطلبات تاهيل املؤسسات الصغرية يف الدول العربية ، جامعة شلف ، اجلزائر ، 
 .33ص  مرجع سبق ذكره، ،سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية يوسف قريشي، 2
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جنوب البالد عن طريق إتباع أسلوب فعلى سبيل املثال متكنت ايطاليا يف فرتة السبعينات من تنمية مناطقها يف 

مل يف أنشطة اقتصادية خمتلفة يف شكل مؤسسات خمصصة، فهي بذلك تتبع متركز أو جتميع عدة مؤسسات، تع

 أسلوب تنمية منطقة جغرافية معينة عن طريق جتميع عدة مؤسسات.

وبذلك مت حتقيق تنمية شاملة يف كامل البالد بفضل وجود النسيج الصناعي الكبري لقطاع املؤسسات الصغرية و  

  املتوسطة.

 1و البحث و التطوير: المساهمة في مجال اإلبداع -8

أو شكلني أساسيني متارس املؤسسات االقتصادية احلديثة خاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، نوعني    

للبحث و التطوير، أوهلا داخلي ينفذ داخل املؤسسة، و ثانيها خارجي ينجز من قبل املؤسسات املتعاقد معها، يف 

طريق مراكز حبث، لالستغالل كل ما تتيحه البيئة العلمية و التكنولوجية من إطار عملية املقاولة من الباطن أو عن 

 اإلمكانيات ملمارسة نشاطات البحث و التطوير.

فكرة جديدة، إنتاج منتج جديد، تقدمي خدمة جديدة أو  اع يف أحد الطرق التالية: اكتشافو يتمثل اإلبد

فرنسية حول اإلبداع التكنولوجي يف الصناعة، أن املمارسة حتسينها لقد أبرزت دراسة قامت هبا وزارة الصناعة ال

 املختلفة لنشاطات البحث و التطوير يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة مصدر أساسي لإلبداع.

 الجزائريةات الصغيرة والمتوسطة الثالث: المؤسسالمبحث 

اليت كغريها من الدول و البطالة  نسبة  تقليل الدول النامية اليت تسعى إىل حتقيق التنمية، و بني اجلزائر منتعد      

األساسية لتحقيق  مبثابة احللولالصغرية واملتوسطة  اتاملؤسستعترب  إذتعترب باملثابة األوىل إحدى أبرز االهتمامات، 

ا تعترب مركزا الستقطاب اليد العاملة والتدريب، ، نظرا ملميزاهتا من حيث قلة تكاليف إقامتها ، كمهدافتلك األل

ظهرت املؤسسات ، فقد مما يساعد على رفع مستوى التشغيل و النمو، و هو ما نصبوا إىل إبرازه يف هذا اجملال

تتمكن من احلصول على بنية فوقية  أنمل تتطور إال بصفة بطيئة دون وسطة يف اجلزائر بعد االستقالل و الصغرية واملت

تطور هذا النوع من املؤسسات ارتبط ارتباطا وطيدا بالظروف  أنة تارخيية مكتسبة، حيث مالئمة و ال خرب 

 االقتصادية و االجتماعية اليت مرت هبا اجلزائر.

 الصغيرة و المتوسطة الجزائرية نشأة المؤسساتظروف  األول:المطلب 

                                                           
 .34، ص مرجع سبق ذكره، الصغيرة و المتوسطة الجزائريةسياسات تمويل المؤسسات يوسف قريشي،  1 
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بتوايل عدة قوانني و حتوالت تشريعية منذ االستقالل و  ات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائرمتيز قطاع املؤسس     

املتوالية، كما كان منوها بطيء خاصة إىل يومنا هذا، كانت هاته األخرية مسايرة لالجتاهات السياسية و االقتصادية 

 مها:قبل الثمانينات، فقد مر هذا القطاع يف اجلزائر مبرحلتني أساسيتني 

 : 1993المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري قبل  تطورالمرحلة األولى: -

بعد استقالهلا بعض الصناعات الصغرية و املتوسطة اليت تعود نشأة غالبيتها إىل فرتة االستعمار، إذ  ورثت اجلزائر

أن الدولة قد قامت بإعادة تنظيم االقتصاد الوطين و بناءه بإنشاء القطاع العمومي الذي بدأ يتوسع، و قد ميز 

 هذه املرحلة فرتتني أساسيتني مها: 

 1:  1979-1962الفترة األولى :  -أ

عرفت هذه الفرتة تنظيما ركز على حتديد توسع و تطور املؤسسة الصغرية و املتوسطة اخلاصة لصاحل 

املؤسسات العامة على مستوى اجلماعات احمللية، وخالل هذه الفرتة احنصر دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف 

خدمات، وقد تركز دوره على توسيع النسيج حتقيق التنمية احمللية و تلبية االحتياجات املتزايدة من سلع و 

الصناعي و حتقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية إلسرتاتيجية التنمية القائمة على الصناعات الكربى، حيث  

كان ينظر إليها باعتبارها مكملة للصناعات األساسية  و أ�ا تقوم مبهمة تدعيم عملية التصنيع خاصة مع بداية 

 رباعي الثاين و تبين سياسة تنموية و تطويرية.تطبيق املخطط ال

شمل استعادة الوحدات القدمية املوروثة عن االستعمار و و ي :)1969-1967( أوال : البرنامج األول

حتويلها إىل مؤسسات عامة حملية، وجهت لتطوير الصناعات احلرفية و التقليدية يف إطار الربامج اخلاصة املدفوعة 

 من وزارة الصناعة.

احمللي ): عرف تنمية الصناعات احمللية ضمن برنامج التجهيز 1973-1970ثانيا: البرنامج الثاني (

 انطالقا من املخطط الرباعي األول الذي مسح بتسجيل هذه الصناعات ضمن املخطط الوطين للتنمية.

قد اهتم املخطط الرباعي الذي جسد يف هاته الفرتة بتجسيد ) : 1977-1974ثالثا: البرنامج الثالث (

مفاهيم السياسة الالمركزية، و حماولة النهوض بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة وذلك من خالل برنامج 

التصنيع احمللي إذ مت اجناز العديد من املؤسسات الصناعية ذات بعد حملي كانت كلها من النمط الصغري و 

                                                           
امللتقى الدويل حول  ،التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في الجزائرية التجربة بوقمقوم، حممد غياط، شريف 1 

 .48ص،  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 2006أفريل  18و17متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية،يومي 
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مؤسسة عمومية خاضعة للجماعات احمللية اليت عملت على تطويرها و اعتربهتا  744يث بلغ عددها املتوسط ح

 1.أداة لتدعيم عملية التصنيع الشاملة مبعىن أ�ا كانت مكملة للصناعات األساسية 

قطاع هذه الفرتة أ�ا عرفت ضعفا كبريا ملنظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة التابعة للأهم ما يقال عن 

العام، مع حمدودية املؤسسات اململوكة للقطاع اخلاص، يف ظل غياب مفهوم واضح و حمدد للمؤسسات الصغرية و 

املتوسطة، حيث اقتصرت تسميتها بقطاع الصناعات اخلفيفة، اليت عملت الدولة على تطويرها من خالل 

ن اجلهوي على حساب األبعاد االقتصادية اليت املخططات التنموية ذات األبعاد السياسية اهلادفة إىل حتقيق التواز 

 2.اإلنتاجيةجيب من خالهلا احملافظة على التنمية االقتصادية و رفع 

  ):1993-1980( الفترة الثانية  -ب

بدأ يتحدد الدور االقتصادي و االجتماعي هلذا النوع من املؤسسات و هذا بعد انطالق يف هاته املرحلة      

) الذي مت خالله إدماج القطاع اخلاص الصناعي يف احلياة االقتصادية 1984-1980املخطط اخلماسي األول (

عد دورا اقتصاديا و ليتشكل على املؤسسات احمللية معامل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت أصبحت هلا فيما ب

 تلعبه جبانب الصناعات الكبرية، لكن هذا األمر كان حتت قيود وشروط متثلت يف:اجتماعيا كبريا 

 من حجم املشروع ؛  % 30ال يتجاوز  التمويل املقدم من طرف البنوك -         

 مليون دج بالنسبة للشركات ذات املسؤولية احملدودة و     30ال جيب أن تتجاوز قيمة املشروع  -         

 مليون دج بالنسبة لشركات األشخاص؛ 10          

راءات تنظيمية أخرى أمهها إنشاء الديوان الوطين لرتقية االستثمار و لقد مت صدور قوانني أخرى مدعمة بإج

متابعة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة، كما ركز املخطط اخلماسي األول يف هاته  ) و1983اخلاص (

الفرتة على ضرورة ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة نظرا ملسامهتها يف امتصاص العجز املسجل آنذاك و لقد 

 3 مليارات دج خالل هذا املخطط. 3استفادت من 

و لو بصورة نسبية للقطاع االعتبار  إلعادةكذلك هو اآلخر  )1989-1985سعى املخطط اخلماسي الثاين (

اخلاص و إدماج املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلياة االقتصادية وهذا يف ظل استمرار االختيار االشرتاكي، 

اخلفيفة و وهو ما ترمجه الرتاجع التدرجيي عن األسلوب التنموي القائم على الصناعات املصنعة لصاحل الصناعات 

                                                           
 .45ص مرجع سبق ذكره، ،سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائربن حراث حياة،  1 
 49مرجع سبق ذكره، ص ،ةالتنمي في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في الجزائرية التجربة ،بوقمقوم حممدشريف غياط،  2 
 .46ص ، رجع سبق ذكرهم، سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائربن حراث حياة،  3 
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املتوسطة، وجدير باملالحظة أن األمر الذي فرض على اجلزائر تطبيق ما عرف باإلصالحات االقتصادية اخلارجية 

 1986(البنك و الصندوق الدوليني) يف أعقاب أزمتها البرتولية لعام  هو توجه اجلزائر حنو مؤسسات بريتون وودز

كذا تكون هذه الفرتة قد شهدت تطور منظومة املؤسسات وهذا مع تعاظم حاجتها للمساعدات اإلمتانية، وه

العديد من األنشطة املرتبطة باقتصاديات االنفتاح، إال أن  نسبة هامة منها تأثرت الصغرية و املتوسطة اخلاصة يف 

املتعلق بالنقد و القرض، و حترير التجارة  90/10سيما تلك اليت متارس أنشطة إنتاجية بعد صدور قانون 

ية، و استقاللية البنوك التجارية و حترير األسعار و خاصة أسعار الصرف و ما رافقها من ختفيض لقيمة اخلارج

    1اإلنتاجية الصغرية و املتوسطة و الكبرية.العملة الوطنية و تزايد خسائر الصرف بالنسبة للمؤسسات االقتصادية 

 1993القتصاد الجزائري بعد مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االمرحلة الثانية:  -

مبعية و حتت مراقبة  يف خطوة حنو االنتقال إىل اقتصاد السوق،عرف االقتصاد اجلزائري حتوالت جذرية      

 بتاريخ املؤرخ 93-12 رقم التشريعي املرسوم 1993 االستثمار قانونصدور حيث عرفت  صندوق النقد الدويل،

البنية األساسية يف جمال االستثمار الوطين اخلاص و األجنيب يف اجلزائر يعترب هذا القانون  إذ ،3199 أكتوبر 5

وتقدميه التسهيالت و احلوافز و الضمانات الضرورية يف كل  ،بفتحه آفاقا واسعة ومنحه امتيازات مالية و جبائية

لتمويالت القطاعات خاصة تلك اليت تعمل ضمنها املؤسسات الصغرية و املتوسطة مع إمكانية احلصول على ا

الالزمة من طرف البنوك، وعلى إثره مت تأسيس وكالة وطنية هتدف إىل تسهيل عمليات االستثمار حيث مت جتميع  

 .2كل املصاحل يف شباك واحد مسي بوكالة ترقية االستثمارات

ار، جبرد احمليط العام الذي يفرتض أنه يف خدمة االستثم 1993لكن يف الواقع اصطدم تطبيق نصوص سنة      

عدم فعالية اجلهاز إذ أن التباطؤ البريوقراطي، و املشاكل املرتبطة بالتسيري العقار الصناعي، قد أدت تقريبا إىل 

مت إنشاء وزارة املؤسسات الصغرية  اجلديد، ولتقدمي التصحيحات الضرورية، وإعطاء نفس جديد لرتقية االستثمار،

، و الذي 1994يوليو  18املؤرخ يف  211/94وم التنفيذي رقم و املتوسطة و الصناعات التقليدية مبوجب املرس

و  190/2000توسع صالحياهتا مبوجب املرسوم رقم حدد أهدافها بداية برتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، ل

 املتضمن لصالحيات الوزارة على النحو التايل:

 اية طاقات املؤسسات الصغرية و املتوسطة املوجودة و تطويرها؛مح -

 ترقية استثمارات الشراكة ضمن قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛ -

                                                           
 .49ص ، مرجع سبق ذكره ،التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في الجزائرية التجربة،حممد غياط، بوقمقوم شريف 1
 .مرجع سبق ذكره، مراحل تطورها ودورها في التنمية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،اهلدى نور برنو  2 
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 ترقية وسائل متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛ -

 تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة؛ -

سيق النشاطات يز املنظومة اإلعالمية ملتابعة نشاطات هذا القطاع و نشر املعلومات االقتصادية و تنجته -

 مع الواليات و الفضاءات الوسيطية.  

إن إنشاء وزارة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعات التقليدية، يعد خطوة مهمة و اجتاه جديد يف     

تسيري االقتصاد اجلزائري و دليل على اجتاه الدولة حنو الرتكيز على إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وتشجيع 

 1القطاع احليوي،  هذا

 لرتقية التوجيهياألمر اخلاص بتطوير االستثمار و القانون  2001كما أصدرت السلطات العمومية سنة     

وهو القانون الذي  ،2001 سنة ديسمرب 12 يف الصادر 18-01 رقم القانون املتوسطة و الصغرية املؤسسات

الصغرية و املتوسطة، حيث حددت أحكامه املفهوم الدقيق يعطي الشرعية لإلسرتاتيجية املتخذة لصاحل املؤسسات 

  للمؤسسات وعلى أساسه يتم دعم هذه املؤسسات و ترقيتها من قبل خمتلف السلطات العمومية عن طريق اختاذ

عدة تدابري أمهها : حتسني نوعية املعلومات الصناعية التجارية االقتصادية و املهنية املتعلقة بالقطاع ، تسهيل 

ول إليها وتشجيع بروز مؤسسات جديدة واحلث على تنافسيتها و املساعدة على حتسني آرائها بتوفري املناخ الوص

االستثماري املالئم و مساعدة املؤسسات بتكوين املوارد البشرية املالئمة، وتشجيع روح املقاولة و اإلبداع فيها و 

الصغرية و املتوسطة ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي  لتحقيق هذا مت إبرام بروتوكول تعاون بني وزارة املؤسسات

بغرض ربط املؤسسة بالبحث العلمي بتسهيل حصول املؤسسات الصغرية و املتوسطة على اخلدمات املالية الالزمة 

الحتياجاهتا عن طريق حتسني أداء البنوك يف معاجلة ملفات متويلها، و تسويق و تصدير السلع واخلدمات اليت 

 2 .تهجها املؤسسات برتقية نوعية منتجاهتا لتحسني معايري اإلنتاج الدوليةتن

إىل يومنا هذا و مازالت الدولة اجلزائرية تويل أمهية كبرية هلذا النوع من املؤسسات، و اليت هي يف تزايد      

اهرة على توجيهها و مستمر، خاصة بعد التسهيالت املقدمة هلا من إعانات و برامج تأهيلية، و هيئات إدارية س

 متابعتها و هذا ما سوف نتطرق إليه يف املطالب املوالية.

 

 

                                                           
 .50ص  مرجع سبق ذكره، التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في الجزائرية التجربة ،شريف غياط، بوقمقوم حممد 1
 .مرجع سبق ذكره ،مراحل تطورها ودورها في التنمية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،اهلدى نور برنو 2 
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 الجزائريةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  المحيط اإلداري الساهر على دعم و متابعة :لمطلب الثانيا

 ومتابعة خمتلفيت تساهم يف تطبيق وضعت السلطات العمومية اجلزائرية العديد من اآلليات واهليئات ال       

برامج التأهيل والتدعيم اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتتوىل هذه اهليئات القيام بإصالحات ومعاجلة 

دعم المكامن الضعف وإعادة التوازن إىل هذا القطاع احليوي، ويف ما يلي نذكر بعض اهليئات اليت تسهر على 

 : املايل و/أو التقين هلذه املؤسسات

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعة و وزارة أوال:    

وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، مث حتولت إىل وزارة  1991أنشأت اجلزائر اعتبارا من سنة 

 وهي مكلفة مبا يلي: ،1993ة واملتوسطة اعتبارا من سنة املؤسسات والصناعات الصغري 

 وترقيتها وتعزيز قدرهتا التنافسية، تقدمي احلوافز والدعم الالزم لتطويرها؛ الصغرية واملتوسطةاملؤسسات تنمية  -

 وترقية وسائل متويله؛ ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملسامهة يف إجياد احللول لقطاع  -

 إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة، ونشر املعلومات اخلاصة بالنشاطات الصناعية؛ -

و مت دمج وزارة الصناعة بوزارة املؤسسات الصغرية و ، قية املشروعات الصغرية واملتوسطةأجل تر  وذلك من

أصبحت تدعى وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية و املتوسطة وتطوير االستثمار،و  حيث 2010طة سنة املتوس

 اليت أوكلت إليها مهام جديدة متثلت يف:

 الصناعي؛ واألمن والتقييس للقياسة  القانونية التدابري   متابعة و ضمان -

 الصناعية؛ التنافسية احلث على االبتكار وتعزيز -

 .االستثمار ترقية و الصناعي النسيج تطوير -

 و كان حتت إدارهتا العديد من املؤسسات املتخصصة يف هذا القطاع نذكر منها:

 المشاتل و حاضنات األعمال: -أ

 و وجتاري تتمتع بالشخصية املعنويةمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي "يعرف املشرع اجلزائري املشاتل بأ�ا: 

 :1، وتأخذ ثالثة أشكال هي"االستقالل املايل

 و هي هيكل دعم يتكفل بأصحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف قطاع اخلدمات. المحضنة: -    

 وهي ختتص بالتكفل بأصحاب املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية و املهن احلرفية. ورشة الربط: -    

                                                           
، املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 2003فرباير  25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم  1 

 .14، ص13، العدد2003فرباير  26املؤرخة يف 
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 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث.هو و  نزل المؤسسات: - 

 مراكز التسهيل:   -ب

تتوخي ، و 1املعنوية و االستقالل املايل"مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية هي "   

 2مراكز التسهيل حتقيق األهداف التالية:

 ؛متابعتها على واإلشراف املقاولون أو املشاريع حاملو يقدمها اليت امللفات دراسة - 

 ؛اإلدارية اإلجراءات تأسيس مرحلة أثناء تواجههم اليت العراقيل ختطي على املستثمرين مساعدة -

 ؛املهين مسارهم حسب بتوجيههم وذلك عملية أهداف يف املؤسسات أصحاب اهتمامات جتسيد -

 ؛والتسيري التكوين ميداين يف ولنيواملقا املشاريع أصحاب مرافقة -

 القطاعية والدراسات االستثمار بفرص املتعلقة االتصال وسائل مبختلف املعلومة نشر تشجيع -

 ؛بالفروع صةاخلا والدراسات اتيجيةواإلسرت 

 البشرية املوارد وتسيري األسواق واستهداف والتسويق التسيري وظائف يف االستشارة جمال يف خدمات تقدمي -

 ؛ واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم سياسة يف احملددة األخرى األشكال وكل

 ؛التنافسية القدرة تطوير دعم -

   اجلديدة. التكنولوجيات نشر على املساعدة -

 3المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: -ت

من املهام األساسية اليت تعتمد عليها وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة لتفعيل تعد عملية التشاور      

نشاط هاته املؤسسات، عن طريق اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب املؤسسات، بدراسة و مناقشة خمتلف 

املشاكل اليت تعيق تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، من خالل جلان تقنية جتتمع دوريا لتساهم يف تقدمي 

املقرتحات للسلطات العمومية قصد إعداد خمطط اإلسرتاتيجية لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة بوصفة 

 توكل له املهام التالية:هيئة استشارية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، و 

                                                           
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية تل املؤسسات، ، املتضمن القانون األساسي ملشا2003فرباير 25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم  1  

 46-. 47ص ص، 13، العدد2003فرباير  26املؤرخة يف 
 : بسكرة والية املناجم، و للصناعة الوالئية للمديرية الرمسي املوقع واملتوسطة، الصغرية املؤسسات ومساعدة دعم هياكل 2 

biskra.com-http://www.dipmepi  
 مرجع سبق ذكره، ،التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في الجزائرية التجربة ،شريف غياط، بوقمقوم حممد 3 

 .56ص
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ضمان احلوار والتشاور الدائم بني السلطات العمومية والشركاء االجتماعيني واالقتصاديني حول املسائل  -

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛املتعلقة بالتطور االقتصادي وترقية 

 تشجيع وترقية إنشاء مجعيات مهنية جديدة؛ -

اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل من أجل إعداد سياسات مجع املعلومات من خمتلف  -

 .واسرتاتيجيات لتطوير القطاع

 المتوسطة:دعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و  المؤسسات المتخصصة في الهيئات الحكومية و ثانيا: 

مؤسسات عمومية وحرصا منها على محاية و متابعة هذا القطاع قامت اجلزائر بإنشاء عدة هيئات حكومية و 

 :منهانذكر  هلذا القطاع متخصصة لتقدمي املشورة االقتصادية و الفنية، و املساعدات املالية

 : ( ANDI )الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات  -1

 عن مسؤولة وهياملتعلق بتطوير االستثمار،  01/03مبوجب األمر رقم  2001أنشأت هاته الوكالة سنة     

، واألجانب احملليني املستثمرين ومرافقة املشورة وتقدمي ترحيب،، اجلزائر يف االستثمارات واستمرار وتطوير تعزيز

مكنت هاته اهليئة ت خلق مؤسسات و تنمية االستثمار، دورها األساسي هو تسهيل اإلجراءات و تبسيط شكليا

 2002منذ منصب شغل  998.945، و مبجموع ما يقارب 2009منصب شغل يف  155.905من خلق 

) يف هذا اإلطار، 2009مشروع يف  19.729وهذا من خالل إجنازات املشاريع املسجلة (  2009إىل غاية 

مشروع  71.185مليون دج، لكن من املهم ذكر بأن من بني  6.706.875بإمجايل استثمارات قدرت ب 

خاصة بقطاع اخلدمات، بينما املشاريع اإلسرتاتيجية مثل الصناعة و  % 70، جند أزيد من 2002سجل منذ 

على التوايل، ومن مث فعلى مدراء الوكالة العمل على تشجيع   %2.54و   % 10.74الفالحة ال متثل سوى 

 1 مبادرات االستثمار يف هاذين القطاعني الرئيسيني.

 

 

 :)ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -2

                                                           
1 Youcef  KORICHI, Ali GABOUSSA, Karim SILEKHAL, Les PME en Algérie : Etat des lieux, 
contraintes et perspectives, Revue la performance de l’entreprise Algérienne, n. 04, décembre 2013, 
P 52.  
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هي هيئة حكومية حتت سلطة رئيس و  ،1996لدعم و تشغيل الشباب سنة مت إنشاء الوكالة الوطنية     

احلكومة ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات الوكالة، تتمتع بالشخصية املعنوية 

  .19961سبتمرب  8يف  املؤرخ 296-96واالستقالل املايل، أنشأت الوكالة مبوجب مرسوم تنفيذي رقم 

فرع  53أنشأت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب هبدف تقدمي الدعم املايل إلنشاء املؤسسات املصغرة، وهلا 

 2 نذكر أمهها: ANSEJعلى املستوى الوطين، تتعدد مهام 

والتشريعي والتنظيمي تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين  -

 املتعلقة مبمارسة نشاطهم؛

  تقدم االستشارة ويد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايل وتعبئة القروض؛ -

تعمل على الربط بني البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتطبيق خطط التمويل ومتابعة  -

 واستغالهلا؛إجناز املشاريع 

تربم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة إدارية، هبدف إجناز برامج التكوين والتشغيل حلساب الوكالة، وكذا برامج  -

 التشغيل األويل لدى خمتلف املؤسسات اليت تتعامل معها. 

 : ANDPME)(الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -3

 املؤرخ 165 - 05 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة إنشاء مت

 و املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع و إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هي و ، 2005 ماي 03 يف

 يف منصوص هو كما واملراقبة التوجيه جملس يرأس الذي و واملناجم بالصناعة املكلف الوزير وصاية حتت تقع

 و غرداية سطيف، عنابة، اجلزائر،( للوكالة  اجلهوية والفروع .200 ماي 03 يف املؤرخ165 - 05 املرسوم

حيز التنفيذ عرب العمليات األساسية التالية و اليت جنملها  عتوض مبجموعة من املهامهذه الوكالة كلفت .)وهران

 3 فيما يلي:

 جتسيد و متابعة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛  -

                                                           
املتعلق بإنشاء الوكالة  296-96، املتضمن املرسوم التنفيذي رقم 1996سبتمرب  11، الصادر يوم 52، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 1 

 .12الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ص 
نموذجا (حالة والية  ANGEM-ANSEJالوكاالت الوطنية لدعم ومرافقة إنشاء المؤسسات المصغرة:  ربيعة بركات، سعيدة دوباخ، 2

 .05ص  ،مرجع سبق ذكره، بسكرة)
3 Missions de l'ANDPME: Accord d'association Algérie –Union Européenne, Partie 2: Programmes 
d'appui mis en place par le gouvernement algérien, document du Ministère de la PME et de 
l'artisanat, P 39. 
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 غرافية املؤسسات الصغرية و املتوسطة فيما يتعلق باإلنشاء، التنازل و تغيري النشاط؛و متابعة دمي  -

 إعداد دراسات اقتصادية، متابعة وتنسيق نشاطات مراكز التسهيل و مشاتل املؤسسات؛  -

شجيعها على استخدام و تتكار التكنولوجي يف تسيري املؤسسات الصغرية و املتوسطة ترقية و إدماج االب  -

 تكنولوجيات املعلومات و االتصال؛

 مجع و استغالل و نشر املعلومة اخلاصة مبجاالت نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛  -

 احتضان بنك للمعطيات االقتصادية اخلاصة هبذه املؤسسات؛  -

 ؛ح التعديالت الالزمة عند اللزومتقييم فاعلية و فعالية تنفيذ الربامج القطاعية و اقرتا   -

 ترقية اخلربة و االستشارة إلدارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛  -

 التنسيق بني الربامج املختلفة لتأهيل هذه املؤسسات.   -

 .لمؤسسات الصغرية و املتوسطةامة لالقيام بدراسات متسلسلة و مالحظات دورية حول االجتاهات الع  -

 االستشارة ترقية إىل وأعماهلا، نشاطاهتا خالل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة دفهت  

 أجل من هذا و النواحي، مجيع من دعمها و املؤسسات هذه تطوير وكذلك املتوسطة و الصغرية للمؤسسات

 لتمكينها هذا و واإلدارة، التنظيم يف الدولية املعايري مسايرة من ومتكينها املؤسسات هلذه التنافسية القدرة نيسحت

 التكوينية الربامج تنفيذ على الوكالة هذه تسهر كما العاملية، األسواق على والعوملة االنفتاح حتديات مواجهة من

 . التأهيلية الوطنية الربامج ظل يف املتوسطة و الصغرية للمؤسسات خصيصا املعدة

 ) :APSI( تالة ترقية و تدعيم االستثماراوك -4

والـيت مل تـؤد دورا بـارزا يف ترقيـة هـذا النـوع مـن املؤسسـات و  ،و اليت عوضت الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات    

هذا نظرا لعوامل عدة منها مركزية هيكلها يف العاصمة دون سواها مما صعب من تـدفق املعلومـات إضـافة إىل أ�ـا مل 

ك تــؤد دور ترقيــة االســتثمارات و مل تكــن تتــدخل يف وضــع السياســات اخلاصــة بــذلك بــل اكتفــت بتأديــة دور الشــبا

ــــد لتوضــــيح الناحيــــة الشــــكلية يف تكــــوين املؤسســــات و ميكــــن مالحظــــة ذلــــك يف عــــدد املشــــاريع املكونــــة يف  الوحي

   1ا.إطاره

 : أهم العراقيل و المشاكل التي تعترض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائريةثالثالمطلب ال

                                                           
رية واملتوسطة امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كميزة تنافسي في مواجهة العولمة،  قويدر عياش، 1 

 .190، ص 2002أفريل 9 -8 ودورها يف التنمية، األغواط
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السياسات اجلديدة اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية ضمن ما يسمى خبطة اإلنعاش االقتصادي، و  منلى الرغم ع    

هبدف إال أن الكثري من العوائق و احلواجز  رغم التدابري املشجعة و احملفزة اليت اختذهتا احلكومات املتعاقبة اجلزائرية 

ا قانوين و البعض مايل و اقتصادي و البعض ال تزال تعرتض إنشاء و منو و تطور هذه املؤسسات، البعض منه

فمن بني 1تكنولوجي هذه العوائق و التحديات اليت جيب على الدولة اجلزائرية التعجيل يف وضع حلول عملية هلا،

 هذه املشاكل و العراقيل جند مايلي:

احلصول على القروض من أهم املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة مشكلة التمويل وصعوبة   -

، ويف املقابل فان ة ال ترقى ألن تكون مشروعا بنكياالبنكية ، إذ أن هذه املؤسسات من وجهة النظر املصرفي

املؤسسات الصغرية واملتوسطة دائما تلجأ للتمويل البنكي نظرا لعدم استطاعتها اللجوء إىل البورصات واألسواق 

دمة ، لذلك جند املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعتمد يف متويلها على البنوك املالية ، كما هو احلال يف الدول املتق

 باإلضافة إىل التمويل الذايت . 

ويف اجلزائر جند أن النظام املصريف الذي يفرتض أن يساهم يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو نفسه 

ضعيفا وغري قادر على القيام بدوره يف متويل هذه املشاريع، حيث يعاين من عجز يف التسيري ، وضعف القدرة 

فق اإلصالحات البنكية مع برامج اإلصالحات التمويلية ، و عجز نظام اإلعالم ، التسويق واالتصال ، وعدم توا

 .2االقتصادية الوطنية  

العراقيل املتعلقة بالتنظيم و السلوك و اإلدارة العمومية، فعلى عكس ما نرى يف الدول املتقدمة من اإلدارة   -

سسات حبيث العمومية لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة دعما مستمرا و قويا و ذلك إلدراكهم أمهية هذه املؤ 

جند يف الدول النامية مثل اجلزائر عوائق كبرية من الناحية اإلدارية اجتاه هذه املؤسسات حيث تفشت ظاهرة 

خطري يف اجملال االقتصادي بأكمله، وكلنا نعرف ما للبريوقراطية من آثار سلبية على احلياة  البريوقراطية بشكل

كما جند تعدد مراكز اختاذ القرار و اآلجال الطويلة اليت تستغرقها االقتصادية و حىت على احلياة االجتماعية ككل،  

معاجلة كملف أو مسألة تتعلق باملستثمرين اخلواص و املتعاملني االقتصاديني أضف إىل ذلك مظاهر احملسوبية و 

الذي  الرشوة كلها تشكل عوائق سلبية تؤدي إىل االنسحاب الالطوعي هلذه املؤسسات و هذا بالنظر إىل الضعف

                                                           
 .72مرجع سبق ذكره، ص  ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريأمحد رمحوين،  1 
امللتقى الوطين الرابع، معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل تفعيل دورها في الجزائر، وعمامة علي، بوعمامة نصر الدين، ب 2

 .11ص  ، 2008 أفريل 14.  13 اجلزائر، جامعة سكيكدة،كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر، املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
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تتميز به هذه املؤسسات املتمثل يف ضعف قدرهتا املالية و ضعف قدرهتا على التصدي و مقاومة هذه الظاهرة 

 1السلبية.

 يلجأ ما غالبا وهلذا مشروعه إلقامة أرض قطعة على احلصول اجلزائر يف املستثمر منها يعاين اليت املشاكل من  -

 ملكية عقد على احلصول استطاعته عدم أن كما صغري، مصنع أو عمل ورشة إىل مسكنه حتميل إىل املستثمر

  2البنوك . من الالزمة القروض على حصوله دون حيول العقار

مشكل نقص املعلومات االقتصادية، إذ أن الغياب امللحوظ ملكاتب الدراسات و التوجيه االقتصادي و عدم  -

علومات فيما خيص احمليط اخلارجي و االفتقار إىل القدرة على تنظيم مصادر لإلعالم و هيكلتها و نقص امل

إسرتاتيجية وطنية منظمة و متخصصة يف البحث و اإلعالم االقتصادي، أدى إىل خلق مشكل نقص املعلومات 

 3.عن قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و هذا رغم أمهية هذا القطاع و اقتحامه عدة ميادين

تغطية خماطر منح االمتان للمؤسسات الصغرية و املتوسطة ( خماطر الصرف  غياب تام لتقنيات :كما جند كذلك-

غياب صيغ متويل مفضلة ومنظمة حسب احتياجات املؤسسات الصغرية ، وخماطر تقلبات أسعار الصرف ....اخل)

 .4اكتفاء البنوك اجلزائرية باألساليب و األدوات الكالسيكية يف تقدير خطر منح االئتمان، و املتوسطة

 .واملتوسطة اجلزائرية الصغرية الصناعية املؤسسات تواجه اليت املشاكل أهم من التسويقية املشاكل تعترب -

امليل  الضرائب إىل مصاحل تلجأ وهلذا منتظمة، حسابية دفاتر واملتوسطة الصغرية املؤسسات أصحاب ميتلك ال -

 دخول ذلك على ويرتتب .هلم املقدمة اإلقرارات بيانات صحة يف الشك بسبب ألرباحهم التقدير للمغاالة يف

 وجلان الداخلية اللجان إىل واإلحالة التقدير على لالعرتاض اإلجراءات من طويلة سلسلة يف املؤسسة صاحب

 الوفاء عن املؤسسة صاحب يعجز وقد .الضرائب مصلحة تقدير وتأييد الطعن برفض األمر ينتهي وقد الطعن،

 حالة يف املؤسسة على قيدا الدين هذا يشكل قد كما النشاط، عن والتوقف إفالسه إعالن إىل ويضطر بالدين

 النشاط. يف توسعات إجراء أو آالت لشراء البنوك من االقرتاض يف الرغبة

مشكل البىن التحتية، إذ أنه يعد من املشاكل العويصة اليت تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية و اليت  -

 1كيا�ا و استمرارها و املتمثلة يف الطرق و املخازن و مراكز التربيد و السكك احلديدية ...اخل.هتدد  

                                                           
 .78ص  مرجع سبق ذكره، ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائري أمحد رمحوين، 1 
 املؤسسات دور حول األول الوطين لتقىامل ،يةاالقتصاد التنمية تحقيق في الصغيرو و المتوسطة المؤسسات مةھمسا ،دوباخ سعيدة ،اتبرك ربيعة2 

 .564، ص 2011ماي  19-18، جامعة بومرداس، 2010-2000 الفرتة خالل باجلزائر التنمية حتقيق يف املتوسطة و الصغرية
 .81ص ، مرجع سبق ذكره ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريأمحد رمحوين،  3 
 .51مرجع سبق ذكره،ص، قياس فعالية برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المغرب العربيحسني حيي،  4 
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 من هو املاهرة العمالة نقص فإن ولذلك اإلنتاج، عناصر أهم أحد البشري من العنصر إذ يعد، مشكلة العمالة -

 أغلب يف أصحاهبا قبل من إدارهتا رغم بسهولة جتاوزها ميكن ال إذ املؤسسات هذه تواجهها اليت املعوقات أهم

 باألخص الكبرية املؤسسات يف لالشتغال العاملني تفضيل إىل املاهرة العمالة وفرة عدم سبب ويعود، األحيان

 اليت الضوابط انعدام عن فضال االجتماعي، والضمان التقاعد وامتيازات واحلوافز العالية األجور بسبب احلكومية

 2آلخر.  قطاع من أو آلخر مشروع من العمالة انتقال عملية من حتد

 خاتمة الفصل:

من خالل تطرقنا جملموعة من التعاريف املختلفة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف خمتلف بلدان العامل و      

 التعريف املعتمد من قبل الدولة اجلزائرية، يتضح لنا بوضوح الغموض الذي يرجع إىل اختالف املعايري املتبعة

لتصنيف هذا النوع من املؤسسات، و بالرغم من اختالف التعاريف حسب كل بلد إال أ�ا متتاز جبملة من 

اخلصائص عن غريها، كما أ�ا تعترب الركيزة األساسية القتصاديات الدول نظرا سهولة تأسيسها و مرونتها و 

رائد يف التطور االقتصادي و االجتماعي للعديد من السرتاتيجي اال هادور و نظرا ل اخنفاض رأس ماهلا...اخل.

 ، جعلها حمط أنظار العديد من الباحثني و املفكرين.و النامية على حد سواء الدول، منها املتقدمة 

 

                                                                                                                                                                                     
 .81ص  مرجع سبق ذكره،، الجزائريالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد  أمحد رمحوين، 1 
 يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات :الدويل امللتقى ،المتوسطة و الصغيرة الصناعات في العربية الدول بعض تجربة ،سليمة رقيبة2 

 .33 ص،    2006 أفريل 18 و 17 يومي اجلزائر، بالشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة العربية، الدول
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 تمهيد:

لقد مر االقتصاد العاملي بتطورات و تغريات سريعة اجتاحت مجيع دول العامل، مما أدى إىل بروز فجوة 

عميقة ميزت بني عامل متقدم و عامل نامي كان أكثر تضررا من هذه التغريات االقتصادية و السياسية و 

التعاون االقتصادي و التجاري بني املؤسسات حلقة شكل  كما قداالجتماعية، و الثقافية و اهليكلية و التنظيمية.

تعد الشراكة األجنبية من أهم اسرتاتيجيات  ،هامة لتبادل املصاحل و املنافع و لتسهيل املعامالت فيما بينهما

املؤسسات يف مجيع أنشطتها ، و هي متثل ضرورة حتمية تستوجب و تأهيل االستثمار و اليت تساهم يف تطوير 

االستفادة من الفرص اليت  التفاعل معها لدفع عجلة التنمية و التطور إىل األمام و اجلزائرية على املؤسسات

، خصوصا و أن اجلزائر قد فتحت باب املنافسة الشرسة و هذا من خالل انضمامها للمنظمة العاملية تتيحها

 .ا اخلارجيةوسعيها لتحرير جتارهتللتجارة و إمضائها التفاق الشراكة مع االحتاد األورويب 

 لمؤدية لهاأسسها النظرية و الدوافع ا ،مفهوم الشراكة األجنبية :المبحث األول 

تشكل الشراكة األجنبية ظاهرة عامة يف خمتلف اقتصاديات الدول فقد أصبحت موضوع الساعة و أهم       

تنافسية املؤسسات اجلزائرية ، كما أن أسلوب الشراكة يعد أحد األساليب القادرة على الرفع من ركائز التنمية

خاصة و أنه ميكنها من تطوير املعرفة العلمية و اكتساب التكنولوجيا احلديثة، كما ميكن هذه املؤسسات من 

الولوج لألسواق الدولية بسهولة و اكتساب مزايا تنافسية، فمن خالل هذا املبحث سنتطرق ملفهوم الشراكة 

 املؤدية هلا.األجنبية و أسسها النظرية و الدوافع 

 مفهوم الشراكة األجنبية :المطلب األول 

 1تطور مفهوم الشراكة األجنبية: -1

تعترب الشراكة من أهم املواضيع اليت عرفتها التطورات االقتصادية يف العامل مؤخرا، ولقد تعرض هذا  

املوضوع إىل الكثري من اجلدية واإلحلاح يف العديد من دول العامل الثالث والعامل العريب، واجلديد يف األمر أن الكثري 

لجوء إىل الشراكة كشرط سابق أو مالزم للحصول من املؤسسات الدولية بدأت مؤخرا يف فرض اخلوصصة أو ال
                                                           

 اجلزائري يفـــين  األول  حول االقــــتصاد املــــــلتقى الوطـاألجنبية، الشراكة و دورها في جلب االستثمارات ، حوالف رحيمة، بن حبيبب عبد الرزاق 1

 .04، ص2002مــــــــاي  22و  21 يومـــــيالبـــــــلــــــيـــدة  معة  ســـــــعــد دحــــــــــــلباأللفية  الثالــــــــثة جبــا
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على املساعدات التقنية واالقتصادية. وتعود جذور اخلوصصة والشراكة إىل مرحلة منتصف السبعينيات حينما 

بدأت الدول الصناعية تعاين من التضخم املايل املرفق باجلمود  االقتصادي بسبب االنفجار الذي حدث يف 

ألول مرة يف تاريخ اقتصاد الدول الصناعة احلديثة.وال يفوتنا أن نشري بأن الشراكة   أسعار النفط اخلام وذلك

كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع االقتصاديات الصناعية املتطورة يف فرتة ما بني 

 اخلاص.السبعينيات والثمانينات، إذن موضوع الشراكة هو احلل الرابط بني القطاع العام والقطاع 

 تعريف الشراكة األجنبية: -2

عدة تعاريف و مفاهيم، واكتسبت  ،العشرين القرن من الثامن العقد �اية مع األجنبية الشراكة ظهرتلقد 

 نذكر من أمهها:اختلفت باختالف جماالهتا، 

: على أ�ا اتفاق تكميلي و عادل بني طرفني خمتلفني يف  Raymond et Bourqueعرفها كل من  -
الطبيعة، يف املهمة، يف النشاط، يف املوارد و يف طريقة العمل، مبين على االحرتام  و االعرتاف املتبادل من أجل 

 1الوصول إىل الغايات و األهداف املشرتكة املتفق عليها.
: على أ�ا طريقة عمل تعاوين مبينة على اتفاق بني أطراف خمتلفة،  تعمل معا من أجل  Dhume و عرفها   -

مع وضع خطة عمل و العمل  -خلق مشروع جديد أو تغيري املوجود لألحسن -تغيري طريقة العمل إىل األحسن 
 2معا لبلوغ األهداف املشرتكة. 

 املخاطر وتقاسم الثقة مبدأ على تنشأ الشريكني،  بني مبنية على التعاون و التحالف عمل عالقة هي الشراكة-
، كما أن مصطلح الشراكة ال معىن له يف مزدوجة غاية لتحقيق حمددة تطوير نشاطات على معا التعاون يتم حىت

غياب رؤية مشرتكة، ورهانات و مهام مشرتكة مع تقاسم األخطار، و تقسيم واضح للعمل ملختلف الشركاء، و 
 .3 املؤسسة استقرار لضمان جناحها وهذا لضمان 

على أ�ا كل أشكال التعاون اليت تتم بني مؤسسات أو منظمات ملدة معينة، الشراكة   B.Ponsonعرف  -

فمفهوم الشراكة هبذا الشكل يشمل  ،هتدف إىل تقوية فعالية املتعاملني من أجل حتقيق األهداف اليت مت حتديدها

 B.Garrette Etفيعترب  ،التحالف اإلسرتاتيجي، لكن ينبغي أن نفرق بني التحالف واالندماج واالقتناء والشراكة

P.Dussage أما يف التحالف  ،أن االندماج واالقتناء هو زوال املؤسسة املعنية مليالد وحدة أو مؤسسة جديدة

                                                           
1 Denis Bourque, Concertation et partenariat – entre levier et piège du développement des 
communautés- Presse de l’Université du Québec, 2008, p07. 
2 Ibid, p08. 
3 Robert Picciotto, LA LOGIQUE DU PARTENARIAT - une perspective de développement-, 
département de l’évaluation des opérations de la banque mondiale, 29 septembre 1999, p03. 
. 
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حمافظة على استقالليتها من حيث األهداف واملصاحل اخلاصة وتقيم عالقات مشاركة والشراكة فتبقى املؤسسة 

 1لتحقيق بعض األهداف املشرتكة.

كذلك على أ�ا " عبارة عن عقد أو اتفاق بني مشروعني أو أكثر قائم على التعاون فيما بني الشركاء   و عرفت-

ت و دائم و ملكية مشرتكة ، و هذا التعاون  ال و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو جتاري و على أساس ثاب

و استخدام  اإلنتاجيقتصر على مسامهة كل منهم من رأس املال فقط و إّمنا أيضا املسامهة الفنية اخلاصة بعملية 

و  اإلنتاجاالخرتاع و العالقات التجارية و املعرفة التكنولوجية و املسامهة كذلك يف كافة العمليات و مراحل 

ة  ، وبالطبع سوف يتقاسم الطرفان املنافع و األرباح اليت سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا ملدى مسامه التسويق

 .2كل منهما املالية و الفنية" 

 من أكثر أو معنويان) شخصان (أو طرفان فيه يشارك أو ميتلكه مشرتك استثمار فهي األجنبية أما الشراكة -

 واخلربة اإلدارة، إىل أيضا متتد املال بل رأس يف احلصة على تقتصر ال هنا واملشاركة دائمة، بصفة خمتلفتني دولتني

 3التجارية. العالمات أو االخرتاع وبراءة

هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بني املؤسسات  األجنبية وبالتايل ميكن القول بأّن الشراكة      

تقوم أساسا على الثقة  باختالف جنسياهتا ،يف نفس القطاعتنشطان  أو ،يف نفس اجملالاالقتصادية تنشط 

قصد  املتبادلة بني األطراف، ويتم جتسيد ذلك يف اتفاق معني بغية تعزيز حضورمها املتبادل يف األسواق اجلديدة،

لة القيام مبشروع معني أو نشاط حمدد أو اختصاص ما، مع تقسيم مجيع األعباء و املخاطرة و األرباح بصفة متعاد

 بني الشركاء.

 الدوافع المؤدية للشراكة األجنبية  : الثانيالمطلب 

الشراكة من بني الوسائل الفعالة اليت تلجأ إليها املؤسسة لتطوير إمكانياهتا ورفع مستوى  إسرتاتيجيةتعترب        

 يلي : ماديا و ماليا ، ومن بني دوافع اللجوء إلبرام عقود الشراكة ما إنتاجها

 

                                                           
جامعة  ،، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصاديةدراسة تحليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطيةمجال عمورة، 1  

  .161، ص 2005/2006اجلزائر، 
،  الشراكة الجزائرية األوروبية بين واقع األقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعية القتصاد اإلتحاد األوروبي، كمال رزيق، مصدور فارس  2 

، ص 2002البليدة  ،، جامعة سعد دحلبلعلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، كلية اتصاد اجلزائر يف األلفية الثالثةحول اقحماضرات امللتقى الوطين األول 
05 . 

 .15ص ، 2003مصر،ة، القاهر  اجلامعة، شباب مؤسسة ،األجنبية لالستثمارات المختلفة السياسات و األشكال أبوقحف، السالم عبد 3
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  ظاهرة العولمة:تنامي  -

و اليت مشلت اجملاالت املالية و التسويقية و اإلنتاجية و التكنولوجية، كما مشلت أسواق السلع و اخلدمات و 

العمالة، و قد أصبح مسئولو املؤسسات يتعاملون مع عامل تالشت فيه احلدود اجلغرافية و السياسية و سقطت 

 1اقيات املنظمة العاملية للتجارة.احلواجز التجارية بني أسواقه بعد العمل باتف

 تزايد حدة المنافسة:  -

يتسم عصر العوملة بتزايد حدة املنافسة بني املؤسسات االقتصادية، لذا فإن قيام مؤسستان متنافستان تنشطان يف  

 2نفس القطاع بالشراكة و التعاون من شأنه أن خيفف من حدة املنافسة بينهما.

  دولية األسواق: -

وسائل اإلعالم اآليل وأجهزة املواصالت  استخداموتقلصا بارزا نتيجة  اخنفاضا واالتصالشهدت تكاليف النقل 

ووسيلة لتسهيل مهام املبادالت  االتصاالتحيث يعد ذلك قفزة يف عامل  االنرتنت،خاصة مع ظهور شبكة 

الدور الذي تلعبه يف إحاطة املؤسسة عالوة على  ،التجارية والتقنية بني الدول يف إطار املعامالت الدولية

 إن نظام دولية األسواق يف ظل هذا التطور الال، بكل املستجدات العاملية اليت قد تُأثر فيها أو تتأثر هبا االقتصادية

جهة من  الدائم هبذا التطور، وحماولة التجاوب معه، و االهتمامحمدود للتكنولوجيا يفرض على املؤسسة من جهة 

أكرب على مجيع األسواق بغرض تسويق منتجاهتا وتروجيها وتطوير كفاءهتا، ولذلك فمن الواجب إجياد  احانفتثانية 

على املدى  لالستثماروسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف اخلاصة باإلنتاج. وهو ما خيلق حميطا مشجعا ودافعا 

للرد على هذه املتطلبات املتطورة وهلذا احمليط املعقد وعلى هذا األساس فإن الشراكة تُعد الوسيلة الالزمة ، الطويل

 3والتنافسي.

  التطور التكنولوجي : -

على  انفتاحها و  ويف رواج منتوجاهتا االقتصاديةيعد التطور التكنولوجي عامال أساسيا يف تطور املؤسسة 

والتجدد يوم بعد يوم فمن الصعب على املؤسسة  باالستمراريةاألسواق اخلارجية، ولكون التطور التكنولوجي يتسم 

                                                           
امللتقى الدويل الرابع ، الشراكة كأداة لرفع القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية، دراسة مجمع صيدالقادري حممد الطاهر، هزرشي طارق،  1

 .05نوفمرب جبامعة الشلف، ص 08/09االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، يومي حول املنافسة و 
 .05نفس املرجع السابق، ص 2
جامعة باجي ، االقتصاديةرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ، الشراكة األورومتوسطية و تأهيل المؤسسات االقتصادية ،ناصر بوعزيز 3

 .46ص ،2010، عنابة خمتار



يةاألجنب للشراكة النظري اإلطار                                                                   الثاني الفصل  
 

52 
 

اللجوء إىل  استدعىأن تواكبه دون النظر لتكاليفه اليت قد تشكل عائقا أمام املؤسسة األمر الذي  االقتصادية

 1سياسة الشراكة لتقليص تكاليف األحباث التكنولوجية.

  التغيرات المتواترة للمحيط أو نمط التغيير: -

تطورا كبريا نتيجة للتغريات املتواترة على الصعيدين الدويل و احمللي األمر الذي حتم تشهد أمناط التغيري 

على املؤسسات التعاون فيما بينها يف إطار الشراكة األجنبية إلدراك تلك التطورات االقتصادية احلاصلة و 

 مسايرهتا.

 2لمشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع: ا -

الداخلية اليت عانت منها املؤسسات اجلزائرية على سبيل املثال وخاصة العمومية ميكننا حصر املشاكل          

 منها فيما يلي:

اختالل التوازن يف اهليكل املايل للمؤسسات وذلك أن نسبة الديون عالية جدا مقارنة مع رأس املال، ومن مت  -

املال عالية جدا، وبالتايل البحث جيب رفع رأس املال من البحث عن اقل مستوى للديون ألن نسبة الديون/ رأس 

 عن الشراكة لتحقيق ذلك.

كما أن اإلفراط يف التكاليف املتعلقة بتمويل خمتلف املشاريع أي أن الدولة مل متول املشاريع بشكل عقالين  -

األخرى   ففي الوقت الذي كانت  تعاين فيه بعض املؤسسات من نقص يف التمويل جند بعض املؤسسات  ومنظم،

 . اإلنفاق على مشاريعهاتفرط يف

ومن أجل تفادي ذلك مت اللجوء إىل الشراكة لتنظيم وضبط عملية اإلنفاق.من جانب آخر فإن املؤسسات     

أصبحت تعاين من نقص يف كفاءة اإلطارات مما استلزم البحث على  مساعدة تقنية وكفاءات مهنية لتغطية العجز 

 يف هذا اجملال.

 القتصادية : االمنافسة بين المؤسسات  -

كل طاقاهتا يف مواجهة املنافسة حمليا ودوليا.   استخدامإىل  االقتصاديةإن نظام السوق يدفع باملؤسسة 

جتعل من املؤسسة قادرة على مواجهة ظاهرة  االقتصاديةوسيلة للتعاون واإلحتاد بني املؤسسات  باعتبارهاوالشراكة 

األسواق، والسيطرة  واقتحامالتكنولوجية  واالبتكاراتإلمكانياهتا املختلفة كالتقدم  باستغالهلااملنافسة وذلك 

 والتحكم بواسطة التكاليف.

                                                           
 .46، صمرجع سبق ذكره، الشراكة األورومتوسطية و تأهيل المؤسسات االقتصادية ،ناصر بوعزيز 1

 .07، ص مرجع سبق ذكره ،األجنبيةو دورها في جلب االستثمارات  ،حوالف رحيمة، بن حبيبب عبد الرزاق 2 
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حول الشراكة ال تزال تتأرجح بني مؤيد ومعارض تبعا ملا تفرزه من  اآلراءوجتدر اإلشارة إىل أن        

 وباعتباري يعد أساس جناح هذا النمط التكاملي، الذ االستثماريوآثار خاصة يف جمال توفري املناخ  انعكاسات

كما  ،االستثماروسياسية تؤثر يف ثقة الشريك األجنيب وحتفزه على  واجتماعية اقتصاديةهذا املناخ نتاج لعوامل 

خاصة جلذب  االستثماريف حتقيق الثقة للمستثمر وزيادة معدل األمان ملخاطر  االستثماريتكمن أمهية املناخ 

وال من اخلارج إىل الداخل وجعل هذا املناخ حيقق مسامهة فعالة يف جتسيد أهداف الشراكة والوصول رؤوس األم

 1املنشودة. واالجتماعية االقتصاديةإىل التنمية 

 ، وأهدافها للشراكة األجنبية أهم النظريات المفسرة : لثالمطلب الثا

نظريات عديدة قصد تنميتها من أجل العمل لقد اهتم الفكر االقتصادي بإسرتاتيجية الشراكة وصاغ هلا  

هبا، وسنحاول يف هذا العنصر أن نقدم عرضا ألهم التفسريات النظرية اليت عاجلت مسألة الشراكة األجنبية ومن 

  بني هذه النظريات جند:

  نظرية تكاليف الصفقات : -1

 ته هلانظر لكن  ، 2Ronald Coaseمن خالل 1937مفهوم تكاليف الصفقات يف سنة ظهر  قدل 

، فمن خالل األعمال اليت قام هبا Oliver Easton Williamson 3بقيت متجاهلة إىل أن طورها

Williamson   مكن من تسهيل هذا املفهوم، و حتديد بعض الفرضيات الدقيقة ملعرفة يف أي حالة تكون

      4املؤسسة جمربة على التوجه للسوق من أجل خفض تكاليفها،

كاليف املعامالت هي تكاليف التنظيم و اإلنتاج اليت تتحملها املؤسسة عن فإن ت  R.Coaseحسب     

طريق آلية السوق، حيث يتم التنسيق بني األفراد عرب السوق بآلية السعر، لكن املؤسسة بدورها تقوم بالتنسيق بني 

يف املعامالت"، واليت تتمثل يف األفراد و حينما يتم اللجوء إىل السوق تتحمل املؤسسة تكاليف تسمى " تكال

تكاليف التفاوض، تكاليف البحث عن املعلومة...،و املؤسسة تتطور و تنمو ما دامت تكاليف املعامالت أكرب 

                                                           
 .47ص مرجع سبق ذكره، ،األورومتوسطية و تأهيل المؤسسات االقتصاديةالشراكة  ،ناصر بوعزيز 1
2Ronald coase  باجنلرتا يعترب أب ابن  نظرية تكاليف الصفقات ، حاز على جائزة نوبل يف االقتصاد سنة  1910: اقتصادي بريطاين منت مواليد ديسمرب

االقتصادي للمؤسسات و التحليل االقتصادي للقوانني ، درس مبدرسة االقتصاد بلندن و عمل كأستاذ ، و يعترب من االقتصاديني الذين تناولوا التحليل  1991
 ، اهتم بدراسة مشكل التكاليف االجتماعية و تكاليف الصفقات . 1964جبامعة بريطانية مث جبامعات أمريكية ، مث جبامعة شيكاغو سنة 

، عمل أستاذا يف جامعة كاليفورنيا يف جمال  1963، فحصل على دكتوراه يف اإلدارة سنة  d coaseRonalكان طالبا عند   1932سبتمرب  27من مواليد  3
 إدارة األعمال و اهتم بدوره بنظرية الصفقات .

4   Mohamed Oubejia, la théorie des couts de transaction, ECONOMIA, 29 décembre 2013.   
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 االعتبار تأخذ بعنيأن املؤسسة  وأبرز أنه على  Williamsonإىل أن جاء 1من تكاليف التنظيم الداخلي،

  .و كذا مراقبة و متابعة نشاطاهتا و استخدامات مواردهاالشراكة اتفاقية تكاليف التفاوض على 

 إمكانيةتسمح بتوسيع  واليتوتشمل هذه النظرية قائمة العوامل املفسرة الرتفاع تكاليف الصفقات  

بني خمتلف أشكال االرتباط املمكنة بني الشركات من ( التعامل من خالل السوق ، اتفاقية الرتخيص ،  اإلحالل

 2تكاليف الصفقات العناصر التالية : يفوتشمل تلك العوامل املتحكمة ، اتفاقية االمتياز ، اتفاقية الشراكة )

ارتفاع تكاليف  بالتايل خطاء ، وارتفاع احتمال حدوث أ إىلويؤدى ذلك  :تعقد وعدم استقرار احمليط  -

 التعديل والتصحيح.

 اتفاقيات مثالية. إنشاء تطلبوهذا ما ي :العقالنية احملدودة لدى املتعاملني  -

استعمال هذه األصول  إمكانيةنقص  إىلفارتفاع تكاليف الصفقات يرجع هنا  :درجة ختصص كبرية لألصول -

 ميادين أخرى نظرا مليزاهتا اخلاصة. يف

حتمل تكاليف خاصة بكل  إىلذلك  أدىفكلما زاد تكرار مثل هذه العالقات ،  :العالقات التعاقدية تكرار  -

الثبات على تسعري مثل هذه  إلخفاءعالقة تعاقدية وهو ما جيعل البحث عن بديل الشراكة أمرا هاما 

 الصفقات.

احلقيقية من  واألهدافالنوايا  إظهارويظهر من خالل استعمال احليلة أو سوء النية وعدم  : عامل االنتهازية -

( كتغيري املورد مثال أو املتعامل ) هذه  األطرافالسوق ، مما يستدعى تغيري تلك  يفاملتواجدة  األطرافطرف 

 .إضافيةالتغريات تسبب أعباء وتكاليف 

ما يرفع من وجود وضعيات احتكار وهو  إىلنقص عدد املتعاملني يؤدى  إن: السوقيف قلة عدد املتعاملني   -

 القدرة التفاوضية هلؤالء. 

 :إىلقسم نتلك الصفقة وت إلبراموميكن تصنيف كل التكاليف املتعلقة بالصفقة حسب املراحل الالزمة 

التفاوض حول السعر وتكاليف  وإعادةوتتضمن تكاليف البحث وتكاليف التفاوض  :مرحلة التفاوض -أ      

 .... اخلوالرتمجة.التنقل 

                                                           
 .28، ص2015، األردن، عمان، 1دار حامد للنشر و التوزيع، الطبعة  الحوكمة، محاضرات في نظريةغضبان حسام الدين،  1
موقع ، امع الشامل للعلوم واملعارف احملاسبية والضريبية والقانونيةاجل، العام والخاص لنظام الشراكة بين القطاعين الفكريالمدخل يوهنا نوشي،  2

 املوقع:.2015سبتمرب  15جمال املعرفة احملاسبية والضريبية والقانونية، تاريخ نشر املقال: يفيهتم بعرض اجلديد 

https://taxaccountingaudit.blogspot.com/2015/09/ppps_36.html 
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وتتضمن تكاليف توحيد املعايري واثبات جودة املنتجات وتكاليف اخلربة : العقد إنشاءمرحلة    -ب

 .. اخلااللتزامات.القانونية لتقييم 

وتكاليف مراقبة التصرفات  بالصفقة،وتتضمن تكاليف الضرائب املرتبطة  :مرحلة تنفيذ العقد  -ت

 .. اخلالعقوبات.وتكاليف معاجلة املنازعات وخمتلف  االنتهازية،

عقود شراكة لتخفيض تلك التكاليف،  إبرام إىل ؤونالسوق يلج يفومن هنا فان كثري من املتعاملني   

تتميز  اليتوتعترب الشراكة غالبا احلل األمثل حسب هذه النظرية على األقل أل�ا مرحلة وسط بني صفقات السوق 

 ب استثمارات ضخمة .املؤسسة هبذا النشاط بنفسها وهو ما يتطل بتكاليفها العالية وقيام

 نظرية اإلنتاج الدولي وإستراتيجية العالقات :  -2

يف كو�ا طريقة لتفادي املنافسة، إذ تؤدي إىل تكوين  تتجلى الشراكة األجنبية وفقا هلذه النظرية  

إسرتاتيجية عالقات و ترابط بني الشركاء من جهة، و هي وسيلة لتوطيد امتياز تنافسي للمؤسسة بشكل جيعلها 

تقاوم منافسيها من جهة أخرى، فيتعني على املؤسسات االقتصادية خاصة يف ظل العوملة االقتصادية و انفتاح 

الدول على بعضها البعض، اللجوء للشراكة األجنبية كوسيلة متكنها من االستخدام األمثل ملواردها و  اقتصاديات

التصرف احملكم يف وسائل اإلنتاج قصد التحكم يف التكاليف و بذلك اكتساب القدرة على مواجهة املنافسة 

 1اخلارجية.

 نظرية االحتكار الدولي: -3

األجنيب عندما يعمل خارج حدوده فإنه يعمل يف ظروف غري مناسبة االستثمار طبقا هلذه النظرية فإن 

وهي ظروف حتيط هبا خماطر كثرية فهو يستخدم العناصر احمللية ويبتعد عن مركز اختاذ  ،مهما أعطى من املميزات

وال خيضع لرقابة دقيقة، ولكي يتغلب املشروع املشرتك على هذه الصعوبات فالبد أن يتمتع بقدرات غري  ،القرار

عادية أو يتمتع مبستوى متميز ملواجهة التحدي اجلديد، كما أن التميز ميكن أن يكون يف التكنولوجيا املتطورة اليت 

أو غريها من  القدرات املالية والسمعة وجودة املنتجات حيوزها أو يف تقنيات اإلدارة احلديثة اليت يستعملها أو يف

احملليني والقيادة والسيطرة على املنافسني عناصر التميز، و عندما تتوافر له هذه العناصر فإنه سوف حيقق االنفرادية 

 .2أي انه بإمكان املشروع أن يكون حمتكرا للسوق  و غريهم،

                                                           
 .27، ص2011تيزي وزو،، رسالة ماجستري يف القانون، جامعة مولود معمري، الشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائرية أوشن ليلى، 1
 .199.ص2004، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة،  االقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا،  2
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 :1من االحتكار يف السوق الدويل وهي كما يلي إن هذه النظرية متيز بني ثالثة أنواع    

 احتكار الشركة األولى للسوق : -3-1

مهما حاولت  ،يف السوق ستظل دائما ،معني منتجاليت تدخل إىل السوق أوال يف جمال  فاملؤسسة 

، ولن تستطيع التأثري عليها وذلك ألسباب عديدة منها أن منازلة ومنافسة املؤسسة األوىل منافستها املؤسسات

ا يصعب كمذلك السوق،  لسيكلف املؤسسة الثانية كثريا وقد تفوق تلك التكاليف ما ميكن أن جتنيه من دخوهلا 

 .حلل املثيل، فالشراكة بني هاته املؤسسات تكون هي اعلى أي مؤسسة أخرى هتديدها أو منافستها

 :  القوة االحتكارية -3-2

تفرتض هذه النظرية أن ممارسة أي نشاط يف دولة أجنبية له تكاليف مرتفعة ال تستطيع أن تتحملها إال       

املؤسسات اليت هلا مزايا تنافسية عالية مثل التكنولوجيا املتطورة وأساليب العمل احلديثة والكفاءة يف التسيري... 

من تعويض تلك التكاليف فإن باستطاعتها ذلك إذا مزجت قدراهتا وإمكانياهتا يف نسق تام حيث ولكي تتمكن 

تصبح قادرة على حتقيق أرباح طائلة يف سوق أجنبية مع احملافظة على ميزهتا، بل وبإمكا�ا أن هتدد املنافسني 

 احملتملني.

 سلوك رد الفعل : -3-3

املؤسسات تراقب نشاط بعضها البعض حيث ميكن أن يكون قرار يقوم سلوك رد الفعل على فكرة أن       

االستثمار يف دولة أجنبية بناءا على قرار اختذته مؤسسة منافسة فتلجأ مؤسسة حملية إىل الشراكة األجنبية نظرا 

 لدخول مؤسسة أجنبية منافسة يف السوق احمللية.

 نظرية تبعية الموارد: -4

فاملؤسسة اليت ليس بإمكا�ا استغالل ومراقبة كل  ،يف حتليل أهداف الشراكة كثرياالنظرية   سامهت هذه      

 . اأخرى للعمل يف جمال نشاطاهت اقتصاديةاختاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات  إىلعوامل اإلنتاج تلجأ 

ولوجية املتطورة فمثال الشركات البرتولية العاملية غري املنتجة للمحروقات تسعى الستغالل إمكانياهتا وطاقاهتا التكن

وذلك باسترياد املواد البرتولية اخلام وإعادة حتويلها وتصنيعها مث تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع 

اإلشارة إىل فارق السعر بني شراء املواد اخلام وإعادة بيعها يف شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل 

البلد األصلي (املنتج) ولتدارك هذا املوقف غري العادل فإن الدول  والتصنيع للنفط اخلام ميكن القيام هبا يف

                                                           
 .170.172.ص ص 2003، دار حامد للنشر، األردن، الطبعة األوىل، إدارة األعمال الدولية اإلطار العامعباس، علي  1
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األصلية (املنتجة) قصد استغالل إمكانياهتا بصفة شاملة عمدت إىل منح تسهيالت جبائية للشركات ذات 

 1 .ااالختصاص يف حتويل املواد البرتولية قصد القيام مبثل هذه النشاطات حملي

 :الشراكة األجنبية  مزايا و أهداف -

مما  يف البيئة التنافسية، بالتغري الدائم و بتزايد املخاطرتعد الشراكة األجنبية موضة العصر، و هذا نظرا       

، وذلك من خالل ولتعزيز القدرة التنافسية ر،سرتاتيجيني ملواجهة تلك املخاطيؤدي إىل ضرورة البحث عن شركاء ا

 :و مسايرهتا، فالشراكة األجنبية هتدف إىل احلديثة تالتكنولوجيا تبادل حتويل املهارات و

إىل حتقيق عدة مزايا للدول املعنية على املدى الطويل وذلك من خالل إنشاء مناطق للتبادل احلر هبدف  تسعى -

فإن ذلك ومع مرور الوقت وحترير التجارة  ،تقريب املستويات املختلفة للنمو بني األطراف الداخلة يف الشراكة

 سيؤدي إىل ختصيص عوامل اإلنتاج للقطاعات اليت ميلك فيها كل بلد ميزة نسبية.

رؤوس األموال األجنبية وإحدى قنوات نقل املعرفة التكنولوجية وحتويل  استقطابتُعد الشراكة وسيلة من وسائل  -

 2املعارف واملهارات واخلربات من بلد متقدم إىل بلد متخلف أو نام.

، الذي يسهل الدخول إىل األسواق الدولية ويتم ذلك من خالل اختيار الشريك االسرتاتيجي املناسبتسهيل  -

عملية الدخول إىل السوق الدولية، كما يساعد على تقليل القيود املعيقة لتحقيق هذا اهلدف كتكاليف العمليات 

هذا السياق قامت العديد من الشركات التشغيلية و اإلدارية اليت يتطلبها دخول هذا النوع من األسواق، و يف 

الغربية باقتحام أسواق وسط و شرق أوروبا بفضل الشراكة اليت أنشأهتا مع الشركات احمللية اليت أمدهتا جبميع 

 3املعلومات التسويقية و أسهم الناشطني يف القطاع.

 نتجاهتا.كما تساعد على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض تصريف املؤسسة مل  -

 االستغالل و االستفادة من املوارد املالية احمللية و املتوفرة هلذه الدول املعنية.  -

املسامهة يف خلق عالقات اقتصادية بني خمتلف قطاعات اإلنتاج و اخلدمات داخل الدولة املعنية مما يساعد يف  -

 حتقيق التكامل االقتصادي هبا،

و التطوير مما يسمح بالتوزيع البناء ملصادر اإلنتاج و كذلك تقليص فرتة متكن من التعاون يف جمال البحث  -

 التطوير و ضمان التأقلم مع حتوالت احمليط،

                                                           
 .29،مرجع سبق ذكره، ص االقتصادية الجزائريةالشراكة األجنبية و المؤسسات  أوشن ليلى،  1
 .  46، ص مرجع سبق ذكره، الشراكة األورومتوسطية و تأهيل المؤسسات االقتصادية، ناصر بوعزيز 2
 .473، ص1999دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان،  اإلدارة الحديثة لمنظمات األعمال،علي حسني علي و آخرون،  3
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القدرة الكلية ملؤسسة ما على توسيع مستمر لتلبية  هيحيث أن احلرفة ، حتويل أو اقتناء حرفة جديدة -

 هذه السلع. إنتاجدائرة  يفحتدث  اليتاحتياجات املستهلكني من السلع املنتجة منها واالستجابة للتطورات 

 1:أمهها هذه القدرة حتتوى على ترتيبات متجانسة جملموعة من املهارات

وذلك من خالل اكتشاف احتياجات املستهلكني وجتزئة السوق  اخلارجي:التسويق  يفمهارات  •

 وغريها...اخل.

 اجلودة.... اخل. يفالتحكم  اإلنتاجية،واالبتكار: وذلك من خالل حتسني  اإلنتاج يفمهارات   •

 التكاليف املرتبطة بالتموين.... اخل. يفالتموين: التحكم  يفمهارات   •

 املنشأة.... اخل. ومردوداتياس ومراقبة خمتلف اهلوامش : من خالل قاملايل التسيري يفمهارات   •

الداخلية: من خالل اختيار واستعمال عدة طرق لالتصال  االتصاالت اخلارجية و يفمهارات    •

 بالعمالء وتنمية املهارات...اخل.

 حتقق الشراكة قدرا كبريا من فرص التحول للعاملية بأسلوب متدرج وخمطط. -

األجنبية تستهدف الربط والتكامل لرفع فعالية األطراف أو خلق ميزة تنافسية جديدة أو دعم املزايا إن الشراكة  -

 .2احلالية من خالل التبادل والتعاون املشرتك يف جمال التكنولوجيا والسلع واملهارات واملعارف واملوارد األخرى

ا احلديثة بني خمتلف الدول، حيث تعترب الشراكة متكن الشراكة األجنبية من سرعة انتقال املعرفة و التكنولوجي -

األجنبية أهم قناة لتبادل اخلربات و التكنولوجيات بني تلك املوجودة يف دول املركز (الشركات األم) و تلك الناشئة 

 يف خمتلف الفروع يف الدول املضيفة.

وس األموال يف الدولة املضيفة، و متكن الشراكة األجنبية من زيادة فرص التوظيف االستثماري للمدخرات و رؤ  -

 3تشجيع األفراد و املستثمرين فيها على عدم هتريب أمواهلم للخارج.

تساعد الشراكة األجنبية يف ختفيف العبء على ميزان مدفوعات الدول املضيفة، حيث يتم التقليل من  -

جنيب فقط، كون أن املشروع املشرتك التحويالت الرأمسالية إىل اخلارج يف شكل أرباح إال بقدر نصيب الشريك األ

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ، العام والخاص لنظام الشراكة بين القطاعين الفكريالمدخل  يوهنا نوشي، 1
 .449، ص 2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، القاهرة، "إدارة األعمال الدولية دراسات وبحوث ميدانية"عبد السالم أبو قحف،  2
، -دراسة حالة الشراكة الجزائرية االسبانية -المتجددة في الجزائردور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل و تطوير الطاقات هاجر بريطل،  3

 .38أطروحة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص
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كبري من رأمساله على مدخرات الدول املضيفة، كما تساعد أيضا على رفع الطاقات التصديرية للبلد   قائم يف جزء

 1املضيف.

يف احلقيقة اهلدف األساسي و الرئيسي للشراكة األجنبية هو تقليل درجة املخاطرة املرتبطة بتطوير تكنولوجيا  -

قيق وفرات احلجم يف اإلنتاج أو دخول سوق جديد بتكلفة منخفضة، ألن الشراكة تشرتط بأن جديدة أو حت

   2يكون لكل طرف شيء ما ذو قيمة للطرف اآلخر.

 األجنبيةأشكال الشراكة  المبحث الثاني :

وكذلك  ،مت تقسيمها حسب طبيعة العالقة بني املنشآت إذا ماعدة أشكال  األجنبية تأخذ الشراكة        

 ، فمن خالل هذا املبحث سوف نتعرف عليها.حسب قطاعات النشاط

 المطلب األول: أشكال الشراكة حسب العالقة بين المؤسسات

ميكن تقسيم الشراكة حسب هذا املعيار إىل نوعني من الشراكات، الشراكة اليت حتدث بني املؤسسات         

 فسة.الغري املتنااملتنافسة و الشراكة اليت حتدث بني املؤسسات 

 : الشراكة بين المؤسسات الغير المتنافسة -1

، فيمكننا التمييز هناك بني ثالثة Garette et Dussauge, 199)5لو أعدنا النظر يف التقسيم الكالسيكي ل (

 3على النحو التايل:  بني املؤسسات الغري املتنافسة أشكال للشراكة

 ) joint-venture de multinationalisation( :المشاريع المشتركة الدولية  -1-1

وتكون يف حالة ما يكون الشريك (الشريك األجنيب) قد طور منتوجا ما و يريد تسويقه يف بلد الشريك   

اآلخر (الشريك احمللي) فهنا ميكنه فعل ذلك بسهولة، و هذا ملعرفة الشريك احمللي بالسوق الوطنية املستهدفة، 

األجنيب، بالنسبة للشريك األجنيب وبذلك يتم افتتاح مشاريع مشرتكة دولية خللق سوق جديدة ملنتجات الشريك 

فهذه الشراكة متكنه من تفادي ضرورة التنقل و التموقع يف هذا السوق، فالعملية بني الشريكني تتم من خالل 

لشركات األجنبية يف تطور مستمر خصوصا يف الدول (التصدير و االسترياد)، إن التشريعات املتعلقة بالواردات و ا

النامية، هذا النوع من الشراكة يستخدم من قبل املؤسسات الكبرية، كما من قبل املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 اليت تبحث عن منافذ مستقرة.

                                                           
 .39، صاملرجع السابق 1
 .209، ص 2008دار اخللدونية للنشر و التوزيع، اجلزائر،  -مفاهيم و أسس النجاح في األسواق الدولية –التسويق الدولي غول فرحات،  2

3 Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, PARTENARIATS D’ENTREPRISES ET 
MONDIALISATION – actualité scientifique-, editions Karthala, Paris, 1999, p29. 
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الكبرية اليت ال  صيغة املشاريع املشرتكة غالبا ما حتدث يف الصناعات ذات االستثمارات مع العلم أن       

االستخراجية واالستكشافية مثال يف جمال الثروات الطبيعية  كالصناعات ،  حتمل خماطرها مبفردهااملؤسسة تستطيع 

 كما هو احلال يف مصنع رونو الذي فتح مؤخرا يف اجلزائر.  و صناعة السيارات و الطائراتكالنفط و الغاز...إخل، 

 الشراكة، الحظ الشكل املوايل. و من أجل توضيح أكثر هلذا النوع من 

 )(joint-venture de multinationalisation: المشاريع المشتركة الدولية 01الشكل رقم 

 

 

 

 

   

 

 
Source : Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, PARTENARIATS 

D’ENTREPRISES ET MONDIALISATION – actualité scientifique-, editions Karthala, 
Paris, 1999, p 56. 

 العمودية :  اتالشراك -1-2

 السيارات الذي صناعة قطاع وخاصة ة،الصناعي القطاعات خمتلف يف الشراكة من الشكل هذا ظهر      

 ختفيض عن املؤسسات تبحث األول النظام ففي الطلب حسب اإلنتاج نظام إىل م،باحلج اإلنتاج نظام من انتقل

 اخلربة أثر على فيعتمد الثاين النظام أما الّسلم، باقتصاديات عرف ما وهو فقط اإلنتاج حجم بزيادة التكاليف

 األول اإلنتاجي النظام اعتمدت اليت املؤسسات تبنت ولقد الشاملة، اجلودة ومراعاة اللوجستيكي الدعم وحتسني

 اإلنتاج، يف نفسها على املؤسسة اعتماد يف األوىل متثلت اإلنتاج، من املطلوبة الكمية إىل للوصول إسرتاتيجيتان

 1ية.الباطن باملناولة يعرف ما وهذا املركبات بعض نتاجإل املوردين توكيل خالل من فتكون الثانية أما

                                                           
علوم  أطروحة دكتوراه، ختصص ،-تقييم تجربة الشراكة قطاع عام خاص –ر في الجزائر ش، فعالية االستثمار األجنبي المباسنوسي بن عومر 1

 . 58، ص2014 -2013اقتصادية، جامعة تلمسان، 
 

 الشريك األجنبي الشريك المحلي

 المشروع المشترك
ية السوق الوطن
 المستهدفة
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جتمع بني املؤسسات اليت تشتغل يف قطاعني متكاملني، و يف هذه احلالة تكون  الشراكة العمودية ف  

، و التكامل و االندماج يكون من كال  مورد أو عميل يقيم عالقة مع مورد آخر أو عميل آخرهنالك عالقة بني 

 1التكامل أمواال طائلة ال تتوفر لدى املؤسسة.الشريكني، كما جند كذلك هذا النوع خصوصا عندما يتطلب 

تستخدم املشاريع املشرتكة مع ثالثة شركات يابانية  (General Motors)على سبيل املثال: شركة 

(Suzuki)،(Isuzu)و،(Toyota)   ) إلنتاج خط سياراتGeo.(2  

 املختصة يف Cummins Enginesشركة  به قامت ما جند الشراكات من النوع هذاو كمثال آخر عن 

 ومراقبة الطاقة اجلديدة القتصاد املعايري أن غري ناضجة، سوق يف الثمانينات يف تنشط كانت إذ احملركات، إنتاج

 احملركات، األنواع من نوع كل يف أساسية مركبات وهيles pistons املكابس  من جديدا نوعا فرضت التلوث

 منها يتطلب ما وهو الشركة داخل بإنتاجه تقوم أو للمورد املهمة هذه توكل أن إما خيارين الشركة هذه وواجهت

 والشراء اإلنتاج يف مهندسني من يتكون للدراسة فريقا الشركة شكلت املشكل هذا وخبصوص هامة، استثمارات

 الدراسة أفادت وباملقابل أحسن، وسائل ميلكون الذين املوردين إمكانيات اكتشاف الدراسة هذه نتائج من وكان

 عليها يتوجب فإنه الداخلي املستوى على اإلنتاج عمليات يف التعديالت هذه إجراء الشركة اختيار حالة يف أنه

 كون إىل إضافة خاصة، والتطوير البحث ميدان يف املوردون ميلكه ما مرة العشرين تفوق استثمارات ختصيص

 جملاالت توجيهها و ختصيصها ميكن هامة موارد فقد إىل هبا يؤدي قد ما وهذا الكافية املعرفة متلك ال الشركة

 عمليات استخراج الشركة قررت النتائج تلك إىل التوصل بعد .للوقود أخرى بدائل إىل أو كاإللكرتونيك أخرى

 مركبات على نشاطها الشركة ركزت حني يف للموردين، )احملركات مكابس(ة اجلديد املركبات هلذه واإلنتاج االبتكار

 3.أخرى

 4:االتفاقيات مابين القطاعات -1-3

، إضافة اإلنتاجيةخيص هذا النوع من االتفاقيات املؤسسات الغري املتنافسة اليت ال تتماثل يف فروعها 

لكون هاته املؤسسات تنشط يف قطاعات متعددة، وهذا ما جيعل التنافس بينها عملية مستبعدة، فكمثال على 

، من أجل صناعة سيارات ذات   Mercedesو اليت ال تنتج السيارات حتالفت مع شركة  Swatchهذا جند 

                                                           
1 Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, Op cit, p29. 

اليازوري األردن،  ،-مفاهيم، مداخل، تطبيقات –التحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعمال سعد علي العنزي، جواد حمسن الرفاعي،  2
 .38، ص2011

 .59مرجع سبق ذكره، ص ،-تقييم تجربة الشراكة قطاع عام خاص –ر في الجزائر ش، فعالية االستثمار األجنبي المباسنوسي بن عومر 3
4 Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, Op cit, p30. 
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هذا ما يسهل عملية دخول  "، سيارة حضرية صغرية أصلية،   Swatchmobileتشكيلة عالية، مسيت ب "

 كل طرف يف جمال نشاط الطرف اآلخر.

ري من الشركات الناشطة يف هذا هذا الشكل من الشراكة بارز يف قطاع االتصاالت ، حيث متضي الكث 

 1، و اهلدف منها هو :  اإللكرتونيكالقطاع اتفاقيات مع شركات أخرى يف قطاعات اإلعالم اآليل ، 

الوصول إىل مؤهالت ، وكفاءات جديدة ، و مكملة كتطوير برجميات يف حالة إنشاء شبكات عمومية ، اكتساب 

 اخل.نواقل ذات ألياف بصرية ..... إنتاجمهارة يف 

فالشركات اليت طّورت تكنولوجيات خارج قطاع االتصاالت حتتاج  جديدة،الوصول إىل شبكات توزيع 

 إىل االعتماد على املؤسسات النشطة يف القطاع املستهدف لتوزيع منتجاهتا. 

 الشراكة بين المؤسسات المتنافسة: -2

صراعات عديدة بني  بروز العامل إىلأدت التحوالت االقتصادية والتجارية والتكنولوجية اليت عرفها 

الشركات الكربى فيما بينها، وبني هذه الشركات وتلك األقل حجما ومنوا ، فالشركة املالكة للتكنولوجيا أصبحت 

يف حاجة إىل التعاون مع الشركات األخرى إلجراء التجارب واالشرتاك يف تكاليف التكنولوجيا والبحث والتطوير 

ا برزت حاجة تلك الشركات إىل األسواق العاملية لتصريف منتجاهتا وخدماهتا، كل ذلك بدال من املنافسة، كم

 أدى إىل حتول آليات املنافسة إىل صيغ جديدة للتعاون والتحالف أو ما يعرف باملنافسة التعاونية.

 إذ  ميكننا هنا التمييز كذلك بني ثالثة أنواع من الشراكات، بني املؤسسات املتنافسة، فنجد:

  ) le partenariat Co-intégration( :المشترك االندماجشراكة  -2-1

منتج  إنتاج يفويكون هذا النوع من الشراكة بني مؤسستني أو أكثر يتفقان على بيع أو تطوير أو التعاون         

شراكة االندماج املتبادل من  إىلتلجا  وبالتايل ،العادياملنشآت يفوق نشاطها  إحدىحجمه عند  يكون معني

 فيما تدمج املنتجات هذه 2 ،اختيار طريقة التوزيع املناسبة يفنفس املنتج بينما كل مؤسسة هلا احلرية  إنتاجأجل 

 أدى ولقد الشركاء، بني السوق يف قائمة املنافسة تبقى وهكذا مؤسسة، بكل خاصة �ائية منتوجات يف بعد

 .هذا الشكل ظهور إىل الشراكة حملاليت هي  النشاطات تلك يف اخلطورة مستوى ارتفاع

 :) (Le partenariat de pseudo- concentrationشراكة شبه التركيز  -2-2

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، العام والخاص لنظام الشراكة بين القطاعين الفكريالمدخل يوهنا نوشي،  1
 املرجع السابق. 2
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ويكون هذا الشكل يف الصناعات التكنولوجية العالية وذات األمهية الكبرية، حيث تطور جمموعة من      

مهام التطوير  يفهذه العالقة خاصة  يفيساهم كل طرف حبيث  املؤسسات املتنافسة منتج مشرتك و تقوم بتسويقه

أن املسامهات  إىل باإلضافةختفيض التكاليف الثابتة اخلاصة بالبحث والتطوير  إىلوذلك هبدف الوصول  واإلنتاج

أين قام الشركاء  Airbus، كمثال على ذلك: نلقي الضوء على على توسيع سوق املنتجات املشرتكةتساعد 

)Aérospatiale, DASA, British Aerospace et CASA(  اشرتكوا يف صناعة أجزاء من الطائرة، و

 1جند هذا النوع من الشراكة عند املؤسسات الكبرية.جتميعها، و لكنهم ميتلكون هيكل مشرتك للبيع، 

 (Le partenariat complémentaire)  :الشراكة المتكاملة -2-3

مع هذا الشكل من الشراكة بني مؤسسات تساهم يف املشروع املشرتك بأصول خمتلفة ، مثال ذلك جي     

، مثال ذلك : صانع للسيارات  و األخرى شبكة توزيعية جتارية منتجاالشراكة بني مؤسستني متلك إحدامها 

بإمكانه أن يسوق منتوجات غريه يف نفس سوقه، و من أجل تفادي املنافسة جيب أن يكون املنتج مكتوب جيدا 

إضافة إىل هذا الشكل ينتشر أيضا يف  ،Matraوواضح، فشركة رونو تقوم بتسويق املنتجات املصنعة من قبل 

  Céphalosporinesبتوزيع دواء   Uzlal Rousselاألوروبية قطاع صناعة الدواء ، فقد تكفلت الشركة 

 Takeda.2املصنوع من طرف الشركة اليابانية 

ص شراكات املؤسسات املتنافسة يف جدول يوضح مفهوم كل شكل و اهلدف منه إضافة لخميكننا أن ن  

 إىل األثر احملتمل لكل نوع على املنافسة و التنظيم املناسب يف كل حالة .

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, , PARTENARIATS D’ENTREPRISES ET 
MONDIALISATION – actualité scientifique-, Op cit, p30. 
2 Ibid .p 31. 
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) : أنواع شراكات المؤسسات المتنافسة02الجدول رقم (

 
Source : Nguyen Van chan, Bruno Ponson, Georges Hirsch, PARTENARIATS D’ENTREPRISES 
ET MONDIALISATION – actualité scientifique-, editions Karthala, Paris, 1999, P 56. 
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 :  هاقطاعات نشاطالشراكة حسب أشكال  المطلب الثاني:

، وهذا حسب نوع االتفاق املربم بني الشريكني يف العقد، لقد تعدد تصنيفات الباحثني للشراكة األجنبية 

  وذلك كما يلي:اليت تنشط يف جماهلا، التطرق إىل أهم صيغ الشراكة حسب قطاعات النشاط  سنحاولو هنا 

 الشراكة الصناعية: -1
كافة أنواع التعاون بني مؤسستني أو أكثر سواء   باجملال الصناعي، و هي ختصتتعلق الشراكة الصناعية         

حيث كل مؤسسة تشارك بنصيبها يف إنتاج سلعة ما جبزء من رأس املال والعمل  ،من نفس اجلنسية أو خمتلفة

  و هذا نظرا لضخامة التكاليف املخصصة له.1والكفاءة،

كما أن الشراكة يف هذا اجملال متكن من زيادة قدر املنظمة على تطوير و استغالل تكنولوجيا جديدة، و      

اليت من املمكن أن تؤثر يف التوجه املستقبلي للصناعة، و بذلك تقوم املؤسسة بالشراكة الصناعية من أجل تطوير 

 كة شر عملت وجيا، على سبيل املثال: تكنولوجيا جذرية حديثة أو معايري صناعية جليل قادم من التكنول

AT&T (American Telephone & Telegraph)  يف مشروع مع شركةZenith   لتصميم و إنتاج

 19802.يف �اية عام  )Based HDTV-Digital(اجليل القادم من التلفاز الرقمي 

 التعاقد أو الصناعية املناولة العالقات تطور" :أ�ا على الصناعية للشراكة تعريف إعطاء مت اخلصوص وهبذا      

 .3" املتبادلة املشرتكة املصاحل خدمة على للتعاون وأكثر طرفني بني كةرا ش قيام خالهلا من يتم حبيث الصناعي

 و اجلدير بالذكر أن الشراكة الصناعية بدورها تأخذ أربعة أشكال، كالتايل: 

 و عقود اإلدارة:  أوال: عقود التصنيع

يتم مبوجبه قيام املستثمر احمللي نيابة عن  بني املستثمر األجنيب و املستثمر احمللي هي عبارة عن اتفاق     

املستثمر األجنيب بتصنيع و إنتاج سلعة معينة، أي أ�ا اتفاقيات إنتاج بالوكالة و هذه االتفاقيات تكون عادة 

طويلة األجل و يتحكم الطرف األجنيب يف إدارة عمليات املشروع و أنشطته املختلفة، إن هدف إسرتاتيجية 

اعدة إنتاج داخل سوق البلد املضيف كوسيلة لغزو سوق هذا البلد، و جيب  اإلشارة إىل أن التصنيع هو وضع ق

عمليات التصنيع يف دولة مضيفة ال يتضمن فقط البيع يف هذه الدولة و لكن من أجل التصدير إىل بلدان أخرى 

التعرض لألخطار السياسية،  أيضا، ما مييز هذا النوع من االستثمارات هو أ�ا حتتاج إىل رأس مال حمدود و عدم
                                                           

 .50صمرجع سبق ذكره، ، األورومتوسطية و تأهيل المؤسسات االقتصاديةالشراكة  ،ناصر بوعزيز 1
مرجع سبق ذكره،  ،-مفاهيم، مداخل، تطبيقات –التحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعمال سعد علي العنزي، جواد حمسن الرفاعي،  2

 .40ص
 .34صمرجع سبق ذكره،  ،الشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائرية أوشن ليلى، 3

https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Telephone_%26_Telegraph
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إال أن ما يعاب عليها هو التضارب يف املصاحل بني طريف االستثمار يؤدي إىل خلق مشاكل تنظيمية و تسويقية 

 1و إنتاجية.

أما عقود اإلدارة فهي " عقود طويلة األجل، يقدم فيها املالك احملليني املشروعات و الوحدات و األصول   

بامللكية، يف حني تتوىل مؤسسات دولية مسؤولية اإلدارة الشاملة و التشغيل و التسويق"،   اإلنتاجية مع االحتفاظ

كما تعرف بأ�ا إعطاء احلق ملؤسسة دولية بإدارة العمليات اليومية إلحدى املؤسسات يف دولة أجنبية، تقسم 

يف حتقيق أهداف اإلنتاج املشرتك، األرباح بني الطرفني طبقا لنسب حمددة و طبقا ملدى أمهية رأس املال و اإلدارة 

و يف بعض األحيان تلتزم املؤسسات املسؤولة عن اإلدارة ( املؤسسات العاملية) بضمان أدىن حد من األرباح 

للمالك. إن عقود اإلدارة جتد جماال واسعا للتطبيق يف جمال اخلدمات السياحية ( الفنادق، القرى السياحية، و 

لكثري من الدول و الوحدات اإلنتاجية إىل هذا األسلوب عندما تكون إدارة رأس املال مشروعات الرتفيه)و تلجأ ا

 2و تشغيله و مشاكل، وعادة ما يرتبط جناح املشروع بالسمعة و الشهرة الدولية.

 و كمثال على هذا النوع من املشروعات جند : سلسلة فنادق اهليلتون يف مجيع أحناء العامل.

 لة من الباطن: ثانيا: اتفاقية المقاو 

تعرف املقاولة من الباطن على أ�ا عملية تتم حسب اتفاق بني مؤسسة رئيسية تسمى اآلمرة و مؤسسة 

، ينص االتفاق على أن املؤسسة الثانوية مطالبة بتنفيذ ما يطلب منها صنعه حلساب ثانوية تسمى املنفذة

(مؤسسة ثانوية) بتصنيع منتوج معني لصاحل  املؤسسة الرئيسية و حسب أوامرها، أي أ�ه تقوم شركة أجنبية

 3إحدى شركات الدولة املضيفة انطالقا من مواصفات و خطة حمددة من قبل الشركة املضيفة (مؤسسة رئيسية).

 ثالثا: عقود تقسيم اإلنتاج: 

يتم يف هذا الشكل من العقود التزام الشركات األجنبية بالبحث عن املواد األولية كاملناجم الضخمة 

لصاحل شركة ثانية يف دولة مضيفة، حيث تستخدم الشركة األجنبية طاقاهتا اخلاصة من أجل استغالل هذه 

املوارد، مينح للطرف األجنيب مبوجب عقد تقسيم اإلنتاج قيمة من املال و كذا جزء من اإلنتاج احملقق مقابل ما 

                                                           
األشكال الجديدة لتدفقات االستثمار األجنبي غير القائم على المساهمة في رأس المال و آثارها على طالل زغبة، عبد احلميد برحومة،  1

 .175، ص 11/2014جملة العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، جامعة املسيلة، العدد التنمية االقتصادية في الدول النامية، 
 .212، مرجع سبق ذكره، ص التسويق الدوليغول فرحات،  2
، -دراسة حالة الشراكة الجزائرية االسبانية -دور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائرهاجر بريطل،  3

 .50مرجع سبق ذكره، ص
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األموال اليت استثمرها يف املشروع، و يتم  يقدمه من اخلدمات، و يف حالة عدم جناح االستثمار فهو ال يسرتجع

 1بذلك إلغاء اتفاق الشراكة.

 رابعا: عقود المفتاح في اليد

، ترتبط ببناء املشروعات الكربى يف الدول النامية، (Turn key project) عمليات تسليم املفتاح      

إىل املالك، و قد تلتزم الشركة أيضا  حيث تلتزم شركة دولية ببناء مشروع متكامل حىت مرحلة التشغيل و تسليمه

بتدريب العاملني و الفنيني لتشغيل املشروع و إمداده باملعدات و اآلالت الالزمة للتشغيل، و يقوم البلد املضيف 

بدفع أتعاب املستثمر األجنيب مقابل تقدميه التصميمات اخلاصة باملشروع و طرق تشغيله و صيانته و إدارته و  

د املضيف تكلفة احلصول على التجهيزات و اآلالت مضافا إليها تكاليف النقل و غريها، كذلك يتحمل البل

من مزاياها : اخنفاض آثاره السلبية ألن العقد يكون لفرتة مؤقتة، كذلك وجود فوائد طويلة األجل و خاصة إذا  

طرف األجنيب عن توريد كان املشروع سوق رئيسي لإلنتاج و التصدير، أما من عيوبه : فإنه يف حالة توقف ال

 2قطع الغيار أو املواد األولية، فإن املشروع يصبح مهددا بالتوقف ومن مث تظهر التبعية للطرف األجنيب.

 الشراكة التجارية:  -2

من بني ما تصبوا إليه املؤسسات االقتصادية يف مرحلة منوها هو متكنها من احلصول على املزيد من     

جديدة، مما يتيح هلا آفاقا توسعية، و تعترب الشراكة التجارية الوسيلة الفعالة للحصول احلصص السوقية يف أسواق 

على حصص معتربة يف األسواق الدولية، إذ يقوم الشريك املضيف من خالهلا إما بشراء أو بيع و تسويق منتجات 

 3الشريك األجنيب.

 التجارية األسواق يف االقتصادية املؤسسة مكانة وتقوية تعزيز يف كبرية أمهية التجاريةالشراكة  تكتسيإذ          

 ذلك إىل باإلضافة4،للمنتج األمثل التسويق ضمان أو التجارية العالمات استغالل خالل من وهذا واحمللية الدولية

 من التجارية املعامالت تكاليف تقليص يتم كأن االجيابيات بعض حتقيق من الطرفني متكن التجارية فان الشراكة

                                                           
 .50املرجع السابق، ص 1
األشكال الجديدة لتدفقات االستثمار األجنبي غير القائم على المساهمة في رأس المال و آثارها على طالل زغبة، عبد احلميد برحومة،  2

 .174مرجع سبق ذكره، ص التنمية االقتصادية في الدول النامية،
 ،الة الشراكة الجزائرية االسبانيةدراسة ح -المتجددة في الجزائردور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل و تطوير الطاقات هاجر بريطل،  3

 .47مرجع سبق ذكره، ص
 .35، مرجع سبق ذكره، ص  الشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى،  4
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أما  احمللي للطرف بالنسبة هذا التصدير بعمليات املتعلقة خاصة وبصفة التوزيع املتخصصة شبكة وضع خالل

  .احمللية األسواق إىل والدخول منتجاته بتداول تسمح فإ�ا األجنيب للطرف النسبة

 1هلذا النوع من الشراكة أنواع عديدة نذكر منها:

 عأوال: اتفاقية التوزي

، لديها الرغبة يف تصدير منتجاهتا إىل أسواق دولية، بعقد اتفاقية االتفاقية يف قيام شركة معينة تتمثل هذه     

شراكة مع شركات أخرى يف الدول املضيفة، قصد قيام هذه األخرية بتصريف منتجات الشركة األوىل، و عليه 

لقيام بنشاطات الشراء للمواد األولية يكون الشريك األجنيب مبوجب هذه االتفاقية إما مستوردا أو موردا مكلفا با

 أو لبيع منتجات خاصة بالشركة املضيفة يف األسواق احمللية أو األجنبية.

  ثانيا: اتفاقية التموين

جمموعة من الشركات من خمتلف دول العامل برتكيز منتجاهتا يف دولة مضيفة قصد توسيع عادة ما تقوم       

ت إىل شراء بعض املنتجات من أي شركة داخل اجملموعة عن طريق الرتخيص، آفاق التموين، فتلجأ بعض املؤسسا

 إذ تعد هذه األخرية حالة شائعة يف املبادالت التجارية.

كما قد تلجأ املؤسسة الطالبة للرتخيص إىل ذلك نظرا الفتقارها للكفاءات العالية اخلاصة باملنتج، أو      

شرائه من املصدر الرئيسي، أو نظرا للسمعة و الشهرة التجارية العاملية املميزة الرتفاع تكلفة إنتاجه مقارنة بإمكانية 

 IBMاليت ميتاز هبا املنتج  من قبل املصدر الرئيسي، و كمثال على هذا جند: اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف شركة 

اليت متتاز بالكفاءة العالية لبعض أجهزة الكمبيوتر،  (Startus)عند اختيارها التساع التعاون للتموين مع شركة 

غري قادرة على تطوير أجهزهتا بنفسها و لكنها فضلت اللجوء التفاقية التموين  IBMهذا ال يعين أن شركة 

 لتحقيق غايتها اآلنية.

 ثالثا: اتفاقية التعاون

تواجدة يف السوق املضيف لتضع مع مؤسسة متتعاقد املؤسسات اليت ترغب يف اقتحام أسواق جديدة       

حتت تصرفاهتا املنتجات اليت تريد تسويقها، فاتفاقية التعاون متثل الوساطة التجارية بني املؤسسة املنتجة و الزبون 

 عن طريق تدخل املسوق يف البلد املضيف هلذه السلع أي املورد.

                                                           
 ،الة الشراكة الجزائرية االسبانيةدراسة ح -دور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائرهاجر بريطل،  1

 .48مرجع سبق ذكره، ص
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 الشراكة التقنية أو التكنولوجية:  -3

هو اكتساب اخلربة التكنولوجية مقابل الدخول إىل األسواق، و كمثال على إن أساس هذه الشراكة         

االيطالية، حيث كانت الشركة األمريكية   )Olivetti) األمريكية و (AT & Tذلك: الشراكة بني الشركتني (

يف أمس احلاجة للدخول لألسواق األوروبية لتحقيق وفرات احلجم لعملياهتا اإلنتاجية يف أمريكا، لكنها مل تكن 

) كانت ترغب بشدة Olivetti(حبوزهتا اخلربة الكافية و الالزمة لذلك السوق األوروبية، و يف املقابل إن شركة  

سبات اآللية الضخمة العالية التقنية خلطوط منتجاهتا اليت تقوم بتوزيعها يف السوق األوروبية، فقامت يف إضافة احلا

) يف استخدام Olivettiبتوزيعها باالعتماد على نظام التوزيع املكثف اخلاص هبا، و يف املقابل جنحت شركة (

لتايل استفادت املؤسستني من امليزة ) يف توزيع بعض منتجاهتا يف الواليات املتحدة، و باAT & Tمؤسسة (

 1التنافسية اليت يتمتع هبا كل طرف.

 الشراكة المالية:  -4

يظهر هذا الشكل من خالل مسامهة مؤسسة معينة يف رأمسال مؤسسة أخرى أو أكثر، وتتخذ هذه         

ن خالل وزن كل شريك، الشراكة طابعا ماليا يف جمال االستثمار، وهذا النوع خيتلف عن باقي األشكال األخرى م

 3وهي تتجسد من خالل عدة صيغ: 2مدة أو عمر الشراكة وتطور مصاحل الشركاء.

يف هذا النوع من الشراكة ميكن للمؤسسة وللدول أن تشرتك مع  الشراكة المتساوية أو غير المتساوية: -

خواص حمليني أو أجانب حيث تكون نسبة املشاركة يف رأس املال املستثمر غري متساوية ومن أهم الدوافع إلنشاء 

 هذه الشراكات. 

 * التهرب من القيود والعوائق اجلمركية.

 * إقتسام األعباء واألخطار.

 ات التجارية العاملية.* التعرف على الشبك

 * إمكانيات دخول أسواق جديدة اليت يصعب دخوهلا بصفة انفرادية.

ويكون بني مؤسستني أو أكثر وهي طريقة استحدثت لالنتشار خاصة عندما تكون الوضعية  االندماج: -

 التنافسية للمؤسسات صعبة أو حرجة ومن أهداف هذا النوع ما يلي:

                                                           
 .210، مرجع سبق ذكره، ص التسويق الدوليغول فرحات،  1
 .222ص  مرجع سبق ذكره، ،الشراكة ودورها في جلب االستثمارات األجنبية، ،حوالف رحيمة ،بن حبيب عبد الرزاق 2
 .51ص مرجع سبق ذكره،، تأهيل المؤسسات االقتصاديةالشراكة األورومتوسطية و  ،ناصر بوعزيز 3
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 ات احلجم .* السعي إىل حتقيق إقتصادي

 * السعي لتوفري مبالغ مالية كافية لعملية البحث والتطوير.

 شراكة الخدماتية : ال -5

النقل، أو بإدارة و تتمثل يف مجيع عقود الشراكة املربمة يف إطار تنمية القطاع اخلدمايت، سواء :      

تلجأ العديد من  فقد  اخلدمات...، وغريها من و املنتجعات السياحيةأو تسيري الفنادق و املطاعم أاالتصاالت، 

اتفاقات الشراكة ختص  إبرامالبلدان من أجل االستفادة من خربات الشركات األجنبية املتعاملة يف هذا القطاع إىل 

إدارة و تسيري مرافقها أو إقامة مشاريع مشرتكة تسري من طرف الشريك األجنيب و على الشريك احمللي االستفادة 

 من مهارات الغري.

 نظرة عامة حول عملية الشراكة اإلستراتيجيةلمطلب الثالث: ا

متتاز بيئة األعمال احلالية باحتدام املنافسة العاملية، و التغريات السريعة و املتواترة يف التطور التكنولوجي و     

املنظمات أيضا،  طلبات الزبائن، وهذا نتيجة لتالشي احلدود اجلغرافية وبروز ظاهرة العوملة، وتالشي احلدود بني

األمر الذي بات يستدعي التحالف و الشراكة اإلسرتاتيجية بني هاته األخرية، إذ تعد الشراكة من الوسائل املهمة 

اليت على املنظمات أن تستغلها حىت تتمكن من توسيع مصادر مزاياها التنافسية، وكسب املوارد و املهارات 

هذا التقدمي تربر األمهية والضرورة امللحة إلدارة و مراقبة هذه العالقة  من الضرورية لنجاحها و ضمان استمراريتها،

بشكل إسرتاتيجي و فعال، من خالل تتبع املراحل الالزمة للوصول باالتفاقيات املربمة إىل التنفيذ الفعلي و من مثة 

 .حتقيق النتائج اإلجيابية املرجوة واملخطط هلا

يقوم كال الطرفني خطوات عديدة تسمح هلا بأخذ فكرة عن ذلك،  فقبل الشروع يف كل عملية شراكة     

 :وتتمثل هذه اخلطوات فيما يلي

 خطوات إعداد عملية الشراكة : -1

، اإلسرتاتيجيةبعدما تقوم بتحليل أهدافها و إدراك غاياهتا  اإلسرتاتيجيةتقوم املؤسسة باختاذ قرار الشراكة 

و مينحها مزايا شريك أو أكثر ميكنها من حتقيق هذه األهداف،  و تعتقد بأن توحيد مواردها و قابلياهتا مع

تنافسية ال ميكنها حتقيقها مبفردها، هنا تقوم املؤسسة بوضع خطة تصف فيها شكل الشراكة املرغوب فيه، مع 

يف تسطري أهدافها و أهداف الشركاء احملتملني، مث تقوم بتقدمي عروض هلؤالء الشركاء احملتملني، بعد ذلك تدخل 

اتفاقية مع الشريك املختار، و مبجرد تأسيس الشراكة، يقوم الشركاء بتنفيذ اآلليات املتفق عليها، و يف األخري 
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، فعملية الشراكة اإلسرتاتيجية متر عرب 1)يقومون بعملية الرصد و التقييم هلاته االتفاقية (تقييم نتائج هذه الشراكة

 هذه املراحل ووفق املخطط املوايل: 

 ) : سيرورة عملية الشراكة اإلستراتيجية02رقم ( الشكل

 

 

 

 

 

 

 

Source : William J. Gole, Partenariat stratégique  application d’un  processus  en  
six étapes, CPA (comptables professionnelles agrées) CANADA, guide d’orientation, 
p05. 

 التقييم االستراتيجيالمرحلة األولى:  -

 التخطيط عملية سياق يف مناسب املقرتح التحالف أن من التأكد هييف هاته املرحلة  األوىل اخلطوة

، كما أنه جيب على املؤسسة أن جتين نتائج إجيابية من هذه الشراكة، وهذا بعد التخطيط للمنظمة االسرتاتيجي

متتلكها هي و اليت ميتلكها و حتليل حميطها الداخلي و اخلارجي، من أجل حتديد القوى التنافسية اليت  الدقيق

مع األخذ بعني إىل حتليل مجيع فرص الشراكة املتاحة،  كذلك  الشريك احملتمل و استغالهلا، كما حتتاج املؤسسة

االعتبار املتغريات احمليطة هبا و املفاجئة كتقلبات أسعار الصرف و عدم االستقرار السياسي الذي له هو اآلخر 

                                                           
1 William J. Gole, Partenariat stratégique  application d’un  processus  en  six étapes, CPA 
(comptables professionnelles agrées) CANADA, guide d’orientation, p05. 

 المرحلة األولى:

 .التقييم االستراتيجي

 :سادسةالمرحلة ال

 الرصد و التقييم 
 

 :خامسةالمرحلة ال

 تسيير الشراكة
 

 :رابعةالمرحلة ال

 تأسيس الشراكة
 

 المرحلة الثانية:

 تخطيط الشراكة
 

 :الثةالمرحلة الث

 مرحلة التفاوض 
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ت األجنبية املباشرة، و التقليل من نقاط ضعفها بأقل تكلفه و ضرر، و قد يتم ارتباط سليب على االستثمارا

 1اللجوء و االستعانة مبكاتب دراسات متخصصة.

 تخطيط الشراكة المرحلة الثانية: -

ك املالئم ومجع  البحث عن الشري حتديد شكل االتفاق و تأتى مرحلة ،قرار الشراكةاملؤسسة لبعد اختاذ 

األسواق أو  يفويتم ذلك من خالل االتصاالت الشخصية أو طرح الفكرة  ،اختياره يفتفيد  يتكل املعلومات ال

كما يتم يف هذه املرحلة حتديد أطراف   .2استعمال االنرتنت أو املعارض أو الغرف التجارية أو معاهد البحث

، و تضم هاته اجملموعة بالشريك املناس نوع الشراكة و التفاوض أو جمموعة املختصني اللذين سيقومون باختيار

  3ما يلي:

 عن مسؤوالً  يكون ،)للمشروع مقرتح أو مؤيد يكون ما غالباً ( إطار كفئ : و يكونتنفيذي مسؤول •

 ،الشركاء مع االتصال أو الشراكة إدارة

 ،الشراكة مدة طوال حتليلية بيانات يقدم مختص: مالي مسؤول •

 : من داخل أو خارج املؤسسة.مستشارين قانونيين •

 حتديد مبجرد( األشكال املذكورة سابقا)، و  يتم كذلك يف هذه املرحلة حتديد شكل الشراكة املرغوب فيه

 من الشركاء اختيار تسهيل ميكن، مالئمة األكثر) الشركاء( الشريك إىل الفريق ينظر لالتفاقية، املفضل الشكل

 ،اإلسرتاتيجية املالئمة مثل معايري باستخدام ،املثايل للمرشح األساسية اخلصائص تسرد تقييم شبكة إنشاء خالل

 ومسعة الثقايف، التوافق، اخلدمات أو املنتجات من جمموعة وعمق واتساع الطاقة، موارد كفاية ومدى السوق، قوة

 بعد، التقييم لشبكة وفقاً ) املرشحني( املرشحني أفضل الشراكة عن املسؤول الفريق خيتار مث و نزاهة الشريك،

 مالية بتوقعات مدعومة املوافقة، وثيقة صياغة الشراكة فريق على جيب للتحالف، األساسية العناصر على االتفاق

 هلا شريك وجود خالل من للعملية التخطيط مرحلة املؤسسات تبدأ ما غالًبا .اإلسرتاتيجية اخلطة من مشوالً  أكثر

 أو االحتكارية التكنولوجيا مثل فريدة، أصول املستهدفة الشركة لدى تكون عندما عادة احلال هو هذا بالفعل

                                                           
1 William J. Gole, Partenariat stratégique  application d’un  processus  en  six étapes Op cit, p 06. 

 مرجع سبق ذكره. العام والخاص لنظام الشراكة بين القطاعين الفكريالمدخل  يوهنا نوشي، 2
3 William J. Gole, Partenariat stratégique  application d’un  processus  en  six étapes, Op cit, p 07. 
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 يف الرتكيز ألن، الشريك اختيار من التحقق إىل احلاجةإال أ�ا ال تلغي من  .برباءة احملمية العمليات أو املنتجات

 1.الشريك مع التوافق عدم أو الفجوات بعض إمهال املنظمة لقيادة ميكن حمتمل شريك جاذبية على األول املقام

 مرحلة التفاوض واختيار الشريك المناسب المرحلة الثالثة:  -

مبجرد املوافقة على خطة الشراكة من قبل صانعي القرار، تقوم املنظمة ببدء مقاربات مع الشركاء 

 لثقافة اإلسرتاتيجية األهداف توافق بشأن مكثفة مناقشات إجراء للدعوة اإلجيابية االستجابة تتطلب، احملتملني

 يف التآزر عناصر صياغة إىل احلال بطبيعة الناجحة( املفاوضات) املناقشات ستؤديالشريكني،  لكال اإلدارة وطرق

بعد حتديد الشريك املناسب يتم حترير ملف التفاوض وتعيني الفريق املختص هبذه العملية ويضم ملف 2الشراكة،

، كما أن املفاوضات تبدأ ملشروع مستقبالستفيد كل طرف من االتفاوض كل النقاط املتعلقة بالشراكة وكيف ي

العامة  اإلدارةبطرح األفكار األولية حول التعاون بصفة شكلية على مستوى مديريات العمل قبل أن تتدخل 

تتأثر املرحلة كثريا  ،قد يكون تغافل عنها املتفاوضون اليتبعض النقاط األساسية  إلضافةوالرئيس أو املدير العام 

لول ختدم مصاحله اجليدة يستطيع فرض صيغ وح اإلسرتاتيجيةبعامل القوة التفاوضية فالشريك ذو الوضعية 

حيث يتم ذلك من خالل النقاط  املناسبوخالل هذه املرحلة يتم وضع معايري الختيار الشريك ، بالدرجة األوىل

 3التالية:

 الشريك. يفوضع تصور للصفات املرغوبة        -

 حتديد الشركاء احملتملني.       -

 التفاوض على بنود االتفاق.       -

اختيار الشريك املناسب ال تكون بطريقة عشوائية وبناء افرتاضات غري منطقية بل هناك معايري  وهذه اخلطوة يف

 جيب أن تراعى أثناء االختيار من أمهها:

 املنطقة اجلغرافية اليت حسب هذا املعيار على الشريك املوجود يففيتم االختيار  عامل املنطقة اجلغرافية:  •

والظروف املناخية املالئمة وذلك للمحافظة على األموال املستثمرة  االقتصادي تتميز باالستقرار السياسي و

 وعدم تعرضها للمخاطر.

                                                           
1 Ibid, p08. 
2 Ibid, p 08. 

 مرجع سبق ذكره.، العام والخاص لنظام الشراكة بين القطاعين الفكريالمدخل یوھنا نوشي،  3



يةاألجنب للشراكة النظري اإلطار                                                                   الثاني الفصل  
 

74 
 

ووفق هذا املعيار يتم اختيار الشريك ذو السلوكيات والثقافات املماثلة أو  :والسلوكي الثقايفالعامل   •

 إلجناحعامال أساسيا  والسلوكي الثقايفاملتقاربة مع الطرف األول هذا ألن الكثري من اخلرباء يعتربون التماثل 

 الشراكة.

فينصح عند اختيار الشريك  ارووفق هذا املعي يتميز هبا الشريك: لقدرات التكنولوجية واملالية اليتعامل ا •

املالية مؤشرا هاما املشاكل كما تعترب وضعية الشريك  تكنولوجية ومهاراته ومدى حتكمه يفته الااة قدر مراع

 اختاذ قرار اختيار الشريك احملتمل. يعتمد عليه يف

ل تدخ حة اليتما من حماور الشراكة الناجوتعترب هذه العوامل املتعلقة باختيار الشريك احملتمل حمورا ها

 وتفعيل مشروعات الشراكة. إجناح تساهم يف معها بعض القواعد األساسية اليت

 1: التالية للعناصر حتليل على عام بشكل (ملف التفاوض) املشرتكة العمل خطة حتتويكما جيب أن 

 ؛األهداف و اإلسرتاتيجية •

 تقدميها؛ مت اليت األسواق• 

 شريك؛ كل يقدمها اليت واخلدمات املنتجات •

 هبا؛ يفي اليت االحتياجات أو للمشروع القيمة اقرتاح •

 املستخدمة؛ املوارد •

 املعنية؛ واألدوار الدعم وظائف •

 التقدم؛ لتقييم واملعامل واملؤشرات النجاح تعريف •

 .املتوقعة النتائج توقعات يوضح مايل منوذج •

 حل، السيطرة مثل قضايا حول األولية الشركاء نظر وجهات أيًضا املشرتكة العمل خطة حتدد أن جيب

 يتم ما وعادة العملية من املرحلة هذه يف القضايا هذه حل ميكن ال، )الفكرية امللكية( األصول ملكية النزاع،

 أن منظمة لكل تسمح األولية املناقشة فإن ذلك، ومع الشراكة اختتام مرحلة يف املفاوضات خالل وحلها تعميقها

 للمجموعة هذه املشرتكة العمل جلسة تسمح أن ينبغي، الرئيسية القضايا هذه بشأن البعض بعضها موقف تفهم

 إىل بالنظر. إلبرام عقد الشراكة الطريق ومتهيد األولية واإلسقاطات االفرتاضات تعديل أو حتدي أو بتأكيد

                                                           
1 William J. Gole, Partenariat stratégique  application d’un  processus  en  six étapes, Op cit, p 11. 
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 االجتماعات هذه يف املشاركني على جيب حتدث، قد اليت األحداث مجيع تغطي اليت العقود صياغة استحالة

 1.املتبادلة الثقة بناء إىل السعي

 تسيير الشراكة المرحلة الرابعة:  -

، فبعد االتفاق على بنود عقد الشراكة الذي يتم بني والتنفيذ اإلعالن: جانبان له الشراكة تأسيس

، اإلسرتاتيجية وأهدافه املشروع نطاق مع يتناسب هاًما حدثًا اإلعالن اعتبار جيب ، يتم اإلعالن عنه،الطرفني

،كما جيب املشروع واستدامة تأسيس يف حامسا دورا التنفيذ لدعم املتواصلة واجلهود للتنفيذ السابق التخطيط يلعب

 وأصحاب الشريكة، املنظمة يف واملوظفني واإلدارة املستهلة، املنظمة يف واملوظفني اإلدارة: التالية إعالم اجلهات

 صحفي بيان خالل من اخلارجيني املصلحة أصحاب مع التواصل األحيان بعض يف .نياخلارجي املصلحة

 .العمالء مع واالتصاالت املتخصصة اإلعالم وسائل يف لإلعالنات

 تسيير الشراكة المرحلة الخامسة: -

و  ،بعد وصول كال الطرفني إىل أهداف مشرتكة و االتفاق على حتقيق مصلحة مشرتكة و اقتسام املخاطر

، يشرع النهائي االتفاق إىل والوصول هلا والبدائل اخليارات وحتديد األمور يف مجيع االتفاق العقد، و غريها من بنود

 كل طرف يف تنفيذ مهامه مع احرتام مجيع األمور املتفق عليها خالل عمر املشروع املشرتك.

 الرصد و التقييمالمرحلة السادسة:  -

،  ن تتوقع حدوث نزاعات بينهاألطراف أيتعني على اإذ  دائمة؛ اإلسرتاتيجية الشراكات تكون ما نادراً 

 . احملققة على األهدافيعتمد جاح أو فشل الشراكة راكة أن تبلغ األهداف املرجوة، فنأنه ميكن هلذه الشكما 

سوء ل تيجةا نميف حتقيق أهدافهيكني الشر يفشل ، إذ فشل املشروعييف الغالبية العظمى من احلاالت 

عدم القدرة على التحكم اجليد يف املشروع، ميكن أو لسوء التنفيذ، أو لطأ يف اختيار الشركاء، أو خل ، التخطيط

للمنظمات أن ختفف بشكل كبري من تأثري هذه العوامل من خالل التخطيط اجليد، حتليل دقيق وتنفيذ منظم. إال 

ب خارجة عن سيطرة الشركاء، لذا فإنه عندما يكون أنه و يف بعض احلاالت تفشل العديد من الشراكات ألسبا

من الواضح أن أهداف املشروع أصبحت غري قابلة للوصول ، جيب على الشركاء فك الشراكة، ألنه كلما استغرق 

 2األمر وقتاً أطول حلل مشاكل الشراكة، كلما زادت خماطر إهدار املوارد واألضرار االقتصادية.

 

                                                           
1 Ibid, p11. 
2 William J. Gole, Partenariat stratégique  application d’un  processus  en  six étapes Op cit, p 16. 
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 1من بني أمهها جند:ى نجاح الشراكة: أهم القواعد التي تؤدي إل -2

 التخطيط الجيد:   -

فان دراسة الشكل املناسب الذي ستكون عليه عالقة الشراكة والذي تستطيع املنشأة من خالله بلوغ 

أهدافها اإلسرتاتيجية املشرتكة وكذلك وضع خطة ملقارنة املسامهات اليت ستقدمها املنشأة وما ستحصل عليه من 

ومنافع، تعترب الركيزة األساسية واملرجعية لتقييم مشروعات الشراكة . و ذلك ألن اخلطة املوضوعة سوف امتيازات 

تتضمن األهداف اإلسرتاتيجية للمنشأة كالنتيجة املالية واملبادالت التجارية وأهم األنشطة اليت ميكن أن تكون حمل 

 التعاون.

 م وخمتلف املخاطر اليت ميكن أن حتدث وكيفية تدنئتها.باإلضافة إىل حتديد الشركاء احملتملني ومواصفاهت

 ومن خالل هذا التخطيط ميكن توجيه كل العمليات واألنشطة حنو األحسن.

 التوازن والتكامل: -

فالشراكة الناجحة هي اليت تكون صرحا وجسرا لتبادل الكفاءات واخلربات وكل اإلمكانيات والوسائل 

لية أو التقنية ويراعى يف التوازن هنا مراعاة التساوي واإلنصاف يف الرقابة واختاذ سواء املادية أو البشرية أو املا

أي أن التوازن املطلوب بني ، كان الشريك يساهم بالنصيب األقل  القرارات وحق املشاركة وإبداء الرأي حىت وان

وال شك أن هذا ، وانب املشرتكةكل اجل  إىليتعداه  األطراف ال يعىن بالضرورة املسامهة املالية املتساوية فقط بل

وبالنسبة للتعامل فيكون يف خمتلف النشاطات واملنتجات ، عالقات وتعزيز الثقة بني الشركاءيعطى دفعا لتطوير ال

 واملناهج والربامج وغريها.

 توقع النزاعات: -

حتدث بني يتعني على األطراف الداخلة يف عملية الشراكة أن تتوقع حدوث نزاعات وخالفات ميكن أن 

حني وآخر ومن مث جيب أن يكون هناك استعداد للتفاعل معها والتحكم فيها عن طريق إجراء مفاوضات مستمرة 

 ودائمة.

 ومما يساعد على توقع املخاطر والنزاعات واالستعداد هلا ومعاجلتها توافر كل من:

 ا على املدى البعيد.فهم األهداف واالمتيازات اليت يرغب الشريك يف احلصول عليها وحتقيقه  *

 وضع آلية حلل هذه اخلالفات. *

 الثقة المتبادلة: - 
                                                           

 .27ص ،مرجع سبق ذكره،  العام والخاص لنظام الشراكة بين القطاعين الفكريالمدخل ، يوهنا نوشي 1
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هذا العامل ال شك يؤدى إىل جتنب الصعوبات واملشاكل اليت قد تنشأ بني طريف الشراكة إذ أن تعزيز   

اإلفصاح الثقة املتبادلة بني األطراف بإقامة عالقات حسنة يؤدى إىل جتنب هذه الصعوبات وال شك أن الشفافية و 

من كل طرف من طريف الشراكة ميكن أن يكون دواء يف عالج أي مشكالت أو صعوبات كما أنه يؤدى إىل 

وجود ثقة متبادلة لكل طرف من األطراف وذلك من خالل املعرفة اجليدة والدقيقة السرتاتيجيات الطرف األخر 

 ومناهجه وأهدافه

 انسجام الثقافات: -

الفوارق واالختالفات املوجودة بني طريف الشراكة وقد تظهر هذه الفوارق  ويعىن هذا العامل تغطية تلك

من خالل اختالفات يف مناهج كل طرف ، أو أسلوب إدارته إلنتاجه وسبل تسويقه والبد يف تغطية هذه الفوارق 

بادل خمتلف معرفة املبادئ والقيم والعادات اليت يتميز هبا كل طرف وإفصاحها أمام الطرف اآلخر والعمل على ت

املعلومات لكل طرف عن الطرف اآلخر وحماولة قبوهلا إىل احلد الذي يسمح بإقامة الشراكة على أسس قوية 

 وعالقات متينة.

 المرونة: -

قد توجد ىف عالقة الشراكة أهداف متضاربة وخمتلفة وهذا شئ وارد وحمتمل وبسبب ذلك قد يؤدى ذلك 

االهتمام باحلوار واملفاوضات وجيب أن يتميز املفاوض عن كل  اىل حدوث انشقاق أو تباعد ولذلك فيجب

 شريك باملرونة والذكاء وذلك للوصول اىل أهدافه مبراعاة املصاحل اخلاصة للطرف اآلخر.

 استخدام أكثر قدر من التكنولوجيا المتطورة:  -

ا والتقنيات احلديثة، ويرتبط جناح الشراكة بني األطراف مبدى قدرهتا على استخدام وتطوير التكنولوجي

والشك أن املشروعات املتعددة األوطان هي تلك اليت تستخدم التكنولوجيا املعقدة وتستفيد من وفرات احلجم 

   الكبري هبدف اإلنتاج للسوق اإلقليمية الكبرية.

 ملنظمتني يف شكل بياين كما يلي : الشراكة اإلسرتاتيجيةتلخيص ميكننا 

 

 

 



يةاألجنب للشراكة النظري اإلطار                                                                   الثاني الفصل  
 

78 
 

 الشراكة اإلستراتيجية لمنظمتين): 03الشكل رقم (

 

 .08ص ،"، حالة اجلزائرالتحالف االستراتيجي كضرورة للمنظمات االقتصادية في ظل العولمةأمحد، منصوري الزين، "  عالش: المصدر

 content/uploads/2011/04/16.doc-eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wpعلى املوقع االلكرتوين: 

 اتجاهات الشراكة في ظل تغيرات المحيط الدولي المبحث الثالث :

بتنا نعيش يف عامل ال ميكن لدولة ما أن تنعزل عن باقي الدول، وال ميكنها أن تفصل بني احلياة الداخلية      

االقتصاديات أو السوق احمللية وبني القوى اخلارجية و السوق الدولية، فنحن اآلن يف مرحلة التحول اجتاه تكامل 

ة آليات السوق و بروز التحالفات و التكتالت االقتصادية، مبا يتضمنه ذلك من حرية انتقال البضائع و و سياد

اخلدمات و رؤوس األموال عرب احلدود املختلفة، دون عوائق أو قيود أو إجراءات تنظيمية، و اجلزائر كغريها من 

، وقصد تفعيل هذا سياسة اقتصاد السوقالدول أضحت تسعى جاهدة لالندماج يف االقتصاد العاملي، وانتهاج 

املسعى قامت باختاذ جمموعة من التدابري من أجل متكني اقتصادها من مواجهة حتديات املنافسة العاملية، حيث 

سعت جاهدة إىل التفاوض لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية مث دخلت يف اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب، 

خالل ذلك إىل اللحاق بالركب االقتصادي ومواجهة التحديات اليت أفرزهتا املتغريات احلالية وتسعى اجلزائر من 

 اليت اتسم هبا عصر العوملة.

  Bف احللي

  B موارد  A موارد

 

   A احلليف

ة االستفاد
من مزايا 
 الشراكة أو
 التحالف

ة االستفاد
من مزايا 
 الشراكة أو
 التحالف

 
 ـ قيادة مشرتكة للتحالف  
 ـ وضع املوارد املتاحة يف خدمة جمال التحالف 
 ـ اقتسام املخاطر والتكاليف  
 ـ التطوير املشرتك للمنتجات 
 ـ كل منظمة تبقى حمافظة على كيا�ا خارج جمال التحالف  

 حتديد اهلدف من التحالف    -
   للخطة إعداد مشرتك -
 شرتكةاملالرقابة  حتديد آليات - 

فاستغالل املوارد يف خدمة هدف التحال     
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 العولمـة  :المطلب األول 

 حول اآلراء و الوجهات لتعدد نظرا التحديد صعب ما نوعا عتربي قد للعوملة دقيقإن إعطاء تعريف       

 ظاهرة انهأ على إليها ينظر والذي اآلخر البعض عكس على إجيابية، ظاهرة يعتربها من هناك حيث ،هامفهوم

 صور أحد اعتربوها أين ذلك، من أبعد إىل ذهبوا بل الرأمسالية، للهيمنة اجلديدة األشكال أحد انهوأ سلبية

 األنظمة بني والرأمسالية، االشرتاكية بني للعوملة النظر وجهات يف قائم فاالختالف وهكذا .اجلديد االستعمار

 التعاريف من ك جمموعةهنا فإن ذلك كل من وبالرغم إسالمية، وغري إسالمية نظر وجهة وبني والتابعة، الوطنية

 :1يلي فيما سردها حناول للعوملة أعطيت

 : تعريف العولمة -1

وتكثيف الوعي  ،العامل" العوملة على أ�ا: " انضغاط الزمان واملكان على مستوى .Robertson Rيعرف " -

الزمانية (املسافات وفروق التوقيت) يف املعامالت  بالعامل ككل مرتابط، أي مبعىن تراجع أثر الفواصل املكانية و

 2.الدولية "

 أو( املال رأس ، اخلدمات ، للسلع احلدود عرب واملستمر السريع التدفق" بأ�ا األمريكي الدفاع معهد هايعرّفو  -

 حيدث ، العوملة خالل من فإنه ، للمعهد ووفقاً  ."واألمم الثقافات ، املعلومات ، األفكار ، التكنولوجيا ،) املال

 والشركات األسواق وأصبحت للمعلومات، إصالح إجراء ويتم ، االقتصاديات بني مسبوق غري تكامل

 3.عاملية أكثر من خالهلا واملؤسسات

بأ�ا: " صريورة رأمسالية تارخيية يتحول فيها خط اإلنتاج الرأمسايل من دائرة عوملة املبادلة و  بول سويزي هايعرفو  -

التوزيع و التسويق والتجارة، إىل دائرة عوملة اإلنتاج الرأمسايل مع عوملة رأس املال اإلنتاجي و قوى و عالقات 

لرأمسايل حتت قيادة و هيمنة و توجيه القوى الرأمسالية الرأمسالية، مما يؤدي إلخضاع العامل كله إىل النظام ا اإلنتاج

 4العاملية و املركزية و سيادة نظام التبادل الشامل و املتميز، لصاحل االقتصاديات الرأمسالية املتقدمة".

                                                           
 .37، ص2002ورقلة، العدد األول، جملة الباحث، جامعة العولمة و تأثيرها على االقتصاد العربي، مقدم عبريات، عبد اجمليد قدي،  1 
 .27مرجع سبق ذكره، ص، دراسة تحليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطية مجال عمورة، 2

3 Murat Ali DULUPÇU and Onur DEMİREL,  Globalization and Internationalization, project of 
education has been funded with support from the European Commission, p04. 

جملة اإلدارة و االقتصاد، العدد  العولمة االقتصادية و تأثيراتها على الدول العربية،أمحد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد اجلليل الطحان،  4
 .64، ص 2011السادس و الثمانون، 
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و أشار البعض إىل أن العوملة هي " تلك احلالة أو الظاهرة اليت تسود يف العامل حاليا و تتميز مبجموعة من  -

العالقات و العوامل و القوى، اليت تتحرك بسهولة على املستوى الكوين متجاوزة احلدود اجلغرافية للدول، ويصعب 

تخدمة آليات متعددة و منتجة آلثار و نتائج تتعدى السيطرة عليها تساندها التزامات دولية أو دعم قانوين مس

األطراف يطلق عليه القرية نطاق الدولة الوطنية إىل املستوى العاملي لرتبط العامل يف شكل كيان متشابك 

 1الكونية".

و يرى عبد السالم أبو قحف العوملة على أ�ا:" خطة رأمسالية غربية تستهدف استنساخ العامل على صورهتا،  -

 .2قولبته و إعطائه الشكل الذي خيدم أهداف القوى العظمى" أي

نظام عاملي جديد يقوم على العقل اإللكرتوين والثورة املعلوماتية القائمة على املعلومات " هناك من يراها بأ�ا  و -

والسياسية القائمة  واإلبداع التقين غري احملدود دون اعتبار لألنظمة واحلضارات والثقافات والقيم واحلدود اجلغرافية

 3".يف العامل

ورغم تعدد تعاريف العوملة إال أ�ا ال خترج عن كو�ا السمة الرئيسية اليت يتسم هبا النظام االقتصادي   

العاملي اجلديد الذي بدأ يتشكل يف العقد األخري من القرن العشرين والقائم على تزايد درجة االعتماد املتبادل 

حترير األسواق وتعميق الثورة التكنولوجية اليت حولت بفعل اتفاقيات حترير التجارة العاملية والتحول حنو آليات 

العامل إىل قرية متنافسة األطراف ختتفي فيها احلدود السياسية ويتفق يف إطارها الدول والتكتالت االقتصادية 

واملنظمات الدولية والشركات متعددة اجلنسيات على قواعد خللق أمناط جديدة من تقسيم العمل الدويل وتكوين 

 .4جديدة للعالقات االقتصادية العاملية بني األطراف املختلفة  أشكال

إال أنه و من خالل التعاريف السابقة الذكر ميكن فهم العوملة بأ�ا الظاهرة اليت يتم مبقتضاها إلغاء القيود  

جمتمع عاملي  السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية بني الدول و الشعوب، و جعلها سواءو احلواجز، 

واحد و بثقافة عاملية واحدة، و بنظام اقتصادي رأمسايل مشرتك، و اليت تبدو أ�ا بدأت إال أ�ا مل تصل إىل �ايتها 

 حىت اآلن.

                                                           
 .65، صاملرجع السابق 1
 .17، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ص 2002إدارة األعمال الدولية  عبد السالم أبو قحف، 2
 .13، ص 1998، دار البيارق، عمان، األردن، ، 1، ط العولمةحممد سعيد أبو زعرور:  3
 .31.ص 2006الدار اجلامعية، اإلسكندرية، القاهرة،  تداعياتها، -شركاتها  –العولمة االقتصادية منظماتها عبد املطلب عبد احلميد،  4
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بظواهر متعددة استجدت على الساحة  و برزت كما أ�ا قد جتسدت يف عدة مظاهر :العولمة مظاهر  -2

و هذه الظواهر قد تكون اقتصادية أو ، و لكن زادت من درجة ظهورها ،أو رمبا كانت موجودة من قبل ،العاملية

 :1تتمثل يف االقتصاديةو الشك أّن أبرز هذه الظواهـر  ،سياسية أو ثقافية أو اتصالية أو غيـرها

 االجتاه املتزايد حنو التكتل االقتصادي لالستفادة من التطورات التكنولوجية. -

الرمزي  االقتصادينية (األنشطة التقليدية كتبادل السلع عينيًا بالبيع و الشراء) إلـى من احلالة الع االقتصادحتول  -

و ما ينتج عن  ،االتصاليةالذي يستخدم الرموز و النبضات اإللكرتونية من خالل احلواسب اإللكرتونية و األجهزة 

ذلك من زيادة حجم التجارة اإللكرتونية و التبادل اإللكرتوين للبيانات يف قطاع التجارة و النقل و املال و 

 و غريها. االئتمان

 بروز ظاهرة القرية العاملية، وتقليص املسافات نتيجة لتطور وسائل النقل واملواصالت. -

        تطور وسائل اإلعالم وتعاظم دور املعلوماتية وتدويل بعض املشكالت االقتصادية كالفقر والتنمية املستدامة،  -

 ومحاية البيئة والتوجه العاملي لتنسيق عمليات معاجلة هذه املشاكل.

ة برامج الكمبيوتر يف جتسيد اخلدمات يف شكل سلع مما يزيد من قابليتها للتداول على املستوى العاملي مثل تعبئ -

 أسطوانات مرنة سهلة التبادل.

مكانية تبادل اخلدمات عن طريق االتصال عرب شبكة االنرتنت مثل التعليم عن بعد وعقد املؤمترات العلمية  -

 والندوات وكذا إمكانية االتصال باألسواق املالية واحلصول منها على املعلومات الضرورية وإمتام الصفقات.

ظهور نفوذ الشركات املتعددة اجلنسية كقوة عاملية فائقة النفوذ والقوة تسعى من لعوملة هو من أهم مسات ا    -

 واتساع أسواقها وهذا ما ساهم يف توحيد أمناط اإلنتاج واالستهالكالشركات  هذه دورتعاظم أجل اهليمنة و 

اهتا املتمثلة أساسا يف االستثمارات األجنبية حيث تؤثر هذه الشركات بقوة على االقتصاد العاملي من خالل نشاط

املباشرة، كما أن هذه الشركات ذات اإلمكانيات التمويلية اهلائلة تلعب دور العائد يف الثورة التكنولوجية اليت 

  .2نقلت الفن اإلنتاجي إىل أن يصبح فنا إنتاجيا كثيف املعرفة وبالتايل فهي تعمق االجتاه حنو العوملة

 

 

                                                           
امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتنمية االقتصادية،حلمر عباس،  ،بن سعيد حممد 1

 .283.282. ص ص2005بسكرة، نوفمرب 
 .31.ص 2006اإلسكندرية، القاهرة، ، الدار اجلامعية، تداعياتها -شركاتها  –االقتصادية منظماتها العولمة عبد املطلب عبد احلميد،  2
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 :العولمةأنواع  -3

واالقتصادية إال أن العوملة  ،السياسية ،الثقافية ،االجتماعية ،كافة اجملاالتيف  انتشرت  قد إن ظاهرة العوملة

االقتصادية تعترب األساس الذي تنبثق منه كل األنواع األخرى للعوملة وتشمل العوملة االقتصادية مستويات خمتلفة 

 :1وتضم أنواع عديدة منها

وتأخذ بعدين بدرجة كبرية وتتحقق أساسا من خالل الشركات متعددة اجلنسيات  اإلنتاجية:العولمة   -

 ال تعرف أزمات على عكس العوملة املالية  إذ أ�ا أساسيني ومها التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر

 وتنقسم إىل قسمني:

 عولمة التجارة الدولية: •

الدولية منوا كبريا حيث بلغت ضعف احمللي اإلمجايل العاملي، ويرجع الل التسعينات عرفت التجارة خ

من التجارة  %90 الفضل يف ذلك إىل الدور الذي لعبته وتزال تلعبه الشركات املتعددة اجلنسيات حيث جند

 .العاملية دخلت جمال التحرير

  عولمة االستثمار األجنبي المباشر: •

ستثمار األجنيب املباشر زاد منوه وتسارعه، ويعود ذلك لتعاظم األدوار رغم زيادة التجارة العاملية إال أن اال

اليت تلعبها الشركات املتعددة اجلنسيات اليت عملت على إحداث املزيد من عوملة التكنولوجيا و األسواق من 

  .خالل توحيد األسواق لسوق عاملي موحد، وحتريره من مجيع القيود 

أ�ا عمليات التحرير املايل والتحول إىل االنفتاح املايل الذي يؤدي تكامل  تعرف على العولمة المالية:  -

ومتثل الناتج األساسي لعمليات  األسواق املالية وارتباطها، وذلك من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال،

األسواق املالية احمللية بالعامل التحرير املايل والتحول إىل ما يسمى باالنفتاح املايل مما يؤدى إىل تكامل وارتباط 

اخلارجي من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال، وتظهر العوملة املالية من خالل تطور حجم املعامالت 

وهكذا فإن تنامي ظاهرة ، عرب احلدود يف األسهم والسندات و تطور حجم النقد األجنيب على الصعيد العاملي

سنوات األخرية شجعت وحتمت على الدول واملؤسسات االقتصادية انتهاج الشراكة العوملة بشىت أنواعها يف ال

األجنبية كأداة ووسيلة ملواجهة ظاهرة العوملة وما أفرزته من حتديات خمتلفة، حيث تسعى املؤسسات إىل التعاون 

زمات ولضمان توفري فيما بينها سواء يف نطاق األسواق العاملية أو احمللية ملواجهة التحديات واملخاطر واأل

                                                           
 32عدد ، ال www.ulum.nl/c7.htm، جملة علوم إنسانية، موقع الكرتوين، تمويل المؤسسة في ظل العولمة المالية بدائلقلش عبد اهللا،  1

 .02ص.2007 السنة الرابعة، جانفي

http://www.ulum.nl/c7.htm
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االحتياجات من املهارات واملوارد واخلربات الالزمة الخرتاق أسواق جديدة وكذا لتحقيق رافعة متويلية جديدة 

 .1وبتكلفة حمدودة حيث حتقق الشراكة األجنبية فرصة للتحول حنو العاملية

أل�ا تؤثر على وسائل اإلنتاج  ،تعد التكنولوجيا من أبرز عوامل العوملة 2العولمة التكنولوجية واإلدارية :  -

 وعلى تدفق املوارد واملعلومات، وتؤثر التكنولوجيا على العوملة يف ثالثة جوانب رئيسية : 

 إجياد طرق وأساليب إنتاج حديثة وشاملة لتلبية طلب عدد كبري من املستهلكني داخل الدولة وخارجها. •

 النقل واملواصالت لنقل كميات كبرية من املوارد ملسافات طويلة بطرق أرخص وأسرع.حتسني طرق  •

  حتسني وسائل النقل ومعاجلة املعلومات للتحكم يف املوارد يف أماكن خمتلفة من العامل. •

وهكذا فإن اجلزائر وقصد اندماجها يف االقتصاد العاملي ومواكبة املستجدات ومواجهة التحديات اليت 

أفرزهتا ظاهرة العوملة فإ�ا فتحت الباب لتشجيع عمليات الشراكة األجنبية باعتبارها ضرورة حتمية يف ظل 

 التغريات والظروف احلالية.

 أثر تطورات العولمة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: -4

تطورات االقتصادية العاملية يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بوسائل شىت، فمن جهة قدمت أثرت ال        

لبعض املؤسسات فرصا للتوسع و النمو، و من جهة أخرى، سوف تعاين املؤسسات اليت ستتخلف قدرهتا 

ييزي على املؤسسات  التنافسية عن الركب من التعرض ملنافسة ضاربة يف كل أحناء العامل، و للعوملة أيضا تأثري مت

الصغرية و املتوسطة يف الدول املتقدمة و تلك املوجودة يف الدول النامية، وبشكل عام تواجه معظم املؤسسات 

الصغرية و املتوسطة، سواء كانت يف الدول املتقدمة أو النامية، قدرا متزايدا من املنافسة و الضغوط احلادة، ذلك 

على املؤسسات مبختلف أحجامها، مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية و املتوسطة،  أن قوى التدويل و العوملة تضغط 

كي حتسن من وضعها التنافسي، لذلك تتزايد أمهية سعي هذه املؤسسات ملواجهة هذه الضغوط من خالل محاية 

سات هوامش الربح، وخفض النفقات، وتبين أكفأ التكنولوجيات، و ال تؤثر هذه الضغوط التنافسية على املؤس

الصغرية و املتوسطة بشكل فردي، بل تؤثر أيضا على جتمعات و شبكات املؤسسات الصغرية و املتوسطة القائمة، 

على سبيل املثال، يف املناطق االيطالية الشمالية حيث ظل شكل الشراكة بني املؤسسات مقتصرا على البعد 

                                                           

إيـــرتاك للنشـــر، القـــاهرة، الطبعـــة األوىل،  التحالفـــات اإلســـتراتيجية مـــن المنافســـة إلـــى التعـــاون خيـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين،فريـــد النجـــار،  1
 .30.ص1999

 .32سبق ذكره، ص مرجع ، دراسة تحليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطية مجال عمورة، 2
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رة التنافسية من خالل إقامة شراكات عرب احلدود احمللي، و اآلن توجد أدلة متزايدة على وجود ضغط لزيادة القد

 1خارج إيطاليا. اإلنتاجلالستفادة من اخنفاض تكاليف 

 اتجاهات الشراكة األجنبية في ظل العولمة: -5

للدولة يف خلق الفرص و املزايا التنافسية للشركات الوطنية على املستوى خبصوص أمهية الدور الداعم       

فتأيت اتفاقيات الشراكة الدويل، فقد تباينت و تعددت اآلراء حول بدائل السياسات اليت تساهم يف حتقيق ذلك، 

ن خالل إعطاء بني الدول الصناعية املتقدمة و الدول النامية كخيار لدفع التنمية الصناعية أو االقتصادية م

أولويات أو معاملة ذات طبيعة خاصة، يف عدة جماالت جتارية و صناعية على الصعيدين الدويل و احمللي مبا قد 

منظمات األعمال يف الدول املوقعة على يفتح العديد من فرص االستثمار و التوسع يف ممارسة النشاط أمام 

ت قد ختلق نوعا أو درجة من التكامل إال أ�ا ال تضمن حتقيق االتفاقية، لكن جيدر بالذكر أن مثل هذه االتفاقيا

التكامل الصناعي حيث ال ميثل هذا النوع من التكامل بالضرورة الركيزة األساسية ملثل هذه االتفاقيات، كما أنه 

ن من من الضروري وجود عدة ضمانات هي مبثابة أجبديات لتحقيق معادلة جيدة للشراكة بني األطراف املعنية متك

 2حتقيق النجاح و تضمن االستمرارية على أساس قاعدة املصلحة املشرتكة.

 توقيع اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي: المطلب الثاني 

 االقتصــــاديني واخلــــرباء العديــــد مــــن السياســــيني اهتمــــام األورومتوســــطية لقــــد اســــتقطب موضــــوع الشــــراكة  

والباحثني، ملا هلـا مـن أمهيـة ميكـن أن تـؤثر علـى توجهـات مسـتقبل عـدد كبـري مـن الـدول املتوسـطية. فهـو ميثـل تطـورا 

 هاما على منط عالقات وتفاعالت املنطقة العربية املتوسطية وغري املتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.

 أمام زائريةجلا األسواق فتح إىل النظرية الناحية من، األورويب واإلحتاد اجلزائر بني الشراكة تفاقا يسعىإذ          

 احلر ، للتبادل مجركية منطقة بإقامة وذلك اجلزائرية املنتجات أمام األوروبية األسواق وفتح األوروبية املنتجات

 ، اجلهوية التكتالت بإقامة رخصت اليت للتجارة العاملية املنظمة حددته الذي املسار نفس يف االتفاق هذا يراويس

 3 .أعضاءها مبصاحل ذلك يضر ال أن على

                                                           
، ص 2008-2007، أطروحة دكتوراه، جامعة  اجلزائر،  مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولمةيوسف محيدي،  1

 .15، 14ص 
 .80مرجع سبق ذكره، ص ، 2002إدارة األعمال الدولية  عبد السالم أبو قحف، 2
، جملة أحباث اقتصادية و ادارية، العدد اخلامس، المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة األورومتوسطيةتأهيل علي لزعر، بوعزيز الناصر،  3

 .32، ص2009جوان 
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سعى االحتاد األورويب إىل توسيع نفوذه وهيمنته يف املنطقة ، منذ منتصف السبعينيات أنه و كما    

املتوسطية من خالل عقد اتفاقيات للتعاون بينه وبني الشركاء املتوسطيني ولقد بقيت هذه االتفاقيات سارية 

 والذي يعترب مبثابة نقطة حتول رئيسية يف العالقات، 1995نوفمرب  28و27املفعول إىل غاية عقد مؤمتر برشلونة 

، اجتمع وزراء خارجية االحتاد األورويب اخلمسة عشر و نظرائهم من دول 1الدول املتوسطيةو  بني دول االحتاد

مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، مالطا، املغرب، سوريا، فلسطني، تونس، تركيا)، املتوسط املعنية (اجلزائر، قربص، 

من خالل حوار سياسي، م تنفيذها يف إطار هذه االتفاقية الدعائم الرئيسية هلاته الشراكة، واليت سيت حددواأين 

 من هذه الشراكة كالتايل: أساسية بتحديد ثالثة أهداف 27اقتصادي، اجتماعي و ثقايف، كما قام األعضاء ال 

2  
 سياسي و أمين، من أجل تنظيم فضاء مشرتك للسالم و االستقرار. على أن تكون شراكة ذات طابع -

إجراءات التنمية و خلق منطقة من االزدهار املشرتك، و على وجه شراكة اقتصادية و مالية من أجل دعم   -

 اخلصوص عن طريق إنشاء منطقة للتبادل احلر بني االحتاد األورويب و الدول املتوسطية.

 تكثيف التبادالت يف اجملال االجتماعي، الثقايف و اإلنساين. -

إمنا يبحث عن  امليكانزماتو احلقيقة اليت ال ميكن أن ختفى على أحد هو أن االحتاد من خالل هذه 

  :يلي حتقيق ما

 ،بامليزة االستهالكية اقتصادياهتاالكتساب أسواق دول متوسطية تتميز  اليابانيةمواجهة املنافسة األمريكية و *  

 سواق عاملية جديدة خاصة إذا كانتجات األوروبية إىل أمبا يسمح بتصريف املنت األوروبيةتوسيع السوق * 

 .ضعيفة اقتصادياهتامتوسطية و 

ن اجلزائر مل تبق مبعزل عن هذه التحوالت حيث أبدت نيتها يف االنضمام إىل مسار الشراكة مع أ إال 

أما  2001ديسمرب  19األورويب يف ولقد مت التوقيع األويل التفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد  ،االحتاد األورويب

وذلك قصد حتقيق مجلة من األهداف حمددة ضمن  2002أفريل  22التوقيع النهائي لالتفاق فكان يف 

 .3االتفاق

                                                           
اجلمعيــة العلميــة ، دراســة اآلثــار االقتصــادية واالجتماعيــة التفاقيــة الشــراكة بــين األردن واالتحــاد األوروبــييــزن البخيــت،  ،عبــد الســالم النعيمــات 1

 .01.ص impacts.doc-www.rss.gov.jo/eco،  ، موقع الكرتوين2005 األردن، امللكية،
2 Bekenniche Otmane, LE PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN , les enjeux, office des 
publication universitaires, 2011, p11. 
3 Mimoune Lynda, Kheladi Mokhtar, Partenariat Algérie-Union européenne  et mise à niveau des 
entreprises algériennes, Colloque « Economie Méditerranée Monde Arabe », « Le Partenariat euro-

http://www.rss.gov.jo/eco-impacts.doc
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ي ملنطقة تبادل حر االتفاق على جمموعة من اآلليات االقتصادية اليت تساهم يف حتقيق تدرجي حتوىا

لكن هذا لن يتم دفعة واحدة بل أن هنالك مرحلة تدرجيية لتأهيل اإلنتاج الوطين و رفع احلماية ،  أورومتوسطية،

 .2017مع �اية و من املفرتض أن يصبح االقتصاد اجلزائري مطلق احلرية مع االحتاد األورويب إذ أنه 
 :أسباب توقيع اتفاق الشراكة -1

بدول حوض البحر األبيض املتوسط بصفة عامة إىل  ترجع األسباب الرئيسية الهتمام االحتاد األورويب

 .1القرب اجلغرايف إضافة إىل الروابط والعالقات التارخيية واالقتصادية بينهما

أصبحت ظاهريت العوملة و اإلقليمية، من املالمح األساسية لالقتصاد العاملي، كما أصبح تكوين التجمعات 

 تشكل اخلريطة اجلديدة للنظام العاملي اجلديد.اإلقليمية من بني النقاط الرئيسية اليت 

وعي أوروبا ( القارة العجوز ) بأن مشاكلها ال ميكن أن حتل داخل أوروبا فقط، بل هي حتتاج إىل الفضاء 

املتوسطي حلل جزء من مشاكلها، كمثال على ذلك : مشاكل اهلجرة الغري الشرعية فهي تسعى لدفع التنمية يف 

السهر على أمنها فأمن أوروبا هو من أمن البحر األبيض  إبقاء املهاجرين يف بلدا�م، الدول املتوسطية قصد

 املتوسط،

 2ما يلي:فتمثلت في أما األسباب اليت أدت باجلزائر إىل توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب 

األجهزة التنظيمية إن اإلصالحات االقتصادية املنتهجة من طرف اجلزائر حتتم ضرورة تأهيل خمتلف   -

 واالقتصادية للتكيف مع التحديات اجلديدة اليت يشهدها االقتصاد العاملي.

 2004يعترب االحتاد األورويب الشريك التجاري األول للجزائر كونه يضم اجملموعة االقتصادية، ففي سنة  -

درات يف حني بلغت الواردات من إمجايل الصا %57بلغت الصادرات اجلزائرية حنو دول االحتاد األورويب نسبة 

 من إمجايل الواردات. % 55,5اجلزائرية من دول االحتاد األورويب نسبة 

 

 

                                                                                                                                                                                     
méditerranéen : Construction régionale ou dilution dans la mondialisation ? »Université Galatasaray, 
Istanbul, Turquie, 26-27 mai 2006.p05. 

مرجـع سـبق ذكـره،  دراسـة اآلثـار االقتصـادية واالجتماعيـة التفاقيـة الشـراكة بـين األردن واالتحـاد األوروبـي،يزن البخيـت،  ،عبد السالم النعيمات 1

 .03ص 
2  Accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne (ce que vous devez savoir), Ministère 
de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat, Algérie, octobre 2005.p 10. 
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 أهداف اتفاق الشراكة -2

تسعى اجلزائر من خالل توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب إىل تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين من  

دول االحتاد األورويب وتقليل املنافسة اليت هتدد االقتصاد الوطين، وميكن  خالل االستفادة من املزايا اليت تتمتع هبا

 :1تلخيص أهداف اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب فيما يلي

 حتديد منطقة مشرتكة للسالم و االستقرار عن طريق تعزيز احلوار األمين و السياسي. -

 توفري إطار مناسب للحوار السياسي بني الطرفني يسمح بتعزيز عالقاهتما وتعاو�ما.  -

التحرير   توسيع التبادالت وضمان تنمية العالقات االقتصادية واالجتماعية املتوازنة بني الطرفني وحتديد شروط   -

 التدرجيي للمبادالت اخلاصة بالسلع واخلدمات ورؤوس األموال.

 التبادالت يف اجملال البشري ال سيما يف إطار اإلجراءات اإلدارية.تشجيع   -

االستفادة أكثر من نقل التكنولوجيا و هذا من خالل نقل املشاريع االستثمارية األوروبية إىل الدول املتوسطية  -

 اجلنوبية.

ني هذه األخرية واجملموعة تشجيع االندماج املغاريب بتشجيع التبادالت والتعاون داخل اجملموعة املغاربية وب -

 األوروبية والدول األعضاء فيها.

 ترقية التعاون يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقايف واملايل.  -

 مضمون اتفاق الشراكة -3

 :2متثلت احملاور الرئيسية التفاق الشراكة املوقع بني اجلزائر واالحتاد األورويب فيما يلي  

سنة وذلك بداية من تاريخ  12اإلنشاء التدرجيي ملنطقة التبادل احلر خالل فرتة أقصاها حرية انتقال السلع مع  -

 ).2005دخول االتفاق حيز التنفيذ (بداية من سنة 

جتارة اخلدمات حيث متنح اجملموعة األوروبية ودوهلا األعضاء للجزائر نفس املعاملة اليت هي مقيدة هبا بناء على  -

 ة اخلدمات.االتفاق العام حول جتار 

املدفوعات ورؤوس األموال و املنافسة وأحكام اقتصادية أخرى، حيث يلتزم الطرفان برتخيص كل املدفوعات  -

اجلارية املتعلقة بصفقة جارية بعملة قابلة للتحويل كما تضمن اجملموعة األوروبية واجلزائر التداول احلر لرؤوس 

                                                           
اجلمهوريـــة املتضـــمن التصـــديق علـــى االتفـــاق األورويب املتوســـطي لتأســـيس شـــراكة بـــني  2005أفريـــل  27املـــؤرخ يف  195-05املرســـوم الرئاســـي رقـــم  1

 .04.ص 31، العدد 2005أفريل  30اجلريدة الرمسية بتاريخ  اجلزائرية واالحتاد األورويب،
2 Accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne (ce que vous devez savoir), Op cit,.p10. 
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زائر، كما يسعى الطرفان إىل تسهيل تداول رؤوس األموال بينهما األموال اخلاصة باالستثمارات املباشرة يف اجل

والتوصل إىل حتريره حتريرا تاما، ويتعارض مع االتفاق كل ما من شأنه منع املنافسة أو حتديدها أو تعطيلها، كما 

ق امللكية يسعى الطرفان إىل حتقيق التعاون اإلداري يف تنفيذ التشريعات املتعلقة باملنافسة وضمان محاية حقو 

 الفكرية والصناعية والتجارية.

التعاون االقتصادي الذي يهدف إىل تدعيم عمل اجلزائر من أجل تنميتها االقتصادية واالجتماعية املستدامة  -

 وخلق مناخ مناسب لتدفق االستثمارات.

ة العاملني يف دول االحتاد التعاون االجتماعي والثقايف من خالل إلغاء التمييز بني العمال ذوي اجلنسية اجلزائري -

األورويب وبني عمال االحتاد فيما يتعلق بظروف العمل ودفع األجور والفصل، كما متنح اجلزائر نفس النظام للعمال 

 من أصل دول االحتاد األورويب العاملني يف اإلقليم اجلزائري.

تصادية وترقية االستثمار اخلاص مع تأهيل البنية التحتية االقمن خالل تسهيل اإلصالحات و التعاون املايل  -

 األخذ بعني االعتبار آثار اإلنشاء التدرجيي ملنطقة التبادل احلر على االقتصاد اجلزائري.

التعاون يف ميدان العدالة والشؤون الداخلية حيث مينح الطرفان أمهية خاصة لتعزيز املؤسسات يف جمال تطبيق  -

القانون واحرتام حقوق مواطين كال الطرفني دون متييز على إقليم الطرف  القانون وسري العدالة وكذا تعزيز دولة

 اآلخر.

 عراقيل أو معوقات تنفيذ اتفاق الشراكة -4

 ، واالقتصاديةأو الفروقات  االختالفاتإن أهم العقبات والعراقيل اليت حتول دون قيام هذه الشراكة هي  

األجنبية، وعدم متكنها من حتقيق  االستثماراتدول اجلنوب أكثر بدول الشمال من حيث تدفق حجم  ارتباط

ذات القيمة املضافة العالية اليت تأيت من  املنتجات إضافة إىل التكنولوجيات واالبتكارات و مستويات منو مقبولة،

 دول الشمال.

أن السياسة املتوسطية اجلديدة لإلحتاد تقوم على مبدأ املعاملة باملثل وحترير املبادالت، غري أن كما  

كبريين يف   واختالف بتبايناإلشكال القائم هو أن هذه الشراكة ستقام بني دول متقدمة وأخرى نامية، تتميز 

هذا الفارق الذي يفصل بني دول اإلحتاد  الستدراك من وقت آلخر، و اتساعامستويات النمو والتنمية واليت تزداد 
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للدخل الفردي وملدة  % 5األورويب ودول املغرب العريب ينبغي على هذه األخرية أن حتقق معدالت منو سنوية بـ 

 1ألوروبا. %1سنة، مقابل معدل منو ال يتجاوز  50

 اآلثار المترتبة عن تطبيق اتفاق الشراكة-5

 :2تتمثل أهم االنعكاسات واآلثار املرتتبة عن تطبيق اتفاقية الشراكة األوروجزائرية فيما يلي   

 اآلثار اإليجابية -5-1

 تتمثل أهم االنعكاسات االجيابية التفاق الشراكة األوروجزائرية على االقتصاد اجلزائري فيما يلي: 

 التقليل من البطالة. زيادة تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة وبالتايل -

 حتسني تنافسية املؤسسات اجلزائرية من خالل احتكاكها باملؤسسات األوروبية. -

 االستفادة من الربامج واملساعدات اليت يقدمها االحتاد األورويب ال سيما برنامج ميدا. -

 الصادرات.إتاحة الفرصة للمنتوج اجلزائري للدخول إىل السوق األوروبية مما يؤدي إىل زيادة  -

اخنفاض أسعار الواردات نتيجة للتخفيض التدرجيي للرسوم اجلمركية مما يؤدي إىل تقليص تكاليف استهالك  -

 املؤسسات اجلزائرية من السلع الوسيطة وسلع التجهيز.

 اآلثار السلبية-5-2

 جند:إن اتفاق الشراكة األوروجزائرية خيلف جمموعة من اآلثار السلبية و أهم هذه اآلثار  

إن ختفيض الرسوم اجلمركية يؤدي إىل اخنفاض املوارد اجلبائية اجلزائرية، إضافة إىل ختفيض أسعار السلع املستوردة  -

 وبالتايل ارتفاع الطلب عليها مما يعرض امليزان التجاري إىل خسائر.

 فتح إىل سيؤدي االنضمام فإن يهوعل األجنبية نظريهتا منافسة مبقدورها وليس ناشئة تعترب اجلزائرية الصناعة إن   -

 مما األجنبية بالسلع السوق إغراق إىل سيؤدي وهذا املنظمة يف األعضاء الدول من العديد أمام اجلزائرية السوق

 .األجنيب املنتوج تفضيل بسبب الركود إىل احمللية بالصناعة يدفع
    

القيود اجلمركية مما يؤثر سلبا على املؤسسات اإلنتاجية إغراق السوق اجلزائرية باملنتجات األوروبية نتيجة إلزالة  -

 اجلزائرية بسبب عدم تكافؤ القوى األوروبية واجلزائرية.

 .تكاليفها الرتفاع املتقدمة التكنولوجيا نقل صعوبة  -
                                                           
1Document de Service de la commission europèenne, Etude sur le libre èchange et la transition 
èconomique dans la règion mediterranèenne, avril 1999, p(01). http://www.Euromed.net.htm . 

، امللتقى الدويل حول األوروعربيةدور التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل الشراكة أمحيـة،  بالل 2
  .450.449ص ص   2006متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة  شلف، أفريل 

http://www/
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إن اجلزائر وعلى غرار أغلب الدول املتوسطية هي دولة نامية تعاين من مشاكل الديون اخلارجية ومن  

املشاكل االجتماعية من فقر وبطالة وختلف تكنولوجي وضآلة معدالت االستثمار األجنيب املباشر، لذا فهي تنظر 

إىل  الشراكة مع االحتاد األورويب  كطوق جناة يساعدها يف زيادة تنافسيتها واستغالل اقتصاديات احلجم بالشكل 

 لتكنولوجيا.األمثل ومن  أجل جذب الشركات األجنبية واالستفادة من ا

 االنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة  :المطلب الثالث

ن رغبة اجلزائر يف االندماج يف االقتصاد العاملي، وبناءا على قناعتها الراسخة يف ضرورة التحول من إ

ية للتجارة االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، فقد سعت جاهدة من أجل ضمان االنضمام إىل املنظمة العامل

 وذلك من خالل تقدميها لطلب االنضمام ودخوهلا يف مفاوضات عديدة.

 :تعريف المنظمة العالمية للتجارة  -1

وذلك قصد استكمال األركان األساسية للنظام  ،1995جانفي  01أنشأت املنظمة العاملية للتجارة يف 

االقتصادي العاملي اجلديد إىل جانب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وميكننا تعريف هذه املنظمة بأ�ا 

منظمة اقتصادية عاملية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن منظومة النظام االقتصاد العاملي اجلديد 

قامة دعائم النظام التجاري الدويل وتقويته يف جمال حترير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدويل والنشاط على إدارة وإ

 .1االقتصادي العاملي

وميثل حترير التجارة اخلارجية مبدأ أساسي من املبادئ اليت تقوم عليها املنظمة العاملية للتجارة حيث تعمل 

ية وحتويلها يف مرحلة أوىل إىل قيود تعريفية وتعمل يف مرحلة ثانية على على حماربة خمتلف أشكال القيود الكم

 .2االجتاه هبا حنو االخنفاض

 :مفاوضات الجزائر لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة-2

) يف سنة لقد تقدمت اجلزائر بطلب االنضمام ألول مرة إىل االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية (اجلات

الصعوبات االقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر آنذاك حالت دون حتقيق االنضمام، وبعد تأسيس  ، لكن1987

واستخالفها للجات فقد تقدمت اجلزائر للمرة الثانية بطلب االنضمام سنة  1995املنظمة العاملية للتجارة سنة 

                                                           
 .93.92ص ص ، مرجع سبق ذكره، تداعياتها –شركاتها  –العولمة االقتصادية منظماتها عبد املطلب عبد احلميد،  1
، 2003ية، بن عكنون، اجلزائر،، ديوان املطبوعات اجلامعمدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييميةعبد اجمليد قدي، 2

 .249ص
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ادية والقوانني اجلزائرية، ويعترب ، واشرتط عليها تقدمي وثيقة حتتوي على معلومات شاملة عن احلالة االقتص1996

 :1 قدر مرغوب تفرضه التحديات اجلديدة  واملتمثلة فيما يلي انضمام اجلزائر إىل املنضمة العاملية للتجارة

 عدم إمكانية ممارسة العزلة يف احمليط الدويل. -

 إن االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة هو مبثابة شهادة حلسن السلوك. -

 االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة من شانه أن يقدم صورة إجيابية للمستثمرين األجانب.إن  -

 ت التجارية احلرة يف هذا التنظيمرغبتها يف شغل مكان هام يرتكز على قواعد املبادال ،يرتجم قرار اجلزائر

الذي يسمح بفضل النظام اجلديد تسوية اخلالفات باحلماية الفعالة للمصاحل التجارية  ،العاملي اجلديد االقتصادي

مواصلة أهداف السياسة ، زيادة فرصها التجاريةإىل  االنضمامو تسعى اجلزائر من خالل هذا  ،للبلدان األعضاء

عالقاهتا التجارية بفضل تدعيم ، و إىل التنموية يف حميط يتصف بدرجة عالية من التأكد و القدرة على التنبؤ

 شفافية السياسات و التطبيقات التجارية اليت يضمنها الشركات األعضاء يف املنظمة.

وبعد تقدمي اجلزائر لطلب االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وقصد استكمال مسار االنضمام فقد  

 :2ما يليمفاوضات متعددة األطراف وأخرى ثنائية األطراف ونلخصها فيدخلت يف 

 المفاوضات متعددة األطراف -3

يشارك يف املفاوضات متعددة األطراف مجيع أعضاء املنظمة حيث يتم من خالهلا معاجلة نظام التجارة  

اخلارجية والنظام االقتصادي للدولة اليت تقدمت بطلب االنضمام والبحث يف مدى توافقهما مع اتفاقية املنظمة، 

موزعة على دول االحتاد األوريب، سويسرا، اليابان،  1997جويلية  05سؤاال وذلك يف  174ولقد تلقت اجلزائر 

أسرتاليا وإسرائيل. مث تلتها جمموعة أخرى من األسئلة واالستفسارات طرحت من طرف الواليات املتحدة األمريكية 

قها يف االنضمام إىل سؤال وكان اهلدف من هذه األسئلة هو معرفة إمكانيات اجلزائر وآفا 170وكان عددها 

 املنظمة العاملية للتجارة.

سؤال، وكانت موجهة من االحتاد  121مث تلت اجملموعتني األوليتني من األسئلة جمموعة ثالثة تتكون من  

 األوريب والواليات املتحدة األمريكية.

                                                           
، اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، املوقع االلكرتوين للمجلس الشعيب الوطين اجلزائري ملتقى حول مسار انضمام  1

www.apn.dz/arabic/omc.htm  
امللتقـى الــوطين  انعكاسـات انضـمام الجزائـر للمنظمـة العالميـة للتجــارة علـى االقتصـاد الجزائـري فـي األلفيـة الثالثـة،، فـارس مسـدور، كمـال رزيـق 2

 .215.213.ص ص 2002ماي  22-21األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة، 
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ظمة العاملية للتجارة ولقد انعقد أول اجتماع جملموعة العمل املكلفة بدراسة ملف اجلزائر على مستوى املن 

جبنيف برئاسة األرجنتني، حيث مت خالل هذا االجتماع اإلجابة عن بعض  1998أفريل  23 -22بتاريخ 

 األسئلة شفويا من طرف الوفد اجلزائري وتركت أسئلة أخرى لإلجابة عنها كتابيا.

 المفاوضات ثنائية األطراف -4

بعد �اية مرحلة املفاوضات متعددة األطراف دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من املفاوضات الثنائية وذلك  

ويتم خالهلا التفاوض حول جمموعة من التنازالت ختص حترير جتارة السلع واخلدمات،  2002بداية من أكتوبر 

ملعنية باالنضمام مع كل عضو من ذلك يف تقدمي قوائم على شكل جداول وتتفاوض من خالهلا الدولة اويرتجم 

 املنظمة على حدى.

 آثار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة -5

 :1إن انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة له عدة آثار اجيابية وأخرى سلبية وأمهها ما يلي 

 اآلثار االيجابية -5-1

 اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة يف اآليت:تتمثل أهم اآلثار االجيابية الناجتة عن انضمام   

 املؤسسات وفعالية كفاءة  حتسني إىل يؤدي الذي التجارية املبادالت حترير طريق عن اجلزائرية الصناعة حتفيز  -

 وصلت اليت التكنولوجيا نقل خالل من اإلنتاجي اجلهاز تطوير ميكن كما  الدولية، املنافسة ضغط حتت اجلزائرية

 للجودة اإليزو شهادات على شركات عدة حصلت فقد اإلطار هذا ويف املتقدمة، الدول إليها

 ..SAIDAL،ENIEM .مثل

 االستفادة من املزايا املمنوحة للدول األعضاء بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة. -

ديثة وبالتايل حتديث النسيج فتح السوق اجلزائرية أمام املنتجات األجنبية مما يؤدي إىل اكتساب التكنولوجيا احل -

 الصناعي و ختفيض تكاليف إنتاج املؤسسات اجلزائرية.

إن حترير املبادالت خاصة يف جمال األجهزة الفالحية سيساعد اجلزائر على ختفيض أسعار عوامل اإلنتاج يف  -

عالية وبأسعار القطاع الزراعي وبالتايل ختفيض تكاليف اإلنتاج واحلصول على منتجات فالحية ذات جودة 

 منخفضة نسبيا ومن مث تقليل التبعية اخلارجية.

 توسيع نطاق التصدير وترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات. -

                                                           
، 04يضر، بسكرة، العدد جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خ آفاق انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة،عيساوي ليلى، ، زغيب شهرزاد  1

 .92.91ص ص  2003ماي 
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 جلب االستثمارات األجنبية من خالل اعتماد أنظمة التفضيل التجاري. -

 اآلثار السلبية -5-2

 آثار سلبية و أمهها:إن انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة له عدة   

 اخنفاض إيرادات اخلزينة العمومية نتيجة للتفكيك اجلمركي. -

تعرض املنتجات اجلزائرية ملنافسة شديدة من طرف املنتجات األجنبية ذات اجلودة العالية مما يؤثر على  -

 املؤسسات اجلزائرية وبالتايل تفاقم مشكلة البطالة.

ع ختفيض اإلعانات املقدمة لصادرات املنتجات الزراعية من طرف الدول إن توسيع نطاق حترير املبادالت م -

 املصدرة هلا سريفع من تكلفة فاتورة الواردات الغذائية للجزائر.

و من أجل التخفيف من حدة اآلثار السلبية النامجة عن انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة فإنه  

تأهيل املؤسسات اجلزائرية إلعطائها القدرة على منافسة املؤسسات األجنبية جيب اختاذ مجلة من اإلجراءات وأمهها 

 .1وبالتايل مراجعة أنظمة التسيري والتنظيم

ورغم الشوط الطويل الذي قطعته املفاوضات فإن اجلزائر قد استفادت كثريا على مستوى الدبلوماسية  

التجارية، حيث مسحت هلا بالتحكم يف التجارة اخلارجية والفوضى اليت كانت تعيشها خمتلف املوانئ اجلزائرية من 

ن االنضمام الرمسي لن يتم إال بعد مصادقة خالل تصويب املنظومة التشريعية وتكييفها مع املنظومة العاملية، لك

الربملان على اتفاقية االنضمام وهذا شرط أساسي من شروط املنظمة العاملية للتجارة، إىل جانب اشرتاط قانون 

 .2ينظم محاية التجارة اخلارجية يتوافق مع شروط االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .217ص مرجع سبق ذكره .، انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة فارس مسدور،، كمال رزيق 1
بتـاريخ  ،4838العـدد  ، جريـدة اخلـرب،الجولـة األخيـرةمفاوضات االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة الجزائر تنتظر تحديد موعـد جالل بوعايت،  2

 .13.ص2006أكتوبر  19
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 الفصل: خالصة

القتصاد أي دولة  يةو ركائز التنمالأهم  إحدى أصبحتومن خالل ما سبق سرده فإن الشراكة األجنبية   

ما، فقد بات من املستحيل أن تعيش أي دولة مبعزل عن عاملها اخلارجي، خصوصا يف ظل خريطة االقتصاد 

دود اجلمركية و االنفتاح على األسواق العاملي اجلديدة و بروز العوملة و منظمة التجارة الدولية اليت تندد بفتح احل

الدولية، هذا ما يشجع اإلقليمية و التكتالت االقتصادية كما هو احلال بالنسبة للشراكة األوروجزائرية و اليت برزت 

يف إطار الشراكة األورومتوسطية،  فأسلوب الشراكة يعد أحد األساليب القادرة على الرفع من تنافسية املؤسسات 

خاصة و أنه ميكنها من تطوير املعرفة العلمية و اكتساب التكنولوجيا احلديثة، و غزو هذه املؤسسات اجلزائرية 

 لألسواق الدولية األمر الذي يعود باإلجياب على خزينة الدولة اجلزائرية إذا ما أحسن استغالله.
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 تمهيد:

يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة و حتول العامل إىل قرية صغرية متنافسة األطراف بفعل الثورة       

املؤسسات اجلزائرية  تأهيلتوسعت جماالت املنافسة بني املؤسسات االقتصادية و بات  ،التكنولوجية و املعلوماتية

و يف خضم هتديدات املنافسة الدولية اليت  ،سوق حتكمه قوانني املنافسة و يفشيئا حتميا كي تضمن استمراريتها 

أصبح تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر من ضرورة من أجل  كما و قدتضغط على االقتصاد الوطين،  

اجلزائري ومن اجل  لالقتصاد اإلسرتاتيجية اخليارات فسي نظرا لكو�ا أحدحتسني موقعها يف إطار االقتصاد التنا

جماراة النسق الذي تفرضه عوملة املبادالت الدولية وهذا بالرتكيز على تأهيل املؤسسة و حميطها، ألن عهد احلماية 

 انتهى والسبيل الوحيد لضمان البقاء والنمو هو التسلح مبزايا تنافسية.

 مفاهيم التنافسية و أبعادها :المبحث األول

اليت متلك قدرات تنافسية عالية تكون  املؤسساتهي اليت تتنافس وليس الدول، فإن  املؤسساتمبا أن         

مستوى معيشة أفراد دوهلا، كون مستوى معيشة أفراد دولة ما مرتبط بشكل كبري بنجاح قادرة على املهمة يف رفع 

ا على اقتحام األسواق العاملية من خالل التصدير واالستثمار األجنيب املباشر، حيث املؤسسات العاملة فيها وقدرهت

 يالحظ منو التجارة العاملية واالستثمار األجنيب املباشر يف العامل بوترية أسرع من منو الناتج العاملي.

 و أبعادها مفهوم الميزة التنافسية:المطلب األول

سنالحظ أن  من القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 18قمنا مبراجعة املادة  ما إذا 

دف أساسا إىل زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات ألن عنصر أو عامل التنافسية ضروري ألي هتعملية التأهيـل 

  .مؤسسة يف وقتنا احلايل للحفـاظ علـى مكانتها وتطويرها

امليزة التنافسية من أكثر املصطلحات شيوعا يف األدب االسرتاتيجي و املنظمي، و ذات مساس و تعد      

مباشر مبصطلح التنافسية، عالوة على أن أبعاد التنافسية حتتوي على كل مكونات امليزة التنافسية و أبعادها و 

  1افسية.إضافة إىل عناصر أخرى، لذا فإنه من الضروري إعطاء تعريف دقيق للميزة التن

و  ،وهي تعين باخلصوص منوها ،عن مدى أداءها على املدى الطويلتعرب تنافسية مؤسسة ما أن  كما   

و مبعىن آخر يتم إدراج بعد املقارنة بني   ،أسعارها و وضعيتها ،التنافسية مرتبطة أساسا مبنتجات املؤسسة

 2املنافسني.
                                                           

 .317مرجع سبق ذكره، ص   ،في منظمات األعمال اإلستراتيجيةالتحالفات سعد علي العنزي، جواد حمسن راضي،  1 
 .18ص  ،مرجع سبق ذكره قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول المغرب العربي،حسني حيىي،  2 
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 :تعريف الميزة التنافسية -1

 :املتعلقة بامليزة التنافسية و ذلك حسب نظرة كل باحث هلا فنجد من بينها ما يليلقد تعددت التعاريف 

" العنصــــر احلــــرج الطــــي يقــــدم فرصــــة جوهريــــة لكــــي حتقــــق  :أ�ــــا ىعلــــ « M.Porter »عرفهــــا مايكــــل بــــورتر  -

 .1املؤسسة رحبية دائمة مقارنة مبنافسيها"

علــى أ�ــا:" متثــل قابليــة املؤسســة علــى األداء بأســلوب واحــد أو عــدة    « P.Kotler»فيليــب كــوتلرو عرفهــا  -

 .  2أساليب ليس بإمكان املنافسني إتباعها حاليا أو مستقبال"

املهــارة أو التقنيــة أو املــورد املتميــز الــذي يتــيح للمنظمــة إنتــاج قــيم ومنــافع "  :ي علــى أ�ــاعرفهــا علــي الســلم و -

املنافســون، ويؤكــد متيزهــا واختالفهــا عــن هــؤالء املنافســني مــن وجهــة نظــر العمــالء للعمــالء تزيــد عمــا يقدمــه هلــم 

الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز، حيث حيقق هلـم املزيـد مـن املنـافع والقـيم الـيت تتفـوق علـى مـا يقدمـه هلـم 

 3.املنافسون اآلخرون"

يــق االســرتاتيجيات الــيت جتعلهــا يف مركــز يعرفهــا معــايل فهمــي حيــدر" بأ�ــا قــدرة املؤسســة علــى صــياغة و تطبو  -

 .4اط "شأفضل  بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة يف نفس الن

قــدرة املنظمــة علــى حتقيــق التفــوق علــى منافســيها مــن خــالل تقــدمي قيمــة أفضــل للزبــائن، و "  بأ�ــا كمــا تعــرف -

اجلـودة، أو حتديـد فـرص سـوقية جديـدة ميكن أن تكون بعـدة طـرق: التفـوق علـى املنافسـني يف جمـال السـعر، أو 

ألجل خلق قيمة للزبائن قبل أن يفعل املنافسون ذلك، أو من خالل االسـتجابة السـريعة للتغـريات يف حاجـات 

 .5الزبائن"

مـن خـالل التعـاريف السـابقة ميكـن تعريـف امليـزة التنافســية علـى أ�ـا جممـل اخلصـائص و الصـفات الـيت متيــز 

يف  متيزهـــا عـــن بـــاقي منافســـيها و والء زبائنهـــارضـــى و غريهـــا، و الـــيت متكنهـــا مـــن كســـب املؤسســـة االقتصـــادية عـــن 

 السوق.

                                                           
 MECAS، دفاتر فعالية التسويق في بناء الميزة التنافسية في سوق الهاتف النقال بالجزائرنصر الدين شريف، عبد اللطيف أوالد محودة،  1 

 .67، ص2011ديسمرب  7العدد 
 .70ص املرجع السابق، 2 
 .104، ص2001، القاهرة، دار غريب للنشر والطباعة ،اإلستراتيجية إدارة الموارد البشرية علي السلمي،    3 
مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل  ،رأس المال الفكري و دوره في دعم الميزة التنافسية لمنظمات األعمالحريري بوشعور، صليحة فالق،  4 

 .06، ص2011ديسمرب  13/14اخلامس حول : رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، 
 .174 مرجع سبق ذكره، ص ،في منظمات األعمال اإلستراتيجيةالتحالفات سعد علي العنزي، جواد حمسن راضي،  5 
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 1و هناك نوعان من امليزة التنافسية:

 الميزة التنافسية الخارجية: -

و هــذا عنــد إعطــاء املؤسســة قيمــة مضــافة للمشــرتي مــن خــالل جــودة املنــتج أو ختفــيض تكلفــة املنــتج أو     

فهــي متتلــك قــوة الســوق، و الوصــول إىل ذلــك يــتم بتطبيــق إســرتاتيجية التمييــز كأســاس  الرفــع مــن االســتخدام،

 للتنافس.

 الميزة التنافسية الداخلية: -

و تركز على أفضـلية املؤسسـة يف الـتحكم يف تكـاليف التصـنيع، اإلدارة، تسـيري املنـتج، و الـيت تعطينـا قيمـة   

 للمنتج بسعر أقل من املنافسني.

   التنافسية:أبعاد الميزة  -2

 2، وهي كالتايل:للميزة التنافسية مخسة أبعاد

إن الشـــركات الـــيت تســـعى إىل احلصـــول علـــى حصـــة ســـوقية اكـــرب كأســـاس لتحقيـــق جناحهـــا  بُعـــد الكلفـــة: -2-1

 وتفوقها هي اليت تقدم منتجاهتا بكلفة أدىن من املنافسني هلا. 

الـــيت تتنـــافس مـــن خـــالل الكلفـــة وحـــىت الشـــركات الـــيت إن الكلفـــة األقـــل هـــي اهلـــدف ألعمليـــايت الرئيســـي للشـــركات 

تتنــافس مــن خــالل املزايــا التنافســية األخــرى غــري الكلفــة فإ�ــا تســعى لتحقيــق كلــف منخفضــة للمنتجــات الــيت تقــوم 

 بإنتاجها.

تاحــة هلــا فضــالً  
ُ
إن الشــركة ميكــن هلــا ختفــيض التكــاليف مــن خــالل االســتخدام الكــفء للطاقــة اإلنتاجيــة امل

سـتمر جلـودة املنتجـات واإلبـداع يف تصـميم املنتجـات وعن التح
ُ
تقانـة العمليـات، إذ يُعـد ذلـك أسـاس مهـم  سـني امل

 خلفض التكاليف فضًال عن مساعدة املدراء يف دعم وإسناد إسرتاجتية الشركة لتكون قائدة يف جمال الكلفة.

                                                           
، مرجع سبق ذكره، فعالية التسويق في بناء الميزة التنافسية في سوق الهاتف النقال بالجزائرنصر الدين شريف، عبد اللطيف أوالد محودة، 1 

 70ص
 ،بسكرةدراسة حالة والية  أثر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية في مؤسسات الصناعية الجزائرية، بن عيشي عمار، بن عيشي بشري 2

ر، يومي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بشا  ،امللتقـى الدويل حـــول منظمات األعمال و املسؤولية االجتماعية  ورقة مشاركة يف

 .6،ص5.ص2012فيفري  14/15
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الوصـول إىل أسـعار تنافسـية تعـزز  و إن إدارة العمليات تسعى إىل ختفيض كلف اإلنتـاج مقارنـة باملنافسـني،

  من امليزة التنافسية للمنتجات يف السوق.

هبــدف البقــاء يف األســواق، وتنميــة املوقــف التنافســي يســتلزم علــى املؤسســة االقتصــادية تبــين  بعــد الجــودة: -2-2

إن اجلـودة تعـد مـن املزايـا نظام اجلودة الشاملة الذي يضمن استمرارية اجلـودة العاليـة يف السـلع و اخلـدمات، لـذلك فـ

يرغـب التنافسية املهمة واليت تشري إىل أداء األشياء بصورة صحيحة لتقـدمي منتجـات تـتالءم مـع احتياجـات الزبـائن. 

أو  هـا تليب اخلصائص املطلوبة من قبله، وهي اخلصـائص الـيت يتوقعاليتالعالية و اجلودة ذات باملنتجات دائما  ونالزب

وتوقعــــاهتم ال  هـــا، فالشــــركات الـــيت ال تقـــدم منتجــــات جبـــودة تلـــيب حاجــــات ورغبـــات زبائنتاها يف اإلعالنـــديشـــاه

 تتمكن من البقاء والنجاح يف سلوك املنافسة.

تعـــد املرونـــة بأ�ـــا األســـاس لتحقيـــق امليـــزة التنافســـية للشـــركة مـــن خـــالل االســـتجابة الســـريعة  بعـــد المرونـــة: -2-3

 ات ومبا يالءم حاجات الزبائن.للتغريات اليت قد حتدث يف تصميم املنتج

إن املرونــة تعــين قــدرة الشــركة علــى تغيــري العمليــات إىل طرائــق أخــرى وهــذا رمبــا يعــين تغيــري أداء العمليــات وكــذلك  

 تغيري طريقة ووقت أداء العمليات،فالزبون حيتاج إىل تغيري العمليات لتوفري أربع متطلبات هي:

 وهي قدرة العمليات على تقدمي منتجات جديدة أو معدلة. مرونة المنتج: •

 وتعين قدرة العمليات إلنتاج مزيج من املنتجات.مرونة المزيج:  •

وتعــين قــدرة العمليــات علــى التغيــري يف مســتوى النــاتج أو يف مســتوى نشــاط اإلنتــاج لتقــدمي مرونــة الحجــم:  •

 أحجام خمتلفة من املنتجات.

 وتشري إىل قدرة العمليات لتغيري أوقات تسليم املنتجات. مرونة التسليم: •

إن بُعد التسليم هو مبثابة القاعدة األساسية للُمنافسة بـني الشـركات يف األسـواق مـن خـالل  بعد التسليم: -2-4

هل الزمنيـة والسـرعة يف تصـميم منتجـات جديـدة وتقـدميها إىل الزبـائن بأقصـر وقـت ممكـن. أن
ُ
 الرتكيز على خفض امل

 .سرعة التسليم،  التسليم بالوقت احملدد،  سرعة التطوير هناك ثالثة أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقت هي:

يضــيف بعــض الكتــاب والبــاحثني اإلبــداع بوصــفه بعــدا مــن أبعــاد امليــزة : Innovationبعــد اإلبــداع  -2-5

فهنــاك العديــد مــن التعريفــات اخلاصــة ) Innovationالتنافســية، لقــد تنوعــت آراء الكتــاب والبــاحثني يف اإلبــداع (

 ) بأنه: العملية أو النشاط الذي يقوم به الفرد وينتج عنه ناتج أو شي جديد.Meadباإلبداع، فقد عرفه(

) فيعـــين بـــه:(نتاج األفكـــار املفيـــدة والقـــدرة علـــى تبـــين هـــذه األفكـــار ووضـــعها موضـــع Scottأمـــا اإلبـــداع عنـــد (

 التطبيق). 
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يص أهم ما تستطيع املنظمات حتقيقه من خالل اإلبداع، واملنافع اليت حيققهـا اإلبـداع للمنظمـة وميكن تلخ

 مبا يأيت : 

 مواجهة املنافسة املتزايدة يف احلصول على عوامل اإلنتاج وكذلك مواجهة املنافسة من اجل زيادة املبيعات.  -1

 سالمة بيئة العمل وتقليل احلوادث.  -2

 شكالت من خالل اكتشاف بدائل جديدة ملعاجلة ومواجهة املشكالت. إجياد حلول للم -3

تطوير أساليب وطرق إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات وحتقيق مستويات أفضل من الناحيتني الكميـة والنوعيـة  -4

 يف مجيع األنشطة اليت تقوم بتأديتها. 

 كسب التفوق التنافسي للمنظمة من خالل :  -5

 أ) تقليل كلف التصنيع ورأس املال من خالل اإلبداع يف العمليات 

 ب) سرعة التكيف ومواكبة التطور وإمكانية التغيري يف العمليات اإلنتاجية وتقدمي منتجات جديدة 

حتســـني إنتاجيـــة املنظمـــة عـــن طريـــق حتقيـــق الكفايـــة والفاعليـــة يف األداء وإجنـــاز األهـــداف واســـتخدام املـــوارد  -6

 ة استخداما اقتصاديا. والطاق

حتقــــق األفكــــار اإلبداعيــــة الــــيت يتقــــدم هبــــا العــــاملون لــــإلدارة فوائــــد ومنــــافع للمبــــدعني أنفســــهم مــــن خــــالل  -7

 املكافآت املادية واملعنوية اليت حيصلون عليها من املنظمات اليت تستفيد من تلك األفكار.

 الميزة التنافسية المطلب الثاني: أنواع وشروط نجاح

 الميزة التنافسية: أنواع -1
 مثـةَ  ومـن والتمـايز، ،بالتكلفـة الريـادة :مهـا التنافسـية للميـزة شـكلني هنـاك أن إىل بـورتر مايكـلر أشـا لقـد  

 املـنخفض السـعر ميـزة حتقيـق وبالتـايل اإلنتـاج تكـاليف ختفـيض خـالل من منافسيها على التفوق تستطيع فاملؤسسة

 1إىل نوعني مها:تنقسم  و هيتج، املن متييز خالل من أو

 :  األقل التكلفة ميزة-أ

 للقيمة املنتجة باألنشطة املتعلقة تكاليفها هيكل كان إذا األقل، التكلفة ميزة حتقق أن ما ملؤسسة ميكن
 تكاليف كانت إذا ما حالة يف األقل التكلفة ميزة املؤسسة حتقق مبعىن املنافسني، عند احملققة تلك من أقل

 يتم األقل التكلفة ميزة على احليازة ميكن وحىت .منافسيها عند احملققة تلك من أدىن للقيمة املنشئة أنشطتها

                                                           
 بعض على تطبيقية دراسةمقاربة الموارد الداخلية و الكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، بوازيد وسيلة،  1 

 .12، ص 2011/2012سطيف،  ماجستري، جامعة شهادة لنيل مقدمة ، مذكرةسطيف بوالية االقتصادية المؤسسات
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 يكسب باملنافسني مقارنة العوامل هذه يف اجليد التحكم أن حبيث، التكاليف تطور عوامل مراقبة إىل االستناد
اليد العاملة فحسب، بل جيب أن يتعداه جيب أال يتم الرتكيز على تكاليف أنه ، كما األقل التكلفة ميزة املؤسسة

 .مثل الكثري من املنتجات الصينية يف الوقت احلايل إىل تكاليف النفايات واألنشطة األخرى املنتجة للقيمة،
 ميزة التميز: -ب

يعرف التميز على انه" حالة مـن اإلبـداع اإلداري و التفـوق التنظيمـي حتقـق مسـتويات مـن األداء و التنفيـذ 

 1املنافسون، ويقصد به أيضا إنتاج سلعة أو خدمة يصعب تقليدها". تفوق ما حيققهلعمليات 

 الزبون جتعل فريدة خصائص على احليازة مبقدورها يكون عندما منافسيها عن املؤسسة تتميز أن ميكن
 من متمايزة مبواصفات خدمة أو منتج تقدمي على قادرة تكون عندما يتم للتميز املؤسسة حتقيق أن هبا، مبعىن يتعلق

 أو الفنية املواصفات خالل من سواء تقليده، يصعب متفردا شيئا تقدم املنظمة أن واملنافسني العمالء يدرك خالهلا
 .لالعمي وإدراك تصور على تستحوذ اليت األمور من وغريها اريةتجلا العالمة أو التجاري االسم أو الفين التصميم

، أجلي،...و منتجات شركة سوين :يدفع فيها سعر أعلى من املعتاد. مثال يقبل أنهنا الزبون وبالتايل 
 غريها من املؤسسات املبدعة.

 شروط نجاح سياسة المنافسة : -2
 مزاياها بإظهار الفعال التنافس هلا يضمن عادي بشكل نشاطها متارس أن املؤسسة تستطيع كيل  

 2:  منها نذكر الشروط من مجلة توفر جيب التنافسية
 واالقتصادي. السياسي االستقرار        -
 التجاري. اجملال يف املتعاملني مجيع بني واملساواة الشفافية        -
 االقتصادي. النشاط وقطاع احلكومة بني الثقة توفر        -
 فيه. والعاملني االقتصاد حلالة وصحيحة دقيقة معلومات على االستناد        -
 واملنافسة. التعامل يف احلرية بل املنافسني، لقلة حتكاراال وجود عدم        -
  احلكومة. قبل من التنافسي املناخ دعم ضرورة        -
 واألجانب. احملليني املنافسني بني التفريق وجود عدم        -

 
 

                                                           
املنهل حمتوى عريب و علمي موثوق به عامليا، على املوقع: القيادة اإلدارية االسالمية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة، مقداد شفيقة،  1 

platform.almanhal.com/Reader/Article/60039 
، جملة الباحث،  -دراسة تقييمية لبرنامج ميدا-تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر سليمة غدير أمحد، 2 

 .133ص،09/2011عدد
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 التنافسية: الميزة إنشاء على المؤثرة العوامل  -3
 1معوقات و مؤثرات، حتول دون اكتساب املؤسسة ميزة تنافسية نذكر من أمهها ما يلي: توجد هنالك عدة  

 المعوقات الداخلية:  -3-1
 تعرب عن خمتلف العقبات الداخلية اليت تواجه املؤسسة يف بيئتها، و اليت ميكن إجيازها يف ما يلي:

العجز عند غياب القادة األكفاء القادرين غياب قيادة إدارية ناجحة، مما يعيق التنمية اإلدارية، وقد يظهر  -
 على تنمية مهارات العاملني.

 عدم وجود رقابة إجيابية، تسمح بالقضاء على االحنرافات داخل املؤسسة، -
 غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية لألفراد داخل املؤسسة، -
 سة،غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية لألفراد داخل املؤس -
 عدم قدرة املؤسسة على توفري املعلومات الضرورية و السريعة املساعدة يف عملية اختاذ القرارات و ترشيدها، -
 عدم استخدام املؤسسة لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و عدم مسايرة التطورات احلديثة. -
 المعوقات الخارجية:  -3-2

 عن البيئة اخلارجية للمؤسسة نذكر منها:تتعلق مبختلف العقبات اخلارجية، اليت تنتج     
 األسواق العاملية و التكتالت اإلقليمية، اليت تضع عقبات و حواجز للدخول، -
 و قوانني و ضوابط، ختدم املؤسسات األجنبية على حساب الوطنية،وجود تشريعات  -
 وجود مؤسسات متحالفة عامليا، يصعب على أي مؤسسة منافستها. -

   الجزائرية انعكاسات الشراكة األجنبية على تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمطلب الثالث: 

تعــــد الشــــراكة األجنبيــــة وليــــدة االنفتــــاح االقتصــــادي علــــى العــــامل اخلــــارجي، و هــــو مــــا يــــدفع باملؤسســــات  

وتكنولوجيــا عاليــة، و كو�ــا أداة فعالــة متكــن هاتــه األخــرية مــن اكتســاب مهــارات جديــدة، إليهــا  االقتصــادية اللجــوء 

 الرفع من أدائها و القدرة على املنافسة على الصعيدين احمللي و الدويل.

 : القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية -1

يف اجلزائر، و بعد التكيف مع التصحيحات اهليكلية اليت فرضت عليها من قبل صندوق النقد الدويل و         

القطاع العام على توفري مناصب للشغل و املداخيل و اخنفاض الدعم احلكومي يف  و عدم قدرة، البنك الدويل

                                                           
 .136، ص 2016املنهل،  دور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء الميزة : دراسة حالة مؤسسة مينائية،، بو رغدة نور الدين ،امدح  1 

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+,+%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A9+%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+,+%D8%A8%D9%88+%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A9+%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
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االقتصاد، اعترب خلق املؤسسات الصغرية و املتوسطة و االهتمام هبا من أهم القضايا الرئيسية للسياسة الصناعية 

   1يف البالد.

 98الدول النامية اليت متتلك اقتصادا ريعيا، إذ متثل صادراهتا من احملروقات ما يقارب من بني تعد  فهي        

من جممل صادراهتا، األمر الذي يستدعي القلق، و جيعلها جمربة على تغيري سياستها االقتصادية و تنويع  %

جيب عليها االهتمام أكثر صادراهتا، خصوصا يف ظل االخنفاض الرهيب ألسعار البرتول يف األسواق الدولية، لذا 

بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة كنقطة بداية هلذا التغيري، هذا القطاع احليوي الذي يعترب عصب التنمية 

 االقتصادية.

متيز هذه املؤسسات باإلبداعية و الكفاءة و اإلنتاجية و املرونة، و سرعة اختاذ القرارات، و  ال ننسىكما         

و هذا ما يسهم يف التوسع  ،األمر الذي يساعدها على التطور السريع ،مؤسسيهااجلماعية لدى سيادة الروح 

االقتصادي و حتقيق النمو، إىل جانب دورها االقتصادي تلعب هذه املؤسسات دورا اجتماعيا ال يقل أمهية عن 

 2سابقه.

من أي وقت مضى تواجه رهانات  إال أن املؤسسة الصغرية و املتوسطة أصبحت يف يومنا هذا و أكثر       

متعددة مصدرها القوى التنافسية و التحديات الناشئة عن العوملة، و انفتاح األسواق و ا�يار احلواجز اجلمركية و 

 أصبحت تدفعها بقوة للحصول على مزايا تنافسية تأهلها للتوجه حنو موانع التجارة، و تدفقات رأس املال، و اليت

ضال إىل القدرة اليت متتلكها على تغيري أو تعديل نشاطها أو أسلوب عملها حسب تقلبات األسواق اخلارجية، ف

األسواق الدولية، من خالل ابتكار منتجات تستجيب للتطورات املستمرة اليت يفرضها النظام االقتصادي 

املسامهة بشكل فعال  احلديث، كما تتمتع املؤسسات الصغرية و املتوسطة بقدرة كبرية على غزو األسواق الدولية و

 يف تنمية الصادرات و توفري النقد األجنيب و التخفيف من حدة العجز يف ميزان املدفوعات.

، إذ تساهم يف توظيف ياجلزائر  ينسيج االقتصادالحتتل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية كربى يف      

من الناتج احمللي اخلام خارج  %75ب فقد قدرت نسبة مسامهتها  ،االستثمار ورفع معدالت التنمية االقتصادية

مـن جمموع إنتاج القطاع اخلاص %52من النسيج املؤسسايت الـوطين، و %94قطاع احملروقات، ومتثل ما يقارب 

 3من القيمة املضافة يف اجلزائر. % 35خارج احملروقات، وحوايل 

                                                           
1 Ait ziane houria, Ait ziane kamel, LA STRATEGIE RESEAU ET LA PME ALGERIENNE, les 
cahiers du MECAS, université de Tlemcen, n° 03, Avril 2007, p 70. 

 .05، ص مرجع سبق ذكره، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكالت تمويلها رابح خوين، رقية حساين، 2 
 .125ص، 2012 اجلزائر ،10جملة الباحث العدد  ،نحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مىن مسغوين،  3 



 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية مفتاح للقدرة التنافسية                      الثالث الفصل
 

103 
 

 صعوبات من تعاين ؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية الزالتامل أن إال املسامهة هذه من بالرغملكن       

 هذه قدرة عدم إىل ذلك يف السبب ويرجع نشاطها، مزاولة عن توقفها إىل األحيان من كثري يف ضيقت كثرية

 هلا، املتاحة اإلمكانيات ونقص اخلارجي حميطها يف حتدث اليت للتغريات مناسب بشكل لالستجابة املؤسسات

 املؤسسات ومواجهة املالية املوارد على واحلصول العمالء حاجيات تلبية على قادرة غري احلاالت من كثري يف فهي

 تنافسية أن القول ميكن الوضع هذا أمام ذلك، وغري اإلدارية الصعوبات إىل باإلضافة هلا املنافسة الكبرية

 .1متعددة آليات باعتماد الدعم تتطلبؤسسات الصغرية و املتوسطة امل

كما تعتمد مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة على آالت و معدات قدمية مضى على تشغيلها وقت طويل و        

أغلبها يف حاجة إىل إحالل و جتديد شامل، حيث ال يتوفر للمؤسسات الصغرية و املتوسطة نظام دوري للصيانة 

املوارد التمويلية، و يؤدي استمرار تشغيل معدات و اإلصالح نتيجة عدم الوعي بضرورة أعمال الصيانة و قصور 

و آالت قدمية مستهلكة إىل ارتفاع التكاليف و عدم انتظام اإلنتاج و اخنفاض اجلودة بسبب كثرة األعطال و 

صعوبة تدبري قطع الغيار و عمل اإلصالحات املطلوبة، و بالتايل ستضعف منافستها أمام  مثيلتها األجنبية اليت 

نتاجها على آالت حديثة متقدمة و ختضع لنظام كامل للصيانة و التشغيل، أضف إىل ذلك أن بعض تعتمد يف إ

أصحاب املؤسسات يرتددون يف استخدام اآلالت احلديثة لعدم اخلربة هبا أو الرتفاع تكاليفها فضال عن 

ن صعوبة استرياد احتياجاهتا لعمالة متخصصة و مدربة على تشغيل مثل هذه التقنيات احلديثة، و يضاعف م

 اآلالت احلديثة عدم دراية صاحب املؤسسة بقواعد االسترياد و عدم معرفته بالشركات العاملية املنتجة هلا.

و مقارنة مع تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف العامل، فإن مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة تعد من  

إذا قورنت برأس مال هذه املؤسسات، و هذا ما يؤدي إىل املؤسسات الصغرية جدا يف الدول املتقدمة، خاصة 

عدم إمكانية مؤسساتنا منافسة املؤسسات األجنبية، فإىل حد اآلن مل تستطع املؤسسات اجلزائرية اخرتاق السوق 

الدولية و حىت العربية بالشكل املطلوب، و هو ما يعكس ضعف القدرة التنافسية ملؤسساتنا الصغرية و املتوسطة 

األسواق األجنبية، فمسألة اكتساب املؤسسات للقدرات التنافسية ليست جمرد عملية فنية تقنية تتوقف على يف 

مدى توفر اإلمكانيات املادية، إمنا تتجاوز هذا النطاق لتأخذ أبعادا اجتماعية و أخرى ثقافية يستغرق نضوجها 

ستوى املؤسسة االلتزام باملواصفات الدولية فرتات زمنية طويلة، حيث يتطلب إمناء القدرات التنافسية على م

للجودة، التطور التكنولوجي لزيادة اإلنتاجية و خفض التكلفة و االرتقاء يف العملية اإلنتاجية، كما يتطلب أيضا 

                                                           
-2012أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، ، إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ،لزهر العابد 1 

 .309، ص2013
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التدريب و إعادة التكوين لإلطارات و املختصني و حتفيز نظام التعليم وتكييفه مع احتياجات سوق العمل و 

من خالل ما سبق  حوث اليت هي شبه منعدمة يف مؤسساتنا و ذلك لنقص التمويل يف هذا اجملال.االهتمام بالب

 يلي: ميكن القول أن أسباب ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  اجلزائرية تعود إىل ما

متييز القطاع العام على القطاع اخلاص يف العديد من اجملاالت و هذا ما يؤثر على الفعالية االقتصادية   •

 للمؤسسات اخلاصة؛

عدم مالئمة احمليط االقتصادي الناجم عن سوء القطاع املصريف و القوانني التنظيمية و كذا النظام   •

 ص؛اجلبائي، مما سبب حمدودية املبادرة خاصة للقطاع اخلا

صعوبة دخول املستثمرين األجانب إىل الوطن بسبب مشاكل العقار و صعوبة إنشاء الشركات،   •

واستبعادهم من التنافس يف السوق الوطنية من خالل عدم املساواة بني املنافسني احملليني و األجانب من 

 حيث قوانني االستثمار؛

يف املؤسسات، كتعويض لغياب احلافز الذايت غياب التقومي الفعال و املوضوعي لنتائج أداء العاملني   •

 لديهم مما أدى إىل اقرتان املؤسسات مبظاهر الفساد و عدم الكفاءة.

االفتقار إىل التكنولوجيا احلديثة من حيث الوسائل و الطرق احلديثة و التسيري الفعال، األمر الذي جعل   •

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعمل بوسائل و أفكار قدمية؛

 غياب روح املبادرة و االبتكار و كذا التجديد يف هذه املؤسسات؛  •

وجود إسرتاتيجية غري واضحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، خصوصا مع تنامي أمهيتها و التحديات   •

 اجلديدة املفروضة عليها؛

لوا يتعاملون بأفكار رغم االنفتاح االقتصادي الذي عرفته اجلزائر إال أن مسؤويل املؤسسات يف اجلزائر الزا  •

 النظام السابق؛

عدم االهتمام بالتسويق مبفهومه الشامل و الواضح القائم على دراسات معمقة للسوق و احمليط   •

 واملستهلكني؛

عدم وجود ميزانية كافية للبحث و التطوير و كذا إعادة تكوين املوظفني حسب التكنولوجيا و الوسائل   •

 احلديثة. 

سعيا منها إىل حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، جلأت اجلزائر إىل عدة إجراءات و تدابري، و  

منها اخلوصصة واليت نعين هبا نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص من خالل حتويل جمموع أو جزء من 
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العمومية لصاحل أشخاص ماديني أو معنويني، كما  األصول املالية أو املعنوية أو الرأمسال االجتماعي للمؤسسات

حاولت اجلزائر ترقية الشراكة من خالل بروتوكوالت التعاون املوقعة بني املؤسسات األجنبية و اجلزائرية، و بعد 

رية توقيع اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب و االنضمام املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة فإن املؤسسات الصغ

و املتوسطة أصبحت مهددة كنتيجة هلذا االنفتاح، هلذا جلأت اجلزائر إىل تأهيل مؤسساهتا كوسيلة فعالة لتحسني 

 1تنافسيتها.

إجيابيــات الشــراكة األجنبيــة، و حماولــة التقليــل مــن ب علــى مؤسســاتنا اجلزائريــة االســتفادة مــن كمــا أنــه جيــ 

 انعكاساهتا السلبية قدر اإلمكان.

 االيجابية للشراكة األجنبية على تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: االنعكاسات -أ

ســـوف يكـــون للشـــراكة األجنبيـــة انعكاســـات و آثـــار إجيابيـــة علـــى تنافســـية مؤسســـاتنا خاصـــة الصـــغرية و 

 2 املتوسطة منها فنجد:

 اليت املضاعفة، القوة طريق عن نشاطها، جماالت وتوسيعهتا قدرا زيادة يف املؤسسات الشراكة األجنبية تساعد -

 ،والوظائف املهام تقاسم أو والكفاءات للموارد املشرتك االستخدام من تنتج

 وال مرتفعة التكاليف حيث والتطوير للبحث مبشروعقت الشراكة تعل ما إذا خاصة واملخاطر التكاليف تقاسم -

 ، به مبفردها القيام سسات الصغرية و املتوسطةميكن للمؤ 

 تطوير أو جديدة أسواق لدخول سسات الصغرية و املتوسطةملؤ ا تواجهها اليت الصعوبات من التخفيف -

 شراكة،ال إطار يف واملعارف اخلربات تبادل طريق عن منتجات

 دائم بشكل لديها اليت الكفاءات وتطوير جديدة كفاءات باكتساب سسات الصغرية و املتوسطةللمؤ  السماح -

 ،املتحالفة املؤسسات من غريها مع ومستمر

 موارد لشراكةا ظل يف مؤسسة كل متتلك حيث ،هتاوكفاءا ملواردها املرن بالتسيري للمؤسسات شراكةال تسمح  -

 ،بعضها من االستفادة إمكانية وبالتايل أساسية، وكفاءات

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،  ،تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للرفع من قدرتها التنافسية ،صاحلي سلمى 1 

 61-66، ص ص 2005/2006املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، 

 .163مرجع سبق ذكره، ص، إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ،لزهر العابد 2 
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إن اتفاق الشراكة سوف حيث هذه املؤسسات عن طريق االحتكاك مبؤسسات قوية من اختاذ التدابري الالزمة   -

ندماج بسرعة يف ملنافسة املنتوج األورويب، و من مث تعمل على حتسني قدراهتا و  جودة منتوجاهتا للتفاعل واال

 ،االقتصاد العاملي

االستفادة من التعاون االقتصادي و املايل املقرتح من قبل األوروبيني يف إطار اتفاقية الشراكة مثال على ذلك  -

 ،MEDAبرنامج ميدا 
 اليت حتصل على الساحة العاملية، و اندماج االقتصاد اجلزائري يف مسار العوملة. مسايرة التطورات -
فرصة  يعد الشراكة األجنبية فك العزلة على االقتصاد اجلزائري، و االحتكاك باملؤسسات األجنبية عن طريق -

اإلنتاجية  ءةالكفا التكنولوجي الذي يؤدي إىل رفع التطور من االستفادةهامة للحصول على التكنولوجيا و 

 ،يكون حافزا لرفع مستوى تنافسية مؤسساتنا االقتصادية وبالتايل  تكاليفختفيض الو 
إضافة إىل أن وجود شركات أجنبية يف دول ، األجانب للشركاء الدولة متنحها اليت التسهيالت من االستفادة -

ا هو ما ميكن الدولية إليهمضيفة يساعد على زيادة معدل تدفق املساعدات واملنح املالية من املنظمات 

 ،املؤسسة من اكتساب مزايا تنافسية سعرية

 عـن يف غـىن املؤسسـة جيعـل األمـوال األجنبيـة، ممـا رؤوس تـدفق بفضـل للتمويـل جديـدة مصـادر مـن االسـتفادة -

 التسديد؛ على القدرة وعدم من مديونية عنها يرتتب وما األجل طويلة متويل قروض طلب

 االجيابية اليت متكنا مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة من اكتساب مزايا تنافسية.و غريها من املزايا 

 االنعكاسات السلبية للشراكة األجنبية على تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  -ب

 1 فمن بينها جند:هذا ال ينفي أنه و كما للشراكة األجنبية إجيابيات هلا كذلك سلبيات 

للسوق اجلزائرية بأقل تكلفة و أحسن جودة، و هذا ماجيذب املستهلك اجلزائري دخول املنتجات األجنبية  -

 .إليها و بالتايل فقدان الثقة يف املنتجات احمللية مهما كانت جودهتا
 .زيادة البطالة النامجة عن غلق الكثري من املؤسسات غري القادرة على املنافسة -

عدم قدرهتا على الصمود أمام تطور و ضخامة املؤسسات  إن تأخر عمليات التأهيل ملؤسساتنا يؤدي هبا إىل -

 األوروبية املنافسة هلا.

                                                           
، اجمللة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في الجزائر في ظل االنفتاح االقتصادي الجديد سليمة غدير أمحد، عيسى هبدي، 1 

 .24، ص 2015، ديسمرب  03اجلزائرية للتنمية االقتصادية ، عدد 
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سوف يؤثر على النسيج الصناعي اجلزائري جزائرية -إن التفكيك اجلمركي املعد ضمن اتفاق الشراكة األورو -

 الذي ما يزال يف مراحله األوىل سلبا.

 : عموميات حول التأهيل لثانيالمبحث ا

اهتماما و حبثا يف جمال  أكثرمصطلحا جديدا يف القاموس االقتصادي مما جعله  التأهيلتعترب كلمة       

 .ألمهيتهاالقتصاد نظرا  

 الدوافع المؤدية له و تعريف التأهيل :المطلب األول 

 :التأهيلتعريف -1

 لتكامل املرافقة إجراءات يف إطار 1988 سنة الربتغالية التجربة خالل من أوال التأهيل مصطلح ظهر      

 مصطلح أصبح مث الربتغايل االقتصاد وحتديث لتنشيط االسرتاتيجي بالربنامج يسمى وكان أوروبا، مع الربتغال

 حنو وجهتها غريت وقد االشرتاكي، النظام تنتهج كانت اليت الدول خاصة الثالث العامل بدول خاص التأهيل

 أدائها من للرفع القليلة اخلربة ذات واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتأهيل تطوير إىل حباجة فهي السوق، اقتصاد

 .1العاملية  االقتصادية التحوالت ظل يف خاصة األسواق، يف التنافسي

 كاتب ومن آخر إىل مفكر من صياغتها يف ختتلف التأهيل مبفهوم خاصة يف تعار عدة وردت كما قد

،  املؤسسات تنافسية بتحسني دائما تقرتن اليت العملية تلك يعىن التأهيل أن على مجيعا تتفق ولكن آخر، إىل

  بني هاته التعاريف :فنجد من 

 عملية مستمرة ترمي إىل: 2نه أ على ONUDI الصناعية  للتنمية األمم املتحدة منظمة عرفته -

 :بات التبادل احلر من خالل ما يليحتضري و تكييف املؤسسة و حميطها ملستوى متطل

 ،األعمالمساعدة املؤسسات يف جتاوزها لبعض القيود اليت جتوب بيئة  •

مساعدة املؤسسات يف أن تكون تنافسية على مستوى األسعار، اجلودة، االبتكار وهلا القدرة على مواكبة  •

 و التحكم يف تقنيات األسواق.

 ملؤسسة.منهجية للنمو و التقدم بدعم و تقوية نقاط القوة و امتصاص نقاط ضعف ا إدراج •

                                                           
  .133،ص -دراسة تقييمية لبرنامج ميدا-تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،أمحد، غدير سليمة 1 

2  Mohamed Lamine DHAOUI : " guide methodologique –Restructuration, mise a niveau et 
compétetivité industrielle ", Vienne 2002, p16. Site internet : www.unido.org. 
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ليست القيام  التأهيلموجهة للمؤسسات القادرة على البقاء و املنافسة، الن غاية  التأهيلعملية  إن

بالدرجة  باملؤسسةاملؤسسات اليت تعيش يف صعوبات شبه دائمة و لكن الدفع  إنقاذ أوبعملية التطهري املايل 

 و حتسني كفاءاهتا و اجنازاهتا. أداءهاإىل القدرة على التنافس و الرفع من  األوىل

يها و تكون ملؤسسة مقارنة مبستوى أقوى منافسا إنتاجية"التأهيل هو عملية معايرة هتدف إىل الرفع من  

القطيعة مع املكتسبات الثقافية السابقة، و يتم ذلك باعتماد مقارنة  إحداثهذه العملية مستمرة و هتدف إىل 

مع نظرياهتا يف املؤسسات املنافسة و حتضري خمطط شامل لتحسني خمتلف للمؤسسة  األساسيةبعض املؤشرات 

وظائف املؤسسة و متابعة اجنازه وفق ما هو معد مسبقا للوصول إىل تقوية القدرة التنافسية للمؤسسة و لو نسبيا 

 .1"األخرىالشديدة و القوية من طرف املؤسسات  املنافسةبالرغم من 

جمموعة من اإلجراءات و التدابري هتدف إىل حتسني و ترقية فعالية أداء تأهيل مؤسسة هو عبارة عن "  

 .2املؤسسة على مستوى منافسيها الرائدين يف السوق"

" التأهيل يعين تطوير املؤسسة من اجل أن تصبح قادرة على املنافسة من ناحية اجلودة  أو الكفاءة  

 . 3حتقيق مردودية اقتصادية"  الداخلية يف استخدام مواردها حىت تضمن شروط البقاء و

 و تطويرها من مجيع النواحيالقادرة على املنافسة  مساعدة املؤسسة االقتصاديةو بالتايل فان التأهيل يعين  

سواء يف السوق احمللي أو الدويل، و عدم تركها تواجه  حىت تتمكن من مواجهتها ،من خالل برامج التأهيل 

 القائم التطور يف وسط النسيج االقتصادي ،الن عملية التأهيل تضمن يف اغلب األحيان البقاء و مصريها لوحدها

 :كل التايلشوميكن التعبري عن برنامج التأهيل من خالل ال .و بالتايل املنافسة على الصعيدين احمللي و الدويل

 

 

 

 

 

                                                           
1 Abdelhak LAMIRI, La mise a niveau , enjeux et pratiques de entreprises algériennes, revue des 
sciences commerciales et de gestion, n° 02 juillet 2003,éditer par l’école supérieur de commerce 
d’Alger, P 422. 

 . 11، ص 2002، جانفي فيفري ، جملة فضاءاتت و الصناعات الصغيرة و المتوسطةتطوير نظام اإلعالم االقتصادي للمؤسساسعيد حداد،  2 
مرجع ، توسعية القتصاد االتحاد األوروبيالشراكة الجزائرية االوروبية بين واقع االقتصاد الجزائري و الطموحات الدور فارس، سكمال رزيق، م  3 

 .                                         05ص سبق ذكره،
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 التأهيل برنامج مسار:  )04(رقم  الشكل
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Source :Mouhamed Lamine Dhaoui, Boualem Abassi, Restructuration et Mise a niveau 
d'entreprise: guide méthodologique, Ministère de L’Industrie&ONUDI Alger, janvier 2003. P77. 

 التأهيلمسار برنامج 

 

 االستثمار على التشجيع و احلث التأهيل خمطط ومتابعة تنفيذ

 التأهيل خمطط على املوافقة

 التمويل وخطة التأهيل خمطط

خيص اسرتاتيجي عامشت  

 املؤسسة

 اإلصالح املايل و املصريف

 البنية التحتية و اخلدمات

 املؤسسة و التشريعات 

 احمليط

 البحثو  التسويق
 األسواقا عن

 النوعية
 املصداقية و

 و التحالف
 ةكالشرا 

 و التكوين

 التأهيل

 نظام
 اإلنتاج

 التنظيم نظام
 والتسيري

 عصرنة
 التجهيزات

 التنافسية

 التصدير السوق احمللي
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 الدوافع المؤدية للتأهيل : -2

وسطة اليت تساهم يف حتقيق نسب عالية إن عوملة االقتصاد مييزها الدور البارز للمؤسسات الصغرية و املت

و املسامهة يف تسيريها، كما أن التيار االقتصادي العاملي جعل من البطالة امتصاص من النمو فضال عن 

. كما أن انفتاح هاته املؤسسات على األسواق املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليوم احملرك القاعدي لالقتصاد

العوملة و يف إطار الشراكة األجنبية يعد من بني األسباب و الدوافع الرئيسية لعملية الدولية و العاملية حتت رداء 

 :فنجد هنالك دوافع داخلية و دوافع خارجية التأهيل، 

 :هنالك عدة دوافع داخلية نذكر منها :الدوافع الداخلية2-1

 والتسيري، اإلدارة يف احلديثة لألساليب إتباعها اجلزائرية ضعف التسيري و التكوين و ذلك لعدم املؤسسات متيز -

 تلجأ ال أنه كما املؤسسة، وإدارات أقسام يف العمل لسري املعامل واضح إداري تنظيم وجود عدم  إىل باإلضافة

 العنصر يف االستثمار ثقافة غياب إىل باإلضافة املالية، للصعوبات نتيجة عماهلا وتكوين تدريب إىل املؤسسات

 .1التنمية ملتطلبات والتدريب التعليم نظم مالئمة وعدم البشري

 هذا تسيري نظام بقي حبيث اخلارج يف مثيالهتا مع واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف التسيري منط تالؤم  عدم -

 . التنافسي االقتصاد متطلبات مع يتماشى ال قدمي املؤسسات من النوع

 طرق دحيد الذي والتنظيمي القانوين اإلطار غياب يف يتمثل والذي العقار كمشكل باحمليط املتعلقة املشاكل  -

 احلصول عليه. وآجال كيفيات و

 .الرمسي غري القطاع انتشار اجلبائية، الصعوبات اإلدارية، اإلجراءات بطء و املعلومة على احلصول صعوبة -

 املعدات على احلصول تكلفة ارتفاع اجلزائرية املؤسسات تعرتض اليت الفنية املشاكل منف الفنية الصعوبات -

 أو خصومات على للحصول تؤهلها ال قليلة وبكميات اخلارج من الستريادها نظرا األولية واملواد واآلالت

هامش الربح، فضال على أن   اإلنتاج واخنفاض تكلفة أسعار ارتفاع على يؤثر ما وهذا جتارية، ختفيضات

 2حد ذاته. عائقا يف  تشكلعملية فتح اعتماد مستندي وتوفري النقد األجنيب 

 
                                    

                                                           
 الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات :حول الدويل امللتقى ،رالجزائ في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل واجراءات آليات قريش نصرية1 
  .1048ص  ، 2006 أفريل 18 و 17الشلف، جامعة العربية، الدول يف املتوسطةو 
  28العدد ، اإلنسانية العلوم جملة ،العالمية التحوالت ظل في لالندماج الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ضرورة  :عمورة مجال  2 

 2 ص ، www.ulum.nl ، 14/03/2008يوم  التحميل مت 2006السنة الثالثة 
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 الدوافع الخارجية:  2-2

إىل     نظرا لقلة خربهتا يف العمليات التسيريية و التنظيمية للمشاريع االقتصادية تسعى املؤسسات اجلزائرية          

ملنظمة  أو من خالل انضمامها ،و هذا من خالل عقود الشراكة اليت تقوم بإبرامها ،االحتكاك باحمليط الدويل

تأهيل نسيجها  و حتم على الدولة اجلزائرية ضرورة ،التجارة العاملية األمر الذي فتح عليها باب املنافسة الشرسة

 .االقتصادي

 توقيع اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي : -أ

الشراكة بني اجلزائر و االحتاد األورويب من الدوافع الرئيسية لعملية التأهيل و هذا نظرا  اتفاقيةيعترب توقيع 

للمؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية متكنها من تأهيلها و و ترقية، ملا حتمله هاته االتفاقية من برامج دعم 

 دخل الذي و ، 2002 سنة يف األورويب اداإلحت مع الشراكة اتفاق على اجلزائر وقعت إذ، زيادة قدرهتا التنافسية

 غضون يف أوروبية - جزائرية احلر تبادل منطقة إنشاء على تفاقالا هذا ركز ،2005 سبتمرب يف التنفيذ حيز

 .للتجارة العاملية املنظمة بقوانني املتعلقة و التجاري اجملال يف الدولية القوانني االعتبار بعني األخذ مع 2017

 جتارة و الزراعية املنتجات لتجارة التدرجيي اإللغاء تقارير احلر التبادل منطقة أقامت الشراكة ولتسهيل       

 البنية تعديل و حتديث كذلك و الوطين االقتصاد تكامل و السوق قواعد على مبنية سياسة وإتباع اخلدمات،

 أقامت اإلنتاج، بقطاع النهوض و اخلاص القطاع تطوير و لتشجيع األولوية منح مع االجتماعية و االقتصادية

 .التكنولوجيا نقل وتشجيع السوق القتصاد مالئم إداري إطار

 :الحر للتبادل العربية المنطقة إلى لجزائرنضمام اا-ب

 أن إال ،2001 عمان يف عقد الذي العربية القمة مؤمتر إىل احلر للتبادل العربية املنطقة إنشاء قرار يرجع         

 22 أصل من العربية اجلامعة يف عضوه عربية دولة 17 مبشاركة 2007 جانفي يف كان للمنطقة الفعلي اإلنشاء

 يف املنطقة إىل انضمامها منذ الدول هذه شرعت إذ العربية، التجارة جمموع من % 94 نسبة متثل واليت ،دولة

 للتبادل العربية املنطقة إىل انضمامها أعلنت اجلزائر إن حيث البعض، بعضها جتاه اجلمركية للرسوم التدرجيي اإللغاء

 . 2009 جانفي يف الكويت يف انعقد الذي االقتصادي املؤمتر خالل احلر

اجلزائر اليوم هو تسوية  اهتماماتأصبح من أهم  :انضمام الجزائر المرتقب لمنظمة التجارة الدولية-ج

 .إىل املنظمة العاملية للتجارة لالنضمامأوضاعها 

لى مؤسساتنا االقتصادية، وهذا ما و يف األخري هاته كلها عوامل خارجية تؤدي لزيادة املنافسة ع 

 .يستدعي ضرورة وضع خطط و برامج من شأ�ا تأهيل هاته املؤسسات
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 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  شروطأهداف و  المطلب الثاني:    

 أهداف التأهيل: -1

يف  هاتلخيص أهم أهدافالعملية، ميكننا من خالل تطرقنا إىل مفهوم عملية التأهيل و الدوافع املؤدية هلاته 

 املوايل: شكلال

 : مخطط يوضح أهداف تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة )05( رقم الشكل
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

،ورقة حبثية مقدمة ضمن والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاقتأهيل المؤسسات الصغيرة غدير أمحد سليمة ،كيحلي عائشة سلمى،  المصدر :

 .07، ص  2012أفريل18/19، ، جامعة ورقلةامللتقى الدويل حول إسرتاتيجيات تنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

من خالل الرفع  تحسين تسيير المؤسسات: -

للمؤسسات ص و م  ةيف الكفاءة اإلنتاجي
 حىت تستطيع احلفاظ على حصتها يف السوق

يف مرحلة أوىل والبحث عن أسواق احمللي 

     

 

 ترقية وتطوير محيط المؤسسات الصغيرة -

من خالل تأهيل مجيع عناصر والمتوسطة: 

احمليط االقتصادي (البنوك، اهليئات اجلبائية 
     

 

 

أهم هذه  تعزيز وتدعيم مؤسسات الدعم: -

املؤسسات جند: مؤسسات التكوين 

املتخصصة، مؤسسات تسيري املناطق 
     

 
إما يف شكل  تحسين تنافسية المؤسسات:  -

زيادة يف اإلنتاج باستخدام نفس القدر من 

املوارد أو تقليل كمية املدخالت الالزمة 

للحصول على نفس حجم اإلنتاج أو أكثر يف 

    

حتاول الدول أن هتيئ مجيع ،  توفير مناصب الشغل - 

وتأهيل املؤسسات ص  الظروف املواتية إلنشاء ومرافقة

و م لتساعدها على خلق فرص عمل منتجة يستخدم 

مجيع قدراته ومهاراته وحيقق إمكاناته  فيها الفرد العامل

  

 

 

أهداف عملية 

 التأهيل
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 شروط نجاح عملية التأهيل :  -2

 1  :قادرة على مواجهة املنافسة، وعليه ال بد منيهدف التأهيل إىل ترقية املؤسسات و تطويرها لتصبح      

 ،أخذ الوقت الكايف للتكيف مع احمليط التنافسي اخلارجي أي التدرج  -

 ،االلتزام بربنامج التأهيل -

 .االعتماد على هياكل الدعم مع إجياد إجراءات مرافقة و مساعدات مالئمة -

 متطلبات عملية التأهيللمطلب الثالث: ا

، لكي تستطيع وضع بعملية التأهيل، جيب على اهليئات املعنية أن تعي متطلباته و مستلزماتهقبل القيام      

  :إذ ميكننا حصرها فيما يلي املسار الصحيح هلاته العملية

 يقدم .وديتهامرد بتحسني للمؤسسة تسمح اليت اإلسرتاتيجية بتحضري العملية تتعلق :االستراتيجي التخطيط -1

 بعرض هلا تسمح اليت والتنافسية االقتصادية التوقعات بنظام التحليل وسيلة املؤسسة إىل االسرتاتيجي التخطيط

 يسمح حبيث اإلدارة طرف من القرارات أخذ  إىل االسرتاتيجي التخطيط يهدف، الطويل املدى على عمل خطة

يسمح للمؤسسة بتدعيم مركزها كما  ،املؤسسة على املؤثرة واخلارجية الداخلية الرئيسية العوامل ودراسة بتحديد هلا

 2التنافسي من خالل وضوح الرؤية املستقبلية والقدرة على اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية.

 الفعال االستخدام يعترب ولذا تقادمه، مع قيمته تزيد الذي الوحيد العنصر يعترب إذ البشري: المورد تأهيل -2

 لتكوينه اإلجراءات من عدد اختاذ يتوجب األمهية هلذه ونظرا األخرى، النظم لتعظيم فعالية طريقة املورد هلذا

 .وتأهيله

على املؤسسات الراغبة يف القيام بعملية التأهيل أن هتتم ببناء أجهزة قوية لتسويق منتجاهتا وذلك التسويق :  -3

 .بوضع سياسات تسويقية تتناسب مع ظروف املستهلك

 عليها يتوجب التنافسية قدراهتا حتسني للمؤسسة االقتصادية يتسىن حىت :النوعية وقياسات بمعايير العمل -4

 حتقق أن مؤسسة ألية اليوم ميكن ال حيث ، واخلدمات السلع مواصفات ختص حمددة، قياسية مبواصفات تلتزم أن

 .والتغليف التعبئة مواد املصنعة، املواد األولية، املواد مواصفات اجلودة، مواصفات بغياب التنافسية

                                                           
، يومي متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية حول ، امللتقى الدويلتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةعروب رتيبة،  1 

 .724، جامعة شلف، ص 2006أفريل  18و17
 .1050مرجع سبق ذكره، ص ،رالجزائ في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل وإجراءات آليات قريش نصرية 2 
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تعترب وظيفة البحث والتطوير وظيفة حمورية يف نشاط أي مؤسسة زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير:  -5

اقتصادية باعتبارها الضامن الستمراريتها وقدرهتا على املنافسة يف السوق. فاالخرتاع واالبتكار والتجديد ميكن 

نتوج ومهما كانت تقنية إنتاجه فإنه بعد فرتة املؤسسة من تلبية رغبات مستهلكيها واالستجابة ألذواقهم ألن أي م

 قصرية سيصبح قدميا.

البحث والتطوير واملبادرة يف أغلب املؤسسات اجلزائرية وضعف (إن مل نقل انعدام) اإلنفاق على إن قلة        

جيعل هذه املؤسسات تلجأ دائما إىل األجانب للحصول على التقنيات احلديثة وبتكاليف  ،البحث والتطوير

فعدد طلبات « ،احمللية ةكان بإمكا�ا احلصول عليها حمليا لو عرفت كيف تستغل الطاقات التكنولوجي  ،باهظة

ح الفرصة ألصحاهبا ألف طلب دون أن تتا  12الرباءة املودعة لدى املعهد الوطين للملكية الصناعية قد بلغ 

 .»لتجسيدها ميدانيا

إن التجديد التكنولوجي أصبح خيارا اسرتاتيجيا ال مفر منه فهو السبيل الوحيد لرفع  التجديد التكنولوجي: -6

 القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ولالقتصاد ككل.

اهليئات اإلداري، ذات الطابع إن تأهيل احمليط اإلداري يتطلب تفاعل كل  : المحيط اإلداري تأهيل -7

االقتصادي املتصلة بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، حنو تبسيط اإلجراءات و ختفيف الطرق اليت تعرقل 

بعض التطبيقات امليدانية، و يأيت هذا بإرفاق كل مؤسسة صغرية و متوسطة جبهاز واحد توكل له مهمة مراقبة 

. ويف هذا السياق جاءت الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و هلا نشاطها، وتقدمي املساعدات الالزمة

املتوسطة لتجسيد ذلك، حيث تتمتع بالتفويض الكامل و املصداقية الكبرية، مما يسمح هلا باملسامهة الفعلية يف 

 1تطوير هذا القطاع احلساس.

على األداء اإلنتاجي املتميز للمؤسسات إن تدعيم البنية التحتية يساعد  تدعيم البنية التحتية:تأهيل و  -8

مما يسمح باكتساب ويؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج وحتسني الوظيفة التسويقية للمؤسسة، ،الصغرية واملتوسطة

ويف هذا اإلطار تربز ضرورة اإلسراع يف استكمال املشاريع الكربى، واعتماد خمطط وطين للصيانة  مزايا تنافسية،

املوانئ واملطارات وجتديد احلظرية الوطنية للسكك احلديدية باإلضافة إىل فتح اجملال أمام القطاع املستمرة للطرق و 

 2اخلاص لفتح ورشات لقطع الغيار ومؤسسات اإلشهار وزيادة كفاءة املوجودة منها .

 

                                                           
 .130مرجع سبق ذكره، ص ، نحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مىن مسغوين، 1 
 .130ص  املرجع السابق، 2 
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  االقتصادية: تأهيل المؤسسات الثالمبحث الث

طبيعتها، حمتم عليها أن تؤثر اجيابيا يف حميطها و أن            إن املؤسسات الصغرية و املتوسطة و حسب        

تتأقلم و تتفاعل بسرعة مع هذا احمليط الصعب الذي جتوبه موجة التغريات و املنافسة الشرسة، خصوصا يف ظل 

 ية.االنفتاح على العوملة و يف إطار التحالفات و التكتالت االقتصادية و االستفادة من فرص الشراكة األجنب

هة فهنا وجب على السلطات العمومية ضرورة التدخل بالياهتا إال أ�ا و بطبيعتها اللينة غري قادرة على هاته املواج

 ، حيث قامت بطرح جمموعة من الربامج التأهيليةاملختلفة لوضع و توفري الشروط الضرورية ملواجهة هاته املنافسة

 .إطار الشراكة مع الدول األجنبية الوطنية أو اليت تتم يف سواء

 مراحل تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :األولالمطلب 

املؤسسات اجلزائرية منها جب على يف الوقت الذي اشتدت فيه املنافسة بني املؤسسات االقتصادية، و      

اختيار و تنفيذ االسرتاتيجيات من ، وباعتبار عملية تصميم و وصغرية اليقظة الدائمة و االنتباه اجليد لكل كبرية

لالستفادة من الفرص احمليطة  إسرتاتيجيتهاحتسن صياغة  أن أهم مقومات جناح عملية تأهيل و عصرنة املؤسسات

ن من املنافسة احمللية و الدولية، متر عملية تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة بأربعة مراحل تتمثل يف هبا و تتمك

سة و حميطها، بعدها اختيار االسرتاتيجيات املالئمة، حتديد خطة العمل اخلاصة يجي للمؤسالتشخيص االسرتات

 حسب الشكل التايل:  و ميكن متثيلها بالتأهيل، ويف األخري التنفيذ و املتابعة،

 ): مراحل تنفيذ برنامج التأهيل 06الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 
 

-2012أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، ، إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لزهر العابد، المصدر:

 .241، ص 2013

 

 

 مرحلة                                            التنفيذ       
 والمتابعة         التشخيص                                    
 
   

 وضع مخطط                                        اختيار       
 اإلستراتيجية                                       العمل    
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 :مرحلة التشخيص االستراتيجي -1

خارجيا، من أجل يعرف التشخيص االسرتاتيجي بأنه الدراسة التحليلية لوضعييت املؤسسة داخليا و        

حتديد نقاط القوة و الضعف من جهة و معرفة فرص و خماطر احمليط من جهة أخرى، و هبذا فإن التشخيص 

االسرتاتيجي للمؤسسة يهدف إىل الكشف على القدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسة اليت ميكن أن تعتمد عليها يف 

ف مع احمليط و تغرياته.و ميكن اعتبار التشخيص أداة حتليل توجهاهتا و حتوالهتا املستقبلية، و اليت متكنها من التكي

يف املؤسسة مهما كانت وضعيتها، حيث أن اهلدف من التشخيص هو التقدير و دة على اختاذ القرار و مساع

إبداء رأي عام حول إمكانيات املؤسسة أي نقاط قوهتا من أجل االستغالل األمثل هلا، و نقاط ضعفها من أجل 

كذلك حتديد الدعائم التنافسية يف املؤسسة. حيث يسمح التشخيص االسرتاتيجي كذلك بتحديد تصحيحها و  

املكانة اإلسرتاتيجية للمؤسسة بالنسبة للمنافسة الداخلية و اخلارجية، و هو يشمل حتليل لبيئة املؤسسة، سوقها و 

 وضعيتها التنافسية، وكذلك تشخيص وظائف املؤسسة بصفة معمقة.

دة التشخيص االسرتاتيجي تقوم على التجانس بني املكونات اخلمسة التالية:  حتليل املصادر إن جو       

االجتماعي التنافسي، احمليط الصناعي التنافسي و احمليط  -اخلارجية للتنافسية ( املتمثلة يف احمليط االقتصادي

اتيجي هبدف قياس األداء التجاري التكنولوجي التنافسي)، حتليل الثنائية (منتجات/أسواق) و التموقع االسرت 

أجل بلوغ األهداف التجارية للمؤسسة، التشخيص املايل من أجل تقييم  من للمؤسسة و جماالت نشاطها

الوضعية املالية للمؤسسة، تشخيص القدرات التقنية للمؤسسة، و يف األخري تشخيص القدرات التسيريية و فحص 

 1نظام اجلودة. 

 .التأهيل عملية مواصلة يعين فيها والنجاح ودقيقة معلومات كثرية من تتطلبه ملا حرجة العملية هذه وتعترب
 تحديد اإلستراتيجية: -2

 معامل بتحديد يسمح مبا والضعف، القوة ونقاط والتهديدات الفرص على الوقوف يتم املرحلة هذه يف

 )والرتكيز التمييز التكاليف، ية ( ختفيضالقاعد اإلسرتاتيجية من ابتدأ إتباعها، للمؤسسة ميكن اليت اإلسرتاتيجية

 التسويق سرتاتيجيةف (إالوظائ من جمموعة أو واحدة وظيفة على ترتكز اليت واإلسرتاتيجيات التنويع إسرتاتيجية إىل

 والتطوير، البحث إسرتاتيجية الدويل، املستوى إىل احمللي املستوى من واالنتقال سوقها توسيع على كالعمل

                                                           
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى  –المسار االستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جودي حنان، بن بريكة عبد الوهاب،  1 

 .288-286، ص ص 2014جملة أحباث اقتصادية و إدارية العدد السادس عشر، ديسمرب  للجنوب ببسكرة،
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 حتدد فيه نشاطها متارس اليت الظروف وحبسب معني لقطاع تنتمي مؤسسة فكلل...)، التموي إسرتاتيجية

 .لتحقيقها تسعى اليت واألهداف تناسبها اليت اإلسرتاتيجية

 على الرتكيز هي باملؤسسات الصغرية و املتوسطة، اخلاصة األفضل اإلسرتاتيجية بأن ONUDIوترى 

 مع إسرتاتيجية حتالفات إقامة ضرورة مع مواردها كل إليه توجه ،املنتجات من واحد نوع أو، واحد سوقي قطاع

 حتققه أن ميكن ملا والكفاءات املوارد استخدام يف املرونة إسرتاتيجية على أيضا واالعتماد املتعاملني خمتلف

 .1حميطها يف التغريات مع مالئم وتأقلم سريعة استجابة من للمؤسسة

إسرتاتيجية للتأهيل هي تلك اليت متكن املؤسسة من بلوغ أهدافها بأقل الوسائل و  و عليه فإن أحسن 

تلقى الدعم و املساندة من قبل كل املمثلني املعنيني، و بالتايل فإن اختيار اإلسرتاتيجية جيب أن يكون بالتشاور 

عين ضرورة حتديد املهام و بني كل من لديه دور أو بإمكانه املسامهة يف إجناح برنامج التـأهيل، و هو ما ي

الصالحيات اخلاصة بكل دقة، حىت يتسىن لعملية التأهيل أن تأخذ مسارا سليما و سريعا للوصول إىل املبتغى. 

 واملتمثل يف الرفع و الزيادة من تنافسية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية.

سرتاتيجية لتأهيل املؤسسة و متكينها يوضح لنا أهم اخلطوات املتبعة لتشكيل إ )07(و الشكل املوايل رقم  

 من حتسني تنافسيتها حمليا و دوليا.
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 المؤسسةلتأهيل : تشكيل إستراتيجية )07(رقم الشكل 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Source: Mohamed Lamine Dhaoui, Boualem Abassi, Restructuration et mise à niveau 

d’entreprise, Guide Méthodologique, Ministère de L’Industrie&ONUDI Alger, janvier 2003, p 177. 
 

و عليه فإن عملية اختيار إسرتاتيجية التأهيل تتم بعد دراسة املؤسسة االقتصادية للمحيط اخلارجي و       

، مث تأيت الوقوف على الفرص و التهديدات من جهة، و استخالص نقاط القوة و الضعف هبا من جهة أخرى

مرحلة اختيار البدائل اإلسرتاتيجية من خالل تقييم هاته البدائل و اختيار القادرة منها على بلوغ األهداف 

املسطرة، وتنتهي هاته املرحلة باختيار اإلسرتاتيجية املثلى، و بعد االنتهاء من صياغة اإلسرتاتيجية الواجب إتباعها 

 اتيجية.يذ هاته اإلسرت لتأهيل املؤسسة فإنه جيب البدء يف تنف

  صياغة مخطط التأهيل: -3

، وخمطط حسب املسار االسرتاتيجي للتأهيل فإن صياغة خمطط التأهيل هي املرحلة الثالثة من املسار  

التأهيل هو ملف عرض اقتصادي، تنظيمي و مايل يصف بطريقة واضحة وكاملة طموحات املؤسسة، حيث يقدم 

داخليا يعترب وسيلة تسيري هتدف إىل تنظيم و تطوير املؤسسة مع الوقت، أما خمطط التأهيل فائدة مزدوجة، 

 1خارجيا فيعترب وسيلة اتصال و تفاوض.

                                                           
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى  –المسار االستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جودي حنان، بن بريكة عبد الوهاب،  1 

 .294، مرجع سبق ذكره، ص  للجنوب ببسكرة

 تشخيص إستراتيجي شامل

 

 قيود و فرص المحيط

 

 للمؤسسةنقاط القوة و الضعف 

 

 تطلعات اجتماعية و سياسية
 

 قيم و طموحات المسيرين

 الخيارات اإلستراتيجية

 

 البدائل اإلستراتيجيةاختيار 

 
بدائل إستراتيجية حسب 

 السيناريوهات
 

 اإلستراتيجيةاختيار 
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 1يتضمن املخطط اخلطوات اليت تتم وفقها عملية التأهيل، يف ملف يشتمل على:

 املال ورأس االجتماعي واملقر التسمية من املؤسسة ختص اليت العامة املعلومات هيو  التعريف بالمؤسسة: -أ

 ...فيها تنشط اليت واألسواق تعرضها اليت واملنتجات التنظيمي واهليكل اإلنشاء وتاريخ

 الذي تقوم به املؤسسة عن ومفصلة شاملة خالصة بالتأهيل اخلاص العمل خمطط يتضمن نتائج التشخيص: -ب

 . والداخلي اخلارجي هايطحم حول

 حيث من التأهيل، برنامج خالهلا من سينفذ اليت الكيفية النقطة هذه تشمل   :المطبقة اإلستراتيجية -ت

 االستثمارات والبعيد، القريب املديني يف عملية كل خالهلا ستنفذ اليت واملدة والتاريخ إجنازها سيتم اليت العمليات

 ...تتطلبها اليت والتكلفة منها تتشكل اليت العناصر خمتلف مع استخدامها سيتم اليت امللموسة وغري امللموسة

 : والفرضيات الشروط وضع -ث

 هذه ومن هلا، خصص الذي املنحى ا املرتبطة والعمليات اإلسرتاتيجية لتأخذ توفره جيب ما عن تعرب   

 الصحيحة، وبالطريقة احملدد الوقت يف إليها املوكلة املهام بإمتام املعنية األطراف كل التزام ضرورة نذكر الشروط

 الفرضيات وضع مثة ومن التأهيل عملية تعرتض أن ميكن اليت املخاطر مجيع حتديد العملية هذه تتضمن كما

 اخلاصة التوقعات خالل من ترمجتها ميكن واليت العملية، فشل لتفادي احملتملة السيناريوهات وبناء املمكنة

 .التقديرية امليزانيات من املستخلصة املالية كاملؤشرات النشاط مبؤشرات

 متابعة مخطط التأهيل:تنفيذ و  -4

املرحلة الرابعة و األخرية يف املسار االسرتاتيجي للتأهيل حيث تتضمن مرحلتني، متزامنتني و  تعد       

 2متكاملتني مها التنفيذ و املتابعة، كالتايل:

إن جناح خمطط التأهيل يتطلب من املؤسسة بلوغ األهداف و النتائج املتوقعة، حيث تبدأ هذه املرحلة  التنفيذ: -أ

من اختاذ القرار بالتنفيذ من طرف املؤسسة إىل غاية بلوغ األهداف و النتائج املتوقعة، حيث تبدأ هذه املرحلة من 

خرية ألهدافها، كما أن العمليات اليت جيب تنفيذها اختاذ القرار بالتنفيذ من قبل املؤسسة، إىل غاية بلوغ هذه األ

منطق خاص، و من بني عمليات  إىلحيث تعترب كل مؤسسة حالة خاصة ختضع ختتلف من مؤسسة إىل أخرى، 

 التأهيل جند:

                                                           
 .242مرجع سبق ذكره، ص  ،إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لزهر العابد، 1 
دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى  –المسار االستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جودي حنان، بن بريكة عبد الوهاب،  2 

 .294ره، ص ، مرجع سبق ذك للجنوب ببسكرة
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بعني االعتبار نقاط  تأخذمتر املؤسسة مبجموعة من العمليات اليت  اإلطار يف هذاتحسين أنظمة التسيير:  •

 الضعف املستخلصة من التشخيص االسرتاتيجي للمؤسسة، حيث جند

 .اإلنتاجيةتنظيم بنية (هيكلة) املؤسسة من خالل ضعف التكاليف و حتسني  إعادةأوال:   -

نظام تنشيط اجلودة و األنظمة املعلوماتية من  إدخالتنظيم و تنشيط السوق و املبيعات و أيضا  إعادةثانيا:   -

 أجل تسيري املوارد البشرية، احملاسبة، اخلزينة و الفوترة. 

مرنة من أجل السماح  إنتاجالتدرجيي ألنظمة و وسائل  اإلدخالو أخريا على املستوى التقين: التحسني و  -

 دم اليقني و خماطر احمليط و السوق.بالتكيف الفعال مع ردود األفعال السريعة للمؤسسة اجتاه حاالت ع

برامج تكوين و حتسني للموارد البشرية سواء بالنسبة ملدير املؤسسة أو  إدماجمن الضروري تكوين األفراد:  •

فراد، هذه العملية املهمة تستحق االهتمام اخلاص طاقم العمل معه و ذلك من أجل ضمان مرونة و حركية األ

 ؤسسة و أداءها.امل إنتاجيةنتيجة ألثرها على 

 خمطط التأهيل. تنفيذموارد مالية داخلية و خارجية هبدف  إصدارو يتضمن الهيكلة المالية:  إعادة •

نظام  بإنشاءوجود املؤسسة يف حميط اقتصادي دائم التغريات يدفعها لليقظة املستمرة و ذلك المتابعة:  -ب

يقظة ملتابعة سري املؤسسة و وضعيتها يف حميطها، و من أجل ضمان متابعة عملية التأهيل عدة تدابري عملية و 

 غري مكلفة ميكن تطبيقها هلذا الغرض تتمثل يف:

نظرة عن تطور املؤسسة و الصعوبات اليت  بإعطاءخيص بصفة دورية، ألن التشخيص يسمح شالقيام بالت •

 تواجهها.

دورية (كل سداسي) مثل امليزانيات، جدول حسابات النتائج، خمطط الوثائق بصفة  ضعحتضري ب •

 اخلزينة...اخل.

علة وضع لوحة قيادة خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث حتتوي لوحة القيادة التسيريية  •

 بالتوقعات.املؤشرات املتعلقة بالنتائج اليت تسمح بقياس و تقييم األداء احملقق مقارنة 

 اإلجراءات المتخذة  لتسهيل عملية التأهيل : نيالمطلب الثا

 ،الذي تتواجد فيه مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة (البريوقراطية العام احمليط متيز اليت السلبية الظواهرإن         

 علىكبري  سليب ا أثرهل كان،  )....واألمين السياسي االستقرار عدم العادلة، غري املنافسة املصريف، اجلهاز مجود

 و االنضمام لالحتاد األورويب، أين العوملة ظاهرة الوضع هذا ويقابل ،تطورها حوكب منوها قأعا بل مؤسساتنا واقع

 التنافسي اجلو يف خاصة الضغط هذا ويتجسدو يف خمتلف القطاعات،  املؤسسات خمتلف بني املنافسة تدتشا
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 الشروط هذه وبدون املقبول، والسعر املنتجات جودة ناحية من العاملية املواصفات توفري ضرورة و احلاد

 وترتاكم مؤسساتنا مبيعات فتقل ا،وكم ونوعا سعرا املنافسة املؤسسات منتجات مواجهة تستطيع ال واملواصفات

جمموعة من اإلجراءات  تبين لذا فقدت جلأت الدولة اجلزائرية إىل .االستمرار تستطيع ال وبالتايل وتتكدس تنامنتجا

اليت رمبا ستمكن هذا القطاع احلساس( قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة) من الصمود و تطوير قدراته، من 

أجل االستمرار و غزو األسواق الدولية، و متكني الدولة اجلزائرية اخلروج من حركة االقتصاد الريعي من خالل 

 .و بالتايل التقليل من حدة البطالةتنويع صادراتنا، و زيادة مناصب الشغل 

 من بني اإلجراءات اليت اختذت من أجل إجناح عملية تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية جند:     

 : محيط المؤسسة تأهيل  -1

 إن تأهيل احمليط يشكل أمرا ضروريا لتمكني املؤسسة من حتسني أدائها والوصول إىل رفع قدراهتا اإلنتاجية  

ليت وحتسني تنافسينها، وتكمن عملية تأهيل احمليط يف إجراء التعديالت على كل اهليئات واألجهزة واألنظمة ا

 ، فنجد يف هذا السياق:تتعامل معها املؤسسة

 يعتربان املالية واملؤسسات البنوك ألن ككل، املايل النظام وإصالح ة: والمصرفي المالية المؤسسات تأهيل •

 هذه كما أن ،خاص بشكل واملتوسطة الصغرية واملؤسسات عام بشكل االقتصاديةللمؤسسة  الفاعل الشريك

 املرتفعة فوائدها بنسب البنوك أن إال ،اهتنشاطا املالية ولطبيعة مواردها لنقص التمويل طلب على جمربة األخرية

 ذههب فهي وبالتايل األحيان، من يف الكثري زبائنها عن تبتعد املرتددة؛ هتاوقرارا البطيئة، هتاوتدخال املتقلبة، هتاوتصرفا

 مع التكيف يف عملية مساعدة وغري واملتوسطة، الصغرية املؤسسات وتطوير وتأهيل وتنمية النطالق معيقة الصورة

تكييف  أجل من والسريع اجلاد السعي نعتقد فيما ويتحتم واملبادرة، بالسرعة ميتاز الذي اجلديد احمليط متغريات

 املشاركة مبساعدة اجلهاز املصريف حتديث" يتطلب وهلذا اجلديد االقتصادي الواقع متطلبات مع البنكية املنظومة

 1 .املالية الوساطة وتعميق النامي اخلاص والقطاع املؤسسات لدعم اخلصخصة لخال من أو األجنبية

االقتصادي عن طريق حتسني نوعية خدماته لذا جيب تأهيل اجلهاز املصريف وتفعيل دوره يف متويل النشاط 

ومستوى موظفيه وإطاراته وإرساء قواعد تسيري شفافة وواضحة تعتمد على معايري موضوعية وجتارية يف منح 

القروض البنكية، كما جيب إعادة التفكري يف طريقة تسيري البورصة ووضع اآلليات املثلى لعملها من أجل جلب 

 ة ومتويل املشاريع االستثمارية مبختلف أحجامها.املدخرات احمللية واألجنبي

                                                           
 .1000ص  ،مرجع سبق ذكره، ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمستلزمات تأهيل المؤسسميلود تومي،  1
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بدأ االهتمام بتطوير وترقية قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة بشكل  :تأهيل النظام القانوني والتشريعي •

واضح بصدور عدة قوانني مثل القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة أين  عملت اجلزائر على 

 24املؤرخ يف  05/165الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا املرسوم التنفيذي رقم  إنشاء الوكالة

جتسيدها ومتابعة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات  ، من أجل2005ماي  10املوافق  1426ربيع األول سنة 

ح التصحيحات الضرورية ومتابعة تقييم فعالية و جناعة تطبيق الربامج القطاعية، واقرتا  الصغرية واملتوسطة، 

ترقية وإدماج االبتكار التكنولوجي يف تسيري املؤسسات الصغرية  دميوغرافية املؤسسات الصغرية و املتوسطة،

واملتوسطة، واستعماهلا لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة بالتعاون مع املؤسسات واهليئات املعنية...وغريها 

 .من املهام

زيادة على احلوافز الضريبية وشبه الضريبية واجلمركية املنصوص عليها قي القانون العام  م الجبائي:تأهيل النظا •

F: ميكن أن يستفيد املستثمر باملزايا التالية، 2001لسنة لالستثمار 

1 

اجناز تطبيق نسبة منخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات املستوردة، واليت تدخل مباشرة يف   -

 ،االستثمار

 ،اإلعفاء الضرييب على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات، اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار -

 .تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصارف املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية  -

 :تهيئة مناخ االستثمار األجنبي -2

الشراكة األورومتوسطية، هي مدى قدرة البلدان العربية املتوسطية على إن الرهان اآلخر الذي تفرضه       

جذب االستثمارات األجنبية وخاصة من اإلحتاد األورويب، ألنه بدون تدفق االستثمارات األجنبية ستكون آثار 

يعزز عملية  هذه املنطقة سلبية، وتزايد هذه التدفقات االستثمارية يعد عامًال أساسًيا لنجاح الشراكة باعتباره

االعتماد املتبادل للشركاء، كما يسمح بتحقيق مزايا نسبية يف القطاعات اليت تعاين من سوء االستغالل للشركاء 

 املتوسطيني،إضافة إىل كونه يعترب عمًال أساسيا للتنمية يف البلد فهو يعوض نقص االستثمار احمللي دون إبعاده.

وسائل الضرورية اجلزائرية ليس فقط كأداة متويلية وإمنا يف مسامهته فاالستثمار األجنيب املباشر يعد من ال 

املتقدمة، والنهوض بالكفاءات  بتخفيض تكاليف اإلنتاج عن طريق اقتصاديات احلجم ونشر أنظمة اإلدارة

 .1البشرية وحتسني القدرة التنافسية للدول املضيفة له

                                                           
 .128مرجع سبق ذكره، ص ، نحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مىن مسغوين، 1  
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الستثمارات األجنبية وخاصة املباشرة منها، من خالل وضمن هذا السياق سعت اجلزائر إىل استقطاب ا       

اخنراطها يف مشروع الشراكة األورومتوسطية كإسرتاتيجية جلذب هذه االستثمارات وبالتايل حتقيق تنمية اقتصادية 

 واجتماعية.

ءها وترجع أمهية االستثمار األجنيب املباشر ملا يقدمه من خدمات للتنمية االقتصادية وحتقيق أعبا      

ومسامهته يف توليد االدخار، كما أنه يتضمن إمكانية زيادة كفاءة املوارد احمللية، ويرتتب عنه تشغيل موارد كانت 

عاطلة كما قد يؤدي إىل رفع إنتاجية املوارد املستخدمة فعال، وبالتايل رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، 

ت، خاصة يف ظل منطقة التبادل احلر األورومتوسطية، كما يعد وحتقيق ميزات نسبية من خالل تنويع الصادرا

مصدرًا هاًما من مصادر التمويل اخلارجي خاصة للدول اليت يعجز فيها مستوى املدخرات احمللية عن متويل 

 املستوى املالئم من االستثمارات الالزمة لتحقيق معدالت مرتفعة للنمو والتنمية االقتصادية.

ال تنبئ وضعية املناخ االستثماري يف اجلزائر باخلري، فقد كشفت التقارير  تثمار الجزائري:وضعية مناخ االس -

 2:مايلي التقييمية هلذا املناخ عن

تراجعت اجلزائر جمددا يف تصنيف مناخ األعمال واالستثمار، حيث صنفها البنك العاملي يف املرتبة  

، لتجعل من اجلزائر أحد أسوأ مسارات االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأعقدها، ورغم 163

دوينغ بيزنس "لتفعيل  "بروتون وودز"التصرحيات املتفائلة للمسؤولني القائمني على احلكومة واالتفاق مع هيئة 

ار، ما جعلها تتأخر يف ستثم، إال أن بالدنا مل تسجل حتسنا كبريا على مستوى خمتلف املراحل املتصلة باال"اجلزائر

 مبرتبتني. 2016سنة تقرير 

الصادر عن البنك العاملي تراجعا للجزائر، مع تسجيل عدم حدوث أي  "القيام باألعمال"يكشف تقرير      

تغيري جوهري يف مسار االستثمار، سواء تعلق األمر باإلجراءات أو الوثائق أو احمليط العام الذي يتسم بالكثري من 

جراءات املصاحبة والرشوة والبريوقراطية، ما يثري تساؤالت حول مدى فعالية إالتعقيد وغياب رد الفعل أو الفساد 

 اليت اعتمدهتا احلكومة اجلزائرية منذ عهد الوزير السابق شريف رمحاين، مث عبد السالم بوشوارب، خبصوص حتسني 

 املناخ العام لألعمال و االستثمار.

                                                                                                                                                                                     
1  Fatiha Talahite. "Les IDE en Algérie": Tendances, Contraintes et Perspectives, in Driss 
Gerraoui et Xavier Richet, Eds, les investissement Direct Etrangers, Paris, Harmattan 1997, Page 230.  

 . 2015اكتوبر  30 ر جبريدة اخلرب يومشمقال ن ،مناخ االستثمار في الجزائر.. من سيئ إلى أسوأ حفيظ صواليلي، 2 
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املؤسسات اليت  مبرحلة إنشاء وبني التقرير كيف أن اجلزائر ال تزال متأخرة يف العديد من املؤشرات، بداية         

، برتاجع رتبتني، ويتضح أن اجلزائر من بني أسوأ الدول يف هذا 2015يف تقرير  143مقابل  145ترتيبها جاء 

  يف جمال الربط بالتيار الكهربائياجملال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، كما تأخرت اجلزائر كثريا 

، كما كان الرتاجع أيضا يف جمال 2015راتب مقارنة بتقرير م 5، فاقدة 130للمؤسسات، حيث احتلت املرتبة 

، بينما يظل القطاع البنكي واملصريف من بني أهم نقاط الضعف 163حتويل امللكية، حيث احتلت اجلزائر املرتبة 

 .2015يف تقرير  171يف جمال احلصول على القروض مقابل  174بالنسبة للجزائر، إذ احتلت اجلزائر املرتبة 

يف عدد من امللفات، فقد  "تأميما مقنعا"وموازاة مع القرارات املتخذة من قبل احلكومة واليت اعتربت  

، وتراجع مؤشر تسديد الرسوم والضرائب من 2015يف تقرير  173مقابل  174احتلت اجلزائر أيضا املرتبة 

ري حول مؤشري التجارة ما بني احلدود يف تصنيف البنك العاملي، بينما مل يطرأ تغي 169إىل املرتبة  168املرتبة 

تظل  وتنفيذ العقود، مقابل تراجع يف مؤشر تسوية عدم املالءة أو عدم القدرة على التسديد لدى املؤسسات. و

 اليت احتلت فيها اجلزائر اجلزائر متأخرة يف معظم املؤشرات التفصيلية املعتمدة، مثل االستفادة من رخص البناء 

 .122املرتبة 

ويبقى مسار االستثمار يف اجلزائر مرهقا ومعقدا وحيتل املؤخرة بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط ومشال     

 .يس املعتمدة يف البلدان املتقدمةوإفريقيا، كما أنه يظل بعيدا جدا عن املقاي

بالدنا، و تكثيف اجلهود لتحسني اإلطار العام ملناخ االستثمار األجنيب املباشر يف وهذا ما يستدعي       

ضرورة تطوير نظم املعلومات االقتصادية و حتسني آليات الرتويج لالستثمار، و إعادة النظر يف احلوافز املقدمة 

للمستثمرين، و هذا من أجل تعزيز فرص الشراكة األجنبية، و جذب أكرب عدد من املستثمرين األجانب، مما 

 ستثمار.يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية و و خلق بيئة مشجعة لال

    متوسطة في ظل التوجه نحو الشراكةالمطلب الثالث: المتطلبات التنظيمية للمؤسسات الصغيرة و ال

 األجنبية

على اثر ظهور العديد من التكتالت االقتصادية العاملية و زيادة سيطرة الدول املتقدمة على املنظمات        

الدولية، و بالتايل ضرورة االندماج يف االقتصاد العاملي، توجهت اجلزائر كغريها من الدول النامية ابتداءا من 

سعت من خالهلا إىل جذب خمتلف أشكال التسعينات إىل اختاذ عدة تدابري و إجراءات إصالحية و هيكلية 

اليت متكنها  األخريةاالستثمار األجنيب، ومن بينها الشراكة األجنبية كخيار اسرتاتيجي ملؤسساهتا االقتصادية هاته 
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، إذ انه وجب على املؤسسات الصغرية و املتوسطة توفري مجلة من االستفادة من التكنولوجيا و انتقال اخلربات بينها

 لبات التنظيمية إن أرادت حتقيق أهدافها يف البقاء و االستمرارية، فمن بني هاته املتطلبات جند :من املتط

 تطبيق أسس الجودة الشاملة: -1

إن حترير التجارة، سيجعل التنافس بني الشركات أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء يف األسواق   

جماهبة الشركات الكربى، والسيما الشركات متعددة اجلنسيات، اخلارجية أو الداخلية. ويرتتب على الدول النامية 

 1.اليت تسعى إىل تأكيد احتكارها يف األسواق العاملية ومنافسة الشركات األخرى لتحقيق أكرب عائد من الربح

مباشرا على املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت ال حترتم معايري  تأثريااحلواجز اجلمركية سيؤثر  إزالة إنكما       

اليت تعد من متطلبات و شروط الولوج لألسواق الدولية، فاجلودة الشاملة  األخرية، هذه منتجاهتااجلودة يف انتاج 

دة ما هي مدخل للقيام باألعمال يهدف اىل تعزيز املركز التنافسي للمؤسسة من خالل التحسني املستمر جلو 

 2تقدمه من سلع و خدمات األفراد العاملني فيها العمليات اليت تقوم هبا و حىت البيئة احمليطة اليت تعمل فيها".

ومن بني املتطلبات التنظيمية اليت جيب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة توفريها يف جمال اجلودة الشاملة      

 جند:

 احمليط مهام و هياكل تنظيم إلعادة اجلاد العمل ضرورة أي :إداريا احلكومي الدعم أو اإلدارة عصرنة -

 املرتبطة اإلضافية للتكاليف حد وضع أجل من السوق اقتصاد متطلبات مع تكييفه ميكن مبا اإلداري

 و تكوين مع شفافة إدارية سياسة تبين إىل يدفع وهذا التسيري، واختالالت البريوقراطية اإلدارية بالعراقيل

 .3الدوري بالتقييم والقيام حمددة إدارية أهداف وتسطري املوظفني رسكلة

 التوجه إىل املستهلك واستباق املؤسسة لتوقعات العمالء؛ -

 األداء؛ وإنتاجية جلودة املستمر القياس -

 ؛ الشاملة اجلودة إلدارة املالئمة القيادية األمناط تبين -

 .باملؤسسة العاملني مجيع مشاركة -

                                                           
السورية،  حماضرة،مجعية العلوم االقتصادية الجودة ودورها في التنمية االقتصادية،الدكتور أكرم ناصر،املهندس جرجس الغضبان،  طيارة،غسان 1 

http://www.mafhoum.com/ 
 .24ص ، 2009ر و التوزيع، اململكة األردنية اهلامشية ، شن،دار زهران لل 1ط إدارة الجودة الشاملة، شعبان إياد عبد اهللا، 2 
 الوطين امللتقى النهوض، متطلبات و االقتصادية التنمية إشكالية الجزائر بين في المتوسطة و الصغيرة المؤسساتسعاد،  زوبري، قويف عياش 3 

 .10ص ،2013ماي  05/06يومي ،اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام وآفاق واقع :حول
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 مسريو و مدراء ومتكني املتسارعة و العديدة التغريات مسايرة أجل من أنه املسريين نرى رسكلة و تكوين -

 باملعارف املسريين تزود إلزامية وطنية برامج ضرورة وضع التأقلم، من الصغرية و املتوسطة املؤسسات

 وتدعيم الرسكلة و دورات للتكوين تقنني خالل من وهذا احلديثة، التسيريية واملناهج واألساليب

 دراسي فرض مستوى بضرورة نرى كما املباشرة، التطبيقية املعارف خاصة عصرنتها و املعرفية املكتسبات

 الدعم خدمات بتقدمي كفيلة الرسكلة يف متخصصة هيئات إنشاء مع بالتسيري، مكلف لكل مقبول

 كل لدى ذاتية دوافع هناك بأن ما حد إىل نضمن أن نستطيع فقط وهبذا ة،واالستشار  الفين والتكوين

 املتتالية احمليط تغريات استيعاب من ميكنه الذي الديناميكي للتفكري األقل أو على التأقلم أجل من مسري

 1 .املتسارعة و

 القيادة الريادية: -2

تنظيم جمموعة من األفراد لتحقيق هدف مشرتك باستخدام السلوك الريادي، وذلك  فالقيادة الريادية هي 

من خالل حتسني املخاطر، واالبتكار لالستفادة من الفرص املتاحة، وحتمل املسؤولية الشخصية وإدارة التغيري 

  2داخل البيئة الديناميكية لصاحل املؤسسة.

 جبانب املؤسسي البناء مهارات ميلك الذي الشخص هو الريادي أن Frederick Harbisonيرى   

 مفهوم حتديد يف سابقيه عن خيتلف كثريا وال املؤسسة، إدارة أو التنظيم بناء يف تساعده وإبداعية إدارية مهارات

 يقوم والذي التقليدي غري اإلنسان هو عنده فالريادي ،االقتصادية) النظر وجهة من اإلبداع هي (فالريادية الريادية

 فيها ترتفع اليت الغامضة الظروف يف القرار اختاذ على قادر أنه ذلك من واالهم ومبتكرة، بطريقة متميزة بأعمال

 كما انه الواسع اخليال وصاحب املميز واألداء اهلدف لبلوغ قوية ودافعية اقتصادي سلوك ولديه املخاطرة، نسبة

 من ريادية ليتمكنوا وطبيعة بصفات ويتمتعون رياديني يكونوا أن واملتوسطة الصغرية املؤسسات جيب على أصحاب

  3.وناجحة كبرية أعماال الصغرية أعماهلم جعل

  46F:4هي واملتوسطة الصغرية األعمال ألصحاب الريادية الصفات ومن 

                                                           
مرجع سبق  النهوض متطلبات و االقتصادية التنمية إشكالية الجزائر بين في المتوسطة و الصغيرة المؤسساتسعاد،  قويف زوبري، عياش 1 

 .10ذكره.ص
 )10/10/2016االطالع على املوقع : (  . متhttps://ar.wikipedia.orgموسوعة ويكيبيديا.  2 
 . 9ص ،  2000،عمان املفتوحة، القدس جامعة منشورات ،الصغيرة المشروعات وإدارة الريادية نسيم، برهم ، مروة أمحد 3 

 حول متطلبات الدويلامللتقى المنافسة،  لمواجهة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ألصحاب الشخصية المتطلبات اخلناق، الكرمي عبد سناء4 
 .785ص  ،2006 أفريل 18 و 17 يومي، العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل

https://ar.wikipedia.org/
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 . آخرين لدى العمل عن عوًضا اخلاص حلسابه العمل تفضيل أي : االستقاللية إلى النزعة -

 النفسية واملواجهة حدوثها املمكن املخاطر حساب على القدرة هو باملخاطرة ويقصد :المخاطرة نزعة -

 على ميزة للريادي تعطي بدقة وحسبها املخاطرة ملواجهة عليها للتغلب املالئم القرار مث اختاذ ومن ، واالقتصادية

 .وقوع املخاطر خيشى والذي املرتدد التقليدي اإلنسان

 على بالقدرة مرتبط النجاح فأن ، االقتصادية القطاعات مجيع يف األعمال لتزاحم نظرًا : المنافسة إلى الترعة -

 شيء باجناز يقوم وعندما ، مبتكرًا دائًما ويبقى واملبتكر باجلديد يأيت أن الصغري العمل صاحب وعلى ، املنافسة

 . ومتميزة جديدة بطريقة ويعمله يتقنه فأنه ما

 مواجهة على قدريو  هبا  يتحلون اليت القيادية الروح من املسؤولية هذه وتنبع : دائًما المسؤولية يتحمل أن -

 . جيًدا ويتعلمون ويسمعون اآلخرين مع متعاونون الغالب يف وهم ، منها اهلروب ال هلا والتصدي املشاكل

 دائًما ومثابر مبادر فهو جديدة بطريقة إنتاجه لتسويق أو العمل لتحسني وذلك :جديدة فرص عن البحث -

 .جديدة أفكار على للحصول متعددة مصادر على ويعتمد

 . للمعوقات االستسالم وليس املشاكل وحل وواقعية بدقه عمله وبيئة واقعه معرفه على القدرة لديه -

 .السريعة أو املرتدة املعلومات على باحلصول الرغبة -

 . اهلدف إىل وللوصول املشاكل حلل البدائل إجياد على بالقدرة تمتعي -

 . جيدة عمل عالقات وإقامة العاملني مع التعامل حيسن -

 . باألموال سليًما تصرفًا يتصرف جيد اسبحم -

 :الزبون مع الشراكة -3

 الزبون ليصبح وتطورت املاضي، القرن منتصف عند بالزبون تتجلى  اجلديدة و االهتمام الرؤية بدأت      

 عن تعرب اليت اجلديدة املفاهيم من طويلة سلسلة بعد الزبون وحتول األعمال، منظمات بني التنافس حمور مبثابة

 (الربح /الربح) ثقافة إىل والتحول األخرية، هلذه شريك كونه إىل املؤسسات تلك وبني بينه الكفؤ التفاعل عنوان

 أو والزبون خيسر تربح املؤسسة أي ،(اخلسارة /الربح) ثقافة من بدال للزبون، الربح وكذلك للمؤسسة الربح أي

ة ( مؤسسة/زبون) من بني احملاور اليت فالعالق 1خصوما، وليس شركاء مها والزبون املؤسسة أن يعين وهذا بالعكس،

                                                           
  299ص ،  2005عمان، الوراق، دار ،والعمليات واالستراتيجيات المفاهيم المعرفة، إدارة جنم، عبود جنم 1 



 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية مفتاح للقدرة التنافسية                      الثالث الفصل
 

128 
 

جيب الرتكيز عليها من قبل املؤسسات الصغرية و املتوسطة حىت تتمكن من كسب والءه و الوصول إىل رغباته و 

 ادة مداخيلها من خالل بيعها.احتياجاته و أذواقه و جتسيدها يف ارض الواقع و بالتايل زي

  : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لقطاع بالنسبة االقتصادية للمعلومات نظام وطني إقامة -4

 القرار، ملراكز بالنسبة إجيابيا عامال يشكل املناسبني الزمان ويف باملكان املعلومات توافر أن يف شك ال    

 واستشراف التخطيط مستوى على أو القرار اختاذ مستوى على سواء وأمهيتها، املعلومة قيمة جيلي ما وهذا

 االهتمام تستدعي ضرورة يعترب املعلومات هذه ويوفر ينسق الوطين املستوى على نظام وجود فإن وعليه، .املستقبل

 خالل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع بالنسبة النظام هذا أمهية وتكمن، األولويات ضمن وجعلها هبا

 1:اثنني مستويني

 حيث الالزمة، باملعلومات واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم أجل من وذلك :الجزئي المستوى على -

 ،املضيء ملسارها السراج متثل املعلومة

 املؤسسات مصاف إىل به والوصول ككل القطاع هذا تأهيل أجل من وذلك الكلي، المستوى على يكون  -

 .العاملية

 المعلومات في مجال البحوث و اإلنتاج:استخدام تكنولوجيا  -5

 االقتصاد، إيقاع على عميق تأثريا واالتصاالت للمعلومات املتقدمة واخلدمات املعلومات تكنولوجيا تؤثر

 املصادر أخذ واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتشمل..واملتوسطة، الصغرية املؤسسات يف هامة أدوارا تلعب كما

 التكنولوجيا تكييف إىل حاجة هناك ولكن الصناعية، البلدان يف والسيما اجلديدة التكنولوجيا الستحداث اهلامة

 فتشجيع النامية، البلدان يف وخاصة واملتوسطة، الصغرية املؤسسات واحتياجات احمللية االحتياجات لتالئم

 يف املتقدمة النظم و احلديثة اإلنتاجية الوسائل استخدام و املتوسطة و الصغرية املناسبة للمؤسسات التكنولوجيا

 للسلع التنافسية القدرة و املؤسسات هده مستقبل و للنمو بالنسبة قصوى أمهية يكتسي اإلنتاج تنظيم

 والكليات اجلامعات إىل أكرب دور إسناد ينبغي كما الواردات، مواجهة يف حمليا املصنعة اإلنتاجية و االستهالكية

                                                           
، الجزائر حالة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم في االقتصادية للمعلومات وطني نظام إقامة أهميةرحيم حسني، دريس حيىي،  1 

 بوعلي بن حسيبة جامعة ،2006 أفريل 18 و 17 يومي، العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل امللتقى
 .285ص  اجلزائر-بالشلف
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 اإلعالم وسائل واستخدام واملتوسطة الصغرى املؤسسات مع باالشرتاك التكنولوجيات ونشر استحداث يف التقنية

 .1 لنشرها

 :والسياسي األمني االستقرار  -6

 ومؤسسات هياكل استقرار فعدم ككل، االقتصادية مؤسساتنا واقع على العنصر هذا أمهية ينفي احد ال

 التأثري له كان ودوليا حمليا اجملاالت مجيع يف واملتتالية التغريات مقابل حركة لكل املعيق األمين والوضع الدولة

 نطلع أن لنا وببساطة الوطنية، مؤسساتنا النطالق مرة كل يف تبذل كانت اليت اجملهودات كل على املباشر السليب

 فرتة خالل مستقر الال الوضع نتيجة ككل اجملتمع حتملها بل املؤسسات جل حتتملها اليت الكبرية اخلسائر على

 2.ماضية

 الفصل: خالصة

تعد كغريها من الدول اليت طرأ على حميطها البيئي عدة تغريات و حتوالت حاصلة يف ميدا�ا مبا أن اجلزائر 

االقتصادي، االجتماعي، السياسي، و التكنولوجي، مما أدى إىل انفتاح سوقها الوطين على املنافسة اخلارجية، فقد 

لك التحوالت سواءا على املستوى اإلجراءات يف مجيع امليادين ملسايرة تاختذت و كغريها من الدول مجلة من 

الكلي أو اجلزئي، و تبين برنامج لتصليح مسار االقتصاد الوطين، يف حميط يتميز باملنافسة الشرسة، وتبين برامج 

تأهيلية ملؤسساتنا االقتصادية خصوصا الصغرية و املتوسطة منها، قصد متكينها من مواجهة هاته املنافسة و حتقيق 

 هاته التحوالت النمو للبقاء يف ظل

 

                                                           
، مرجع سبق ذكره النهوض، متطلبات و االقتصادية التنمية إشكالية الجزائر بين في المتوسطة و الصغيرة المؤسساتسعاد،  قويف زوبري، عياش 1 

 .11ص
 .21ص املرجع السابق،2 
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  تمهيد: 

اجلزائرية أصبح قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يشكل إحدى األولويات اليت أعطتها احلكومة  لقد 

و ذلك نظرا ألمهيتها فلقد عمدت احلكومة  ،أمهية كبرية خصوصا يف ظل التغريات اليت يعرفها االقتصاد الوطين

من خالل تبنيها لربامج خاصة لتأهيل و تطوير هذا و هذا  ،إىل بناء سياسة متكاملة للحفاظ عليها و تطويرها

وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  إلقاء نظرة علىالفصل خالل سوف حناول يف هذا ف النوع من املؤسسات،

من خالل عرضنا للنتائج اإلحصائية  ، و هذاعلى مسامهته يف االقتصاد الوطين تطور هذا النوع، و اجلزائرية و

خمتلف برامج التأهيل املوجهة يف سنقوم بدراسة وحتليل أهم النتائج املتوصل إليها كما  ،فيه تهالنموها و مسامه

، كما سيتم التعرف على مراحل و إجراءات جل ترقيتها و حتسني تنافسيتهاأللمؤسسات الصغرية و املتوسطة من 

اجلزائر  انفتاحيف إطار  لشراكة األجنبية وهذاسري هذه الربامج، سواءا الربامج الوطنية أو الربامج املتبناة يف إطار ا

، فسيضم ةاملنظمة العاملية للتجارة و إبرامها ملختلف عقود الشراك إىلعلى األسواق الدولية من خالل انضمامها 

 فصلنا هذا ثالثة مباحث على الشكل التايل:

 ،ومسامهتها يف االقتصاد الوطين وضعية املؤسسات الصغرية و املتوسطة باجلزائر ث األول:املبح  -

 ت الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر،الربامج الوطنية لتأهيل املؤسسا :املبحث الثاين -

 الشراكة األجنبية.املبحث الثالث: برامج تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية يف إطار  -
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 ومساهمتها في االقتصاد الوطني المتوسطة بالجزائروضعية المؤسسات الصغيرة و  المبحث األول:

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائرت اتطور تعداد المؤسسالمطلب األول: 

تنمية  عديد من الدول خاصة النامية منها، على قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يفتراهن ال

 ملا يوفره من مناصب شغل لأليدي الغري مؤهلة. و يف التنمية االقتصادية ه من دور هاميلعب ، ملااقتصاديتها

 التدرجيي باالنتقال هلا مسحتاليت  اهليكلية اإلصالحات من التسعينات جمموعة اجلزائر منذ تبنتفقد   

 وقد السوق، قوى على يعتمد اقتصاد إىل ،العمومية املمتلكات و األموال على يعتمد خمطط مركزي اقتصاد من

 اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات منتاخلاص أين  للقطاع االعتبار إعادة من اإلصالحات هذه متكنت

 .الوطنية التنمية أهداف حتقيق يف عليها يعتمد حقيقة ركيزة واعتربت

 تعداد زاد فقد، وتطويرها واملتوسطة الصغرية املؤسسات إنشاء جماالت يف املتخذة لإلجراءات كنتيجةو 

  :التايل اجلدول خالل من إبرازه ميكن ما وهذا وتطور واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 : تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر . )04( رقم الجدول

 

 واملناجم، الصناعة وزارة عن الصادرة املتوسطة و الصغرية للمؤسسات اإلحصائية املعلومات نشريات على باالعتماد الطالبة إعداد من المصدر:

 ..29، 28، 25، 24، 20األعداد  سنوية، نصف نشرية

يتم حساب نسبة التطور يف عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة بني حساب نسبة التطور بين السنوات:  -

 السنوات كالتايل: 

 (عدد المؤسسات للسنة الماضية)  -(عدد المؤسسات للسنة الحالية)                    
 100 ×        نسبة التطور=

 (عدد المؤسسات للسنة الماضية)                                             
 

 و هذا ما مت متثيله بيانيا حسب الشكل املوايل:

السداسي األول 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
 2016 

عدد املؤسسات 

 الصغرية واملتوسطة

          %نسبة التطور 

619072 

 
 

659309 

 
6.5 

711832 

 
7.97 

777816 

 
9.27 

820738 

 

5.51 

934569 

 

 13.86 

1014075 

 

8.50 
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 تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر السنوات : )08( رقم الشكل

    

 عدد بأن و األعمدة البيانية املمثلة، يتضح لنا )03( رقم اجلدول يف الواردة اإلحصائيات من خالل        

 املؤسسات عدد أن نالحظ حيث ،أخرى إىل سنة مستمر من تزايد يف اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 ارتفع إىل فقد 2011 سنة يف أما ،مؤسسة) 619072( ب قدر 2010 سنة الصغرية واملتوسطة

 2012 سنة �اية مؤسسة )711832( إىل ارتفع، مث %6.5أي بنسبة زيادة قدرها  مؤسسة )659309(

أي بنسبة ارتفاع قدرها  2013سنة  ومتوسطة صغرية مؤسسة) 777816( أصبح مث،  %7.97أي بنسبة 

فقد  2015، أما يف سنة %5.51) بنسبة ارتفاع قدرها 820738بلغ عددها ( 2014سنة و  ،9.27%

، و أخريا و يف السداسي األول من سنة %13.86) مؤسسة بنسبة زيادة قدرها 934569(بلغ عددها 

) مؤسسة، األمر الذي يبني التطور 1014075قد بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية ( ،2016

-2010( الفرتة خالل و أنهالسريع و املستمر يف عدد هذا النوع من املؤسسات، كما جيد اإلشارة فقد 

  اخلماسي املخطط من اهلدف أن حني يف ،صغرية متوسطة و مؤسسة )201666( مت إنشاء )2014

 هبذا املتزايد لالهتمام، فهذا راجع مؤسسة صغرية و متوسطة جديدة ألف 200هو إنشاء  2010-2014

 ، وهذا أمر إجيايب. تعدادها تطور يف املؤسسات هذه وترقية دعم وكاالت مسامهة ومدى القطاع
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 :الملكية القانونيةتطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب طبيعة  -1

 كالتايل:  طبيعة ملكيتها القانونيةلقد مت تطور عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب    

 القانونيةالملكية  طبيعة تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب :  )06( رقم جدول
 

نوعية المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

 2012  2013 2014 2015 

 عدد
 المؤسسات

  عدد ٪ النسبة 
 المؤسسات

 عدد ٪ النسبة 
 المؤسسات

 عدد ٪ النسبة 
 المؤسسات

 ٪ النسبة 

 77.33 550511 المؤسسات الخاصة

 

601583 77.34 633891 77.23 780339  76.95 

 0.04 438 0.06 544 0.07 557 0.07 557 موميةالمؤسسات الع
 23 233298 22.69 186303 22.58 175676 22.58 160764 النشاطات الحرفية

 100 1014075 100 820738 100 777816 100 711832 المجموع

 وزارة  عن الصادرة، 29،  24،25رقم املتوسطة و الصغرية للمؤسسات اإلحصائية املعلومات نشريات على باالعتماد الطالبة إعداد من  :المصدر

  .سنوية نصف نشرية واملناجم، الصناعة

 و هذا ما مت متثيله بيانيا من خالل الشكل املوايل:

 نوعيتها أو شكلها القانوني : تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب)09(رقم الشكل 

 
 ).04من إعداد الطالبة بناءا على املعطيات املوضحة يف اجلدول رقم ( المصدر :

  
الذي يوضح لنا تطور و منو املؤسسات الصغرية و و  ،أعاله التمثيل البياين خالل من يالحظ ما       

، فهي تتكون من مؤسسات خاصة، مؤسسات عمومية و طبيعة ملكيتها القانونيةاملتوسطة يف اجلزائر حسب 
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 متثل أ�ا و مستمر تزايد يف اخلاص القطاع يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أن حرفية، فنالحظ نشاطات

 هذا إىل الدولة أولته الذي االهتمام إىل يعود هذا و ة،وسطاملت و الصغرية املؤسسات إمجايل من  %77 حوايل

 و الصغرية املؤسسات بقطاع خاصة وزارةإنشاء  منذ تبنتها اليت التحفيزية اإلجراءات خمتلف خالل من القطاع

 الوطنية الوكالة مثل كذلك  املتوسط و الصغرية للمؤسسات داعمةال هيئاتلل ءها إنشا ، ومن خاللاملتوسطة

 و الصغرية للمؤسسات القروض ضمان صندوق و، لتطوير االستثمار الوطنية الوكالة ب،الشبا تشغيل لدعم

 من املتبعة للسياسة نظرا رياكب تراجعا العمومية ملتوسطةو ا الصغرية املؤسسات قطاع شهد حني يف ، املتوسطة

 .العام القطاع و إعادة تنظيم املؤسسات، من النوع هذا مثل خوصصة إىل عمدت اليت الدولة طرف

  %45قد ارتفع بنسبة قدرها  احلريف النشاط يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات عدد أن أيضا ونالحظ 

 اإلمهاليف هذه الفرتة، و هو ما يربز رغبة العديد من شباب اجلزائر حماولة بعث الصناعات التقليدية اليت طواها 

 و النسيان رغم غناها و ثراءها باجلزائر.

لقد مت تطور عدد املؤسسات  :النشاط قطاع حسب الخاصة المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطور -2

 الصغرية و املتوسطة حسب قطاع النشاط اخلاص بكل مؤسسة كالتايل: 

 النشاط قطاع حسب الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور :)06( رقم جدول
السداسي األول  قطاع النشاط

2012 
النسبة  

% 

 األولالسداسي 

2013 
النسبة

% 

 األولالسداسي 

2014 
النسبة

% 
 1.01 4885 1.01 4458 1.02 4142 الفالحة والصيد البحري

و  المحروقات و الطاقة و المناجم

 الخدمات المتصلة

2014 0.49 2217 0.5 2402 0.5 

 32.42 156311 33.26 147005 34.30 139875 البناء و األشغال العمومية

 15.76 76000 16.03 70840 16.15 65859 الصناعة التحويلية

 50.30 242532 49.20 217444 48.04 195889 الخدمات

 100 482130 100 441964 100 407779 المجموع
 .12. ص2014، نوفمرب  25نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  :وزارة الصناعة واملناجم،المصدر
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  حيث بلغت  اخلدمات قطاع يف مرتفعة تبقى املؤسسات إنشاء نسبة أن الفرتة، هذه خالل نالحظ 

 عدد بلغ قد كما  ،%9.58بنسبة  البحري الصيد و الفالحة قطاع ايليه ،سداسيني آخر بني ٪ 11.54

   ب مقارنة 2014 لسنة األول السداسي خالل مؤسسة (76000) الصناعية املتوسطة و الصغرية املؤسسات

، و 2012خالل السداسي األول لسنة ) 65859(و  2013 األول السداسي خالل مؤسسة (70840)

 ا يوضح لنا النمو املستمر للمؤسسات الصغرية و املتوسطة.هذا م

  :1يلي كما الفروع حسب خصوصا الصناعة لقطاع املتوسطة و الصغرية املؤسسات تتوزع

 الصناعية). م و ص م من 29.54(٪   متوسطة و صغرية ؤسسةم 22449:  الغذائية الصناعة -

 الصناعية) م و ص م من % 21.35ومتوسطة ( صغرية مؤسسة16200: والورق اخلشب صناعة -

 )الصناعية م و ص م من % 15.34(ومتوسطة  صغرية مؤسسة 11660 :الصلب و احلديد -

 الصناعية) م و مص من % 13.25(ومتوسطة  صغرية مؤسسة 10072 :البناء مواد -

، إال أ�ا غري كافية الصغرية و املتوسطة تنشط يف الصناعة الغذائيةفكما نالحظ أن أغلبية املؤسسات 

 بالنسبة حلجم السوق احمللي، لذا وجب االهتمام أكثر هبا.

 التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الثاني: 

سوف نتطرق من خالل اجلدول املوايل إىل الواليات اليت تضم أكرب عدد من املؤسسات الصغرية و 

 تتمركز بصورة كبرية واملتوسطة الصغرية املؤسساتاملتوسطة مقارنة بواليات الوطن األخرى، حبيث أننا نالحظ أن 

 :التايل اجلدول يف مبني هو كما الساحلي، الشريط طول على وخاصة يةالشمال الواليات يف

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .13ص ،2014، نوفمرب  25واملتوسطة رقم  نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغريةوزارة الصناعة و املناجم،  1 
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة): التوزيع الجغرافي 07( رقم الجدول
 التطور ٪ النسبة ٪ 2014 األولالسداسي  2013 الواليات الترتيب

 % 4,51 % 11,44 55176 52797 الجزائر 1

 % 5,53 % 5,94 28640 27139 تيزي وزو 2

 % 6,45 % 4,80 23122 21722 وهران 3

 % 5,40 % 4,78 23025 21845 بجاية 4

 % 4,68 % 4,47 21571 20606 سطيف 5

 %  5,83 % 4,19 20210 19097 تيبازة 6

 % 5,23 % 3,62 17450 16583 بومرداس 7

 % 5,30 % 3,42 16477 15648 البليدة 8

 %  4,61 % 3,18 15327 14652 قسنطينة 9

 % 4,98 % 2,51 12085 11512 باتنة 10

 سنة . واملناجم، الصناعة وزارة عن ،الصادرة 25 رقم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اإلحصائية النشرية على باالعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

2014. 

 و ميثل لنا جمموع املؤسسات الصغرية و املتوسطة املتمركزة يف الواليات املذكورة يف اجلدول. المجموع الجزئي:

 و ميثل لنا إمجايل املؤسسات الصغرية و املتوسطة املوجودة يف مجيع واليات اجلزائر. المجموع الكلي:

من خالل اجلدول السابق و الذي يوضح لنا التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، أين         

 للبالد، اجلغرايف الطابع بسبب متساوي غري بشكل تتوزع واملتوسطة الصغرية املؤسساتنالحظ من خالله أن 

 من أكثر بنسبة واليات 10 ادحيث يعترب التمركز الشديد يف اجلهة الشمالية مقارنة جبنوب البالد، فنجد تعد

 اجلزائر  :وهي واليات أربع يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتمركز ، واملتوسطة الصغرية املؤسسات من 48%

 و الصغرية املؤسسات من %27حوايل ميثلون حيث جباية و وهران وزو، تيزي ، اجملموع نم % 11.44

 % 5,18 % 48,34 233083 221601 المجموع الجزئي 

 % 4,94   %  100 482130 459414 المجموع الكلي 
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 جباية )،(5.53% وزو تيزي ،(5.83%) تيبازة ، (6.45%) وهران من كل تسجل، للبالد املتوسطة

 التطور معدل بذلك تتعدى حيث للتطور، معدل أعلى )%5.23( بومرداس و )٪5.3(دة البلي ، )%5.4(

 .املستوى الوطين  على

 كما تتوزع حسب جهات الوطن على الشكل التايل:

 .الجهات حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات توزيع ): 08(الجدول
 التطور 2014 األول السداسي 2013سنة  الجهات

 16008 332372 316364 الشمال

 5194 107727 102533 الهضاب العليا

 1514 42031 40517 الجنوب

 459414 22716 482130 المجموع
 

 .17ص، 2014 نوفمرب ، 25 رقم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اإلحصائية املعلومات واملناجم،نشرية الصناعة وزارة :المصدر

 نسبة على الوسط احتواء املالحظ ومن ،البالد جبنوب مقارنة الشمالية اجلهة يف شديدا التمركز يعترب        

 صغرية مؤسسة 332372 على الشمالية املنطقة حتتويحبيث  واملتوسطة الصغرية املؤسسات من مهمة

 و صغرية مؤسسة 107727 ب العليا باهلضاب متبوعة، )68.94 تقدر ب(٪ بنسبة أي ومتوسطة

ة متوسط و صغرية مؤسسة 42031 على الكبري اجلنوب و اجلنوب منطقة حتتوي بينما ،)%22.34(متوسطة

 و هو ما ميكن متييزه كذلك حسب الشكل املوايل :، اجملموع من ) %8.72 (حبوايل

 تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الجهات ):10( رقم الشكل

 
 )07رقم (من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول  المصدر:
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 المطلب الثالث: نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الوطني

: تساهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة  مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اليد العاملة -1

كما تسعى هذه حيث تعترب بديال يساعد يف القضاء على مشكلة البطالة،   بشكل كبري يف خلق مناصب شغل،

 ،املؤسسات لتوفري الوظائف اجلديدة و ذلك بتوفري العمل للعمال الذين ال يلبون احتياجات املؤسسات الكبرية

    ايل:و هذا ما سوف نالحظه من خالل اجلدول املو 

 المتوسطة في اليد العاملة): مساهمة المؤسسات الصغيرة و 09(رقم الجدول 
 

 واملناجم، الصناعة وزارة عن ،الصادرة 29رقم  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اإلحصائية النشرية على باالعتماد الطالبة إعداد منالمصدر: 

 .14. ص 2016نوفمرب 

من خالل اجلدول السابق و الذي يوضح لنا نسبة مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اليد العاملة،       

�اية ، عند فرد 2487914بلغ  قد عدد مناصب الشغل لدى املؤسسات الصغرية و املتوسطةالحظ أن ن فإننا

نسبة مناصب قد تطورت فمؤسسة صغرية و متوسطة عمومية،  35698فيها مبا  2016السداسي األول لسنة 

، مقارنة   %11.16إىل أن وصلت ل  2016و  2015بني سنيت  الشغل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة

كما نالحظ كذلك أن املؤسسات الصغرية و ،  %9.91قد تطورت ب    أين كانت 20151و 2014نسبة ب

و هذا راجع  22.67أي ما نسبته   10467 وذلك ب يف عدد العمالسجلت تراجع العمومية املتوسطة 

 اليت توقفت عن مزاولة نشاطها. للمؤسسات

 

                                                           
 . 14، ص 2016ماي  واملناجم، الصناعة وزارة عن ،الصادرة 28رقم  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اإلحصائية النشرية 1 

طبيعة المؤسسات الصغيرة 
 و المتوسطة

 %التطور  2016السداسي األول  2015السداسي األول 

 %النسبة  العدد %النسبة   العدد

    مؤسسات ص.م.خاصة
 11.07 57.82 1438579 57.87 1295257 األجراء

 13.03 40.74 1013637 40.07 896811 المؤسساتأرباب 

 11.87 98.57 2452216 97.94 2192068 المجموع الجزئي

 22.67- 1.43 35698 2.06 46165 مؤسسات ص.م.عمومية

 11.16 100 2487914 100 2238233 المجموع
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 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التجارة الخارجية : -2

 الميزان التجاري : -2-1

 2015 مقارنة بالسداسي األول لسنة  2016سجل امليزان التجاري اجلزائري يف السداسي األول من           

 1:ما يلي

 %14.34مليار دوالر أمريكي، أي باخنفاض يقدر ب  23.51اخنفاض يف الواردات بقيمة  -

 %33.02مليار دوالر أمريكي، أي باخنفاض يقدر ب  12.68اخنفاض يف الصادرات بقيمة  -

 2016السداسي األول من سنة  يف للجزائر اخلارجية التجارة جمال يف حتققت اليت اإلمجالية النتائج          

مليار دوالر  8.51يقدر ب  عجز هقابل، يامريكى دوالر مليار 10.83 -ب  التجاري امليزان يف عجزا توضح

 الوارداتقيمة  يفاملتزامن  االخنفاضو هذا ما ميكن تفسريه ب ،2015 سنةيف السداسي األول ل أمريكي

 .يف وقت واحد اليت سجلت والصادرات
 )2016/ السداسي األول 2015: تطور الميزان التجاري الجزائري ( السداسي األول )10( رقم جدول

السداسي األول من  

2015 
 %معدل التطور  2016السداسي األول من 

 14.34 - 23509 27445 الواردات

 33.02 - 12678 18928 الصادرات

  10831 - 8517 - التجاريالميزان 
 .38ص  ، 2016 نوفمرب 29من إعداد الطالبة باالستناد إىل نشرية املعلومات اإلحصائية املقدمة من قبل وزارة الصناعة و املناجم، رقم  المصدر:

) الذي يوضح لنا تطور امليزان التجاري اجلزائري بني السداسيني األولني من 10( رقم من خالل اجلدول          

هناك من يرجع سبب على التوايل، نالحظ اخنفاض يف الصادرات احمللية حيث أن  2016و  2015سنة 

اد باملائة منها كيميائية موجهة إىل دول االحت 80معاناهتا من قلة التنوع يف املنتجات، حيث أن إىل  خنفاضاال

تبقى احملروقات متثل  ،احملروقات  تتمثل يف باملائة من جمموع الصادرات اجلزائرية 95األوريب كمواد خام، و أن 

من جممل الصادرات و   %93.55، بنسبة 2016أهم صادراتنا حنو اخلارج خالل السداسي األول من سنة 

، أما بالنسبة للصادرات خارج قطاع 2015بالنسبة للسداسي األول من سنة   %33.62باخنفاض يقدر ب 

مليار دوالر  8.18من القيمة اإلمجالية للصادرات بقيمة    %6.45احملروقات و اليت ال تزال هامشية مع فقط 

                                                           
1 Bulletin d’information statistique, Ministère de l’Industrie et des Mines, N°29, Edition novembre 
2016, p 38. 



 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل الشراكة األجنبية                          الفصل الرابع 
 

140 
 

 .2015مقارنة بالسداسي األول لسنة   %22.83أمريكي، فقد سجلت هي األخرى اخنفاضا قدر بنسبة 

 1أساسا من : خيص املنتوجات املصدرة خارج قطاع احملروقات، فهي تتكون فيما

مليار  6.24من القيمة اإلمجالية للصادرات وذلك بقيمة  %4.92املنتوجات النصف مصنعة و اليت متثل  -

 دوالر أمريكي، 

 مليون دوالر أمريكي، 129و بقيمة  % 1.02السلع الغذائية بنسبة  -

 مليون دوالر أمريكي، 34أي بقيمة   % 0.27املنتوجات اخلام بنسبة  -

 و % 0.17و يف األخري سلع التجهيزات الصناعية و سلع االستهالك غري الغذائية بالنسبتني التاليتني  -

%0.7. 

 ي، أ2015مقارنة بنفس الفرتة من سنة ،  %14.34قيمة الواردات ب  كما يقابله اخنفاض يف          

املنتجات، فمن خالل اجلدول ، يبني توزيعها حسب جمموعة املنتجات اخنفاضا لكل 14.34 -باخنفاض قدره 

 من أساسا تتكون ( واردات  %15.28نالحظ اخنفاضا يف نسبة سلع التجهيزات يقدر ب ) املوايل 11(

الغذائية بنسبة  ، يليه اخنفاض يف السلع)اهلاتفية واألجهزة واملراوح النفاثة واحملركات والبضائع، الركاب نقل مركبات

، أنابيب و البناء ومواد النفط زيوت ةواملتمثل ( %11.56بنسبة  ، مث السلع اخلاصة باإلنتاجية 21.09%

 .).%9.70و يف األخري سلع االستهالك غري الغذائية بنسبة لوالب، قضبان حديدية...)، 

/ السداسي 2015األول تطور الواردات حسب مجموعة المنتوجات ( السداسي  ):11(رقم الجدول 

 )2016األول 
 %التطور  2016السداسي األول  2015السداسي األول  مجموعة المنتوجات

 %النسبة  القيمة %النسبة   القيمة
 21.09- 17,19 4041 18,66 5121 السلع الغذائية

 11.65- 31,18 7330 30,23 8297 السلع الخاصة باإلنتاجية

 15.28- 34,16 8031 34,54 9479 سلع التجهيزات

 9.70- 17,47 4107 16,57 4548 سلع االستهالك غير الغذائية

 14.34- 100 23509 100 27445 المجموع

 .39. ص 2016، نوفمرب 29من إعداد الطالبة باالستناد إىل نشرية املعلومات اإلحصائية املقدمة من قبل وزارة الصناعة و املناجم، رقم  المصدر:

                                                           
1 Bulletin d’information statistique (PME), n° 29, édition novembre 2016, Ministère de l’industrie et 
des mines, p39. 
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تساهم ولو جبزء قليل يف تنويع نالحظ من خالل ما سبق أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة، باتت          

نفتاح األسواق العاملية و اظل التطورات الراهنة ، و أمام  انه ويف إال،الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات

بعيدة كل البعد عن مثيالهتا  هذه املؤسسات ازالتم حترير التجارة و رفع الرقابة اجلمركية و إلغاء الرسوم اجلمركية 

املؤسسات الصغرية و  قدرة ضعف كذلك الواقع هذا يعكس كما،  يف الدول املتقدمة من حيث القدرة التصديرية

 ما هذا و الدولية، املنافسة على القدرة امتالك عدم و الدولية، األسواق إىل منتجاهتا إيصال علىاملتوسطة 

 البشرية، املوارد تسيري يف و اإلبداعية ، التنظيمية ، التسويقية منها جماالت عدة يف هامة استثمارات جتنيد يتطلب

 الدولية املعايري تطبيق و جلعلها تتجاوب مع متطلبات السوق الدولية، التنافسية قدرهتا من الرفع أجل من ذلك و

 النوع هلذا عائقا متثل قد معتربة، مالية إمكانيات تتطلب االستثمارات فهذه الدولية، املواصفات رتاماح جمال يف

 تطبيق و اجلهد من املزيد بدل و الدولة تدخل من البد هنا و املالية، مواردها حمدودية إىل بالنظر املؤسسات من

قدرات هذا القطاع الفعال  من الرفع على العمل و احملروقات، خارج الصادرات تطوير و برتقية تسمح إسرتاتيجية

 احلساس.و 
  

 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ل الوطنية برامجال :لمبحث الثانيا

 المطلب األول: الهدف من إطالق برامج التأهيل

هيلية برامج تأ أساسية، برامج ثالث بإطالق بادرت مؤسساهتا لتأهيل اجلزائرية الدولة سعي خالل من       

 كان حيث االقتصادي، ويف خلق مناصب الشغل، وتدعيم تنافسية املؤسساتهم يف النمو اميكن أن تس

 لدعم موجه الربنامج هذا الصناعة، وزارة إشراف حتت، وكان  الصناعية املؤسسات بتأهيل خاص األول الربنامج

 الصناعية املؤسسات مستوى يف وجعلها اخلاصة و العمومية الصناعية للمؤسسات التنافسية القدرة تعزيز و

 يف( املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتأهيل األورويب - اجلزائري التعاون خيص فهو الثاين الربنامج أما األجنبية،

 كان بينما األورويب، اإلحتاد مع بالشراكةو   الصناعة و املناجم وزارة إشراف حتت   (MEDA) برنامج إطار

 وزارة عليه أشرفت الذي واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج عنوان حتت األخري الربنامج

كما مت ذكرها يف الفصل الثالث من الدراسة ( بعد على املستوى وهلذه الربامج أبعادا ثالثة  الصناعة واملناجم، 

 الكلي، الوسيطي، و اجلزئي). كما سنتطرق لكل برنامج على حدا . 
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 األهداف العامة لبرامج التأهيل -1

 غالبية برامج وخطط التأهيل عموما ميكن لتحقيق األهداف التالية :هتدف 

 ديث احمليط االقتصادي.حت -

 تقوية هياكل الدعم. -

 التمكني لتطوير تنافسية املؤسسات. -

 تطوير التجهيزات. -

 تطوير نظام التنظيم والتسيري. -

 تطوير أنظمة اإلنتاج، -

 تكوين العمال واملسريين واإلداريني بالطرق احلديثة. -

 .ايري اجلودة العاملية مثل "إيزو"حتسني اجلودة، والعمل مبع، ساعدة املؤسساتم -

 أسواق جديدة.  والبحث عنترقية وظيفة التسويق وحث املؤسسات على استخدام خمططات التسويق،  -

 الصناعية المؤسسات تأهيل برنامج: الثاني المطلب

 الصناعية المؤسسات لتأهيل الوطني بالبرنامج التعرف -1

أطلق الربنامج الوطين للتأهيل الصناعي من طرف وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة، إذ يسعى إىل دعم و    

عامل، لرتقية التنافسية الصناعية،  20مومية منها و اخلاصة، اليت تشغل أقل من مرافقة املؤسسات الصناعية الع

مكوناته ( من أنشطة مالية و مصرفية، جبائية، و ذلك بتحسني كفاءاهتا و هتيئة احمليط املباشر هلا بتكييف مجيع 

 20011.إدارية، و اجتماعية..)، انطلق تنفيذه سنة 

عملية "يف اجلزائر على أنه   ANDPME الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة هتعرف

كما تعرفه كذلك على ،  تكرةمستمرة ومتواصلة من التدريب، األفكار، املعلومات ومعرفة الوضعيات احلديثة واملب

تسريع النمو وخلق مناصب  أنه جمموعة من التدابري واإلجراءات املسامهة يف تقوية تنافسية املؤسسات هبدف

 2"الشغل

                                                           
جملة اإلسرتاتيجية و ،  -دراسة تقييمية –سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و أثرها على تنافسيتها عناين ساسية،  1 

 .232، ص2014انفي ، ج06التنمية، جامعة مستغامن، العدد 
2 ANDPME, Programme National de Mise à Niveau des Petites et Moyenne Entreprise : 
présentation du programme, P.3 
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يندرج برنامج تأهيل املؤسسات يف إطار عملية شاملة لرتقية التنافسية الصناعية، اليت تركز على حتسني   

تأهيل حميطها املباشر و ذلك مبساندة الدولة للمؤسسات القادرة على حتسني أدائها أداء املؤسسات الصناعية و 

 هذا تنفيذ ويتم ،و الرفع من كفاءهتا من أجل اكتساب قدر من التنافسية يقرتب أو يصل إىل املستوى الدويل

   1. ذلك على تشرف هيئات طرف من الربنامج

املوضوع من قبل منظمة األمم تأهيل املؤسسات الصناعية و ميكن توضيح األهداف الرئيسية لربنامج        

 من خالل هذا الشكل." ONUDI"املتحدة للتنمية الصناعية 
 ) : مخطط يوضح أهداف عملية التأهيل على مستوى مختلف القطاعات11(رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mohamed Lamine Dhaoui, Boualem Abassi, restructuration et mise à niveau 
d’entreprise, guide méthodologique DSG PMN.doc, Alger, Janvier 2003, p 74. 
 

 ( نعين باملستوى الكلي احلكومة و وزارة الصناعة) 2: األهداف على المستوى الكلي -أ

 العامة لوزارة الصناعة يف ما خيص عملية التأهيل يف ما يلي:تنصب توجيهات السياسة 

                                                           
 . . 130ص ،مرجع سبق ذكره الجزائر، في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات متميز تنافسي أداء نحو مسغوين، مىن  1 

2  Mohamed Lamine Dhaoui, Boualem Abassi, Restructuration et mise à niveau d’entreprise, 
Guide Méthodologique, Op.cit, p 75. 

برنامج 

 التأهيل

على المستوى الكلي 
(macro) تحديث ،

 الصناعي المحيط
 

على مستوى 
 (meso)القطاعات

ترقية و تطوير المؤسسات 
 القادرة على المنافسة

 

على مستوى القطاعات 
(meso) 

تدعيم قدرات هياكل 
 الدعم

 

 (micro)على المستوى الجزئي 
 تحسين تنافسية و العمل على تطوير

 المؤسسة الصناعية
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ه السياسات تعد بعد ذإعداد سياسة صناعية تكون قاعدة لربامج دعم املؤسسات االقتصادية، حبيث أن ه -

التشاور مع خمتلف القطاعات الشريكة، مع األخذ بعني االعتبار الفرص املتاحة من قبل القدرات الوطنية و 

 الدولية.

 ع برنامج لتأهيل املؤسسة االقتصادية وحميطها.وض -

وضع آليات متكن املؤسسات و خمتلف اهليئات احلكومية من مباشرة اإلجراءات على مستوى القطاعات و  -

 املستوى اجلزئي.

مج حتسيسية و توعوية لتوضيح سياسة التأهيل للمتعاملني االقتصاديني، مع إبراز اإلمكانيات و وضع برا -

 املوجهة  للمؤسسات الراغبة يف التأهيل.االمتيازات 

( نعين باملستوى الوسيطي: العمالء و الوسطاء التقنيني : األهداف على المستوى الوسيطي (القطاعات)  -ب

و يتم جتسيد الربنامج من خالل حتديد الشركاء الذين يرافقون  ) املسؤولني و املساعدين على عملية التأهيل

ا، كما يعمل الربنامج على متابعة هؤالء الشركاء و التأكد من جهودهم و قدرهتم املؤسسة أثناء عملية تأهيله

 1 على ترقية هؤالء املؤسسات. فنجد من بني هؤالء الشركاء املعنيني:

 مجعية أرباب العمل للقطاع الصناعي و املهنيني؛ -

 األعمال...)؛اهليئات الشبه عمومية ( اخلاصة بالتقييس، اجلودة، التكوين يف إدارة  -

 مراكز و مؤسسات املصادر التكنولوجية و التجارية؛ -

 البنوك و املؤسسات املالية و اليت تعد الشريك املهم للمؤسسة يف مسريهتا التأهيلية؛ -

 هيئات تسيري املناطق الصناعية. -

اح هذا إن سريورة برنامج تأهيل حميط املؤسسة مرتبطة باهلياكل و األطراف العاملة عليه كما أن جن  

الربنامج يعتمد على هؤالء املتدخلني يف تنفيذه (هيئات الدعم)، و من بني الوظائف اليت تساعد على حتسني 

 أداء هيئات الدعم جند:

 التكوين يف منهجية تقييم املشاريع؛ -

 تشخيص و معاينة املؤسسات املؤهلة؛ -

 منهجية متابعة و تقييم برامج التأهيل. -

 ؤسسات أخرى حملية و أجنبية.التشجيع على الشراكة مع م -
                                                           
1 Ibid, p75. 
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( نعين باملستوى اجلزئي املؤسسات الراغبة يف  ) : MICROاألهداف على المستوى الجزئي (  -ت

إن برنامج إعادة التأهيل يعمل على حتسني تنافسية املؤسسة االقتصادية، فهو ال االستفادة من برنامج التأهيل)، 

على املؤسسات اليت تعيش وضعية حرجة، كما أن املؤسسة ليست يتعلق بسياسات ترقية االستثمار وال باحلفاظ 

جمربة على تنفيذ هذا الربنامج بل هي خمرية، فهو ميكنها من حتديد نقاط ضعفها و العمل على معاجلتها و هذا 

 1 ما ميكنها من زيادة تنافسيتها.

 :البرنامج هيكلة -2

 اهليئات هذه أهم ومن تطبيقه يف الفاعلة اهليئات خمتلف استخالص ميكن الربنامج تعريف خالل من

 التنافسية ترقية صندوق الصناعية، للتنافسية الوطنية اللجنة الصناعية، اهليكلة إلعادة العامة املديرية :دجن

 : كاآليت  يوه أخرى صناديق و الصناعية،

 مكلفة الصناعة لوزارة تابعة هيئة " هي و :) DGRI( المديرية العامة إلعادة الهيكلة الصناعية  2-1

 الصناعية، التنافسية ترقية لصندوق واملالية القانونية اإلجراءات تنسيق و وضع خالل من التأهيل برنامج بتسيري

 التقنية األمانة بتسيري تتكفل أ�ا كما التأهيل، برنامج لسري والتشريعية املالية التقنية، بالشروط التعريف مع

 تريد اليت املؤسسات طرف من املقدمة امللفات بفحص املعنية فهي الصناعية التنافسية لرتقية الوطين للصندوق

  . 2" الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة إىل لتسليمها التأهيل بعملية القيام

 3: يفيما يل امهامهتتمثل 

 حتديد اإلجراءات و الشروط التقنية و املالية و التنظيمية لربنامج التأهيل،  

  سات و اهليئات املعنية بالربنامجإعالمي حتسيسي للمؤسوضع برنامج، 

 مج التأهيلتطوير وترقية برنامج التكوين لألفراد املعنيني باإلشراف على برنا، 

 اليت هلا عالقة مباشرة بإصالحها القانونية اليت تنظم املؤسسات و اقرتاح تعديالت فيما خيص النصوص، 

اليت يقع على عاتقها دراسة ملفات التأهيل املقدمة من طرف املؤسسات مانة التقنية و توجد على مستواها األ

 .نية للتنافسية الصناعيةالراغبة يف االستفادة من ذلك قبل إرساهلا للجنة الوط

                                                           
1 Ibid, p76. 

 امللتقى ،المغرب – تونس - الجزائر مقارنة دراسة للمؤسسات التنافسية القدرة رفع في التأهيل أهمية و دور ، تشام ،كمال تشام فاروق 2 
 ص ص اجلزائر، الشلف، جامعة ، 2006 أفريل 18 ، 17 يومي ، العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل

67،66 .. 
 .66ص املرجع السابق، 3 
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 حتت الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة " تنشط :) CNCI( اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية  -2-2

كما قد تأسست هاته    "الصناعية التنافسية ترقية لصندوق بالصرف اآلمر و املسري بصفته الصناعة وزير رئاسة

 اإلشعارات ينجز الذي فهو، 2000جويلية 16املؤرخ يف  192-2000اللجنة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 اللجنة هذه مهام تتمثل و مبحيطها املرتبطة العمليات ومتويل للمؤسسات املمنوحة باملساعدات اخلاصة        

 : 1يلي فيما

 املالية اتاملساعد و اإلعانات من االستفادة وكيفية الربنامج، إىل املؤسسات بانضمام اخلاصة الشروط حتديد 

 املقدمة؛

 الصناعية؛ التنافسية ترقية صندوق مساعدات من لالستفادة اإلجراءات و للطلبات التقييم مناذج  انتهاج 

 املساعدات من املستفيدة املؤسسة و الصناعة وزارة بني تربط اليت االتفاقية دإعدا، 

 اليت العمليات يف مالية مساعدات على للحصول املرشحة املؤسسات طرف من املقدمة الطلبات  فحص 

 تنافسيتها؛ حتسني إطار يف تدخل

 املستفيدة املؤسسات جناعة تقييم و ومتابعة املساعدات ومبالغ طبيعة  حتديد . 

 : هم وزارات لعدة ممثلني أعضاء 8 من تتكون اللجنة هذه ألن اإلشارة جتدر كما

 باملالية؛ املكلف الوزير  ممثل -

 بالصناعة؛ املكلف الوزير  ممثل  -

 اإلصالحات؛ وتنسيق باملسامهة املكلف الوزير  ممثل -

  املتوسطة؛ و الصغرية والصناعات واملتوسطة الصغرية باملؤسسات املكلف الوزير  ممثل -

 بالتجارة؛ املكلف الوزير  ممثل -

 اخلارجية؛ بالعالقات املكلف الوزير  ممثل -

 العلمي؛ البحث و العايل بالتعليم املكلفة الوزارة  ممثل -

 . التجارة و للصناعة اجلزائرية الغرفة عن ممثل -

النهائي املتمثلة يف إصدار القرار  ، هيمهمة تقع على عاتقها باإلضافة إىل عدة مهام أهمو لعل         

 .دمة من طرف املؤسسات بعد دراستهامبلفات التأهيل املق املتعلق

                                                           
  .67، ص السابق املرجع 1 
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 11-99القانون رقم مت إنشاء هذا الصندوق مبوجب  :) FPCI(الصناعية صندوق ترقية التنافسية  -2-3

و هو جهاز وزاري مشرتك منصوص  ،2000لسنةاملالية  )املتضمن قانون92(املادة  1999ديسمرب 23بتاريخ 

لقد مت إنشاؤه لتمويل جزء من ، 2000جويلية  16بتاريخ  192-2000التنفيذي رقم عليه يف املرسوم 

 اهليئات و املؤسسات مساعدة إىلهذا الربنامج  يهدفو ، عمليات برنامج التأهيل يف شكل مساعدات مالية

  1:  يف أهدافه تتمثل حيث تأهيلها، عملية يف هلا املرافقة

 اإلسرتاتيجي بالتشخيص املتعلقة املصاريف تغطية يفتتمثل  :للمؤسسات المقدمةالمالية  المساعدات -

كتكوين املسريين و (املادية  غري االستثمارات إىل إضافةلوضعيتها و وضع خطة التأهيل اخلاصة هبا،  العام

 معدات اإلنتاج...اخل.) األجهزة، و املادية (كشراء االستثمارات و )تدريب العمال،..

 : )مالدع هيئات(المرافقة للهيئات المقدمة المالية المساعدات -
 بربامج املرتبطة العمليات الصناعية، التنافسية لتطوير املوجهة العمليات جبميع املتعلقة النفقات يف تتمثلو  

 خاصة املؤسسات حميط حتسني حنو املوجهة العمليات و الكربى النشاطات ومناطق الصناعية املناطق حتديث

 التنافسية ترقية صندوق جانب إىل املؤسسة بتأهيل مرتبطة أخرى صناديق وهناكمنها،  اخلدماتية و اإلنتاجية

 الفالحية، التنمية و الضبط صندوق اجلنوبية، املناطق تنمية صندوق العمرانية، التهيئة صندوق جند إذ الصناعية،

 . اخل ... الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق للبيئة، املتواصل املهين التكوين ترقية صندوق

 جتعل اليت الوسائل عن البحث إىل الصناديق هذه مسريي مع الصناعية اهليكلة إلعادة العامة املديرية تسعى

 .املطلوبة للشروط استيفائها بعد وذلك الربنامج هذا إطار يف املخصصة األموال من تستفيد املؤسسات

 إجراءات تأهيل المؤسسات الصناعية:  -3

تسيريي، فهو يهدف إىل  أو ذات طابع تكنولوجي، تقينسواءا إن التأهيل حيوي جمموعة من العمليات  

الذي تكون عليه املؤسسات املنافسة الوطنية منها واألجنبية .أي جعلها تتمتع  الوصول باملؤسسة إىل املستوى

تأهيل عملية تتمثل إجراءات  ،ألرباحبقدرة تنافسية من خالل املنتجات اجليدة اليت تستجيب للنوعية و حتقيق ا

 :يف الشكل املوايلنلخصها  املراحلاملؤسسات الصناعية اجلزائرية يف مجلة من 

 

 
                                                           

 مرجع  ،المغرب – تونس - الجزائر مقارنة دراسة للمؤسسات التنافسية القدرة رفع في التأهيل أهمية و دور كمال، تشام فاروق، تشام 1 
 . 67 ص ذكره، سبق
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 : مراحل عملية تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية)12( رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mohamed Lamine Dhaoui, Boualem Abassi, restructuration et mise à niveau 

d’entreprise, guide méthodologique DSG PMN.doc, Alger, Janvier 2003, p81. 

 املؤسسة

 املديرية العامة إلعادة اهليكلة
 وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة

 اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية

 التشخيص االسرتاتيجي
 الشامل و خطة التأهيل

 موافقة البنك لتمويل املؤسسة

 البنك

 إعادة التوجيه

 مكاتب الدراسات
 مستشارين خمتصني

وثقتقييم ملف التأهيل و إقرار امل  

 نعم

 ال

ملاليةاملتابعة و مراقبة دفع املنح ا  

ى املؤسسة: طلب احلصول عل
لى املنح و اليت يتم دفعها ع

 أقساط من قبل
FPCI  

يلالتطبيق العملي خلطة التأه  

الوزارة  إمضاء اتفاقية بني املؤسسة و
، ودفع املعنية ختص جوانب التأهيل

 منحة التشخيص االسرتاتيجي
 الشامل
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 :معايير قبول المؤسسات في برنامج التأهيل-3-1

االستفادة من املساعدات هنالك مجلة من املعايري و الشروط اليت جيب تواجدها يف املؤسسة الراغبة يف   

 1اليت يقدمها هذا الربنامج و املتمثلة يف:

 .تنتمي املؤسسة إىل القطاع اإلنتاجي الصناعي أو قطاع اخلدمات الصناعية أن -

 .مبوجبه، و اليت أنشأت للقانون اجلزائرياملؤسسة  خضوع - 

 ضرييب.التعريف الورقم  اجتاري أن متتلك املؤسسة املعنية سجال -

أما بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية  هذا عامال (يشتغلون بصفة دائمة) 20عماهلا ال يقل عن عدد أن يكون  -

 .عمال (يشتغلون بصفة دائمة) 10فال يقل عددهم عن  بالنسبة ملؤسسات اخلدمات الصناعية

 ثالث سنوات.أن ال تقل مدة مزاولتها لنشاطها عن  -

 :جيب على املؤسسة أن تقدم كال من -

  سنة احلالية أو السابقة.موجب صايف األصول 

 .نتيجة االستغالل موجبة لسنتني على األقل من الثالث سنوات األخرية 

 : من طرف المؤسسةالواجب تقديمها  المعلومات  3-2

الراغبة يف االستفادة من الربنامج و من املساعدات املقدمة من قبل صندوق إذ أنه جيب على املؤسسة 

 ترقية التنافسية الصناعية أن تقدم جمموعة من املعلومات و املتمثلة يف:

 2:وتشمل املعلومات حول املؤسسة جمموعة من املعلومات تتمثل فيما يلي

 أي كل ما يتعلق ب: حول المؤسسة: معلومات عامة  -3-2-1

 .املقر االجتماعي للمؤسسة -

 الطبيعة القانونية للمؤسسة. -

 تاريخ إنشاء املؤسسة. -

 تاريخ بدء نشاط املؤسسة. -

 رقم التسجيل يف السجل التجاري. -

                                                           
1 Manuel Des Procédures: nouveau dispositif, Fonds de Promotion de la Compétitivité 
Industrielle, Ministère de l’Industrie. P 06. 
2 Questionnaire d’information préalable pour l’adhésion au Programme de mise a niveau, 
Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle, Ministère de l’Industrie. P05-08. 
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 رقم التعريف اجلبائي. -

 اسم الشخص الطبيعي أو االسم التجاري للشخص املعنوي. -

 اسم ولقب األشخاص املوقعني على برنامج التأهيل. -

 البنكي.رقم احلساب  -

 األعمال للثالث سنوات األخرية.رقم  -

 جمموع األصول الصافية ونتيجة االستغالل للثالث سنوات األخرية.و تتمثل يف : معلومات مالية -3-2-2

تتعلق املعلومات التقنية باملنتجات اليت تنتجها املؤسسة وإجراءات اإلنتاج واملواد  :معلومات تقنية -3-2-3

 والتجهيزات األساسية لإلنتاج ومدى حصول املؤسسة على شهادة اجلودة.األولية املستعملة 

  :خطوات و مراحل برنامج التأهيل -4

 1متر عملية التأهيل باملراحل و اخلطوات التالية:      

يقوم مكتب دراسات أو مشخص خارجي خمتار من طرف املؤسسة بدراسة تسمى "التشخيص   -

االسرتاتيجي الشامل" هذه الدراسة ترفق مع طلب املساعدة املالية و تقدم إىل املديرية العامة إلعادة اهليكلة 

اللجنة الوطنية   التابعة لوزارة الصناعة للتأكد من شروط الرتشيح، مث حتيل امللف إىل (DGRI)الصناعية 

للتأكد من سالمة اإلجراءات القانونية، واحرتام شروط الرتشيح، و يف احلالة  (CNCI) للتنافسية الصناعية

ساعدات املالية لربنامج املغايرة يتم إرجاع امللف إىل املؤسسة املعنية الستكمال إجراءات االستفادة من امل

 التأهيل.

يطلب من املؤسسة توقيع اتفاقية مع ، (CNCI)بعد املوافقة من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية   -

وزارة الصناعة يتم بعدها مباشرة تقدمي املنح املرتبطة بالتشخيص و يتم الشروع يف تنفيذ األعمال املادية و الغري 

يف االستفادة من املساعدات املالية وفق الكيفيتني  مادية احملددة يف خمطط التأهيل و اليت تعطي احلق للمؤسسة

 التاليتني:

  دفعات، الدفعة الثالثة تقدم حني االنتهاء من أعمال املخطط و الذي جيب أن ال تتعدى مدة  3بواسطة

 التسجيل الرمسي لتقدمي املساعدة. أشغاله سنتني منذ تاريخ القبول و

 سنتنيدفعة واحدة و يف حدود آجال لإلجناز تقدر ب. 

                                                           
 103-102، مرجع سبق ذكره ص قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المغرب العربيحسني حيي،  1 
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و كحالة استثنائية ميكن للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية أن تقوم بتمديد أجال االجناز لسنة إضافية   

 سسات حىت تتمكن من إمتام أعماهلا.لبعض املؤ 

 املؤسسات اليت ترغب القيام بربنامج تأهيل و االستفادة من املساعدات املالية املمكنة من طرف صندوق -

ختتار من حمض إرادهتا و بكل حرية مكتب للدراسات و تتأكد من قدرته على امتالك  الصناعية ترقية التنافسية

شامل و إعداد خمطط تأهيل وفق قواعد الرتشيح  ياسرتاتيجاإلمكانيات و املوارد الكافية إلجناز تشخيص 

 احملددة يف الوثائق املعدة من طرف وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة.

املؤسسة تعلم بواسطة مراسلة رمسية األمانة التقنية بقرارها الرغبة يف القيام مبشروع تأهيل بعد سحبها وملئها  -

يف تكييف أعماله مع قواعد التأهيل للوثائق الضرورية من وزارة الصناعة وثائق منظمة و مرتبة تساعد املشخص 

لى برنامج التأهيل اخلاص باملؤسسات وتسهيال وعدم اخلروج عن اإلطار احملدد من طرف اجلهات املشرفة ع

 اجلهات املديرة لربنامج التأهيل. ألعمال هذه

  ال يقوم أصحاب مكاتب الدراسات و املشخصني األكفاء بدفع ملفات املؤسسات اليت ال تستويف  

أموال الدولة و شروط الرتشيح لربنامج التأهيل لدى املديرية حفاظا على مصداقية مهنتهم و كذلك حفاظا على 

 منعها من التبذير.

على املساعدة املالية يكون مرفقا مبوافقة البنك املتضمن الطلب املقدم من طرف املؤسسة للحصول  

 قدرة املؤسسة على متويل خمطط التأهيل (القروض، األموال اخلاصة) الكافية.

و توعية بأمهية الربنامج و خمتلف الوسائل  ومن جهة أخرى قدمت وزارة الصناعة إىل إدارة البنوك برنامج حتسيس

املستعملة و املوارد املختلفة املتاحة له، طلب املؤسسة للمساعدة املالية يوجه مباشرة إىل صندوق ترقية التنافسية 

 الصناعية ، مرفق بالدراسة املسماة " التشخيص االسرتاتيجي الشامل وخمطط التأهيل" 

« Diagnostique Stratégique Global et Plan de Mise à Niveau »  موقع من طرف املؤسسة

و مكتب الدراسات و يودع من طرف املؤسسة باألمانة التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، على أن كيفية 

 تقدمي الطلب و اإلجراءات املرافقة له حتظى باهتمام اللجنة و تلقى دعاية واسعة من طرف األمانة التقنية،

 ألمانة التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية عليها تأمني ما يلي:ا

 احرتام معايري الرتشيح، -

التمويل لإلنفاق الرمسي موقع من طرف مسؤول البنك الذي بدوره يقر بسالمة و التأكد من أن خمطط  -

صحة املسامهات األخرى( األموال اخلاصة، القروض، السندات و األسهم،...إخل) يف حال عدم احرتام املؤسسة 
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من مساعدات  للمعايري و القواعد احملددة يتم إعالمها و تبليغها يف أقرب وقت إلمتام امللف بغية االستفادة

 صندوق ترقية التنافسية الصناعية.

املعايري املعتمدة لتقدمي املوافقة للحصول على املساعدات املالية ختص نوعية التشخيص املقدم من طرف  

جية التحليل و من أهم النقاط الكربى اليت يتم مكتب الدراسات عن املؤسسة وكفاءة اخلرباء الذين قاموا به ومنه

 التأكد منها:مراجعتها و 

 احلالة املالية املرحية للمؤسسة (قيمة األصول الصافية، رأس املال العامل املوجب، نتيجة االستغالل،...إخل)؛ -

الوضع االسرتاتيجي و التنافسية على مستوى السوق احمللية و السوق الدولية يف آفاق انعدام الرسوم اجلمركية  -

démantèlement tarifaire  ) يف حالة التصدير)؛  %0 حقوق اجلمارك 

 صحة املعلومات احلسابية؛ -

 التعاقد التضامين بني املؤسسة و مكتب التشخيص و الدراسة؛ -

 االحرتام الكلي ملنهجية التشخيص االسرتاتيجي الشامل و إعداد خمطط التأهيل؛ -

 التأثري اإلجيايب ملخطط التأهيل على التنافسية، األرباح و إنتاجية املؤسسة؛ -

 بنك على مرافقة املؤسسة ومساعدهتا عند شروعها يف تنفيذ برنامج التأهيل؛موافقة ال -

للتنافسية الصناعية مرفق بعدما تقوم األمانة التقنية بتحليل امللف تقوم بإيداعه إىل اللجنة الوطنية          

طلب املؤسسة، بعد  مبالحظات األمانة، اللجنة بعد أن تقوم باملداولة وفق قانو�ا الداخلي تدون رأيها على

، تقدم األمانة ملخص يف وثيقة متعارف عليها و متداولة لدى تأمني سرية املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة

يف سرية تامة و ال ميكن االطالع عليها إال من طرف املؤسسة ومكتب الدراسات، وتبقى كل املالحظات 

لجنة، و يف حال قبول امللف تطلب اللجنة من ؤسسة بقرار الاملؤسسة املعنية، تقوم األمانة التقنية بتبليغ امل

املؤسسة التوقيع على اتفاقية مع وزارة الصناعة، هذه االتفاقية حتدد حقوق وواجبات الطرفني فيما يتعلق 

 باملساعدات املالية املقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية.

إمضائها و  ،قبول ملف املؤسسة الراغبة يف املساعدات املالية بعد أن يتم التطبيق العملي لخطة التأهيل: -5

طرف صندوق ترقية على االتفاقية، تأيت مرحلة التطبيق العملي للخطة و اليت تعتمد على املنح املالية املقدمة من 

 1التنافسية الصناعية،  على النحو التايل:

                                                           
1 Manuel Des Procédures: nouveau dispositif, Fonds de Promotion de la Compétitivité 
Industrielle, OP cit, p06 , p07. 
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من تكلفة الدراسة اإلسرتاتيجية  %80حبيث تدفع  المساعدات المالية المتعلقة بتكاليف الدراسة: -

 يف حدود:أي  (املدققة أو املخففة) 

 150000  يف احلالة األوىل( الدراسة اإلمجاليةدج(*. 

 750000 (الدراسة املخففة ) دج يف احلالة الثانية**. 

الرتقية التنافسية بتقدمي ندوق يقوم ص المساعدات المالية المتعلقة باالستثمارات المادية و الالمادية: -

كتسبيقات من إمجايل مبلغ املساعدات املتفق عليها أثناء إمضاء العقد، و هذا من أجل تعجيل ووضع    30%

 خمطط التأهيل.

سواءا كانت الدراسة عامة أو خمففة فإن المساعدات المالية المقدمة لالستمارات المادية و الغير مادية:  -

من تكلفة الدراسة و يقوم   %80ة من قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية متثل املقدماملساعدات املمنوحة 

 .من نسبة الدراسة %20أما املؤسسة فإ�ا ال تدفع إال نسبة  ،الصندوق بدفعها مباشرة ملكتب الدراسات

املالية املمنوحة من خالل استعمال املساعدات تتم متابعة الربنامج  المتابعة و مراقبة دفع المنح المالية: -6

يف إطار الربنامج، كما جيب على األمانة التقنية أن تقوم باملتابعة و املراقبة امليدانية الجناز االستثمارات و مراقبة 

 الوثائق و املستندات و الفواتري اليت  تثبت صحة العمليات و نسبة تطور هاته االستثمارات.

جوان  30و إىل غاية  2001برنامج التأهيل الصناعي سنة منذ انطالق  :النتائج النهائية للبرنامج -7

، أين توقفت الوزارة عن استقبال امللفات و تكفل الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة 2011

بعملية تأهيل هذا النوع من املؤسسات، من خالل برنامج جديد أطلقته سنتطرق إليه يف املطلب املوايل، فقد 

 1حصيلته النهائية فيما يلي:متثلت 

 ميكننا توضيح حصيلة هذه املرحلة من خالل اجلدول املوايل: مرحلة التشخيص االستراتيجي: .1

 

 

                                                                                                                                                                                   
االسرتاتيجي اإلمجايل و خمطط التأهيل،  و يعىن هبا الدراسة املقدمة من قبل املؤسسة و اليت حتتوي على التشخيص الدراسة اإلجمالية ( العامة):* 

تعلقة باالستثمارات  املادية و الغري مادية، وحتقق يف أجل أقصاه مثانية أسابيع، ويقوم هبذه الدراسة مكتب دراسات فهي تشمل املساعدات املالية امل
 ختتاره املؤسسة بكل حرية.

حتضر يف فرتة زمنية قصرية حيث يقتصر برنامج التأهيل على املساعدات غري املادية  املؤسسة،الدراسة املقدمة من قبل وهي  الدراسة المخففة:** 
 فقط (تكوين، دراسات، مساعدات تقنية، برجميات...اخل)، وتتم يف أجل أقصاه أربعة أسابيع.

1 Etat des lieux et perspectives des mise a niveau des entreprises industrielles, Ministère de 
l’industrie et de la promotion des investissements, Algérie, juin 2011,P P  02,03.   
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 : حصيلة مرحلة التشخيص االستراتيجي)12( رقم الجدول
 المؤسسات الخاصة العمومية ؤسساتالم العدد اإلجمالي طلبات المؤسسة

 245 254 499 الطلبات المتلقاة
 237 254 491 الطلبات المعالجة
 187 168 355 الطلبات المقبولة

 50 86 136 الطلبات المرفوضة
Source : Etat des lieux et perspectives des mise a niveau des entreprises industrielles, Ministère de 

l’industrie et de la promotion des investissements, Algérie, juin 2011, P 02. 

مؤسسة  245مؤسسة عمومية، و  254طلب االخنراط يف الربنامج مؤسسة  499لقد قدمت  

مؤسسة عمومية  168مؤسسات يف طور املعاجل، فتم قبول  08مؤسسة و بقيت  491مت معاجلة  خاصة، أين

ض طلبات فطلب، ويعود السبب الرئيسي لر  245مؤسسة خاصة من أصل  187طلب، و 254من أصل 

ن العديد من املؤسسات إىل وضعيتها املالية، أين تعاين من إختالالت مالية جتعلها غري معنية باالستفادة م

 برنامج التأهيل.

 مرحلة تنفيذ مخطط التأهيل: .2

 من خالل اجلدول املوايل ميكننا مالحظة النتائج املتعلقة مبرحلة تنفيذ املخطط

 : حصيلة مرحلة تنفيذ مخطط التأهيل)13(رقمالجدول 

المؤسسات  المجموع وضعية الملفات
 العامة

المؤسسات 
 الخاصة

 مالحظات

 بقيت مؤسسة واحدة قيد االنتظار 98 107 205 الملفات المقدمة
مؤسسة لالستفادة من مساعدات صندوق  199مت قبول  97 107 204 الملفات المعالجة

 طلبات. 05ترقية التنافسية الصناعية و مت رفض 
المؤسسات 
 المستفيدة

مؤسسة من خمطط التأهيل بينما اقتصرت  175استفادت  97 102 199
 فقط. مؤسسة على الدراسة التشخيصية 24

Source: Etat lieux et perspectives de la mise à niveau des entreprises industrielles, op,cit,p02 

 

 97مؤسسة عمومية و  102مؤسسة، منها  199فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التأهيل فقد مت قبول 

من إمجايل  لالستفادة من املساعدات املالية املقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية مؤسسة خاصة

مؤسسة) مقارنة بامللفات املقبولة 355(مؤسسة، و ميكننا تفسري العدد القليل من املؤسسات املعروضة  204

املسجلة يف معاجلة طلبات  تإىل قصر آجال التسجيل و إمتام امللفات من طرف املؤسسات، إضافة إىل التأخريا
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مؤسسة فقد استفادت  199احلصول على القروض من طرف البنوك، ومن هذه املؤسسات املقبولة و هي 

 مؤسسة على الدراسة التشخيصية فقط. 24مؤسسة من كافة عمليات التأهيل بينما اقتصرت  175

هيل مل تتقدم بشكل قوي وذلك ر أن عمليات التأوعلى العموم نالحظ أن النتائج املتحصل عليها ترب 

كالشروط الواجب توفرها يف املؤسسة لالستفادة من برنامج   ،لبعض العراقيل والشروط اليت حالت دون ذلك

وبالتايل االستفادة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. و األسباب  ،تأهيل املؤسسات الصناعية

 :مهها يف األسباب التالية ختتلف من مؤسسة إىل أخرى ، ميكن إمجال أ

 تدهور احلالة املالية ملعظم املؤسسات الصناعية؛ -
 صعوبة وتعقد اإلجراءات للحصول على متويل خمططات التأهيل؛ -

 املنافسة يف القطاع غري الرمسي. -
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج :ثالثالمطلب ال

من أن الربنامج الوطين السابق الذي أطلق مل خيصص للمؤسسات الصغرية و املتوسطة بل  انطالقا

عامال، أعد هذا الربنامج من قبل وزارة املؤسسات الصغرية و  20أرسل للمؤسسات اليت ال يتعدى عدد عماهلا 

، جاء هذا 2001املتوسطة ليشمل املؤسسات الصغرية و املتوسطة املعرفة حسب القانون التوجيهي لسنة 

عامل، رمسيا انطلق هذا  250إىل  5اليت تشغل من الربنامج إذا كتكملة للربامج السابقة و يضم املؤسسات 

ف مايل و بغالمؤسسة صغرية و متوسطة،  6000تأهيل  بغيةملدة ستة سنوات،  2007الربنامج يف فيفري 

  1 .سات الصغرية و املتوسطة مليار دينار، و يتم متويله من طرف صندوق تأهيل املؤس 6قدر ب 

 إمكانيات متتلك اليت املؤسسات ختص الربنامج ا هذاهب جاء اليت التأهيل عملية أن إىل اإلشارة جتدر و

  .اإلقليمية أو احمللية األسواق يف حصة اكتساب و النمو على تساعد معتربة

 .إليها يرمي التي األهداف و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج وضع أسباب -1

 :البرنامج وضع أسباب -1-1

 :2برنامج خاص بتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل ما يلي لوضع الرئيسية األسباب تعود

                                                           
1 Lamia Azouaou, Nabil, Ali Belouard, la politique de mise a niveau des PME algériennes : 
enlisement ou nouveau depart ?, VIème colloque international, 21,23 juin 2010, hammamet, 
Tunisie, p 09.   
2 Etude de faisabilité du programme national de mise à niveau de la PME, Ministère de la PME 
et de l’Artisanat, Algérie, Octobre 2003, p04. 
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 املؤسسات نسيج من % 97 متثل اليت و عامال، 20 من أقل تستخدم اليت باملؤسسات التكفل قصد -

 هلذا الرمسي االنطالق مت ،السابقة التأهيل مجراب خالل من بالتكفل حتظى مل حيث اجلزائرية املتوسطة و الصغرية

 . التحسيسية و اإلعالمية مجاالرب  تنفيذو هذا بعد 2007 فيفري 25 يف الربنامج

 املؤسسات على حيتم اجلمركية احلواجز تفكيك و اخلارجية األسواق على االنفتاح لسياسة ئرزااجل انتهاج -

 و التسيريي و التكنولوجي مبستواها االرتقاء القطاعات مجيع إىل تنتمي اليت اجلزائرية املتوسطة و الصغرية

 .مساندهتا و لدعمها مجراب تصميم يتطلب ما هذا و التنظيمي

 هذا يعرف أصبح كما وطين،ال االقتصاد يف األمهية بالغدورا  املتوسطة و الصغرية املؤسسات قطاع يلعب -

 ،تأهيلها و ترقيتها و املؤسسات هبذه االهتمام جيب لذا األخرية اآلونة يف سريعا وراتط القطاع

 الصغرية املؤسسات من معتربة جمموعة فقةرام إىل يسعى املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامجف

 املعايري مستوى إىل مستواها رفع خالل من التنافسية لقدرهتا ملموس بتحسني هلا السماح قصد املتوسطة و

 .مشجع حميط ضمن املستقبلية تنميتها على كذا و التسيري و للتنظيم الدولية

 :المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج أهداف -1-2

 :يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج أهداف تتمثل

 الدولية املعايري حتقيق و تنافسيتها، بتحسني هلا السماح هبدف املتوسطة و الصغرية املؤسسات  قيادة -

 املستقبلية؛ تنميتها تقوية لغرض والتسيري للتنظيم

 على التنافسية و واألسواق والتقنيات التطورات يف التحكم على قادرة واملتوسطة الصغرية املؤسسات جعل -

 1؛االبتكار و السعر ،اجلودة مستوى

 القروض؛ حجم و التنظيم حيث من التمويل حتسني -

 . املستمر التكوين بواسطة البشري املال رأس  ترقية -

 ة،املتوسط و الصغرية املؤسسات تعرتض اليت العقبات إزالة -

 2ضع خمطط أعمال لتطوير تنافسية املؤسسات اجلزائرية الصغرية و املتوسطة،حتديد وو  -

 ،اجلامعات و التطوير و البحث مراكز و املؤسسات بني التعاون أمام احلواجز زالةإ -

                                                           
1Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne ( ce que vous devez savoir), 
Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Algérie, octobre 2005, p 34. 
2 Etude de faisabilité du programme national de mise a niveau de la PME, Op cit P 05. 
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حتليل فروع النشاط و ضبط إجراءات التأهيل للواليات حبسب األولوية عن طريق إعداد دراسات عامة كفيلة  -

بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل والية و كل فرع نشاط و سبل دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 بواسطة تثمني اإلمكانيات احمللية املتوفرة.

 و احمللى املستوى على مستدامة اقتصادية) – اجتماعية ( تنمية حيقق أن الربنامج هذا من وينتظر  

 مضافة قيم وإنشاء مفتوح، سوق يف تنافسية قدرة ذات واملتوسطة الصغرية املؤسسات من نسيج بواسطة اجلهوي

 التنظيمي الضعف من والتقليل احملروقات، خارج الصادرات وتطوير دائمة، شغل مناصب وتوفري جديد،

 .الرمسي غري االقتصاد حدة من والتقليل واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات

نذكرها إيفاء جمموعة من الشروط  لالستفادة من الربنامج على املؤسسةشروط االستفادة من البرنامج:  -1-3

 1 يف النقاط التالية:

 أن تكون املؤسسة جزائرية و هلا نشاط على األقل ملدة سنتني؛ -

 انتماءها لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛  -

 أن يكون هلا هيكل مايل متوازن، -

 صدير منتجاهتا و خدماهتا؛املؤسسات اليت هلا القدرة على ت -

 املؤسسات اليت متتلك قدرات تنموية أو هلا معايري التنمية التكنولوجية. -

 تطبيقه تجراءاإ و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج محاور -2

 .المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج محاور -2-1

الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة أربعة حماور أو جوانب رئيسية هي كما  يشمل

  : 2يلي

 : من خالل حتليل قطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة املعنية بالتأهيل؛الجانب القطاعي -

: من خالل توحيد املعايري واملقاييس للواليات ذات األولوية، حيث ميس الربنامج يف اإلقليميالجانب  -

 واليات يرتكز فيها أكرب عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ 10املرحلة األوىل 

                                                           
تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومعوقاتها في الجزائر، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات مقومات بابا عبد القادر،  1

 .148، ص 2006أفريل  18، 17جامعة الشلف، يومي  الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية،
2Lamia Azouaou, Nabil, Ali Belouard, la politique de mise a niveau des PME algériennes : 
enlisement ou nouveau départ ?, Op cit, p10. 
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 : من خالل حتسني احمليط املؤسسايت، وهياكل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛جانب المحيط -

 : من أجل حتسني تنافسيتها، وجعلها يف املستوى املطلوب.جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 آليات سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 2-2

متـــر عمليـــة التأهيـــل يف هـــذا الربنـــامج مبجموعـــة مـــن املراحـــل ال ختتلـــف إجراءاهتـــا عـــن كغـــريه مـــن الـــربامج 

 سسات الصناعية كالتايل:إجراءات تأهيل املؤ 

ــــة لتطــــوير المؤسســــات الصــــغيرة و  - ــــة الوطني اتصــــال صــــاحب المؤسســــة الصــــغيرة و المتوســــطة بالوكال

تتحقق الوكالة من مطابقة شـروط قابليـة املؤسسـة لالسـتفادة مـن الربنـامج،  :من أجل طلب االستفادة المتوسطة

 بعد مأل املؤسسة لبطاقة تعريفية ووضع امللف التنظيمي التايل:

  نسخة من السجل التجاري للمؤسسة؛ 

  نسخة من شهادة التسجيل اجلبائي؛ 

  نسخة من شهادة الصندوق الوطين لضمان األجراء؛ 

  ني الفارطتني.حصيلة ميزانية السنت 

العام لوضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسـطة و إعـداد خطـة التأهيـل مرحلة التشخيص االستراتيجي  -

ينجــز التشــخيص بغيــة التعــرف العميــق علــى املؤسســة ومــن مث إعــداد خمطــط تأهيلهــا، الــذي  و مخطــط التمويــل:

يأخــذ شــكل اســتثمارات ماديــة و غــري ماديــة يــتم تنفيــذها حســب أولويــات املؤسســة. كمــا يســمح خمطــط التأهيــل 

صـد اجنــاز بتنفيـذ جممـوع األنشـطة الضـرورية حبسـب طلـب املؤسسـة و قـدرهتا علـى اسـتيعاب عمليـات التنفيـذ، و ق

عمليـــات التشـــخيص األويل و التشـــخيص تقـــوم الوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير املؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة بتشـــكيل 

 ملف خاص باخلرباء و مكاتب الدراسات.

 تبني برنامج التأهيل من طرف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛ -

املؤسســات الصــغرية و املتوســطة انطــالق املهمــة  الوطنيــة لتطــويرتقــرر الوكالــة تنفيــذ و متابعــة خطــة التأهيــل:  -

 حبضور اخلرباء و صاحب املؤسسة املعنية بالتأهيل، كما تقوم الوكالة مبتابعة و مراقبة العملية

 1تكون كالتايل:تتمثل املساعدات املالية املقدمة يف إطار الربنامج منح المساعدات المالية:  -

 %100  دج؛600.000من تكلفة التشخيص االسرتاتيجي يف حدود 

                                                           
1 http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/mise_a_niveau_des_pme.pdf 
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 %100 من تكلفة االستثمارات الغري مادية؛ 

 20% ؛من تكلفة االستثمارات املادية 

 مليون دج ( استثمارات مادية و غري مادية). 05و يقدر املبلغ األقصى لتمويل خطة التأهيل ب 

 المتوسطة:البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و  نتائج -3

لتأهيل املؤسسات اليت تبني نتائج تطور الربنامج الوطين  من خالل الوثائق املقدمة من قبل الوكالة الوطنية و

 :. كانت النتائج كالتايل 30/06/2016حىت تاريخ  الصغرية و املتوسطة

املتوسطة خص مع خمططات التأهيل من قبل للمؤسسات الصغرية و شتقرير م 807استقبلت الوكالة  

 الراغبة لالستفادة من الربنامج و اليت وضعت على مستوى الوكالة و التقارير كانت موزعة كالتايل:

 تقرير معاجل من قبل الوكالة و جلنة املعاينة و مت املصادقة عليه. 768 -

 تقرير يف إطار املعاجلة و املعاينة. 39 -

 للوكالة .و اجلدول املوايل يبني وضعية التقارير الواردة  

 وضعية التقارير المستقبلة:  )14( رقم الجدول
 ٪100 807 عدد التقارير الواردة
 94.80 768 عدد التقارير املعاجلة

 5.20 39 عدد التقارير يف إطار املعاينة و املعاجلة
Source: Agence Nationale de Développement des Petite et Moyenne Entreprise, 

juin 2016,p 6. présentation et plan D’action de l’ANDPME,, ATOUSPME 
 

 :تقرير اليت عوينت من قبل اللجنة املتخصصة مت 768من بني ف 

 تقرير. 646املصادقة على   -

 املوضوعة و كانت ناقصة. طتقرير مت رفضه و ذلك الن امللفات مل تستجب للشرو  122 -

 .املقبولة حسب حجم املؤسسةو يف اجلدول املوايل سنالحظ عدد التقارير 
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 حسب حجم المؤسسة المقبولة عدد التقارير )15(الجدول 
 ٪النسبة  عدد التقارير  نوع المؤسسة
 27.63 178 مؤسسة صغيرة

 56.52 364 مؤسسة متوسطة 
 15.83 102 مؤسسة صغيرة جدا

 ٪100 644 المجموع
Source: Agence Nationale de Développement des Petite et Moyenne Entreprise, 

ATOUSPME, présentation et plan D’action de l’ANDPME, juin 2016,p 6. 

  الربنامجمن خالل اجلدول نالحظ أن املؤسسات املتوسطة احلجم كان هلا حظ أوفر يف االستفادة من  

 %63،27بنسبة ؤسسات الصغرية تليها امل من جمموع التقارير املدروسة و املقبولة، %52،56هذا بنسبة  و

 .%83،15بنسبة  الصغرية جداو يف األخري املؤسسات مث ،

خصة و املقبولة من قبل الوكالة حسب قطاعات شو يف اجلدول املوايل سنالحظ توزع التقارير امل  

 اإلنتاج:

 لكل مؤسسة اجاإلنتخصة و المقبولة من قبل الوكالة حسب قطاعات شالتقارير الم: )16( الجدول
خصة الواردة مع شالتقارير الم قطاع اإلنتاج

 مخططات التأهيل
التقارير المعالجة و المقبولة 

 من قبل الوكالة 
 %النسبة 

 4.81 31 37 المواد الغذائية
 20.65 133 164 الصناعة

 60.09 387 488 البناء و األشغال العمومية
 0 0 2 الصيد

 2.17 14 17 السياحة و الفندقة
 9.62 62 79 الخدمات 

 2.63 17 20 النقل
 100 644 807 المجموع

 
Source: Agence Nationale de Développement des Petite et Moyenne Entreprise, ATOUS PME, 

présentation et plan D’action de l’ANDPME, juin 2016,p 7. 
 

البناء و قطاع  استوىل احلصص توزعت على املؤسسات حبيث أنمن خالل اجلدول املوايل نالحظ        

 20.65يليه قطاع الصناعة بنسبة  ،من التقارير الواردة ٪60.09بنسبة  األسدحصة األشغال العمومية على 
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، 2.63٪مث قطاع النقل بنسبة ، ٪4.81بنسبة املواد الغذائية  مث قطاع،  ٪ 9.62مث قطاع اخلدمات بنسبة  ٪

 و يف األخري قطار الصيد و الذي مل يستفد من هذا الربنامج.، ٪2.17السياحة و الفندقة بنسبة مث قطاع 

و يف اجلدول املوايل سنالحظ تطور التقارير الواردة لالستفادة من الربنامج عرب السنوات و حسب  

 املالحق التابعة للوكالة. 

 المالحق التابعة للوكالة.و حسب  طور التقارير الواردة عبر السنواتت: )17( الجدول
 %النسبة  اجملموع 2016 2015 2014 2013 2012 

 34.57 279 22 75 87 78 24 اجلزائر
 16.27 212 43 69 62 64 2 سطيف

 19.70 159 15 42 38 72 1 عنابة
 11.15 90 7 15 24 39 12 وهران
 1.73 14 1 4 4 3 3 غرداية
 100 807 88 205 215 256 42 اجملموع

Source: Agence Nationale de Développement des Petite et Moyenne Entreprise, 
ATOUSPME, présentation et plan D’action de l’ANDPME, juin 2016,p 8. 

 
 املؤسسات عدد يف األول املرتبة يف هي اجلزائر ملحقة أن أعاله اجلدول خالل من مالحظته ميكن ما

 تليها ،املنخرطة املؤسسات جملموع نسبةالب % 34.57 بنسبة هذا و ،الربنامج من لالستفادة ملفاهتا قدمت اليت

 .اجملموع من % 50 من أكثر متثالن امللحقتني هذه و % 26.27 بنسبة سطيف ملحقة

 الشراكة األجنبيةفي إطار الجزائرية : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبحث الثالث

 أساسا املبين اإلنتاجي القطاع ضعف إىل راجع وهذا كبريا تأخرا يف اجلزائر يشهد  تأهيلال  برنامج إن

 مصادر يف هناك تنوع ،فال يوجد اجملال هذا يف األجنبية االستثمارات من نسبة اكرب حيث احملروقات قطاع على

 التشريع وضعف احملروقات قطاع على كلية معتمد ريعي بلدة اجلزائر يبقي مما األجانب املستثمرين جذب

، إال أن اجلزائر قد استفادت من جمموعة من برامج البنكية املنظومة وثقل الدويل التحكيم جمال يف اجلزائري

الدعم يف إطار الشراكة األجنبية، تعمل على تأهيل مؤسساهتا الصغرية واملتوسطة حىت متكنها من املنافسة على 

 من خالل هذا املبحث: هدراجاملستوى الدويل، وهذا ما سيتم است

 



 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل الشراكة األجنبية                          الفصل الرابع 
 

162 
 

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدعم و تطوير يجزائر  -التعاون األورو برنامج تقديم :األولالمطلب 

ED/PME (ميدا) :  

تعيش اجلزائر اليوم مرحلة جديدة من خالل التوقيع على اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب، و هذا 

جولة انتهت بالتوقيع النهائي  17املفاوضات الصعبة و العسرية و اليت دامت نتاج جلهود أربع سنوات من 

 .2005أفريل26، و صودق عليه من طرف اجمللس الشعيب الوطين يف 20021أفريل  22بتاريخ

 : ED/PMEميدا التعريف ببرنامج  -1

التبادل احلر بني الدول إنشاء منطقة قصد يعترب برنامج ميدا األداة االقتصادية لالحتاد األورويب،       

املؤسسات  لدعم 20122 – 2010يف االحتاد األورويب و دول البحر األبيض املتوسط يف آفاق  األعضاء

جزائرية اليت دخلت حيز التنفيذ يف الفاتح -، وقد جاء هذا الربنامج يف إطار الشراكة األورو الصغرية واملتوسطة

، وقد جاء برنامج دعم  2005 للمؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطةهبدف رفع القدرة التنافسية من سبتمرب 

PME  :اجلزائرية باسمEuro-Développement PME/EDPME 

لقد خصص قرار برشلونة يف إطار الشراكة املالية آلية متويلية قصد تعزيز التعاون املايل عن طريق القروض       

) و املساعدات املالية املمنوحة من ميزانية االحتاد األورويب و BEIلالستثمار(املمنوحة من طرف البنك األورويب 

) الذي يعترب اآللية MEDAمتوسطية ميدا ( -يف هذا اإلطار مت اعتماد برنامج أو صندوق دعم الشراكة األورو

 األوريب.من طرف اجمللس  1996جويلية  23مت إنشاءه خالل  ،األساسية لتمويل الشراكة األورو متوسطية

يهدف إىل تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ،برنامج ميدا عبارة عن برنامج للمساعدات املالية   

إىل حتقيق غايات أمهها إطالع مدراء املؤسسات بتحديات السوق و دفعهم إىل اعتماد طرق اخلاصة، يسعى 

 .2007و امتد إىل غاية  2002انطلق تنفيذه سنة  مثلى يف التسيري،

 

 

 

                                                           
1  Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne – ce que vous devez savoir 
,Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Algérie, octobre 2005 , p 10 . 
2 Commission Européenne, UGP, Note d’information sur le programme MEDA d’appui aux 
PME/PMI, journée d’information sur les programmes d’appui organisée par le Ministère de la 
PME/PMI, 29 avril 2002, ISGP. 
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 1قدرت ب : المعطيات المالية للبرنامج:  -

 

عامال و أكثر، و اليت  20اليت تشغل املؤسسات الصغرية و املتوسطة الفئة المستهدفة من المؤسسات:  -

 2مؤسسة صناعية خاصة. 2150من جمموع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و تقدر ب   %3.3متثل 

  3:الشروط التالية تستويف حيب على املؤسسات الراغبة يف االستفادة من الربنامج أن كما
 ،األقل على سنوات 3 ملدة نشاط لديها -
 ، دائم عامل 20 األقل على تشغل -
 ،CNASاالجتماعي الضمان صندوق وكذا اجلبائي الصعيد على منظمة تكون أن -
 ،اجلنسية جزائري معنوي أو طبيعي شخص باسم االجتماعي رأمساهلا من % 60 األقل على حفظ -
 وحدة قبل من يسري ،(أوروبيني 4 جزائريني، 21 ) خبري 25 من مكون دائم عمل بفريق الربنامج ينشط -

 بالعاصمة الربنامج تسيري
 تتمثل جماالت عدة يغطي أنه كما سطيف)، وهران، غرداية، عنابة، (اجلزائر، جهوية فروع 5 إىل باإلضافة -

 مراقبة واحملاسبة، املالية اإلنتاج، البشري، املوارد تسيري والتنظيم، اإلدارة االسرتاتيجي،التسويق، التطوير :يف
 .التسيري

 
 
 
 

                                                           
1Rencontre technique, clôture du programme Euro Développement PME, Alger, le lundi 10 
décembre 2007, Amphithéâtre CERIST, p02.  
2 Des résultats et une expérience a transmettre, Algérie-Décembre 2007, Euro Développement PME, p03. 

 .136ص  مرجع سبق ذكره، ،"ميدا لبرنامج تقييمية دراسة "والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل أمحد، غدير سليمة 3 

 
 امليزانية املدفوعة من قبل املفوضية األوروبية -
امليزانية املدفوعة من قبل وزارة املؤسسات  -

 الصغرية و املتوسطة.
املسامهة املتوقعة من املؤسسات الصغرية و  -

 املتوسطة املستفيدة من الربنامج.
 امليزانية اإلمجالية املتوقعة للربنامج.                  -

 
 أورو 57.000.000

 
 أورو 3.400.000

 
 أورو 2.500.000

 أورو 62.900.000
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  أهداف البرنامج: -2

 اخلاص للقطاع التابعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية وحتسني تأهيل إىل أساسا الربنامج يرمي 

 :يف تتمثل إليها يصل أن الربنامج من يتوقع النتائج من مجلة وضع مت فقد املسطر، اهلدف حتقيق وقصد فقط،

 املتغريات مع التأقلم على قادرة وجعلها اخلاص القطاع من توسطةامل و صغريةاملؤسسات ال قدرات حتسني -

 ،اجلزائري لالقتصاد واملنتظرة اجلديدة

 ،االقتصادية املعلومات إىل املؤسسات هذه وحصول وصول ظروف حتسني -

 ،املناسبة التمويل مصادر إىل الوصول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مساعدة -

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع مباشرة املعنية واهليئات اجلمعيات ودعم مساعدة -

 :برنامج ميدا محاور -3

يرتكز برنامج ميدا لدعم تطوير وتأهيل املؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة على ثالثة حماور رئيسية 

 1 :وهيقصد وصوله إىل األهداف اليت يرمي هلا، 

 :تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

اإلسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية  التموضع وينتظر من الربنامج تنفيذ إجراءات تغطي أوال التشخيص   

و املتوسطة من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها يف كل عناصر التسيري:اإلنتاج، التمويل، تسيري املخزونات، 

التسويق، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، املوارد البشرية، التكوين، نظم املعلومات واالتصاالت، 

وجيا، شهادات اجلودة وغريها من األمور، كما يهدف الربنامج إىل حتسني مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء التكنول

وعمال هذه املؤسسات عرب دورات تكوينية مناسبة، وتقدمي الدعم لكل اإلجراءات اليت متكن املؤسسات من 

 متطلبات اقتصاد السوق. التوصل إىل املعلومة من خالل شبكة معلومات وطنية ملساعدهتا على التأقلم مع

 :تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةو دعم  -

ويكون من خالل وضع وتنفيذ عقود الشراكة مع املؤسسات املالية من أجل مساندة ودعم املؤسسات   

 .عم املؤسسات املالية يف نشاطاهتااليت تدخل يف نشاطات التأهيل والتطوير إضافة إىل د

 
 
 

                                                           
1 Mustapha Benbada, la Mise à Niveau des PME/PMI, Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise  
et de l’Artisanat, Novembre 2006.p 08. 



 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل الشراكة األجنبية                          الفصل الرابع 
 

165 
 

 :الصغيرة والمتوسطةدعم محيط المؤسسات  -

دف إىل هتيف إطار تلبية حاجيات وانشغاالت املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مت وضع إجراءات 

 حتسني حميط املؤسسات وذلك بدعم :هيئات الدعم العمومية واخلاصة، مجعيات أرباب العمل ، الفضاءات

 هد العمومية واإلدارات املركزية.الوسيطية، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، املعا

 1يستفيد من الربنامج كل من:  من البرنامج: ةالمستفيدالجهات  -4

 لإلنتاج اخلاصة املؤسسات هبا ويقصد : للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخواص األعوان -4-1

 والصناعات الصيدلة-مواد االجناز -الغذائية الصناعات-: التالية القطاعات متارس نشاطها يف واليت الصناعي

اخلدمات  -السلع املصنعة عامة -األلبسة وصناعة النسيجية الصناعات- واجللود األحذية صناعة - الكيميائية

 .الزراعة، التجارة، البناء و األشغال العمومية و الري  قطاعات منه ويستثىن. املتعلقة بالصناعة
وك، املؤسسات املالية و املشرفني اخلواص البن المؤسسات المالية و المشرفين الماليين الخواص: -4-2

مجيعها هتدف إىل إنشاء و ترقية مؤسسات مالية جديدة متخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

أو كل أداة   ، رأس مال املخاطرة و الفوترةياإلجيار بصفة عامة، و باستخدام أدوات مالية جديدة مثل القرض 

 اختيارية للقرض البنكي املوجه هلذه املؤسسات. 

يدمج هذا الربنامج كل الوحدات العمومية واخلاصة اليت هلا مؤسسات و هيئات دعم المؤسسات:  -4-3

اإلدارات  -أجهزة الدعم التقين و التكنولوجي -القدرة على الرتقية و التأطري و املساندة حتت األشكال التالية:

بورصات املناولة و  -غرف التجارة و الصناعة -اهليئات العمومية خلدمة املؤسسات -قتصاديةاملركزية اال

 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات االقتصادية.  -مراكز و معاهد التكوين -مجعيات أرباب العمل -الشراكة

 العمليات التي يقوم بها البرنامج : -5

 الشكل على مالية مساعدات منح يتم، الربنامج نشاط جماالت ضمن تدخل اليت العمليات إطار يف    

 :التايل

 مسؤول هو هبا يقوم الذي أن باعتبار للمؤسسة بالنسبة جمانية فالعملية :مسبق بتشخيص األمر يتعلق عندما -

 .الرئيسي املقر مستوى على املتواجدين اخلرباء احد أو اجلهوي الفرع

 .املؤسسة عاتق على والباقي العملية تكلفة من % 80 الربنامج يتحمل ل:شام بتشخيص األمر يتعلق عندما -
                                                           

املتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات  جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"، -" أثر الشراكة األورو :نوري منري 1 
 . 10- 9، ص ص 2006أفريل   18-17الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
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 العملية تكلفة من % 80 الربنامج يتحمل ي:األساس أو الرئيسي النوع من تأهيل بعملية األمر يتعلق عندما -

 .املؤسسة عاتق على والباقي

 تكلفة من % 50 إىل % 30 من الربنامج يتحمل :الثانوي النوع من تأهيل بعملية األمر يتعلق عندما -

 .املؤسسة عاتق على والباقي العملية

 :كالتايل هي واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تأهيله يف الربنامج اهب  يهتم اليت احلاالت إن       

 .للمؤسسة واملرتقب املناسب االسرتاتيجي التموقع على الرتكيز مع املؤسسة منو إسرتاتيجية صياغة -

 .املؤسسة داخل التسويق وظيفة إدخال -

 .اجلودة على والرقابة الصيانة وظيفيت بإدخال اإلنتاجية الوظيفة تأهيل -

 .التنظيم على بالرتكيز للمؤسسة اإلدارية الكفاءة من الرفع -

 .حقيقية املعلومات تقدمي ضرورة على الرتكيز مع واحملاسبية املالية بالوظيفة االهتمام -

 .التسيري مراقبة بوظيفة اهتمام -

 املخازن؛ إدارة على الرتكيز مع واملشرتيات التموين بوظيفة االهتمام -

 .الصادرات ترقية -

  مسار عملية التأهيل ضمن برنامج ميدا:

املتبعة يف عملية التأهيل، تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة الراغبة يف  كسابقتها من اإلجراءات 

تشخيص أويل جماين من قبل خرباء من الربنامج، يتم من خالله حتديد ثالثة  بإجراء االستفادة من برنامج ميدا 

   1نقاط رئيسة:

 التعرف على املؤسسة عن قرب (نشاطها، عدد عماهلا، إطاراهتا، سوقها،...) -

 التعرف على رئيس املؤسسة ألنه مفتاح العبور ملعرفة ثقافة املؤسسة، -

 التعرف على إشكالية تنمية املؤسسة. -

ذلك يقوم اخلرباء بتشخيص معمق مقرون بنشاط تأهيل أويل شرط أن يكون مبسط و له أثر، بعد  

وهذا ملا له من أثر إجيايب على زيادة إقناع رئيس املؤسسة بفائدة التأهيل، لإلشارة هنا أن املؤسسة تساهم ب 

 من تكلفة نشاطات التأهيل. %20من التكلفة اإلمجالية للتشخيص وكذا  20%
                                                           

  .137ص  ،سبق ذكره،مرجع "ميدا لبرنامج تقييمية دراسة "والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ،سليمة غدير أمحد1 
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يام بعملية التشخيص و التعرف على املؤسسة عن قرب و حتديد نقاط القوة و نقاط الضعف و بعد الق 

الفرص و التهديدات، ومعرفة األسباب احلقيقية للمشكل الذي تعاين منه املؤسسة، يتم حتديد النشاط التأهيلي 

،..اخل، وهذا ، التمويليري، التساإلنتاجيف التسويق،  املناسب (حسب نوع املشكل) من قبل خرباء خمتصني سواء

يف ملف مدروس و حمدد بدقة للتكاليف و املهام الالزمة للعملية، ويسمى هذا امللف مبلف املصطلحات 

 املرجعية.

ومن هنا يقوم اخلبري و احملدد ضمن شروط (املستوى التعليمي، اخلربة، الكفاءة...) بدورات تكوينية  

ع املشكل الذي تعاين منه املؤسسة، كما ميكن أن تكون  ولرئيس املؤسسة و فريق عمله و هذا حسب ن

 الدورات التكوينية مجاعية شرط أن تكون املؤسسات تعاين من نفس املشكل.

تضمن كل املعلومات اخلاصة هبا، وكذا عدد نشاطات التأهيل اليت يو هبذا يفتح ملف خاص بكل مؤسسة 

 قامت هبا.

  الصغيرة و المتوسطة الجزائرية:نتائج برنامج ميدا لتطوير المؤسسات  -6

ديسمرب  يفو إىل غاية �ايته  2002 سبتمربمتثلت النتائج احملققة من خالل هذا الربنامج منذ بدايته 

 فيما يلي: 2007

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنخرطة في برنامج التأهيل:  -أ

من   %32هذا العدد نسبة مؤسسة صغرية و متوسطة لالنضمام للربنامج، و ميثل  685تقدمت  

مؤسسة،  2150إمجايل عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تنشط يف القطاع الصناعي و اليت مثلت 

 حبيث كانت النتائج كما يلي:  وتعترب هذه النسبة ضعيفة نوعا ما
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مؤسسة 685من بين درجة تقدم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إجراءات التأهيل : )31( الشكل رقم  

 
Source :Rapport finale: Euro Développement PME, Programme d’appui au PME/PMI : des 
résultats et une expérience à transmettre, Ministère de la PME  et de l’Artisanat, Algérie, 
Décembre 2007, p 27. 

من إمجايل  %65مؤسسة ضمن إجراءات التأهيل مبا ميثل نسبة  445الفعلي ل لقد مت الدخول        

مؤسسة فقد ختلت عن الربنامج بعد قيامها بعملية التشخيص  179املؤسسات الراغبة يف الدخول للربنامج، أما 

د مؤسسة الباقية فق 61من إمجايل املؤسسات املنخرطة يف الربنامج، أما   %26األويل و هي متثل نسبة 

 477، وبلغت عمليات التشخيص %9شخصت بصفة �ائية و اقتصرت على هذه املرحلة مبا يعادل نسبة 

 2يلي: الربنامج إىل ما إجراءاتوتعود األسباب الرئيسية لتخلي باقي املؤسسات عن املواصلة يف  1عملية،

مراحل برنامج التأهيل، نظرا  عدم رغبة صاحب املؤسسة الصغرية و املتوسطة املعنية بالتأهيل يف مواصلة كامل -

لطول فرتة االجناز وعدم توفرهم على نظرة مستقبلية عن نتائج الربنامج (عدم القدرة على دراسة تقييم جدوى 

 املشاريع املتعلقة بربنامج التأهيل)؛

التأهيل (ما عدم مرونة اهلياكل الداخلية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة لتجاوزها املراحل األوىل من برنامج  -

 تكاليف التأهيل؛ قبل التشخيص و التشخيص النهائي)، حيث يفرض على املؤسسات املنخرطة دفع جزء من

                                                           
عدد ال -، جملة الباحث  II PME"سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج  "سهام عبد الكرمي،  1 

 .146 صاجلزائر،  ،2011/  09
 .146املرجع السابق، ص  2 

 
 

26% 

9% 65% 

وليتوقفت عند التشخیص األ % 26 صتوقفت عند التشخی % 9  جراغبة في الدخول للبرناام % 65    
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الصعوبات املالية اليت تعاين منها معظم املؤسسات الصغرية و املتوسطة، خاصة صعوبة احملافظة على التوازن  -

 املايل.

 وزعت هذه املؤسسات و عدد العمليات اليت قامت هبا حسب الشكل التايل: 

 مؤسسة 445: توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عدد العمليات على  )14(الشكل رقم 

 
 
source : Des résultats et une expérience a transmettre, Algérie-Décembre 2007, Euro 
Développement PME, p05. 

جتاوزت مرحليت مؤسسة صغرية و متوسطة  ) %92(  410حسب الشكل السابق نالحظ أن       

و هذا ما يعكس رغبة أغلبية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف القيام بعملية التأهيل، وإال لكانت التشخيص، 

مؤسسة أمتت مراحل  161ختلت عن العملية بعد انتهاء املرحلة األوىل (مرحلة التشخيص)، كما يالحظ أن 

 عملية التأهيل، يف انتظار أن يتضاعف العدد.

 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط:  -ب

  كما هو مبني يف اجلدول التايل:  حسب قطاع النشاطتوزعت هذه املؤسسات      
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 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط ):18الجدول (
من  عدد املؤسسات املستفيدة النشاط اخلاص باملؤسسةقطاع 

 الربنامج 
 %النسبة 

 28.98 129 الصناعات الغذائية
 17.97 80 الصناعات الكيميائية

 11.01 49 مواد البناء و صناعة الزجاج
 9.88 44 الصناعات امليكانيكية و التعدين

 8.08 36 االكرتونيك و الكهرباء
 6.96 31 األلبسةالنسيج و صناعة 
 6.06 27 التعبئة و التغليف
 4.04 18 صناعات متنوعة

 2.92 13 اخلشب و صناعة األثاث
 2.92 13 خدمات هلا عالقة بالصناعة

 1.12 05 صناعة اجللود و األحذية
 100 445 اجملموع

 
Source: Rapport finale: Euro Développement PME, Programme d’appui au PME/PMI : des 
résultats et une expérience à transmettre, Ministère de la PME  et de l’Artisanat, Algérie, 
Décembre 2007, P29.   

 ما ميكن متثيله بيانيا خالل الشكل املوايل: وو ه

 : نسبة المؤسسات المستفيدة من برنامج ميدا حسب كل قطاع نشاط )15(الشكل 

 
Source: Rapport finale, Euro Développement PME, Programme d’appui au PME/PMI : des 
résultats et une expérience à transmettre, Ministère de la PME  et de l’Artisanat, Algérie, 
Décembre 2007, P29 
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وسطة اليت استفادت من خالل الشكل السابق نالحظ أن أغلب املؤسسات اجلزائرية الصغرية و املت من  

القطاعات التالية: الصناعات الغذائية، الصناعات الكيميائية، صناعة مواد البناء و الصناعات الربنامج تنشط يف 

، ويرجع سبب ذلك إىل مرونة و ديناميكية هذه القطاعات و مدى جتاوهبا مع ظاهرة انفتاح امليكانيكية والتعدين

السوق ملا تتميز به من منافسة شديدة خاصة من قبل منتجات الدول األوروبية و اآلسيوية داخل السوق احمللية 

، رغم أمهية هذا 1,12%و خارجها، كما نالحظ أن صناعة اجللود و األحذية حتتل املرتبة األخرية بنسبة 

القطاع واملنافسة الشديدة اليت يعرفها من قبل املنتجات األجنبية فعلى اجلهات املعنية به أن تأخذه بعني االعتبار 

 و تعمل على تطويره. 

 :الدعم المالي ليات التي قام بها البرنامج خارجالعم -ت

ت تعد أهم مطالب أصحاب إن حتسني اإلنتاج وطرق التسيري و تنظيم اإلدارة وجودة املنتجا

املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من برنامج التأهيل، باإلضافة إىل استعمال تقنيات التسويق احلديثة ، 

فقد وزعت عمليات التأهيل حسب النوع على  وذلك من أجل تطوير وترقية املؤسسات إىل املستوى املطلوب،

نشاطات تأهيل، وهناك من  3فهنالك من استفادت من  ،تأهيل عملية  896مؤسسة حيث أجنزت  445

 حسب الشكل التايل: ،و ميكننا توزيع عمليات التأهيل4استفادت من 

 م ص م 445: توزيع عمليات التأهيل خارج عمليات الدعم المالي ل )16(الشكل رقم 

 
 source : Rapport finale: Euro Développement PME, Programme d’appui au PME/PMI : des 
résultats et une expérience à transmettre , Ministère de la PME  et de l’Artisanat, Algérie, 
Décembre 2007, p05. 
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نالحظ أن أغلب عمليات التأهيل خصصت للتسيري ( تسيري اإلنتاج، تسيري  من خالل الشكل أعاله

أن املؤسسات ، وهذا ما يبني  % 22و التنظيم ب ،   %37اسرتاتيجي، تسيري املوارد البشرية) إذ قدرت ب 

و هذا الصغرية و املتوسطة يف حاجة إىل عمليات هيكلة للتسيري و اإلنتاج من أجل الرفع بسرعة من إنتاجيتها، 

أل�ا الزالت يف طور النمو، و عند االنتهاء من هاتني الوظيفتني فإن مسؤويل املؤسسات سوف يكون يف 

، كما مست العمليات وظائف أخرى مثل مقدورهم االهتمام بتطوير و تنمية مؤسساهتم يف اجملاالت األخرى

 بالتايل من تنافسية املؤسسات. التسويق، اجلودة و الصيانة، و كل ما ميكنه الرفع من جودة املنتوج و

 1 إىل مجلة من العراقيل متثلت يف: لقد تعرض الربنامج العراقيل التي تعرض لها البرنامج :

لقد أمضت اجلزائر ممثلة بوزارة الشؤون اخلارجية مع املفوضية األوروبية على التأخر في االنطالق:  -

ضمن اتفاقية اإلطار، إال أنه مل يدخل حيز  1998(ميدا) يف شهر جويلية من سنة   ED/PMEبرنامج

مؤسسة صغرية و متوسطة صناعية  20، حيث كان على اتصال ب 2000التنفيذ إال يف شهر سبتمرب من سنة 

 ، باإلضافة إىل2002منهم فقط وهذا إىل غاية جويلية  09خاصة جزائرية، وكلهم انسحبوا ومل يبقى سوى 

و إذ قرب عليه أن حيكم عليه بالفشل إىل أن أتت اإلدارة ، تعاقب إدارتني لتسيري الربنامج خالل هذه املدة ذلك

من جمتمع املؤسسات ص و م الصناعية  %3الثالثة، حيث أعادت تقييم الربنامج، ووصلت إىل أن هذا اهلدف (

ندرج ضمنه هدف سنوي غايته الوصول مؤسسة فقط، و ي 400اخلاصة) ال ميكن الوصول إليه، وحددت هدف 

مؤسسة، وهذا كان حافزا النطالق الربنامج جمددا يف تنفيذ نشاطاته بشكل حسن، وأخريا وصلوا إىل حنو  80إىل 

) كان له هو اآلخر 2005، كما أن تأخر دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ (سبتمرب  )2007( ديسمرب  445

 أثر سليب على الربنامج.

مل يكن املعىن احلقيقي ملفهوم التأهيل واضحا لدى  وضوح الصورة في نظر رؤساء المؤسسات:عدم  -

رؤساء املؤسسات الصغرية و املتوسطة الصناعية اخلاصة اجلزائرية، باإلضافة إىل صعوبة إقناعهم بأمهية التأهيل 

األيام التحسيسية، لوحات ن، بسبب عدم وجود أدوات إعالمية حتسيسية فعالة و مكثفة ( االنرتنيت، التلفزيو 

إشهارية...)، حيث أن أغلب املؤسسات ال يدركون بالتفصيل التحوالت اجلديدة اليت يشهدها االقتصاد الوطين 

  إلنشاء منطقة تبادل حر.

ال تكفي إجراءات التأهيل وحدها لتنمية و  عدم أداء الهيئات الممثلة و الداعمة للدور المنتظر منها: -

افسية القطاع الصناعي اخلاص، دون وجود حميط اقتصادي و سياسي و اجتماعي مساعد و تطوير قطاع تن
                                                           

 .137مرجع سبق ذكره،ص ،"ميدا لبرنامج تقييمية دراسة "والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل سليمة غدير أمحد، 1 
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مشجع على ذلك، و من بينها اهليئات املمثلة و كذا الداعمة و اليت ال تلعب الدور املنتظر منها بشكل فعال، 

اقتناعها بفائدة و  وهذا بتحسيس مؤسساتنا مبا حييط هبا من حتوالت اقتصادية جديدة، والذي يؤدي إىل زيادة

 أمهية عملية التأهيل.

 : ED/PMEفمن مما سبق و من الدراسات السابقة يف اجملال الحظنا أن برنامج 

كان اهلدف منه هو مجع و حتليل أكرب قدر ممكن من املعلومات للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من أجل  -

 نوع و عمليات التأهيل الواجب القيام هبا،تكوين قاعدة بيانات و القيام مبختلف االستقصاءات و حتديد 

على العموم حقق برنامج التعاون األورويب اجلزائري لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة  -

 445ئدة اعملية تأهيل) لف 896عملية تشخيص و  477عملية (  1373نتائج حسنة متيزت بتحقيق 

مع العلم أن كل عملية تشخيص كانت تتم من ، 2007ىل غاية إ 2002مؤسسة خالل الفرتة املمتدة من 

متكنهم من تسيري  قبل خبريين خبري حملي و آخر أجنيب، و هذا ما زاد اخلرباء اجلزائريني خربة يف جمال التأهيل

 .برنامج التأهيل الوطين

بأهم املشاكل املتوسطة، حيث تكفل  يعترب هذا الربنامج فرصة لتحسني تنافسية املؤسسات الصغرية و -

والنقائص اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من حتسني أساليب اإلدارة والتسيري وتدريب املوارد 

 .  نظم اجلودة والتسويق وإدخالباإلضافة إىل تطوير تقنيات اإلنتاج  ،البشرية

  خاصة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة اجناز قاعدة بيانات  من ) مكن1(ميدا  EDPMEبرنامج  -

 يف تنفيذ برناجمها. (ANDPME)ستساعد و تسهل على الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 التأثري هذا يتجسد كان لعمليات التأهيل اليت قدمها هذا الربنامج أثر كبري على تطور املؤسسات املستفيدة، -

 على يساعد هذا كل ،املوظفني إشراك وإدارهتا، املؤسسة وتنظيم اإلداري، التطور يف رئيسي بشكل اإلجيايب

 .ديناميكية أكثر ؤسسةامل جعل

التأهيل على  بأن برنامج نامجرؤساء املؤسسات اليت استفادت من هذا الرب أغلب  عنيرى خرباء الربنامج  -

 العموم يليب حاجات و أهداف املؤسسات الصغرية و املتوسطة.

السـيد مصـطفى بـن بـادة فـإن االحتـاد األورويب أشـاد بنجـاح سابقا و يف األخري وحسـب تصـريح وزيـر القطـاع  -

 .2 برنـامج ميـدا األول، األمـر الـذي شـجع علـى الـدخول يف برنـامج ميـدا

 

 



 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل الشراكة األجنبية                          الفصل الرابع 
 

174 
 

برنامج االتحاد األوروبي لدعم تكنولوجيا المعلومات و االتصال في المؤسسات الصغيرة  :نيالمطلب الثا

 :)2( ميدا و المتوسطة الجزائرية

 تقديم البرنامج: -1

، جاء إدراكا ألمهية املؤسسات الصغرية و 1بعد االنتهاء من برنامج ميدا  ،2ميدا جاء هذا الربنامج

برنامج إضايف واستكمايل ملبادرة كما أنه ،  1املتوسطة و رغبة يف تعزيز األهداف اليت جاء هبا الربنامج األول ميدا

سياسات الدولة يف حتسني تنافسية املؤسسات الوطنية، وحتسني اجلودة والظروف املالئمة خللق مراكز تقنية يف 

 03جاء الربنامج يف  . طات االقتصادية، وكذا املسامهة بصفة إضافية يف دفع وترية االقتصاد الوطينفروع النشا

 44ة إمجالية قدرت ب على ميزانيالربنامج صل حت 2014سبتمرب  02و هو ممتد إىل غاية  2008مارس 

، مليون يورو) 04ب مليون يورو بينما تساهم اجلزائر 40( حيث تساهم املفوضية األوروبية ب رويو مليون 

كأولوية قصد السماح هلا بالتموقع بالسوق الداخلية  اجلزائرية املؤسسات املتوسطة إنتاجيةويرتكز على حتسني 

منوحة عرب االتفاقيات الدولية وانفتاح السوق العاملية، وهو ما والدولية أيضا، وبالتايل االستفادة من العروض امل

إال أنه تأخر الشروع يف تطبيقه إىل غاية .1يف جمال تأهيل املؤسسات اجلزائر التزم به االحتاد األورويب يف مرافقة

كما تضمن هذا الربنامج تدعيم مباشر للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من خالل مساعدهتا   2009ماي  05

لتكثيف استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، إىل جانب دعم اجلودة و النوعية يف إنتاجها من و مرافقتها 

 قياسة على مستوى تلك املؤسسات.خالل إرساء نظام اجلودة و ال

 2كما سيستفيد من هذا الربنامج كل من :

 وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار؛ -

 وزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال؛ -

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة؛ -

 .خمتلف الوكاالت و اهليئات اليت تعمل حتت إشرافهم -

 

 

 

                                                           
1 Rapport sur la coopération union européenne-Algérie , Appui aux PME/PMI et à la maitrise des 
technologies d’information et de communication (PMEII), édition juillet 2013,p20. 
2 Ibid,p 20. 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 لبرنامج: أهداف ا -2

 1 : يلييف ثالثة أهداف أساسية هي كما ميكننا تلخيص أهداف الربنامج 

 حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تسيريها؛  -

التنسيق واملرافقة من طرف اجلهات املعنية: وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ووزارة الربيد   -

 وتكنولوجيات اإلعـالم واالتصال؛ 

 .تأسيس نظام للجودة على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

 2 الهدف الرئيسي للبرنامج: -3

قصد قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و حتسني تنافسيتها  تطوير و عصرنةيهدف الربنامج إىل  

السماح هلا بالتموقع بالسوق الداخلية والدولية أيضا، وبالتايل االستفادة من العروض املمنوحة عرب االتفاقيات 

 .الدولية وانفتاح السوق العاملية

 :نشاطات البرنامج  -4

  : يغطي هذا الربنامج ثالثة نشاطات تتمثل فيما يلي  

الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل نقل املمارسات وأساليب التسيري احلديثة، وتقدمي  -

 الدعم التقين ودعم إرساء أنظمة اإلبداع واليقظة التكنولوجية؛ 

لدعم املؤسسايت من خالل دعم وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، وزارة الربيد ا -

 وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ودعم هيئات تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ 

سريي املؤسسات التقييس، وتوعية م دعم اجلودة من خالل توحيد املقاييس، إصدار الشهادات، االعتماد و  -

 .الصغرية واملتوسطة مبتطلبات اجلودة، ودعم هيئات تقييم املطابقة

 نتائج البرنامج: -5

اللوجستيات وإمتام  خالل الفرتة األوىل من انطالق الربنامج فقد مت الشروع يف تنفيذ التنظيمات و 

خبريا آخر من أجل  50إضافة إىل  ،لمساعدة والدعم التقينلوذلك بتدخل جمموعة من اخلرباء  العمل،إجراءات 

 3 النتائج فيما يلي: أغلب متثلت 2014و حىت سنة  تنفيذ إجراءات الربنامج

                                                           
 .148ص ، II PME"سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج  "سهام عبد الكرمي،  1 

2 Rapport sur la coopération union européenne-Algérie ,op cit,p 21. 
3 Rapport sur la coopération union européenne-Algérie,op,cit p 21. 
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مؤسسة صغرية و متوسطة من  235 فقد استفادت اشر للمؤسسات الصغرية و املتوسطةيف حالة الدعم املب -

 التشخيص االسرتاتيجي و املخطط التأهيلي،

   :االت التاليةجمل: من خالل إطالق عمليات اخلربة يف ا الدعم املؤسسايتأما يف إطار  -

 برنامج إنشاء املراكز التقنية الصناعية؛ -

 ؛مليون يورو إلنشاء مركز للخربة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 5,10طالق مناقصة ب إ -

 إسرتاتيجية تطوير املناولة؛   -

 برنامج إسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية؛   -

 آليات التمويل وصناديق الضمان؛   -

 ؛الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة جمللسا -

فقد استفادت املؤسسات املصنعة املشروبات من تكوين لغرض  :مجعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات  -

 ؛داخل خمترباهتم 17025اعتماد االيزو 

نوعا من التكوين بالشراكة مع االحتاد الوطين  20مت إعداد  :االحتاد الوطين للمتعاملني يف الصيدلة  -

مؤسسة تنشط يف جمال املنتجات الصيدالنية حيث مت تكوين  22، و استفادت منها يف الصيدلةللمتعاملني 

 ؛ 02سات على يد خرباء برنامج ميداإطار من هذه املؤس 245

عشرات املؤسسات قطاع امليكانيك من   فقد استفادت :االحتاد املهين لصناعة السيارات وامليكانيك -

 سب اآليل، و تسيري ورشات اإلنتاج.دورات تدريبية يف جمال التصنيع باحلا

ما مييز هذا الربنامج مقارنة بغريه من الربامج السابقة، وما يالحظ عليه هو أنه يركز على الدعم التقين  

واملايل، كما أنه خبالف الربامج السابقة واليت تتوجه  واالستثمارات الالمادية أكثر من تركيزه على الدعم املادي

القادرة على ديد عينة من املؤسسات إليها املؤسسات بطلبات االنضمام، فإن هذا الربنامج قد مت فيه حت

حىت ميكن مالحظة نتائجه بوضوح، هذا كمرحلة أوىل ليتم تعميمه  ،االستفادة بشكل دائم من الدعم املقدم منه

أخرى يف مرحلة الحقة، كما يستند هذا الربنامج على مقاربة شاملة ومفصلة الحتياجات على مؤسسات 

ت، ومتكينها من التحكم باستعمال تكنولوجيا جملاالاملؤسسات ودعمها على مواكبة التطورات يف شىت ا

هذا  .ساتاملعلومات واالتصال، إضافة إىل دعم احمليط الذي تنشط فيه، ودعم اجلودة على مستوى هذه املؤس

ويبقى هذا الربنامج يف مرحلته األوىل، إال أنه يعترب خطوة هامة حنو ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من 
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جهة، والنهوض مبستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وبناء جمتمع معلومايت وبالتايل التوجه حنو 

 .إجناح مشروع إسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية

 المبرمة في إطار الشراكة األجنبية التعاون برامجالمطلب الثالث:

فقد قامت  ،وباملوازاة مع الربامج الوطنية للوزارة املعنية و الربامج املربمة يف إطار الشراكة األورو جزائرية 

وزارة الصناعة و املناجم بإقامة عدة عالقات، وتسطري برامج لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة باالستفادة 

 مع بعض اهليئات الدولية ونذكر منها ما يلي:  شراكةمن اخلربات األجنبية وال

 :عاون الجزائري اإليطاليتال -1

الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية والوزير اإليطايل حيث مت التوقيع بني وزير املؤسسات والصناعات  

، من أجل إقامة عالقات بني رجال األعمال اجلزائريني ونظرائهم 2002للنشاطات اإلنتاجية يف أفريل

 .1اإليطاليون، وكذا إنشاء مركز تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة للجزائر بدعم من إيطاليا

والبنك اإليطايل مبوجب القانون  BADRنك الفالحة والتنمية الريفية خط قرض بني بيوجد  كما أنه

يسمح البنك االيطايل مبنح قرض لبنك اجلزائر باعتباره السلطة النقدية  13/01/2000املؤرخ يف  97/2000

 : 2 ) أورو وذلك بالشروط التالية 271.139.87.20لرية إيطالية (  52.500.000.000مببلغ 

 .سنوات 7إىل  5ترتاوح بني لتمويل مدة ا -

 .سات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةخيص هذا القرض متويل السلع واخلدمات لتنمية املؤس -

 .تكون عملية التسديد باألورو -

  :ويهدف هذا االتفاق إىل

 .سات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةاحليازة على التجهيزات اإليطالية من طرف املؤس -

 .عدة التقنيةلتكوين واملساالتحويل التكنولوجي وا -

د من التمويل وقد استفا ،منصب شغل 1000مؤسسة صغرية ومتوسطة ، مسحت خبلق  35وميول القرض     

وما يالحظ عنها أن املشاريع  2004سنة  و مشروعني ،2003مشروع سنة  23، و2002مشاريع سنة  10

                                                           
 .73،ص 2005،أطروحة دكتوراه،جامعة اجلزائر،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرسياسات تمويل  ،قريشي يوسف -1
 . 7، ص 2002تقرير حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة مديرية الصناعة واملناجم ،  -2 
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يات الوطن، وتوزعت مناصب الشغل عرب متنوعة القطاعات الزراعية والصناعية ومنتشرة عرب خمتلف وال

 القطاعات كما يلي :

 منصب شغل للقطاع الصناعي. 456 •
 منصب شغل لقطاع الصناعة الزراعية. 449 •

 منصب شغل للقطاع الزراعي. 93 •

    : GTZبرنامج الهيئة األلمانية للتعاون التقني  -2

) الذي شرع يف تنفيذه الصغرية واملتوسطةخيص هذا الربنامج ( برنامج التكوين واالستشارة للمؤسسات  

مكونا جزائريا بأملانيا سيتولون بدورهم مستقبال تكوين وحتسني مستوى ما  50تكوين  ،1988منذ شهر أفريل 

 عون استشاري يف اجلزائر.  250يقارب 

ويعترب هذا املشروع مبثابة مشروع خيص جمال االستشارة والتكوين حيث سجل ضمن برنامج التعاون  

ويهدف هذا املشروع أساسا إىل وضع شبكة مؤهلة لالستشارة وجمموعة ، اجلزائري األملاين التقين والتكنولوجي 

يهدف املشروع إىل حتقيق ، و زائريف اجلالصغرية واملتوسطة من املكونني للمصاحل املشرفة على قطاع املؤسسات 

 األهداف التالية :

 الصغرية واملتوسطةيتمثل اهلدف الرئيسي للمشروع يف تدعيم وتقوية القدرة التنافسية للمؤسسات     

اخلاصة من أجل حتسني فرص استغالل الطاقات العمالية ومنافسة املنتج املستورد ودخول األسواق اخلارجية أما 

 ة فتتمثل يف:األهداف املباشر 

خلق إطار تكويين مؤهل من أجل االستشارة والتكوين يف جمال إدارة األعمال والتسيري عرب كافة أحناء الرتاب  *

 الوطين.

وخيص مشروع إعادة تأهيل املؤسسات  ،دفع املؤسسات الصغرية واملتوسطة للجوء إىل خدمات مراكز الدعم* 

 :1املتوسطة غرية واملؤسسات الصالصغرية واملتوسطة نوعني من 

) عامل واليت يرتكز نشاطها على الصناعات  250 – 50املؤسسات املتوسطة الصناعية اليت توظف ( – 1

 التالية :

 ، الصناعات الغذائية •

 ،الصناعات احلديدية، ميكانيك وكهرباء  •
                                                           

  1- وزارة املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة، برنامج تأهيل المؤسسات، جانفي 2002 ، ص 10 .
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 ،الكيماوية والصيدالنية الصناعات •

 صناعة مواد البناء. •

عامل) الشباب املؤسسون اجلدد للمؤسسات  10 – 1املؤسسات املصغرة والصغرية اليت توظف ( – 2

 .L’ANSEJ  ،L’ANDI 1 واملستفيدين من إجراءات الدعم اخلاصة بوكاليت

 التأطري . مبراكز الدعم وتكوين مستشارين ومكونني  •

  الصغرية و املتوسطةيف إدارة األعمال يف املؤسسات  نيخلق إطار جيد لالستشارة خمتص •

 تكوين قاعدة حول االستشارة. •

باإلضافة إىل هذا املشروع هناك مشروع تعاون مع الطرف األملاين يف إطار الشراكة والتعاون يقدر بـ  

،  2006إىل غاية  2003وامتد من .الصغرية واملتوسطةش مارك خيص ترقية نشاط املؤسسات تمليون دو  2.3

ن االستفادة من الربامج التقنية األملانية يف العديد من القطاعات االقتصادية األخرى  واستمرار املفاوضات بشأ

 كالصناعة التقليدية والرتقية السياحية والفندقية إىل غري ذلك من االستشارات االقتصادية .

والتوصيات وبالنسبة خلدمات مركز الدعم للمؤسسات الصناعية املتوسطة يتم إعداد جمموعة من اآلراء  

 يف ميدان تسيري املوارد البشرية والوظائف احليوية واإلدارة العامة واإلنتاج والتسويق والتوزيع و اإلدارة املالية .

ساعة  200كما أقامت هذه املراكز ملتقيات من أجل تأهيل قدرات التسيري لدى مسريي املؤسسة (  

سرتاتيجي وتطوير ثقافة نيات التسيري و التفكري اإلأشهر من امللتقيات) فيما خيص تق 9من احملاضرات و 

 .التسيري

بالنسبة للشباب وبالنسبة للمؤسسات الصغرية واملصغرة يتم تقدمي دروس تكوينية يف إنشاء املؤسسات  

املشرف على املشروع أو املؤسسة واملستفيدين من القروض املصغرة كما يتم متابعة مراكز إنشاء املؤسسات 

مساعدة وتكوين مرشدين، وذلك عن طريق تكوين مستشارين يف التسيري من خالل إنشاء  بإنشاء فرق

وحتسن الصناعة جمموعات ذات كفاءة عالية يف كل مركز دعم وإجراء تكوين قاعدي خاص مبهنة املستشار 

 .الصغرية واملتوسطة

 

 

                                                           
امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل  الهياكل الجديدة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،حممد زيدان وإدريس رشيد ، -1 

 . 12، ص2006/أفريل 17/18املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة الشلف، 
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  :ONUDIللتنمية الصناعية منظمة األمم المتحدة   -3

بفيينا، لرتقية التنمية الصناعية يف الدول النامية عن طريق وضع برامج  1967تأسست املنظمة سنة    

صناعية مدجمة لكل دولة،  إذ يتمثل هدفها األساسي يف تدعيم ديناميكية إعادة اهليكلة، والتنافسية، وإدماج 

بالعمل يف  هذه املنظمة ومنو الصناعات واملؤسسات يف إطار مراحل التحرير و االنفتاح االقتصادي. بدأت

مؤسسات  8، ضمن برنامج تطوير التنافسية وإعادة اهليكلة الصناعية الذي خص 1999اجلزائر يف سنة 

كما تعمل على تقدمي مساعدات فنية   ،مؤسسة صغرية ومتوسطة، وصناعات صغرية ومتوسطة 40عمومية ،

لتسيري الربنامج واختيار مكتب  لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرع الصناعة الغذائية بإحداث وحدة

 1 دراسات إلعداد تشخيص هذا الفرع.

 2 :البنك العالميالتعاون مع   -4

وهو الشركة املالية الدولية اليت قامت بإعداد برنامج تقين بالتعاون مع  مت التعاون مع فرع البنك العاملي  

برنامج "مشال إفريقيا لتنمية املؤسسات"  عن طريق برنامج واحد  يعمل على وضع حيز التنفيذ " لبارومرت 

على وضعيتها. وسيتدخل هذا الربنامج أيضا يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة " قصد متابعة التغريات اليت تطرأ 

وهدف الربنامج هو الرفع من عرض ونوعية التمويل للمؤسسات  .دراسات اقتصادية لفروع النشاط إعداد

الصغرية واملتوسطة، وكذا حتسني اخلدمات املصرفية مثل االعتماد اإلجياري ، وعقود حتويل الفواتري مع التكوين يف 

 امليدان، كما سيتم انطالق مؤسسة يف ميدان املالية املصغرة مع متعاملني أوروبيني.

 اإلسالمي للتنمية :  التعاون مع البنك  -5

دولة من  منظمة املؤمتر اإلسالمي هدفه دعم  22، بتوقيع 1973ديسمرب  16تأسس هذا البنك يف  

، 1975أكتوبر  20التنمية االقتصادية و التقدم االجتماعي للدول األعضاء، و بدأ العمل الفعلي للبنك يف يف

الية يف إطار ترقية قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و و يف إطار التعاون مع هذا البنك مت منح املساعدة امل

 الصناعة التقليدية ، و يهدف مشروع التعاون إىل :

 املسامهة يف تقوية و تعزيز قدرات املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛ -

 إدماج املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد الوطين؛ -

                                                           
، 2008أطروحة دكتوراه غ منشورة، جامعة اجلزائر ،ظل العولمـة مستقبـل المؤسسـات الصغيـرة و المتوسطـة الجزائريـة فييوسف محيـدي، - 1

 .101ص 
 . 14ص ،مرجع سبق ذكره ،تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاق ،غدير أمحد سليمة، كيحلي عائشة - 2
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 حتسني حميط املؤسسات الصغرية و املتوسطة.  -

 1 تنمية وتطوير بورصات معالجة المعلومات : برنامج -6

الذي يعد أكرب مشروع أجنز من طرف اللجنة )  EUMDIS( يف إطار املشروع األورو متوسطي 

الصغرية واملتوسطة برناجما األوروبية من أجل تنمية اجملتمع الدويل يف جمال املعلومات، اقرتحت وزارة املؤسسات 

)  Une Bourse de sous Traitementخيص إنشاء بورصة أورو متوسطية للتعاون ومعاجلة املعلومات (

فيما خيص توفري وتبادل املعطيات  الصغرية واملتوسطةضمن إطار التعاون األورو متوسطي هبدف ترقية املؤسسات 

 االقتصادي بني بلدان البحر األبيض املتوسط. ذات الطابع االقتصادي يف إطار تدعيم التعاون

هذه البورصة من شأ�ا أن تتقدم على شكل موقع على شبكة االنرتنيت حيتوي على مجيع املعلومات  

 يف كل دولة من دول البحر األبيض املتوسط. الصغرية واملتوسطةاالقتصادية اخلاصة بوضعية املؤسسات 

ورصات ملعاجلة املعلومات على مستوى الرتاب الوطين (شرق، غرب، ب 04يف إطار الربنامج مت إنشاء  

وسط ، جنوب ) مهمتها توفري املعلومات الالزمة حول وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه اجلهات 

ض من الوطن مبوجب اتفاقية التعاون املربمة بني اجلزائر واللجنة األوروبية حىت تستفيد كامل بلدان البحر األبي

 ) .EUMEDISاملتوسط من مشروع هذا الربنامج (

الصادر  31 – 90وقد مت إنشاء هذه البورصات على شكل تعاونيات طبقا ملا نص عليه القانون رقم 

فضاءات وسيطية للمعلومات ومؤشرا  )BSTP(، متثل بورصات معاجلة املعطيات والتعاون 1990ديسمرب 4يف 

 تؤدي املهام التالية: واملتوسطة الصغريةهاما لتنمية نشاط املؤسسات 

إحصاء الطاقة احلقيقية للمؤسسات اجلزائرية للمناولة، وإجراء العالقات بني العروض طلبات املناولة واإلشراك  •

 على املستوى الوطين والدويل .

 إنشاءها .تشجيع االستعمال األمثل للقدرات اإلنتاجية اليت متتاز هبا الصناعات املوجودة حاليا واليت سيتم  •

 وتوعية خمتلف املتعاملني االقتصاديني. الصغرية واملتوسطةمعاينة املؤسسات  •

 إحصاء الصناعات املتوفرة. •

                                                           

امللتقى الوطين حول  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية : من المرافقة الدولية إلى المرافقة الوطنية ،غريب هشام  ،عبد الغين ادند 1 
 .11، ص  جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،:إسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
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تكوين بنك للمعلومات االقتصادية من خالل معاجلة خمتلف املعلومات املتحصل عليها من عند املؤسسة  •

 .صغرية واملتوسطةال

 يف جمال معاجلة املعلومات والتعاون.التعامل مع العرض والطلب الوطين والدويل  •

وهذا من أجل متكني املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جتاوز مشاكلها، بواسطة تسيري تكنولوجي عال املستوى 

 وبتكاليف مسيطر عليها .

 التعاون الجزائري الكنـدي : -7

دوالر كندي من ماليني  10قدره  1يف إطار صندوق تطوير القطاع اخلاص، مت ختصيص غالف مايل    

طرف هذا الشريك من أجل تسهيل التعرف املتبادل على القطاعات اخلاصة اجلزائرية والكندية، دعم قطاع 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بتمكينه من احلصول على املهارة واخلربة الكندية من أجل حتسني إنتاجه.

ع هذا ضسسات الصغرية واملتوسطة. وهكذا فمنذ و تشجيع عملية ختفيف العراقيل اليت تعرتض توسيع قطاع املؤ  

 : عملية 72الغالف املايل فقد مت جتسيد 

خصت املؤسسات يف كل القطاعات الكتساب اخلربة واملساعدة التقنية والتكوين وكذا : يةعمل 60 -
 االستشارات يف جمال التنظيم والتسيري مع الرتكيز أكثر على قطاع الصناعات الغذائية.

خصت املؤسسات العمومية اليت هلا عالقة مباشرة مع القطاع املايل واالقتصادي كلجنة  :عمليات 10 -
 مراقبة أعمال البورصة ووكالة ترقية ودعم االستثمارات ومتابعتها وبورصة التنمية والشراكة.

 خصت عالقات العمل للمقاولني االقتصاديني لكلى البلدين.:  عمليـة 02 -

من برامج التعاون الثنائي وخاصة مع البلدان اليت تكتسب خربة واسعة إضافة إىل ذلك هناك العديد 

تسعى الوزارة يف هذا امليدان إىل اكتساب كل  ،ووفرية يف ميدان تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

لصغرية اخلربات الضرورية لوضع الربامج املواتية اعتمادا على التجارب الرائدة يف ميدان تنمية املؤسسات ا

 واملتوسطة.  

 

 

                                                           

 . 9، ص1998قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جويلية  : تقرير حول وضعيةوزارة املؤسسـات الصغرية واملتوسطة  1 
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 :سبانيالتعاون الجزائري اال -8

و  قد مت أيضا إبرام اتفاق مع الطرف اإلسباين لتكوين تقنيني وإطارات مسرية للمؤسسات الصغرية

 املتوسطة يف فرع اجللود، وهذا قصد متكينهم من اكتساب تقنيات اإلنتاج و التسيري اجلديدة و املعمول هبا يف

  1.هذا البلد. وهذا التكوين حيتوي على مرحلة نظرية وأخرى تطبيقية جترى بعني املكان

 التعاون الجزائري الدولي من خالل االتفاقيات الموقعة للتنفيذ وفق برنامج مستقبلي -9

بعد انعقاد الدورة الثامنة هليئة التعاون اجلزائري الكوري( تاسك فورس ) واليت ترأسها وزير الصناعة   

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة حممد بن مرادي ونائب الوزير الكوري لالقتصاد واملعرفة كيم جوانغ غوان يف 

،مت إبرام اتفاقية التعاون الثنائي من أجل التطوير التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  2011/05/22

ة مبثابة الوسيلتني املفضلتني لدعم وتطوير مؤهالت يف اجلزائر، حيث اعترب السيد الوزير أن اخلربة واملعرفة الكوري

و االقتصاد اجلزائري وذلك عن طريق تكثيف شبكة املناولة والتأهيل التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

كما وضح الوزير الكوري بأن اتفاقية الدعم هذه جاءت بعد وصول حجم  ر،ترقية اإلبداع وأساليب االبتكا

و إشادة بالتجربة الكورية يف اجلزائر خبصوص املزرعة  ،مليار دوالر 4.2التجارية بني اجلزائر وكوريا إىل املبادالت 

النموذجية لرتبية اجلمربي واليت شهدت جناحا كبريا وكذا مصانع األجهزة الكهرومنزلية، كما مت االتفاق على 

ت الكورية، وطالب بإجياد إطار تشريعي يكفل إرسال وفد إىل اجلزائر للبحث يف إمكانية إنشاء مصنع للسيارا

عمليات الدعم والتأهيل اليت ستباشرها كوريا يف اجلزائر، ووفقا للعريضة كذلك مت االتفاق على إنشاء صندوق 

جزائري كوري للتعاون يف اجملال الصناعي، و إجناز املراكز اجلزائرية الكورية من أجل تطوير التكنولوجيات 

، املنزليةة واملتوسطة وعلى وجه أدق املؤسسات اليت تعمل يف جمال معاجلة املياه والنفايات واملؤسسات الصغري 

 2  .واإللكرتونيك والطاقات املتجددة، وامليكانيك ،والصناعية والصناعات الغذائية

 الشراكة الثنائية بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المحلية و األجنبية: -

اليت أبرمت يف إطار الشراكة األجنبية و اليت سامهت ولو بقليل يف تنمية و  كان هذا فيما خيص الربامج

أما إذا ما أردنا إلقاء نظرة على الشراكات الثنائية اليت تتم بني  ،تطوير قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة

يف جماالت  كذلك  تنمية هذا القطاع ، بغرضاملؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية و مؤسسات أجنبية

                                                           
، ص مرجع سبق ذكره،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية : من المرافقة الدولية إلى المرافقة الوطنية دادن عبد الغين،غريب هشام، 1 

03. 
 .13، ص نفس المرجع السابق 2 
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اخل،و على ضوء خربات أجنبية و مساعدات تقنية و نقل للتكنولوجيا، و املعلومات و االستشارة... التكوين

 عدة أعمال مسجلة ضمن هذا اإلطار نذكر من بينها:  فنجد 

 : (FINALEP) الشركة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة -

اليت  االجتماعات بعد جمموعة من  (FINALEP)للمسامهةاألوروبية أسست الشركة املالية اجلزائرية 

للتعاون  األملاين ، الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوقاألورويب لالستثمارقام هبا بنك اجلزائر ووزارة املالية مع البنك 

مت إمضاء اتفاقية مسحت بإنشاء  ،1990نوفمرب  15بتاريخ  يف اجلزائر االستثمارمن أجل تقدمي دعم لتنمية 

دج  73.750.000وقد بلغ رأس مال الشركة عند إنشائها  .للمسامهة فيما بعد األوروبيةالشركة املالية اجلزائرية 

والوكالة الفرنسية للتنمية ، % 20القرض الشعيب اجلزائري بنسبة ، % 40موزعة على بنك التنمية احمللية بنسبة 

سنة دج  159.750.000وصل رأس ماهلا إىل  لالستثمار ألورويباالبنك وبعد انضمام  %40بنسبة 

، %28.74الوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة ، %40حيوز عليه كل من بنك التنمية احمللية بنسبة ، 2000

،مث إىل %11.26بنسبة  األورويب لالستثماروالبنك ، % 20اجلزائري بنسبة  القرض الشعيب

 1. 2005مليون دج سنة 191.700.000

و  5، وذلك ملدة ترتاوح بني ذه الشركةحيث إن  التدخل باألموال اخلاصة يعترب الوظيفة األساسية هل

 وهي عبارة عن شريك بطريقة فاعلة يف كل مراحل العملية التمويلية ،  ،سنوات 10

تعطي األولوية للمشاريع اليت هلا آثار و انعكاسات نالب قطاع معني حبد ذاته، بل إ�ا يال ختص تدخالت ف

أكيدة على التنمية االقتصادية و االجتماعية يف اجلزائر، و كذا املشاريع اليت تساهم يف خلق مناصب شغل، و 

كما أن فينالب منخرطة يف إطار عدة برامج   ،املنتجة لسلع وخدمات موجهة للتصدير ما يعود بالعملة الصعبة

 ة لإلحتاد األوريب باجلزائر .تنموية تابع

فهذه املؤسسة سامهت يف إنشاء عالقات شراكة بني مؤسسات صغرية و متوسطة جزائرية و أجنبية من 

 2خالل متويلها فنجد:

                                                           
دراسة حالة شركات رأس -اإلطار الحوكمي للعالقة بين شركات رأس المال المخاطر والمؤسسات الممولة عبد القادر بريش، نصرية عابد، 1 

، Archiveouargla.dz/documents/-https://manifest.univمداخلة على املوقع:   -المال المخاطر الناشطة في الجزائر 
 .313ص 

، ص مرجع سبق ذكره ،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية : من المرافقة الدولية إلى المرافقة الوطنية دادن عبد الغين،غريب هشام، 2 
03. 

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive
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:وهي شركة خمتلطة بني  « SOMEDIAL »الشركة الجزائرية األوروبية لألدوية و األجهزة الطبية  -

، و عرف 17/09/1998خابر األوروبية و مت التعاقد على اجنازه يف جممع صيدال و هيئة تضم العديد من امل

، 2001هذا املشروع سرعة مضبوطة يف إجنازه و أعترب أول مشروع مشرتك، و بدأ يف االنتاج الفعلي يف ماي 

 ومقرها بوادي السمار اجلزائر العاصمة.

ل  % 18.4، وGPEل   SAIDAL ،63.1%ل  %18.5و تقسمت املسامهات كما يلي: 

FINALEP،  برقم شغل  منصب 120مليون وحدة، وقدرت مناصب العمل فيها  27قدرة اإلنتاج ووصلت

وكانت مدة  % 24.15املر دودية  دج وبلغ مؤشر 2.944.000أعمال خالل الثالث السنوات األوىل 

 .  %21بعتبة مردودية  سنوات 7االسرتجاع 

مقرها يف عنابة و  2000اليت بدأت نشاطها يف أفريل  CEMI شركة صناعة املركبات الصناعية الغذائية -

 . أملانية–فرنسية  -هي شركة جزائرية

فرنسية لإلنشاء واإلنتاج العقاري، أنشأت يف أفريل عام  -الشركة املتوسطية للعمران وهي شركة جزائرية -

2000. 

نتج التجهيزات اإللكرتونية ت 1991تأسست يف  EIS الشركة اجلزائرية الفرنسية لصناعة األجهزة اإللكرتونية -

 والكهربائية واملكيفات و املشحنات.

  .2001لصناعة الربونز مقرها حبسني داي، بدأت يف ماي  RECTA- FONDRI  شركة -

 .بالعاصمة  1996الشركة اجلزائرية الفرنسية لصناعة اللوحات الشمسية انطلق نشاطها  -

فرنسية إلنتاج املشروبات باستخدام احلليب  وهي شركة جزائرية SOYAMIN شركة الصناعات الغذائية -

  . كالياغورت وبعض املشتقات األخرى

وهي شركة جزائرية إيطالية لصناعة لواحق  création moda métal شركة حتويل املعادن -

 وإكسسوارات دباغة اجللود

بتيبازة و املشتلة اجلزائرية الفرنسية إلنتاج  1995للشركة اجلزائرية اليونانية إلنتاج التبغ يف عام  باإلضافة -

 .2000الكروم بعني تيموشنت واليت تأسست عام 
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وعليه بالرغم من االجنازات اليت قامت هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، سواء من حيث           

تطور عددها وخلقها ملناصب شغل، إضافة إىل التطور االجيايب للقطاع اخلاص الذي يعد املصدر األساسي 

 وذلك راجع إىل إال أ�ا قدرة هاته ملؤسسات على املنافسة الدولية ال تزال بعيدة كل البعد،  ،للقيمة املضافة

ولكي اجلزائرية،  ى إمجايل الصادراتعلطية استحواذ الصادرات النف العراقيل و الصعوبات اليت تواجهها و كذا

يتسىن للصناعات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية أداء دورها اإلسرتاتيجي يف التنمية الصناعية فإنه البد من أن ترتكز 

الربامج الوطنية، و الربامج املربمة يف إطار على أسس سليمة قابلة للتطور التدرجيي والنضج املرحلي، فانطالقا من 

كلها برامج الغرض منها  ،املربمة يف إطار الشراكة األجنبية التعاونبرامج لشراكة األورو جزائرية و وصوال إىل ا

إدخال حتسينات نوعية على املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف جمال التسويق، التكنولوجيا، التسيري و املوارد 

و املنتجات األجنبية، و مع التطور الكبري الذي يئتها للمنافسة و االحتكاك باملؤسسات البشرية، هبدف هت

يشهده جمال تكنولوجيات املعلومات و االتصال، أصبح اجلانب التكنولوجي ركيزة أساسية تنطلق منها هذه 

 .املؤسسات لتعزيز قدراهتا التنافسية يف إطار االقتصاد اجلديد
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يف هذا  و اإلسرتاتيجية،  يتسم العصر احلايل بتزايد حدة املنافسة وظهور التكتالت االقتصادية والتحالفات

، أين أصبح العامل قرية واحدة متالشية احلدود، ورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بروز ثو تنامي ظاهرة العوملة ظل 

خالل انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة وقيامها بتوقيع سعت الدول إىل فتح أسواقها من ف ،األسواق مندجمةو 

أداة تعترب ك الشراكة األجنبيةفان لذا  ،اتفاقيات شراكة مع الدول األجنبية وتكوين التكتالت االقتصادية العاملية

تفادة من املوارد ملواجهة املنافسة وتقليلها واستبداهلا بعالقات تعاونية تبادلية من أجل تعظيم االس ناجعةووسيلة 

   املشرتكة.

 ملا واملتوسطة تلعب دورا هاما يف النهوض بعجلة التنمية االقتصادية يف بالدنا، ،نظرا الصغرية كما أن املؤسسات

ودعم هذه املؤسسات،  تطوير على املاضي القرن �اية منذ اجلزائر عملت كبرية، هلذا استثمارية فرص من به متتاز

 الوطنية والوكالة املؤسسات هذه على الوصية كالوزارة خمتلفة دعم وهيئات برامج قوانني تشريعية و خالل من

لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة و غريها من اهليئات الساهرة على ترقيتها، كما سعت كذلك إىل تبين عدة 

 ئجها.اتطرق إليها و حماولة حتليل نتقمنا باليف إطار الشراكة األجنبية، وطنية و أجنبية برامج تأهيلية 

بالرتكيز على إجياد ،   التعرف على قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حماولة  كان هدفنا من هذه الدراسة هو

التعريف الالئق له على ضوء جتارب بعض الدول حىت ميكن القول بأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاعا 

مستقال ومتميزا عن باقي املؤسسات حاولنا التطرق إىل واقع هذه املؤسسات باجلزائر من مجيع اجلوانب، ثانيا 

ا يف ظل تغري احمليط الدويل، ثالثا تأكيد أن املؤسسات الصغرية و الوقوف على مفهوم الشراكة األجنبية و اجتاهاهت

من مزاياها، و أخريا حاولنا تسليط  ةلالستفاداملتوسطة تعد مفتاحا للقدرة التنافسية و الرتكيز على ضرورة تأهيلها 

 الضوء على جممل برامج التأهيل اليت وجهت هلذا القطاع سواء احمللية أو األجنبية.

 ائج البحث: أوال: نت

 باختالف املعايري الدولية احملددة ملفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و باختالف املفاهيم من دولة ألخرى،  -

 ال وهي العامل، دول ملختلف االقتصادي النشاط من وكبريا مهما حيزا احتالهلا على إمجاع إال أنه هنالك حول

 معظم أولت ولقد املؤسسات، هذه من كبري لعدد تكميليا مدخال تعترب بل الكربى، املؤسسات عن أمهية تقل

 ما أ�ا إال املؤسسات هذه أمهية من وبالرغم لكن ،نظرا ملا متتاز به من خصائص ومميزات،  هلا كبرية أمهية الدول

 .ألهدافها حتقيقها دون حالت وعراقيل مشاكل عدة من تعاين زالت

من خالل اإلصالحات  لالهتمام هبذا القطاع ورد االعتبار له، اختذهتا اجلزائراليت التحفيزية  لإلجراءاتكنتيجة  -

  اهليكلية اليت قامت هبا، فقد زاد تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة و تطور و هذا ما مت توضيحه.
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روقات، إال أ�ا الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملقليل يف تنويع  جبزءباتت املؤسسات الصغرية و املتوسطة ولو  -

أصبحت تعاين من منافسة شديدة أمام انفتاح األسواق العاملية، ورفع الرقابة اجلمركية و إلغاء الرسوم اجلمركية، و 

بالتايل جيب على الدولة اجلزائرية تكثيف جهودها لدعم هاته املؤسسات من خالل إزالة العراقيل عنها و تفعيل 

 ة تنعكس إجيابيا على حتقيق التنمية االقتصادية.مشاركتها يف عملية التصدير بطريق

تساهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة بشكل كبري يف خلق مناصب شغل، حيث تعترب بديال يساعد يف  -

القضاء على مشكلة البطالة، كما تسعى هذه املؤسسات لتوفري الوظائف اجلديدة و ذلك بتوفري العمل للعمال 

 املؤسسات الكبرية.الذين ال يلبون احتياجات 

الصغرية واملتوسطة مبثابة قاطرة لتسريع وترية  أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة اعتبارتوصلت هذه الدراسة إىل  -

ل مع العامل املتباد االنسجاممن خالل  و هذا عملية التنمية الصناعية، والصيغة املثلى لتعظيم اإلنتاج الصناعي،

تؤكد خمتلف الدراسات واألحباث املهتمة بالتنمية على أن الصناعات الصغرية واملتوسطة هي منبع  اخلارجي ،كما

 . االقتصاديةاملبادرة 

األجنبية من أهم اسرتاتيجيات االستثمار و اليت تساهم يف تطوير و تأهيل املؤسسات يف مجيع تعد الشراكة  -

 اجلزائرية أن تسلكه للولوج لألسواق الدولية.أنشطتها، وهي متثل منفذا هاما وجب على املؤسسات 

املخاطر  من السيطرة على األسواق واقتسامالصغرية و املتوسطة اجلزائرية  متكن الشراكة األجنبية املؤسسات  - 

 املرتبطة بالنشاط وتوسيع جمال النشاط وتوسيع نطاق العمل كما تساهم يف جلب التكنولوجيا إىل الدول املضيفة.

ميكن أن تساهم يف النمو هيلية برامج تأ ثالث بإطالق بادرت مؤسساهتا لتأهيل اجلزائرية الدولة سعي خالل من -

 بتأهيل خاص األول الربنامج كان حيث االقتصادي، ويف خلق مناصب الشغل، وتدعيم تنافسية املؤسسات

 التنافسية القدرة تعزيز و لدعم موجه الربنامج هذا الصناعة، وزارة إشراف حتت، وكان الصناعية املؤسسات

 فهو الثاين الربنامج أما األجنبية، الصناعية املؤسسات مستوى يف وجعلها اخلاصة و العمومية الصناعية للمؤسسات

 حتت   MEDA) برنامج إطار يف( املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتأهيل األورويب - اجلزائري التعاون خيص

 الربنامج عنوان حتت األخري الربنامج كان بينما األورويب، اإلحتاد مع بالشراكةو   املناجمالصناعة و  وزارة إشراف

و الذي الزالت جتىن مثاره  الصناعة واملناجم وزارة عليه أشرفت الذي واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين

 إىل يومنا هذا.

اجلزائرية يتسم باملنافسة الشرسة حليازة أسواق  الصغرية و املتوسطة تنشط فيه املؤسساتإن احمليط الدويل الذي   -

وتسارع وترية املفاوضات  2005جديدة وأن سريان مفعول اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب منذ سنة 
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ات لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة سيؤدي حتما إىل انفتاح أكرب حلدودنا االقتصادية مما يفرض على املؤسس

اجلزائرية حتسني قدراهتا التنافسية وهذا ال ميكن حتقيقه إال بتحسني احمليط االقتصادي كليا وبتأهيلها من خالل 

 تأهيل أنظمتها التسيريية وتأهيل مواردها البشرية.

 تعترب برامج التأهيل اليت قامت بتنفيذها السلطات اجلزائرية جد حمفزة للمؤسسات اجلزائرية من أجل حتسني  -

 الصناعةالالمادية املقدمة من طرف وزارة ويظهر ذلك جليا من خالل املساعدات املادية و  ،تنافسيتها ورفع كفاءهتا

فانطالقا من برنامج التأهيل الصناعي، و مرورا بربنامج التأهيل األورويب إىل غاية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة،

مج الغرض منها إدخال حتسينات نوعية على املؤسسات الصغرية و الوصول إىل الربنامج الوطين للتأهيل، كلها برا

املتوسطة يف جمال التسويق، التكنولوجيا، التسيري و املوارد البشرية، هبدف هتيئتها للمنافسة و االحتكاك 

 باملؤسسات و املنتجات األجنبية، و مع التطور الكبري الذي يشهده جمال تكنولوجيات املعلومات و االتصال

م ذلك إال أن النتائج احملققة من خالل هذه الربامج هي جد ضئيلة مقارنة بأمهية هذه الربامج يف حتسني ورغ

 ،تنافسية املؤسسات اجلزائرية

مقارنة بأمهية هذه الربامج يف حتسني تنافسية هذه  تعد قليلةإن النتائج احملققة من برامج التأهيل املسطرة   -

�ا أكسبت السلطات املهتمة خربة كبرية يف اجملال و هذا ما ينعكس باالجياب على ، إال أاملؤسسات ورفع كفاءهتا

 نتائج الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة.

 ثانيا: اختبار صحة الفرضيات 

يف اجلانب التطبيقي من الدراسة، قمنا بدراسة حتليلية للنتائج اليت أمثرهتا املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  -

إىل املسامهة اهلامة لقطاع املؤسسات يف جمال مسامهتها يف االقتصاد الوطين، و توصلنا من خالل النتائج السابقة 

ة، كما الحظنا مسامهتها يف الصادرات خارج قطاع خلق مناصب الشغل مع إمكانية القضاء على آفة البطال

احملروقات، األمر الذي يستدعي تشجيع هذا النوع من املؤسسات و االهتمام به، كما ينفي لنا صحة الفرضية 

 األوىل.

مبا أن املؤسسات القادرة على اكتساب مزايا تنافسية هي نفسها املؤسسات القادرة على غزو األسواق الدولية،  -

راريتها فيها، فاملؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية هي األخرى تسعى إىل اكتساب مزايا تنافسية، من و استم

خالل اهتمامها بربامج التأهيل املسطرة هلا،  و االستفادة منها قدر املستطاع، كما أن الدولة اجلزائرية تعمل هي 

لطرق، للتحسني امليزان التجاري و التقليل من التبعية األخرى على تشجيع هذا القطاع و حماولة النهوض به بشىت ا

 للمحروقات، و هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل.
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 ثالثا: أهم التوصيات

 التوصيات تكمن فيما يلي:بعض ما سبق ميكننا اقرتاح  على ضوءو 

تشهد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تطورا ملحوظا، إال أ�ا تعاين من مجلة من الصعوبات أمهها  -

 ،ية مما يتطلب االهتمام اجلدي هباالصعوبات التسيريية والتمويلية والتكنولوج

لنهوض باالقتصاد على السلطات اجلزائرية أن تعي حقا الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ا -

التنافسي، و  االقتصاد إطار يف موقع هذه املؤسسات حتسني من متكنها لكي تتخذ إجراءات  وهذا اجلزائري،

 البشري، والعنصر اإلداري، احمليط تأهيل على بالرتكيز الدويل، وهذا املبادالت جماراهتا للنسق الذي تفرضه عوملة

 حمالة ال والتطوير،وهذا سيسمح البحوث على اإلنفاق وزيادة البنية التحيت،  تدعيم و املصريف، واجلهاز

 احلركية يف االندماج يريد الذي اجلزائري لالقتصاد القوي السند أن تكون واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

 ،العاملية االقتصادية

االستفادة من التجارب الدولية والعربية والرائدة يف جمال دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتبين أفضل  -

نامية ذات هيكل اقتصادي شبيه هبيكل االقتصاد الدول الالوسائل واألدوات اليت أثبتت فاعليتها وباألخص يف 

 اجلزائري.

رية و املتوسطة، وإعطاء التسهيالت لالستفادة من هذه زيادة و تقوية برامج التأهيل لقطاع املؤسسات الصغ -

 الربامج،

 .من أجلها جتاوزها الربامج التأهيلية السابقةنتائج و صعوبات اليت تلقتها حماولة االستفادة من  -

 ،ورهتا ملواجهة املنافسة األجنبيةتوعية مسريي املؤسسات بأمهية برامج التأهيل وضر   -

على املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن تعي حتمية مسار التأهيل و احلصول على املقاييس الدولية و اللجوء  -

إىل اخلربة و االستشارة، و البحث عن الشراكة من أجل ضمان البقاء على مستوى األسواق احمللية و حىت 

كمقابل   ،خلق التوازن االقتصاديو الثروة و ،حبمل جزء من عبء خلق مناصب الشغلالدولية، و أن تضطلع 

 ،لدعم الدولة اليت مل تدخر جهدا يف جمال تأهيل املؤسسات

ضرورة االستفادة من الربامج التأهيلية أو برامج الدعم املربمة يف إطار الشراكة األجنبية ،و هذا نظرا ملا تستوفيه  -

 هذه الربامج من خربة،
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من خالل االحتكاك مـع املؤسسـات األجنبيـة الـيت متتلـك  ،قنيات اجلديدةاكتساب املسريين اجلزائريني للخربة والت -

ــــة إضــــافة إىل مشــــار  ــــات اإلدارة وســــائل تســــيريية حديثــــة مــــن شــــأ�ا إضــــافة قيمــــة للمؤسســــات اجلزائري كتها يف عملي

 ،والتنظيم

التوجـه إىل السـوق العـاملي بـدال مـن التقوقـع يف السـوق احمللـي، وهـو مـا  الصغرية و املتوسـطة البد على املؤسسات -

لغـزو هاتـه األسـواق بـاحرتام  يعين ضرورة االهتمام بدراسة الفجوات املتواجدة يف األسواق الدولية  وحماولـة اسـتغالهلا

 د.در العملة الصعبة للبالمعايري اجلودة و القيام بدراسة جيدة هلذا السوق، حىت تتمكن من 

ممــا يســاعدها علــى قطــاع املؤسســات الصــغرية و املتوســطة، مويــل تمصــادر جديــدة لســعي الدولــة اجلزائريــة لتــوفري  -

 .متابعة نشاطاهتا بصفة مستمرة وتوسيع جماالت نشاطاهتا نظرا لتوفرها على األموال الالزمة لذلك
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 بالعربية: -أ

 الكتب: -1
، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في إحداث التنمية الشاملة في االقتصاد الجزائريأمحد رمحوين،   -

 .2011املكتبة املصرية للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، 

إلدارة المشاريع األصول العملية و العملية أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان،  -

 .للنشر و التوزيع، األردن، دار صفاء الصغيرة و المتوسطة

 .2007الدار اجلامعية، مصر ، إدارة المشروعات الصغيرة، مدخل بيئي مقارن، أمين علي عمر -

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة خبابة عبد اهللا، -

 .2013اإلسكندرية،

ر القاهرة الطبعة األوىل شايرتاك للن كالت تمويلها،شالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرابح خوين، رقية حساين،  -

،2008. 

 .2004، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة،  االقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا،  -

مفاهيم، مداخل،  –، التحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعمال سعد علي العنزي، جواد حمسن الرفاعي -

  ،2011اليازوري األردن، ، -تطبيقات

الطبعة األوىل  -عمان-الراية للنشر والتوزيع،األردن،الجديد في إدارة المشاريع الصغيرة، دار  سيد سامل عرفة -

 .ه 1432م/2011

 .دراسات وبحوث ميدانية"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، القاهرة، "إدارة األعمال الدولية عبد السالم أبو قحف -

 .17، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ص 2002إدارة األعمال الدولية  عبد السالم أبو قحف، -

 ،القاهرة اجلامعة، شباب مؤسسة ،األجنبية لالستثمارات المختلفة السياسات و األشكال ،أبوقحف السالم عبد -

 . 2003مصر،

ديوان املطبوعات اجلامعية، بن ، مدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييمية عبد اجمليد قدي، -

 .2003عكنون، اجلزائر،
الدار اجلامعية، اإلسكندرية، القاهرة، تداعياتها،  -شركاتها  –العولمة االقتصادية منظماتها  عبد املطلب عبد احلميد، -

2006. 

 .2001دار غريب للنشر والطباعة، القاهرة،  ،اإلستراتيجية إدارة الموارد البشرية  علي السلمي، -

 .1999دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان، اإلدارة الحديثة لمنظمات األعمال،  علي حسني علي و آخرون، -

 .2003 ، دار حامد للنشر، األردن، الطبعة األوىل،إدارة األعمال الدولية اإلطار العامعباس، علي  -

 .2015، 1دار حامد للنشر و التوزيع، األردن، عمان، ط،محاضرات في نظرية الحوكمة،غضبان حسام الدين،  -
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دار اخللدونية للنشر و التوزيع،  -مفاهيم و أسس النجاح في األسواق الدولية –التسويق الدولي  غول فرحات، -

 .2008اجلزائر، 

إيرتاك للنشر، التحالفات اإلستراتيجية من المنافسة إلى التعاون خيارات القرن الحادي والعشرين،  فريد النجار، -

 .1999القاهرة، الطبعة األوىل، 

دار المشاريع الريادية الصغيرة و المتوسطة و دورها في عملية التنمية، بالل حممود الوادي،  ليث عبد اهللا القهيوي، -

 وزيع، األردن.و مكتبة احلامد للنشر و الت

 .1998، دار البيارق، عمان، األردن، ، 1، ط العولمةحممد سعيد أبو زعرور:  -

 ، دار املريخ للنشر الرياض، اململكة العربية السعودية.فقه المعامالت " دراسة مقارنة "  حممد علي عثمان الفقي، -

 . 1997، ِمؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، اقتصاديات الصناعة والتصنيعحممد حمروس إمساعيل،  -

املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ،   ، والمتوسطة الصغيرةإدارة وتنمية المؤسسات  نبيل جواد ، -

2007. 

 البحوث و المداخالت في الملتقيات: -2
التجربة الجزائرية التنموية في الجزائر وإستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة  امساعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي، -

الدورة التدريبية حول متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، و المتوسطة، 

 .2003ماي  28-25سطيف ، اجلزائر 

، امللتقى الدويل حول رة و المتوسطة ومعوقاتها في الجزائر، مقومات تأهيل المؤسسات الصغيبابا عبد القادر -

 .2006أفريل  18، 17متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي 

، ورقة عمل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدالت البطالة  براهيمي حياة ، جعيجع نبيلة ، -

يف ملتقى دوىل جبامعة املسيلة، عنوان امللتقى " إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية مقدمة 

  .2011نوفمرب  16،  15" ،  املستدامة

دور التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل الشراكة  أمحيـة، بالل -

دويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم ، امللتقى الاألوروعربية

 2006االقتصادية، جامعة  شلف، أفريل 

إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل مقررات لجنة بازل،  بلعزوز بن علي و اليفي حممد، -

-17املؤسسات الصغرية يف الدول العربية ، جامعة شلف، اجلزائر ،  تأهيلمداخلة يف امللتقى الدويل حول متطلبات 

 . 2006افريل  18

ـــين  األول  املــــــلتقى الوطـاألجنبية، الشراكة و دورها في جلب االستثمارات  ،حوالف رحيمة، بن حبيبب عبد الرزاق -

 .2002مــــــــاي  22و  21يومـــــي البـــــــلــــــيـــدة  ســـــــعــد دحــــــــــــلبمعة  األلفية  الثالــــــــثة جبــا اجلزائري يفحول االقــــتصاد 
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، امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة،  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتنمية االقتصادية بن سعيد حممد، حلمر عباس، -

 .2005كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، نوفمرب 

أثر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية في مؤسسات الصناعية ، بن عيشي عمار، بشريبن عيشي  -

ورقة مشاركة يف امللتقـى الدويل حـــول " منظمات األعمال و املسؤولية  ،دراسة حالة والية بسكرة الجزائرية

 .2012فيفري  14/15، يومي  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بشار" ،االجتماعية

معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل تفعيل دورها في   ،بوعمامة علي، بوعمامة نصر الدين -

.  13امللتقى الوطين الرابع، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر،  جامعة سكيكدة، الجزائر، 

 .، اجلزائر 2008افريل  14

مداخلة رأس المال الفكري و دوره في دعم الميزة التنافسية لمنظمات األعمال،  حريري بوشعور، صليحة فالق، -

مقدمة ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول : رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات 

 .2011ديسمرب  13/14احلديثة، 

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية : من المرافقة الدولية إلى المرافقة ، المادن عبد الغين، غريب هشام د -

امللتقى الوطين حول :إسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة قاصدي الوطنية، 

 .2012أفريل  19و18يومي  مرباح ورقلة

حالة  -لصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية مساهمة المؤسسات اربيعة بركات، سعيدة دوباخ ،  -

ورقة حبثية ضمن امللتقى الوطين األول حول دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتقيق التنمية باجلزائر  -الجزائر

 ، جامعة أحممد بوقرة ، بومرداس. 2011ماي  19و  18يومي  2010-2011

-ANSEJ الوكاالت الوطنية لدعم ومرافقة إنشاء المؤسسات المصغرة:  ربيعة بركات، سعيدة دوباخ، -

ANGEM ،(حالة والية بسكرة) آليات دعم و مساعدة إنشاء امللتقى الدويل الثاين حول املقاوالتية: نموذجا

أيام:  جامعة بسكرة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املؤسسات يف اجلزائر: الفرص و العوائق،  

 2011ماي  03/04/05

 امللتقى ،االقتصادية التنمية تحقيق في الصغيرو و المتوسطة المؤسسات مةھمسا دوباخ، سعيدة بركات، ربيعة -

، جامعة 2010-2000 الفرتة خالل باجلزائر التنمية حتقيق يف و املتوسطة الصغرية املؤسسات دور حول األول الوطين

 .2011ماي  19-18بومرداس، 

 الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم في االقتصادية للمعلومات وطني نظام إقامة أهمية، حسني، دريس حيىي رحيم -

 17 يومي .العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات :الدويل امللتقى، الجزائر حالة والمتوسطة

 .اجلزائر-بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة 2006 أفريل 18 و
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 تأهيل متطلبات :الدويل امللتقى ،المتوسطة و الصغيرة الصناعات في العربية الدول بعض تجربة سليمة، رقيبة -

 أفريل 18 و 17 يومي اجلزائر،، بالشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة الدول العربية، يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات
2006  . 

المنافسة،  والمتوسطة لمواجهة الصغيرة المؤسسات ألصحاب الشخصية المتطلبات، اخلناق الكرمي عبد سناء -

 .2006 أفريل 18 و 17 يومي .العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل امللتقى الدويل حول متطلبات

 في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في الجزائرية التجربة بوقمقوم، حممد غياط، شريف -

أفريل  18و17امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية،يومي  ،التنمية

 .،  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف2006

امللتقى الوطين األول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، واقع وآفاقشهرزاد زغيب، ليلى عيساوي،  -

م، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 2002أفريل  9-8واملتوسطة ودورها يف التنمية،  املؤسسات الصغرية

 .األغواط -عمار ثليجي

، مشكالت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أساليب تطوير قدرتها عبد الرمحن بن عنرت، عبد اهللا بلوناس -

أفريل  9-8الصغرية و املتوسطة و دورها يف التنمية، األغواط الدورة التدريبية حول متويل املؤسسات التنافسية، 

2002.  

مع   -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالة عبد الرزاق محيدي، عبد القادر عوينان، -

قيق التنمية امللتقى الدويل حول: إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحت -اإلشارة لبعض التجارب العالمية

 .املستدامة، املنظم من قبل جامعة حممد بوضياف باملسيلة

الدورة التدريبية مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في التنمية االقتصادية،  عثمان حسن عثمان، -

   2003ماي  28 - 25الدولية حول: متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، 
 .-سطيف -لعلوم االقتصادية و علوم التسيريكلية ا

امللتقى الدويل: متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  عروب رتيبة، -

 .، جامعة شلف2006أفريل  18و17يف الدول العربية، يومي 

 متطلبات و االقتصادية التنمية إشكالية الجزائر بين في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات سعاد، زوبري، قويف عياش -

 اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام وآفاق واقع :حول الوطين امللتقىالنهوض، 

 .2013ماي  05/06يومي

ورقة الجزائر واقع وآفاق، ، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيغدير أمحد سليمة ،كيحلي عائشة سلمى -

امللتقى الدويل حول إسرتاتيجيات تنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة حبثية مقدمة ضمن 

 2012أفريل18/19ورقلة، 
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 - الجزائر مقارنة دراسة للمؤسسات التنافسية القدرة رفع في التأهيل أهمية و دور ، تشام ،كمال تشام فاروق -

 ، 17 يومي ، العربية الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل امللتقى ،المغرب – تونس

 .اجلزائر الشلف، جامعة ، 2006 أفريل 18

الشراكة كأداة لرفع القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية، دراسة مجمع  قادري حممد الطاهر، هزرشي طارق، -

امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف ، صيدال

 .نوفمرب جبامعة الشلف 08/09الدول العربية، يومي 

التمويل اإلسالمي كتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة  ،طييب عبد اللطيف، بوزيد عصام ،قريشي حممد األخضر  -

امللتقى الوطين حول إسرتاتيجية التنظيم  ، والمتوسطة في الجزائر (نظرة استشرافية الستخدام أموال الوقف والزكاة)

 .ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

امللتقى الوطين األول حول مواجهة العولمة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كميزة تنافسي في  قويدر عياش، -

 .2002أفريل 9 -8املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية ، األغواط  

، الشراكة الجزائرية األوروبية بين واقع األقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعية  كمال رزيق ، مصدور فارس -

، حماضرات امللتقى الوطين األول حول اقتصاد اجلزائر يف األلفية الثالثة ، كلية العلوم القتصاد اإلتحاد األوروبي 

 .2002و علوم التسيري ، جامعة سعد دحلب البليدة  االقتصادية

انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على االقتصاد الجزائري في ، كمال رزيق، فارس مسدور -

لتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املاأللفية الثالثة، 

 .2002ماي  22-21جامعة البليدة، 

، دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في االقتصاديات النامية و معوقات  لرقط فريدة ، بوقاعة زينب ، بوروبة كاتية -

دريبية الدولية حول : متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية الدورة التتنميتها ، 

 .، جامعة سطيف  2003ماي  25-28، 

امللتقى الدويل  الهياكل الجديدة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حممد زيدان وإدريس رشيد، -

 .2006/أفريل 17/18حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة الشلف، 

 :العريب الوطن يف واملتوسطة الصغرية املشروعات ندوة ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات واقع صقر، فتحي حممد -

 . 2004 جانفي 19-18القاهرة   ،التنمية وآفاق اإلشكالية

ملتقى  -عرض بعض التجارب –مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية  يعقويب،حممد  -

،  2006أفريل  18و  17دويل حول " متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية  واملتوسطة يف الدول العربية " ، يومي 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر.
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دور مراقبة التسيير في تفعيل أداء المؤسسات الصغيرة  ن، بن شهيدة،مراكشي حممد ملني، بوشالغم عثما -

ملتقى وطين حول مراقبة التسيري كآلية حلوكمة املؤسسات وتفعيل اإلبداع، جامعة علي والمتوسطة في الجزائر، 

 . 25/04/2017،لونيسي، البليدة

 متطلبات :حول الدويل امللتقى ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل واجراءات آليات ، قريش نصرية -

 2006 أفريل 18 و 17الشلف، جامعة العربية، الدول يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات تأهيل

املتقى الدويل حول جزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"،  -" أثر الشراكة األورو ،نوري منري -

 .2006أفريل   18-17سطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتو 

 المجالت: -3
جملة العولمة االقتصادية و تأثيراتها على الدول العربية،  أمحد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد اجلليل الطحان، -

 .2011اإلدارة و االقتصاد، العدد السادس و الثمانون، 

املركز الدميقراطي  ،مراحل تطورها ودورها في التنمية، المتوسطة في الجزائر المؤسسات الصغيرة و ،اهلدى نور برنو -
  .2016ديسمرب  08العريب للدراسات اإلسرتاتيجية، االقتصادية و السياسية، 

 جملة العالمية، التحوالت ظل في لالندماج الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ضرورة ، عمورة مجال -

 www.ulum.nl .، 14/03/2008يوم  التحميل مت 2006السنة الثالثة  28 العدد ، اإلنسانية العلوم

دراسة حالة  –المسار االستراتيجي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  جودي حنان، بن بريكة عبد الوهاب، -

 2014أحباث اقتصادية و إدارية العدد السادس عشر، ديسمرب ، جملة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ببسكرة

جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد آفاق انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة،  زغيب شهرزاد، عيساوي ليلى، -

 .2003، ماي 04خيضر، بسكرة، العدد 

جملة فضاءات ، تطوير نظام اإلعالم االقتصادي للمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ،  سعيد حداد، -

 .2002جانفي فيفري 

، جملة  -دراسة تقييمية لبرنامج ميدا-تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر سليمة غدير أمحد، -

 .09/2011الباحث، عدد

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في الجزائر في ظل االنفتاح تنافسية  سليمة غدير أمحد، عيسى هبدي، -

 .2015، ديسمرب  03اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية ، عدد االقتصادي الجديد، 

 II" سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج  " سهام عبد الكرمي، -

PME 2011/  09عدد  -، جملة الباحث. 

http://www.ulum.nl/
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األشكال الجديدة لتدفقات االستثمار األجنبي غير القائم على المساهمة في  طالل زغبة، عبد احلميد برحومة، -

، جملة العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، رأس المال و آثارها على التنمية االقتصادية في الدول النامية

 .11/2014جامعة املسيلة، العدد 

، جملة أحباث تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة األورومتوسطية علي لزعر، بوعزيز الناصر، -

 .2009اقتصادية و ادارية، العدد اخلامس، جوان 

دراسة  –، سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و أثرها على تنافسيتها عناين ساسية -

 .2014، جانفي 06اإلسرتاتيجية و التنمية، جامعة مستغامن، العدد  جملة  -تقييمية

جملة علوم إنسانية، موقع الكرتوين، بدائل تمويل المؤسسة في ظل العولمة المالية، قلش عبد اهللا،  -

www.ulum.nl/c7.htm  2007السنة الرابعة، جانفي  32، العدد. 

جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد األول، العولمة و تأثيرها على االقتصاد العربي،  عبريات، عبد اجمليد قدي،مقدم  -

2002. 

، 10، جملة الباحث العدد نحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مىن مسغوين، -

2012. 

جملة االقتصاد و اجملتمع،  الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،آفاق االستثمار في المؤسسات ناجي بن حسني،   -

 .2004/  2تصدر عن جامعة قسنطينة، العدد 

فعالية التسويق في بناء الميزة التنافسية في سوق الهاتف النقال  نصر الدين شريف، عبد اللطيف أوالد محودة، -

 .2011ديسمرب  7العدد  MECAS، دفاتر بالجزائر

 األطروحات: -4
جزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل -تقييم الدور التمويلي للشراكة األورو غقال،إلياس  -

 .2016رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ، )2014-2000الفترة (

القانون، جامعة مولود ، رسالة ماجستري يف الشراكة األجنبية و المؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى،  -
 .2011معمري، تيزي وزو،

أطروحة دكتوراه سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،  بن حراث حياة، -

 .2012غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة تلمسان، 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ختصص تسويق دويل، تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  ،بن محو عبد اهللا -

 .2010شهادة املاجستري، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

http://www.ulum.nl/c7.htm
http://www.ulum.nl/c7.htm
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مقاربة الموارد الداخلية و الكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية،  بوازيد وسيلة، -

 ماجستري، جامعة شهادة لنيل مقدمة مذكرةسطيف،  بوالية االقتصادية المؤسسات بعض على تطبيقية دراسة

 .2011/2012سطيف، 

أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية  دراسة تحليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطية،مجال عمورة،  -
 .2005/2006العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر، 

أطروحة قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول المغرب العربي ،  حسني حيي، -

 .2013دكتوراه، ختصص :اقتصاد ،كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية و علوم التسيري ،جامعة تلمسان 

 -ارة لحالة الجزائرمع اإلش -دور البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مساح طلحي، -

 .2013/2014أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، ختصص: مالية، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 

، -تقييم تجربة الشراكة قطاع عام خاص –، فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر سنوسي بن عومر -

 .2014 -2013تلمسان، أطروحة دكتوراه، ختصص: علوم اقتصادية، جامعة 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للرفع من قدرتها التنافسية،  صاحلي سلمى، -

 .2005/2006نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، 

رسالة  ،-ة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةدراسة حال–إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية العايب ياسني،  -
 .2011-2010دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، 

نحو بناء  -، دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةعبد الوهاب دادن -

منشورة)، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه (غري نموذج لترشيد القرارات المالية،  

 م.2007/2008وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة إستراتيجية التطوير في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية،  عمار مجعي،  -

 .2011 -باتنة-دكتوراه علوم، ختصص: تسيري املؤسسات، جامعة احلاج خلضر

،أطروحة دكتوراه،جامعة سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،قريشي يوسف -
 .2005اجلزائر،

، أطروحة واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها: دراسة حالة الجزائر  خللف عثمان، -

  2004دكتوراه غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر ، 

، أطروحة دكتوراه، جامعة إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لزهر العابد، -

 .2013-2012قسنطينة، 

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف ، هيل المؤسسات االقتصاديةالشراكة األورومتوسطية و تأ ،ناصر بوعزيز  -
 .2010عنابة،  جامعة باجي خمتار، العلوم االقتصادية
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دراسة حالة  -دور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر هاجر بريطل، -

 . 2016أطروحة دكتوراه، جامعة حممد خيضر ،بسكرة -الشراكة الجزائرية االسبانية

أطروحة دكتوراه غ منشورة،  ،مستقبـل المؤسسـات الصغيـرة و المتوسطـة الجزائريـة في ظل العولمـةيوسف محيـدي، -

 ،2008جامعة اجلزائر

، جامعة رسالة دكتوراه غري منشورة سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية،يوسف قريشي،  -
 .2005اجلزائر، 

 التقارير  و النشريات : -5
 2001القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لسنة  -

-96، املتضمن املرسوم التنفيذي رقم 1996سبتمرب  11، الصادر يوم 52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -
 .املتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 296

املتضمن التصديق على االتفاق األورويب املتوسطي  2005أفريل  27املؤرخ يف  195-05املرسوم الرئاسي رقم  -
 31، العدد 2005أفريل  30لتأسيس شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية واالحتاد األورويب، اجلريدة الرمسية بتاريخ 

بوعايت، مفاوضات االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة اجلزائر تنتظر حتديد موعد اجلولة األخرية، جريدة اخلرب، جالل  -
 2006أكتوبر  19، بتاريخ 4838العدد 

 2015اكتوبر  30حفيظ صواليلي، مناخ االستثمار يف اجلزائر.. من سيئ إىل أسوأ، مقال نشر جبريدة اخلرب يوم :  -
 جبريدة اخلرب

 نصف نشرية واملناجم، الصناعة وزارة عن الصادرة املتوسطة و الصغرية للمؤسسات اإلحصائية املعلومات نشريات -
 29، 28، 25، 24، 20األعداد  سنوية،

 .2002مديرية الصناعة واملناجم ، تقرير حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة  -
 . 2002امج تأهيل املؤسسات، جانفي وزارة املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة، برن -

 .1998وزارة املؤسسـات الصغرية واملتوسطة : تقرير حول وضعية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة جويلية  -
، املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، اجلريدة 2003فرباير  25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم  -

 .13، العدد2003فرباير  26اجلزائرية املؤرخة يف الرمسية للجمهورية 

 الشبكة العنكبوتية:  -6

، املذكرة األوىل ملادة فقه املعامالت املالية املعاصرة الشركات المعاصرة والتكييف الفقهيحمسن بن محيد النمري،  -

)IAS 418 :جمموعة من الدروس املفصلة على املوقع االلكرتوين التايل ،(http://faculty.kfupm.edu.sa، 

 والية املناجم، و للصناعة الوالئية للمديرية الرمسي املوقع ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومساعدة دعم هياكل -

 biskra.com-http://www.dipmepi : بسكرة

http://faculty.kfupm.edu.sa/
http://www.dipmepi-biskra.com/
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اجلامع الشامل للعلوم واملعارف احملاسبية ، العام والخاص المدخل الفكري لنظام الشراكة بين القطاعين، يوهنا نوشي  -

 15موقع يهتم بعرض اجلديد يف جمال املعرفة احملاسبية والضريبية والقانونية، تاريخ نشر املقال:والضريبية والقانونية، 
 املوقع:، 2015سبتمرب 

https://taxaccountingaudit.blogspot.com/2015/09/ppps_36.html 

حالة  " التحالف االستراتيجي كضرورة للمنظمات االقتصادية في ظل العولمة"،عالش أمحد، منصوري الزين،  -

eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-. على املوقع االلكرتوين: 08اجلزائر، ص
content/uploads/2011/04/16.doc 

دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية التفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد عبد السالم النعيمات، يزن البخيت،  -

-www.rss.gov.jo/eco، موقع الكرتوين،  2005 األردن، اجلمعية العلمية امللكية،، األوروبي

impacts.doc 

، املوقع االلكرتوين للمجلس الشعيب الوطين الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مسار انضمام ملتقى حول  -

 www.apn.dz/arabic/omc.htmاجلزائري، 
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	المقدمة- 5
	8- أسباب اختيار الموضوع:
	لقد تم اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب موضوعية وأهمها ما يلي:

	الفصل الاول  6
	تمهيد:
	المطلب الأول: المعايير المستخدمة لتحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
	ب- اختلاف النشاط الاقتصادي:
	يلاحظ اختلاف كبير و عدم تجانس للمؤسسات الاقتصادية، وهذا أمام اختلاف النشاط الاقتصادي الممارس من قبل كل منها، إلا أنها قد صنفت إلى ثلاثة قطاعات رئيسية : 2F
	1- المعايير الكمية :
	تعتبر المعايير الكمية من أهم وأكثر المعايير استخداما، فهي تهتم بتصنيف المؤسسات اعتمادا على مجموعة من الخصائص الكمية التي يمكن استخدامها لأغراض إحصائية وتنظيمية و ذلك نظرا لسهولة الحصول عليها و جمعها،كما أنها تخص مجموعة من المؤشرات التقنية الاقتصا...
	2- المعايير النوعية :
	ت-  معيار حصة المؤسسة من السوق:
	بالنظر إلى العلاقة الحتمية التي تربط المؤسسة بالسوق كونه الهدف الذي تؤول إليه منتجاتها فهو يعتبر بهذا مؤشرا لتحديد حجم هذه المؤسسة بالاعتماد على وزنها و أهميتها داخل السوق الذي كلما كانت حصة المؤسسة فيه كبيرة و حظوظها وفيرة كلما اعتبرت هذه المؤسس...
	ث- المعيار التكنولوجي:
	حسب هذا المعيار فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي تلك المؤسسات التي تستعمل أساليب إنتاجية بسيطة مقارنة مع المؤسسات الكبرى من ناحية التكنولوجيا. 12F
	ج-  معيار درجة الاستقلالية المالية :
	المطلب الثاني: بعض التعاريف المعتمدة لتحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
	الجدول (02) : تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري
	المطلب الثالث: التطور التاريخي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
	المبحث الثاني: أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و العراقيل التي تعترضها
	لا يمكننا أن نتغاضى عن الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فهي تمتلك دورا فعالا في تطوير العديد من اقتصاديات الدول، من خلال مساهماتها في إنشاء مناصب عمل، و تنويع النسيج الاقتصادي و التكنولوجي عن طريق تنمية الإنتاج المحلي،...
	المطلب الأول: مميزات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
	المطلب الثاني: الأنواع و الأشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
	تتخذ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عدة أشكال و أنواع تمكننا من التمييز بين كل منها، كما أنه لها أشكال قانونية تحميها و تميزها .
	1- أنواع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
	أولا: المؤسسات الصناعية: (القطاع الصناعي)
	يعتمد القطاع الصناعي على العديد من الأنشطة الصناعية التي بدأت فيها مشاريع صغيرة كالطباعة و لعب الأطفال و الملابس و غير ذلك، أو إنتاج المواد الغذائية المختلفة كالأجبان و الخبز و البسكويت و غير ذلك، و بعبارة أخرى هي تلك المؤسسات التي تهدف إلى تحويل...
	المطلب الثالث: الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
	1- المساهمة في توفير مناصب الشغل والتقليل من حدة البطالة:
	يساهم تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في خلق العديد من مناصب الشغل، و توفير فرص عمل، فمع الزيادة في معدلات البطالة و النمو الديموغرافي المتزايد هو الآخر في الدول النامية، تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على القضاء على جانب كبير من البطالة،...
	و المقصود بالامتياز هو رخصة تمنح لصاحب المؤسسة يحق له بموجبها توزيع أو إنتاج سلع، أو القيام بخدمات في منطقة محددة، وهو نظام لجأت إليه المؤسسات الكبيرة لتوزيع منتجاتها، فعوضا أن تفتح لها فروعا لها في كل مدينة تقوم بتقديم امتيازات لمؤسسات صغيرة أو م...
	وقد انتشر نظام الامتياز في البداية في صناعة السيارات و المشروبات و غيرها من المؤسسات الكبيرة التي تمنح الامتياز لمؤسسات أخرى في نفس حجمها أو تصغرها قليلا، ثم انتشر ليشمل مؤسسات مصغرة و صغيرة مثل: وكالات السفر و النوادي ...الخ.
	و ينقسم نظام الامتياز أو حق الامتياز إلى ثلاث أنواع هي :
	أ- حق امتياز المنتج: حيث تقوم المؤسسة التي حصلت على الامتياز بالحصول على حق بيع منتجات المؤسسة المانحة للترخيص.
	ب- حق امتياز التصنيع: و في هذه الحالة تقوم المؤسسة المانحة للترخيص بمنح المؤسسة الحق في التصنيع.
	ت- حق امتياز الأعمال: و تقوم المؤسسة في هذه الحالة بشراء حق استخدام الاسم التجاري للمؤسسة الأم وهذا بهدف استخدام نفس أسلوب العمل لهذه المؤسسة.
	4- ترقية الصادرات:
	6- ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية :
	المبحث الثالث: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
	المطلب الثالث: أهم العراقيل و المشاكل التي تعترض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية

	الفصل الثاني 7
	الفصل الثالث 8
	الفصل الرابع 9
	تمهيد:
	-  المبحث الأول: وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر ومساهمتها في الاقتصاد الوطني،
	- المبحث الثاني: البرامج الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،
	- المبحث الثالث: برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في إطار الشراكة الأجنبية.
	المبحث الأول: وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر ومساهمتها في الاقتصاد الوطني
	المطلب الأول: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
	وكنتیجة للإجراءات المتخذة في مجالات إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرها ،فقد زاد تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطور وهذا ما یمكن إبرازه من خلال الجدول التالي:
	الجدول رقم (04) : تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .
	الشكل رقم (08) : تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر السنوات
	الشكل رقم (09): تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب نوعيتها أو شكلها القانوني
	جدول رقم (06): تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع النشاط
	المصدر:وزارة الصناعة والمناجم، نشریة المعلومات الإحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 25 ، نوفمبر 2014. ص12.
	المطلب الثاني: التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	سوف نتطرق من خلال الجدول الموالي إلى الولايات التي تضم أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مقارنة بولايات الوطن الأخرى، بحيث أننا نلاحظ أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمركز بصورة كبيرة في الولايات الشمالية وخاصة على طول الشریط الساحلي، كما هو مبین...
	الجدول(08):  توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الجهات.
	الشكل رقم (10): تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الجهات
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